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"Het licht van uw gelaat"
Zaterdag 3 april 2021

Thema Goede Week: "Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen" (Psalm 4:7)

Deze week beschouwen wij met verstomming hoe het Licht niet welkom was en is in onze

wereld. Hoe het wordt gedoofd. Hoe paradoxaal dit is. Hoe Gods Licht precies schijnt in

Jezus´ manier om zich te laten doen, zich over te laten, zich uit handen te geven en zich te

laten manipuleren, beschimpen en kruisigen. In zijn lijden licht al het menselijk lijden van alle

tijden op.

Begin van het gebed

Langzaam open ik mijn handen: Heer, toon mij uw wonden.

In gedachten plaats ik mij voor de gekruisigde Jezus.

In stilte vraag ik: Heer, laat mij U volgen.

Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 3 april: Lucas 22:58, 60-62

"Jij bent ook een van hen!" Petrus zei: "Ik weet niet waar je het over hebt." [...] De Heer

draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de

Heer: "Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen." Hij

ging naar buiten en huilde bitter.

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Vandaag is het stil. Ik blijf in die stilte en 'bewoon' die van binnenuit. Hoor ik de woorden nog

weerklinken die mij de voorbije dagen op weg hielden of hielpen? Ik luister naar hun echo en

naar wat ze in mij teweegbrengen, wat in mij mee zindert op die goddelijke muziek. Zie ik nog

de blik van Jezus die ondanks zijn lijdensweg de mensen bleef aankijken en aanspreken: zijn

moeder, Petrus, de omstaanders, de bewoners van Jeruzalem, mij? Wat sprak er uit die blik?

Brandt dat "licht van zijn gelaat" nog steeds in mij? Kan het mij nog raken?

Einde van het gebed

Heb ik de passie van Jezus op mij kunnen laten inwerken? Wat vertel ik Jezus, nu Hij voor mij 

aan het kruis genageld hangt? Ook in het lijden blijft het licht van zijn gelaat stralen. In stilte



dank ik de Heer voor dit moment samen. Ik bewoon de stilte met mijn vragen en blijf luisteren

naar zijn stem. Ik laat mij aankijken door Hem en spreek vertrouwelijk met Hem zoals ik met

een vriend spreek. Ik sluit mijn gebed eenvoudig af: 

Barmhartige God, lijdend gelaat in uw Zoon, onopgemerkt door de wereld, 

Gij neemt het lijden van alle mensen op U; uw wonden blijven aanwezig. 

Wek in ons uw Geest om U ook in de pijn te kunnen vinden. Amen.

Terugblik op het gebed

Laat ik mij door dit Licht aanspreken, ook nu het wordt gedoofd in de wereld? 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 Jezus´ lijden? Liet ik God toe? 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?


