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"Gelukkig zijn zij die niet zien 

en toch geloven." 

     (Joh 20, 29) 



Het Evangelie van Johannes beschrijft de ontmoetingen van de 

apostelen, van Maria Magdalena en van andere leerlingen met de 

verrezen Heer. Hij laat zich meerdere keren zien met de tekenen van de 

kruisiging, om hun harten weer te openen voor vreugde en hoop. Bij een 

van deze ontmoetingen is de apostel Thomas er niet bij. De anderen, die 
Jezus hebben ontmoet, vertellen hem over deze geweldige ervaring. 

Misschien willen ze die vreugde aan hem doorgeven. Maar Thomas is 

niet in staat om deze ervaring die hij zelf niet had meegemaakt, te 

accepteren. Hij wil Jezus persoonlijk zien en aanraken. 

En dat gebeurt een paar dagen later. Jezus presenteert zich opnieuw aan 

een groepje leerlingen, en dit keer is ook Thomas erbij. Nu spreekt hij 

zijn geloof uit en zijn totale aanhankelijkheid aan de Verrezene. “Mijn 

Heer en mijn God!” roept hij uit. En Jezus antwoordt hem: 
 

"Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." 

Dit Evangelie werd geschreven nadat de ooggetuigen van het leven, de 

dood en verrijzenis van Jezus, al waren gestorven. Onvermijdelijk werd 

de evangelische boodschap toevertrouwd aan de volgende generaties. 

Onvermijdelijk was de overdracht gebaseerd op het getuigenis van 

mensen die op hun beurt de Blijde Boodschap hadden ontvangen. Hier 

begon de tijd van de Kerk, het volk van God, dat doorging met de 

verkondiging van de boodschap van Jezus door zijn Woord getrouw door 
te geven en ernaar te leven. 

Ook wij hebben allemaal Jezus, het Evangelie en het christelijk geloof 
ontmoet door het woord en het getuigenis van anderen, en we hebben 

geloofd. Daarom “zijn wij gelukkig”. 
 

"Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." 

Om dit Woord te kunnen beleven herinneren we hier aan de uitnodiging 

van Chiara Lubich: 

“Hij wil jou en alle mensen die niet in zijn tijd en in zijn concrete 

gezelschap hebben geleefd, de overtuiging geven dat jullie dezelfde 
werkelijkheid in handen hebben als de apostelen. Hij wil je zeggen dat je 

niet in het nadeel bent in vergelijking met degenen die Hem hebben 

gezien. Je hebt je geloof, en dat is nu net de nieuwe manier om Jezus - 

bij wijze van spreken - te 'zien'. Met dat geloof ga je naar Hem toe, 

begrijp je wie Hij is en kun je Hem diep in je hart ontmoeten. Met je 

geloof kun je Hem ontdekken waar twee of meer mensen verenigd zijn 

in zijn naam (vgl. Mt 18, 20), of in zijn Kerk. Daar gaat zijn leven verder. 

Deze  woorden  van  Jezus  zijn  ook  voor ons  een  oproep  om  echt te  



 Meditaties van Chiara Lubich   

geloven en geen steun te verwachten van bepaalde tekenen om in het 

geestelijk leven vooruit te kunnen gaan. Je moet niet twijfelen aan de 

aanwezigheid van Christus in jouw leven en in de geschiedenis, ook al 

lijkt Hij je soms ver weg. Hij wil dat je gelooft in zijn liefde, ook al bevind 

je jezelf in een moeilijke of misschien onmogelijke situatie.”¹ 

Anne is een jonge vrouw uit Australië. Ze werd geboren met een ernstige 

beperking. Ze vertelt: “In de puberteit vroeg ik me af waarom ik niet 
meteen bij de geboorte was gestorven, want mijn beperking woog zwaar. 

Mijn ouders beleefden het Woord van Leven; ze gaven me altijd hetzelfde 

antwoord: ‘Anne, God houdt oneindig veel van je. Hij heeft voor jou een 

speciaal plan.’ Geconfronteerd met mijn lichamelijke beperkingen hebben 

ze me geholpen om niet geblokkeerd te raken door de moeilijkheden, 

maar om de anderen ‘als eerste lief te hebben’, zoals God heeft gedaan 

met ons. Ik heb gezien dat heel veel situaties om me heen veranderd zijn 

en dat vele mensen opener zijn geworden jegens mij en anderen. Van 

mijn vader kreeg ik een persoonlijke brief die pas na zijn overlijden mocht 
worden geopend. Daarin stond maar één zin: ‘Mijn nacht kent geen 

duisternis’. Dat is iedere dag mijn ervaring. Iedere keer dat ik ervoor kies 

de ander die naast me staat lief te hebben en te dienen, is er voor mij 

geen duisternis en kan ik de liefde ervaren die God voor mij heeft.” 

