
www.ignatiaansbidden.org - 40-dagenretraite 2021

"Het licht van uw gelaat"
Donderdag 25 maart 2021

Thema Week 5: "Schijnen" (Psalm 4:7): uitstraling

Deze week, de laatste stap van de ignatiaanse 'Tweede Week', beschouwen wij hoe Gods

Licht de uiteinden van de aarde bereikt. Dit gaat over zending, missie, inclusie, universaliteit.

Wij kijken hoe en waar Gods Licht blijft schijnen midden in onze wereld.

Begin van het gebed

Langzaam open ik mijn handen naar het Licht.

In gedachten plaats ik mij onder Jezus´ gloed.

In stilte vraag ik: Heer, laat nu zien hoe groot uw Naam is.

Bijbeltekst voor vandaag, donderdag 25 maart: Lucas 1:37-38

"Voor God is niets onmogelijk." Maria zei: "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren

wat u hebt gezegd."

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Kan ik vandaag bij Maria blijven, samen luisteren en net als haar zeggen: "De Heer wil ik

dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd"? Waar schijnt voor mij die hoop, dat

licht, dat vertrouwen dat voor God niets onmogelijk is? Aan wie geef ik die hoop vandaag

door? Wat kan ik vandaag van Maria leren?

Einde van het gebed

Waar straalt het Licht, waar ontmoet ik haar uitstraling? Waar zie ik Hem naar mij kijken?

Waar zoekt Hij mij op? In stilte dank ik de Heer voor dit moment samen. Ik bewoon de stilte

met mijn vragen en blijf luisteren naar zijn stem. Ik spreek vertrouwelijk met Hem zoals met

een vriend. Ik sluit mijn gebed eenvoudig af:

Barmhartige God, stralende blik in uw Zoon,

Uw Licht blijft schijnen in onze wereld.

Wek in ons uw Geest om uw weg te kunnen gaan. Amen.



Terugblik op het gebed

Waar 'scheen' voor mij Gods Licht? Waar werd ik die uitstraling gewaar? Ik schrijf kort op wat

mij heeft geraakt - een woord, een zin, een gedachte - en hoe ik mij erbij voelde: onrustig,

vredevol, gelukkig, dankbaar, verdrietig, angstig, opgelucht, troosteloos, vertrouwend? Wat

ging moeilijk? Wat werd ik gewaar in dat Licht? Liet ik God toe? Werd mijn blik verruimd tot

aan het uiteinden der aarde? Hoe voel ik me nu? Is er iets dat God in mij zou willen

verdiepen? Word ik een rode draad gewaar, een goddelijke onderstroom die mij stuwt en

richting geeft?


