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Met deze maandelijkse nieuwsbrief willen we stilstaan bij het Woord van Leven van de maand en ervaringen 
delen.  We kijken naar het Woord van Leven met de ogen van de Kerk en de parochies. En we vertellen wat 
er allemaal rondom ons gebeurt in de parochies. Op die manier willen we elkaar bemoedigen.  
 
 
 
 
 

Corona sleept aan. Hele samenlevingen en continenten kreunen onder het gewicht van een virus. Ook in 
onze Kerken brengt de situatie veel lijden mee. Er is strijd over welke weg we moeten gaan. De enen vinden 
dat de vrijheid van godsdienst in het gedrang is en willen dat recht opeisen. Anderen – onder wie ook de 
bisschoppen – manen aan om de maatregelen van de overheid te volgen in solidariteit met heel de bevolking 
en hopen dat weldra een groter aantal mensen mag deelnemen aan de vieringen in de kerken. Sommigen 
durven geen vieringen te houden op zondag omdat ze te veel mensen zouden moeten afwijzen. Anderen 
vermenigvuldigen het aantal vieringen. Bovendien roepen de bisschoppen ons op om andere wegen van 
bidden, vieren en uitwisselen te verkennen. Ze hopen vooral dat het bidden en vieren in familiekring 
herontdekt wordt of dat mensen online het geloofsgesprek met elkaar aangaan.  
Welke wegen zijn de wegen van God?  
 
Zelf ben ik in deze dagen van mijn sokken geblazen door het verhaal van een priester. Hij schreef me zijn 
ervaring naar aanleiding van een bijeenkomst waarin we wilden spreken over verliezen en terugvinden. Deze 
man heeft de voorbije jaren zijn gezondheid en krachten verloren; hij kan bijna niets meer op dit ogenblik, 
zelfs niet de mis vieren. In zijn ervaring vertelt hij:  
“Het belangrijkste is dat Gods wil geschiedt in mij. Ik vertrouw op God, niet meer op mezelf. Eigenlijk dank ik 
God voor al de tegenslagen, de moeilijkheden, het lijden, het kruis. Ik ben als een blinde die aan de hand 
van God geleid wordt door en over ravijnen heen. In feite heb ik God weer teruggevonden. En ik ontdekte 
het allergrote belang van het gebed, dat het belangrijk is te bidden voor anderen en dat dit een vorm van 
liefde voor anderen is, dat gebed helpt, dat liefde geven is, dat men niets wordt (zeker als men sterft), dat 
het enkel en alleen gaat om de liefdesrelatie tussen mij en God.”  
Hij vertelt hoe hij tijdens misvieringen die hij volgt op teevee, zijn lijden aanbiedt aan de Heer Jezus Christus.  
 
Deze ervaring opent voor mij een andere dimensie. Want ik weet evenmin welke de wegen van God zijn. De 
wegen van God zijn ondoorgrondelijk. En toch zijn we uitgenodigd om ook die wegen te bewandelen. 
Chiara Lubich schreef ooit in een meditatie – en het was ongetwijfeld ook haar ervaring.  
“Als je lijdt en je lijden is zo groot dat je niets meer kunt doen, denk dan aan de Eucharistie. In de Eucharistie 
– vandaag evenmin als toen bij het Avondmaal – werkt Jezus niet, predikt Hij niet: Jezus offert zich uit liefde. 
In het leven kunnen we veel dingen doen, veel woorden spreken. Maar de stem van het lijden, - gesmoord 
misschien en anderen onbekend – van het lijden geofferd uit liefde, is het machtigste woord, het woord dat 
de hemel treft. Als je lijdt, laat dan jouw lijden opgaan in het zijne: draag jouw ‘mis’ op. En wees niet bevreesd, 
als de wereld je niet begrijpt. Het is voldoende dat je begrepen wordt door Jezus, Maria en de heiligen. Leef 
met hen en laat je bloed vloeien tot welzijn van de mensheid. Zoals Hij. De Eucharistie! Te groot om begrepen 
te worden! Zijn eucharistie, onze eucharistie.” (Chiara Lubich, Het machtigste woord, in Meditaties, p. 94-95)  
 
Ja, Heer, als er strijd is over hoe we de mis moeten vieren in deze omstandigheden, maak ons met uw wegen 
vertrouwd, leer ons uw paden te gaan. 

        

              Bart 

 
HEB JE ZELF OOK EEN ERVARING OM TE DELEN? ANN.STEVELINCK@TELENET.BE  

“Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.” (Psalm 25, 4)  

 


