www.ignatiaansbidden.org - 40-dagenretraite 2021

"Het licht van uw gelaat"
Zondag 4 april 2021

Thema van de Paastijd: "Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen" (Psalm 4:7)
Begin van het gebed
Langzaam open ik mijn handen: Heer, lach mij toe.
In gedachten plaats ik mij voor de Verrezen, glimlachende Jezus.
In stilte vraag ik: Heer, breng mij tot leven.
Bijbeltekst voor vandaag, zondag 4 april: Lucas 24:15, 30-32
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen
mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. [...] Toen hij met hen aan
tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden
hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop
zeiden ze tegen elkaar: "Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de
Schriften voor ons ontsloot?"
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
De veertigdagentijd is plots voorbij. Het is allemaal zo vlug gebeurd, zo zonder overgang. Nu
krijgen wij vijftig dagen om deze Dag te vieren, met de glimlach van de Verrezene. Plots is het
klaarlicht en zien we Hem voor ons. Hoe kijkt Hij nu? Wat spreekt er uit zijn blik? Deze dagen
zoek ik zijn blik in de mensen om mij heen.
Einde van het gebed
Heb ik de eeuwigdurende glimlach van de Verrezen Heer op mij kunnen laten inwerken? Wat
vertel ik Jezus, nu Hij voor mij staat, de Levende God? 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 met een vriend. Ik sluit mijn
gebed eenvoudig af:
Barmhartige God, eeuwige glimlach in uw Zoon, Licht van de wereld,
Gij breekt ook vandaag door als zonnegloed.
Wek in ons uw Geest om van uw Leven en uw Licht te kunnen getuigen,

alle dagen van ons leven. Amen.
Terugblik op deze veertigdagentijd en vooruitblik op Pinksteren
Wie of wat geeft mij licht? Wil ik leven vanuit het licht en naar het licht gericht? 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? Waar was het duister? Liet ik het Licht toe? Of voelde ik
ergens weerstand? Wat er ook in mij beweegt, ik ontvang het als godsgeschenk.
Op het einde van deze Goede Week neem ik de tijd om dankbaar opnieuw te ontvangen wat
ik deze veertigdagentijd heb opgeschreven, wat er aan mij en in mij is gebeurd: kan ik er een
rode draad in ontdekken, een richting, een duwtje in de rug, vanuit de ervaring "Brandde ons
hart niet toen hij onderweg met ons sprak?" (Lucas 24:32)
Wat licht op, waar God iets mee kan doen in mij? Is er iets dat God in mij zou willen
verdiepen? Tot wat roept God mij nu concreet op? Hoe kijkt Jezus nu naar mij? Durf ik naar
anderen te kijken zoals de Heer hen ziet? Samen met al de anderen die deze
veertigdagentijd hebben gebeden blijf ik in deze Paastijd hoopvol bidden, uitkijkend naar het
Pinkstervuur: "Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen" (Psalm 4:7).