Letizia Magri en de Commissie van het Woord van Leven 

God – Liefde 

God is Liefde (p. 18); Wanneer God uit de hemel op de aarde is neergedaald (p. 44-45); 
God is die is … (p. 78); Er ligt een innige relatie … (p. 82) 

Eenheid 

Eenheid: Voortdurende rechtstreekse verbinding met God … (p. 29); Eenheid met God (p. 
34); Een ideaal van eenheid dat niet steunt op Jezus (p. 40-41) 

Wat niet voorbijgaat 

Het woord maakt vrij (p. 21-22); Het woord doet de waarheid zien (p. 25) 

Verlaten Jezus – bron van leven 

Eén keuze (p. 11-12); Deze liefde tot Jezus in zijn verlatenheid … (p. 15-16); Wanneer je 
zo leeft (p. 17-18); Vreugde (p. 20-22); Wanneer er gesproken wordt over de liefde (p. 42

-43) 

Wat onze tijd boeit 

Niet langer gevangen (p. 30); Een kaarsvlam in het zonlicht (p. 58-59); Geen doornen 

zonder rozen (p. 70-71); Waar ik jou altijd vind (p. 74-75); Een nieuw gesprek (p. 96) 

Wijsheid 

30 maart (p. 74-75); 1 april (p. 79); 16 juli (p. 152-153); 1 september (p. 185-186); 28 

oktober (p. 222); 14 november (p. 235); 30 november (p. 243) 

1 Chiara Lubich, Woord van Leven van april 1980.  
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Agenda 

Europees weekend voor jongeren (13-17/18 jaar) 

Op 9 en 10 mei: welke rol kunnen de jongeren opnemen bij de uitdagingen van 

Europa? Zaterdag: actief bezoek bij de Open Deur van de Europese instellingen, 

Europawijk, Brussel. Zondag: interactieve workshop, St.Pauluscentrum, 3110 

Rotselaar. Info en inschrijving: www.facebook.com/together4peace.be, 

project.europe@focolare.org 
 

Werkweek op de Mariapolis Vita van 29 juni tot 3 juli 

Zoals de voorbije jaren gaat er een werkweek door in en rond het Centrum 

Eenheid om samen een aantal werkjes op te knappen. Het gaat om tuin- en 

huishoudelijk werk, schilder- en technisch werk, ook sommige zwaardere 

werken ... Logement en maaltijden zijn gratis. Vele handen maken licht werk! 

Contact en inschrijving : tel 016/ 20.48.16 ; info@centrumeenheid.be  
 

Mariapolis 2020 

Van 8 tot 12 juli 2020 zijn groot en klein, alleenstaanden of families, welkom in 

het focolarestadje Mariapolis Vita in Rotselaar (tussen Leuven en Aarschot). Vier 

dagen om op weg te gaan met anderen en God te ervaren in een sfeer van 

authentieke broederlijkheid. Een kans tot herbronning en vorming in de 

spiritualiteit van de eenheid. Een samenleving in miniatuur waar de evangelische 

liefde voor elkaar de enige leefregel is. Momenten van spirituele verdieping en 

uitwisseling zullen afwisselen met thematische workshops, dagelijkse 

eucharistieviering, momenten van ontspanning ... Het is belangrijk om deel te 

nemen aan de 4 dagen. Wie heel de tijd blijft krijgt voorrang voor de 

overnachting: in het Centrum Eenheid, de camping, of bij inwoners van de 

Mariapolis Vita. Info en inschrijving: www.focolare.be, tel 0478/06.64.40, 

mariapolisvitabelgium@gmail.com 
 

Café à la Bonheur’ Tijd voor vriendschap 

* Op de ‘Mariapolis Vita’ te Rotselaar, Centrum Eenheid: 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 maand, 9u - 

16u. Afspraak in het centrum Eenheid. Het centrum voorziet het middageten. Info 

en inschrijving: Jan en May Willekens, janmayw illekens@hotmail.com, 

0474/64.00.63. 


