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“De vader van het kind riep uit:
‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp’.”
(Mc 9,24)¹

¹ Het Woord van Leven van deze maand werd uitgekozen door een groep christenen van ver-schillende
Kerken in Duitsland als motto voor het hele jaar.

Jezus is op weg naar Jeruzalem en wordt vergezeld door zijn leerlingen.
Hij is al begonnen met hen voor te bereiden op de beslissende
afspraak:
afwijzing
door
de
religieuze
gezagsdragers,
terdoodveroordeling door de Romeinen en kruisiging, waarna de
verrijzenis zal volgen.
Voor Petrus en de anderen die Hem hebben gevolgd is het bijna niet te
begrijpen. Maar het evangelie van Marcus neemt ons mee in de
groeiende ontdekking van de zending van Jezus: de definitieve redding
van de mensheid via de kwetsbaarheid van het lijden.
Onderweg ontmoet Jezus vele mensen en Hij bekommert Zich om
ieder van hen in hun persoonlijke noden. Hier zien we hoe Hij de roep
om hulp van een vader aanhoort, die Hem vraagt zijn kind te genezen
dat ernstig ziek is en waarschijnlijk lijdt aan epilepsie.
Om het wonder te laten gebeuren vraagt Jezus op zijn beurt iets aan de
vader van het kind: te geloven.
“De vader van het kind riep uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof
te hulp’.”
Het antwoord van de vader, met luide stem en in het bijzijn van de
menigte die zich om Jezus heeft verzameld, houdt op het eerste gezicht
een tegenspraak in. Net als ons vaak overkomt, ervaart de vader hoe
broos en kwetsbaar zijn geloof is en hoe onmachtig hij is om ten volle
te vertrouwen op de liefde van God, die voor elk van zijn kinderen hun
geluk wil.
Anderzijds geeft God vertrouwen aan de mens. Hij doet niets zonder
diens eigen bijdrage, zonder een vrij ‘ja’ van zijn kant. Hij vraagt dat we
ons deel doen, ook al is dat klein. Wat is dat kleine deel? Zijn stem in
geweten herkennen, op Hem vertrouwen en op onze beurt gaan
liefhebben.
In grote delen van onze cultuur wordt de agressiviteit in al haar vormen
opgehemeld als het beste wapen om succes te hebben.
Het Evangelie daarentegen stelt ons voor een paradox, een schijnbare
tegenstelling: onze zwakheid, onze grenzen en kwetsbaarheid erkennen
als vertrekpunt om de band te vinden met God en met Hem deelhebben
aan de allergrootste verovering: de broederschap van alle mensen.
Met heel zijn leven heeft Jezus ons de logica van het dienen geleerd,
het kiezen van de laatste plaats. Het is de beste positie om een

schijnbare nederlaag om te zetten in een overwinning die niet
egoïstisch en vluchtig is maar duurzaam en samen met anderen wordt
behaald.
“De vader van het kind riep uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof
te hulp’.”
Geloof is een gave waar we met volharding om mogen en moeten
vragen, om met God te kunnen meewerken en wegen van hoop te
kunnen openen voor velen.
Chiara Lubich schreef daarover: “Geloven betekent beseffen dat God
naar ons omziet en ons liefheeft, weten dat de ogen van God rusten op
elk gebed, elk woord, elk gebaar, iedere droevige, blije of neutrale
gebeurtenis, iedere ziekte, alles, alles, alles. En als God Liefde is, dan
is een volkomen vertrouwen in Hem het logisch gevolg. We
kunnen dan zo’n vertrouwelijke omgang met Hem hebben dat we keer
op keer met Hem in gesprek gaan en Hem al onze zorgen, onze
voornemens en onze plannen voorleggen.
Ieder van ons kan zich overgeven aan zijn liefde, in de zekerheid te
worden begrepen, getroost en geholpen. We kunnen Hem vragen:
‘Heer, laat mij in uw liefde blijven. Zorg dat ik geen ogenblik leef
zonder dat ik vanuit geloof of ook door ervaring voel, merk of weet dat
U mij liefhebt, dat U ons liefhebt.’ En vervolgens liefhebben. Naarmate
we liefhebben wordt ons geloof sterk en standvastig. Niet alleen zullen
we dan in Gods liefde geloven, maar die heel concreet ervaren in ons
binnenste, en we zullen om ons heen ‘wonderen’ zien gebeuren.”²
Letizia Magri en de commissie Woord van Leven
2 Zie: Chiara Lubich, Woord van Leven van oktober 2004.

