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"Het licht van uw gelaat"
Zaterdag 20 februari 2021

Thema aanloopweek: "Laat..." (Psalm 4:7): God toelaten
Wanneer wij bidden: "Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen" (Psalm 4:7), dan vragen
wij aan God dit te 'laten' gebeuren. God laat veel toe. Laat ik God toe? In deze korte
inleidende aanloop mediteren wij over het eerste woord: "Laat..." met als aandachtspunt God
toe te laten in mij en in de wereld om mij heen.
Begin van het gebed
Langzaam open ik mijn handen: Heer, zie mij.
In gedachten plaats ik mij voor de blik van Christus.
In stilte vraag ik: Heer, laat mij U zien.
Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 20 februari: Lucas 5:27-28
Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei
tegen hem: "Volg mij!" Levi stond op, liet alles achter en volgde hem.
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Jezus ging vaak naar buiten en keek mensen aan met een verruimende blik. Word ik zijn
barmhartige blik gewaar?
Hoe krijgt Hij mij overeind om Hem te volgen? Wat voel ik bij zijn krachtige roep: "Volg mij!"?
Gezien worden, gekozen worden: dat is het wonder van ons christen zijn. Miserendo atque
eligendo: het devies van paus Franciscus.
Einde van het gebed
In stilte dank ik de Heer voor dit moment samen. Ik vertrouw Hem toe wat mij vandaag
geraakt heeft en vertrouw erop dat het bij Hem in goede handen is. Ik sluit mijn gebed
eenvoudig af:
Barmhartige God, zichtbaar geworden in uw Zoon,
Gij verlangt dat wij ten diepste gelukkig zijn, en vrij.

Wek in ons uw Geest zodat wij U in ons toelaten. Amen.
Terugblik op de Aanloop
Ik schrijf op wat mij heeft geraakt - een woord, een zin, een gedachte - en hoe ik mij erbij
voelde: onrustig, vredevol, gelukkig, dankbaar, verdrietig, angstig, opgelucht, vertrouwend?
Wat ging moeilijk? Liet ik God toe? Hoe voel ik me nu?
Op het einde van deze Aanloop kijk ik terug naar wat ik heb opgeschreven: kan ik er een rode
draad in ontdekken, een richting, een duwtje in de rug? Heb ik God in mij toegelaten? Tot op
welke hoogte of diepte? Hoe kijkt God mij nu aan? Tot wat roept God mij nu concreet op?
Samen met al de anderen die deze veertigdagentijd bidden vat ik deze Aanloop samen en
kijk ik hoopvol uit naar de volgende week: "Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen"
(Psalm 4:7).

