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WOORD VAN LEVEN

Matteüs 7: 21

“Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt,
zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen
wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.”
Jezus nodigt ons uit om te leven naar de wil van God.
Maar wat is Gods wil?
Hoe kunnen we die leren kennen?
Het is de stem van God die voortdurend in ons spreekt
en ons uitnodigt om het goede te doen,
om te leven naar zijn grote gebod:
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en
met heel uw ziel en met heel uw verstand.
Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is
daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’

“Aan God schrijven we meestal vooral de
mooie, grootse, immense dingen toe”,
schrijft Chiara Lubich. “Maar ook het kleinste
deeltje heeft in Gods werk zijn betekenis en
glans, zoals ook de kleinste bloemen hun
plaats hebben in de oneindige schoonheid
van de natuur.”
Het Woord van deze maand helpt ons om
naar buiten te gaan en ons te openen voor
onze zussen en broers, voor iedereen om ons
heen. We zullen Zijn vreugde en nabijheid
ervaren.
ERVARING UIT DUITSLAND

Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt gesproken
over zijn wil, zoals in het Onze Vader.
We bidden Uw wil geschiede: uiteindelijk zal alles
gebeuren naar de wil van de Vader.
Ook al gebeuren er veel dingen om ons heen die
niet goed zijn, of waren we zelf bepaalde
momenten niet in zijn liefde, God zal alles ten
goede keren.
“Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt,
zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen
wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.”
Deze woorden kunnen ons kracht geven, om met liefde
en toewijding te doen wat we moeten doen. We zullen
van moment tot moment het unieke mozaïek van ons
leven zien dat de Heer voor ieder van ons heeft bereid.

“Met een groep jongeren zijn we begonnen
met de actie Een uur van geluk. Het idee is heel
simpel: het gaat erom een ander gelukkig te
maken, in ieder geval één uur per maand.
We merkten dat velen enthousiast werden.
Sommigen van ons zijn in een park beland om
met ouderen te wandelen; anderen hebben
alleenstaanden begeleid toen ze naar het
ziekenhuis moesten. Ook hebben we gespeeld
met kinderen in het ziekenhuis en hebben we
gesport met mensen met een beperking.
Zij waren blij, maar wij ook!
Op een gegeven moment hebben we ook
vrienden uitgenodigd om mee te doen.
In eerste instantie waren ze alleen maar
nieuwsgierig. Maar nu doen zij ook mee om
‘geluk te geven’. En ze zijn het met ons eens:
geluk geef je, en eenmaal gegeven
ervaar je het zelf ook!”

