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"Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden”  

     (Mt 5, 4). 

 

 



Wie heeft er in zijn eigen leven nooit gehuild? Allemaal kennen we wel 

mensen bij wie het leed overliep in tranen. Vandaag de dag brengen de 

massamedia beelden ons huis binnen vanuit de hele wereld, en we lopen 
het risico dat we eraan gewend raken. Ons hart dreigt onverschillig te 

worden voor die hele stroom van lijden die over ons heen komt. 

Ook Jezus heeft gehuild¹. Hij kende het lijden van zijn volk, dat slachtoffer 

was van een buitenlandse bezettingsmacht. Vele zieken, armen, weduwen 

en wezen, verschoppelingen, zondaars stroomden naar Hem toe om naar 

zijn genezende woorden te luisteren en weer gezond te worden, naar ziel 

en lichaam. 

In het evangelie van Mattheüs is Jezus de Messias, die de beloften vervult 

die door God aan Israël waren gedaan. Daarom verkondigt Hij: 
 

"Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden” 

Jezus is niet onverschillig voor onze wederwaardigheden en Hij doet alles 

om ons hart te genezen van de hardheid van het egoïsme en om onze 

eenzaamheid op te heffen, en Hij geeft kracht aan ons handelen. 

In haar commentaar bij ditzelfde Woord van het evangelie zegt Chiara 
Lubich het volgende: “Met deze woorden wil Jezus niet wie ongelukkig is 

alleen maar tot berusting brengen door ons een toekomstige beloning te 

beloven. Hij denkt ook aan het heden. Want zijn rijk is hier al aanwezig, 

ook al is dat nog niet op een definitieve manier. Het is aanwezig in Jezus 

zelf, die de dood heeft overwonnen doordat Hij verrees uit een dood die 

Hij in de grootste pijn had moeten doormaken. Zijn Rijk leeft ook in ons 
christenen, in ons hart. God is in ons. De Drie-eenheid heeft er haar 

verblijf genomen. En dus kan de zaligspreking die door Jezus werd 

verkondigd, zich van nu af aan al verwezenlijken. Het lijden zal misschien 

blijven bestaan, maar er is een nieuwe kracht die ons helpt om de 

beproevingen van het leven te dragen en om anderen te helpen in hun 

moeilijkheden, om ze te overwinnen, om ze te zien zoals Hij ze heeft 
gezien en heeft aanvaard als middel tot verlossing.”² 
 

"Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden” 

In de school van Jezus kunnen we leren om voor elkaar getuigen en 

instrumenten te zijn van de tedere en creatieve liefde van de Vader. Dat 
betekent de geboorte van een nieuwe wereld, die de menselijke 

samenleving vanaf de wortel geneest en de aanwezigheid van God onder 

de mensen mogelijk maakt. Hij is een onuitputtelijke bron van troost en 

kan iedere traan drogen. 

1 Vgl. Joh 11, 35; Lc 19, 41.  

2 Chiara Lubich, Woord van Leven van november 1981.  



3 Lena legt uit: De actie “Parrainage Liban” ontstond in 1993 vanuit een groep gezinnen die het Woord van Leven 
beleeft, om een moeder met vijf kinderen te helpen, van wie de man in de gevangenis zat. Tot vandaag hebben we 
rond de 200 gezinnen geholpen in heel Libanon, mensen van alle godsdiensten. Onze medewerkers zetten zich in om 
de mensen te helpen zelfstandig te worden, met bezoeken aan huis, het zoeken van onderkomen en werk, hulp bij de 
studie. We worden ondersteund door een honderdtal mensen en bedrijven die in onze actie geloven.”  

Lena en Philippe uit Libanon hebben hun ervaring met vrienden uit hun 

kerkelijke gemeenschap als volgt beschreven: “Beste allemaal, we danken 

jullie voor jullie wensen in dit bijzondere jaar. Het gaat ons goed en we 
doen ons best om niet met het virus in aanraking te komen. Maar omdat we 

volop bezig zijn met de actie “Parrainage Liban/ Peterschap Libanon”³, 

kunnen we niet altijd thuisblijven en gaan we iedere drie of vier dagen naar 

buiten en zorgen voor de dringende behoeften van enkele gezinnen: geld, 

kleding, voeding, medicijnen, enz. Al vóór Covid-19 was de economische 

situatie in ons land erg slecht en ze is nu, net als in de rest van de wereld, 
nog slechter geworden. Maar de voorzienigheid ontbreekt niet: ze bereikte 

ons vorige week nog via een Libanees die in het buitenland woont. Hij 

vroeg aan Lena om te zorgen voor een complete maaltijd in de hele maand 

april, drie dagen per week, voor twaalf gezinnen. Dat was voor ons een 

mooie bevestiging van de liefde van God die zich niet laat overtreffen in 

edelmoedigheid.” 

Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven 

Al ruim dertig jaar wordt de adventskalender verspreid door de Nieuwe 

Families van de Focolarebeweging. Hij biedt de gelegenheid om ons op 

een originele manier op kerstmis voor te bereiden thuis, in de parochie 

of met de klas. De advent begint dit jaar op zondag 29 november en telt 

26 dagen. 

Wie had gedacht dat dit jaar een virus, het coronavirus, zo’n wending 

zou geven aan ons leven en dat van de mensen over heel de wereld. 

We hebben tot nu toe nog geen vaccin tegen dit coronavirus dat zo 

besmettelijk is. Maar er is al een soort antivirus waarvoor we met z’n 

allen kunnen kiezen, namelijk een gulden regel, al eeuwen lang: “ Doe aan de ander wat 

je zou willen dat men voor jou zou doen!” Of anders verwoord in de context van 

vandaag: “ Zorg voor iemand anders zoals je zou willen dat iemand anders voor jou 

zorgt. “ 

De adventskalender is dit jaar een grote wereldbol met handjes errond. We willen elkaar 

en de wereld op handen dragen, samen de handen uit de mouwen steken voor de 
anderen! 

De kalender verschijnt in meerdere talen: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans. De prijs 

bedraagt 3 € per adventskalender - Vanaf 50 exemplaren 2,5 €. Te betalen op naam van 

Nieuwe Families BE58 7360 1268 9179. De verzendkosten worden betaald door de 

geadresseerde. De adventskalender is half oktober klaar en kan vanaf dan verzonden 

worden. U kunt uw bestelling doorgeven via: hennie.janssen@telenet.be . Info per 

telefoon: 0032 (0) 11 542146. 

Adventskalender voor kinderen (3-12 jaar)  



www.focolare.be  woordvanleven@focolare.be 

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 

Meditaties van Chiara Lubich  

Elk moment is een geschenk 

Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen leed (p. 25); Het dagelijks kruis (p. 26); Uw wil 
geschiede (p. 41); Solidair met allen (p. 49-51) 

Wat onze tijd boeit 

Niet langer gevangen (p. 30); Getuigen aan de wereld (p. 34); Zin geven aan de tijd (p. 

52-53); Een kaarsvlam in het zonlicht (p. 58-59); Een nieuw gesprek (p. 96) 

Wijsheid van Chiara Lubich 

8 februari (p. 41); 16 februari (p. 46); 1 maart (p. 57-58); 4 maart (p. 59); 6 maart (p. 60
-61); 8 maart (p. 61-63); 14 april (p. 87-88); 16 juli (p. 152-153); 7 oktober (p. 211); 7 

november (p. 231-232); 24 december (p. 262) 

Omwille van de coronamaatregelen is het niet mogelijk met zekerheid te 
bepalen of activiteiten en ontmoetingen van de Focolarebeweging in het 
Centrum Eenheid in Rotselaar en elders in België doorgaan. Voor meer 
informatie: bezoek onze website www.focolare.be 
 

Together4Peace (tieners van 13 tot 17 jaar) 

Weekend Together4Peace: 30-31 januari 2021, Sint-Pauluscentrum, Galgenstraat 36, 

Rotselaar. Wera en Filip De Donder, 016 58 33 75, 0488 60 88 10, 

wera.herkes@scarlet.be 
 

Vormingsdagen voor kinderen (van 4 tot 8 en 9 tot 12 jaar) 

Iedereen is welkom om de Spiritualiteit van Eenheid te ontdekken. 

Woensdag 11 november 2020 in het Centrum Eenheid, Aarschotsesteenweg 381, 

Rotselaar. 

Zaterdag 20 februari 2021 in het Centrum Eenheid, Rotselaar. Isabelle Focant, 0479 

43 69 24, focant.isabelle@gmail.com Christoph Hohl, christoph.hohl@gmail.com 
 

United World Week - #DareToCare (‘Zorgzaam omgaan met de anderen en de 

planeet’) 

Onze aarde heeft hoogdringend een leefstijl van zorg voor mens en natuur nodig. 

‘Voor actief burgerschap en een politiek van broederlijkheid en eenheid’ is de 

gezamenlijke noemer voor de internationale campagne #DaretoCare van de 

Focolarejongeren (en alle generaties). 

Het slotevent van #DaretoCare vindt plaats in Brussel tijdens de ‘Week voor een 

Verenigde Wereld’ van 1-9 mei 2021. Meer op: www.unitedworldproject.org en op 

www.focolare.be. Contact: daretocare.belgium@gmail.com 