Meditaties van Chiara Lubich

Wat onze tijd boeit
Wat onze tijd boeit (p. 8); Ik houd van jou (p; 36-37);
Stille aanwezigheid (p. 68-69); Geen doornen zonder rozen (p. 70-71);
Als een diamant (p. 86); Een nieuw gesprek (p. 96)
Wijsheid van Chiara Lubich
15 februari (p. 46); 17 maart (p. 68);1 april (p. 79); 4 mei (p. 102-103);
1 juni (p. 121-122); 17 juli (p. 153); 26 september (p. 200-201);
28 oktober (p. 222); 2 december (p. 257-258); 12 december (p. 254-255)
De kunst van het liefhebben
Universele broederschap (p. 25); Dienen (p. 34); Zoals de Schepper (p. 42)

Verantwoordelijke uitgever: Focolarebeweging, Annie Sarlet. Mimosalaan 42/2
1150 Brussel. Overname van de tekst is toegelaten voor elk niet commercieel doel.

De realisatie van het Woord van Leven is alleen mogelijk dankzij uw regelmatige
financiële medewerking. Vrije bijdragen kunnen gestort worden op rekening
IBAN: BE10 7340 2307 5804; BIC: KREDBEBB; E.N.S vzw, Olivierstraat 97, 3111
Wezemaal.

Agenda
Tweedaagse voor kinderen van 4-8 en 9-12 jaar
Op zaterdag 22 februari 2020, een mogelijkheid voor jongens en meisjes om de
Spiritualiteit van de Eenheid te verdiepen, methodisch uitgewerkt voor deze
leeftijdsgroepen. In het Centrum Eenheid, 381 Aarschotsesteenweg, 3111 Wezemaal.
Contact: Isabelle Focant, 0479/ 43.69.24 - focant.isabelle@gmail.com - Christoph
Hohl, christoph.hohl@gmail.com
“Goed communiceren voor een betere opvoeding” – Up2me, parcours voor
ouders en opvoeders
Op zaterdag 22 februari 2020, van 10 - 16u (onthaal om 9u30), in het Centrum
Eenheid. Bijdrage : 12 € /persoon. Picknick meebrengen, soep en drank ter plaatse.
Inschrijven noodzakelijk vóór 12.2.2020. P rogram m a voorzien voor kinderen
en tieners. Kinderopvang > 3 jaar. Inschrijving: liesbethdedonder@gmail.com
Herdenking van de stichteres Chiara Lubich in maart 2020
De 100ste verjaardag van haar geboorte zal gevierd worden in de verschillende lokale
gemeenschappen. Meer info op www.focolare.be.
Eenheid als sleutel voor de Kerk vandaag en morgen
Op 21 maart 2020, 9u30 – 17u00, in het Centrum Eenheid. Op het programma:
verdieping van het centrale thema, getuigenissen, workshops, uitwisseling, … Picknick
meebrengen; het huis zorgt voor soep. Bijdrage : 10 euro (soep, zaal, onkosten).
Contact: Johan en Ann Verhegge-Stevelinck, 016/58.27.68 of 0496/ 82.05.08 ann.stevelinck@telenet.be
Jaarlijkse vlooienmarkt - verkoop per opbod
Op zondag 29 maart 2020 in het Centrum Eenheid. Ten voordele van de « Stichting
Mariapolis Vita ». Bezichtigen v/a 12 u, eerste bod om 13u30. Oude meubelen,
schilderijen, waardevolle stukken of antiek kunnen tot 1 maart afgegeven worden bij Jan
en May Willekens, Koloniestraat 74, 3920 Lommel of in het Centrum Eenheid.
Contact : tel 011-646871 of 0474-640063.

‘Café à la Bonheur’ Tijd voor vriendschap
* In het Centrum Eenheid te Wezemaal 3111: 1ste vrijdagavond van de maand.
* In Brussel 1000, Hogestraat 65: 3e vrijdagavond van de maand.
Werkdag op de Mariapolis Vita elke eerste vrijdag van de m aand , 9u - 16u.
Afspraak in het centrum Eenheid. Het centrum voorziet het middageten.
Inschrijving: Jan en M ay W illekens, janm ayw illekens@hotm ail.com ,
0474/64.00.63.
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