
 
 

Vastenmeditatie ‘Religieus leven vandaag. 
Broeder, zuster, wie ben je?  
 

                                             KNR-Jaarthema 2021: week 9 meditatie nummer 3 

 

Het jaarthema van de KNR is dit jaar Religieus leven vandaag. Broeder, zuster, wie ben je?  
De vraag die centraal staat is: Waar gaat het u als broeder, als zuster, wezenlijk om in uw 
religieus leven? Wat is voor u de kern van uw religieus-zijn? De KNR heeft zeven 
religieuzen gevraagd om over deze vraag na te denken in deze vastenperiode. Zij schreven 
een korte meditatie en gebed bij een bijbelcitaat. Deze kunnen ons helpen nadenken over 
wat de kern van ons leven en onze roeping is. Een vraag die ook voor mensen die een 
andere keuze in het leven gemaakt hebben, interessant kan zijn. 
 

 
JE BENT VAN MIJ 

 
Bijbeltekst
 
“Wees nu niet bevreesd, want Ik heb u verlost, u geroepen bij uw naam: gij zijt van Mij.”  
Jesaja 43,1b 

 
Meditatieve beschouwing
 
Waarom ben ik religieus? Er zijn vele manieren waarop ik deze vraag zou kunnen 
beantwoorden, maar door mijn leven als religieus heb ik een eenvoudig antwoord ontdekt. 
Het waarom van mijn religieus-zijn is eigenlijk hetzelfde als het waarom van de kern van mijn 
leven: “Je bent van Mij.” 
God bestaat en Hij is de grond van mijn bestaan. Jezus leeft en ik leef in en door Hem. Deze 
eenvoudige maar krachtige werkelijkheden vormen de kern van mijn wezen en van het 
Christelijk leven. God neemt het initiatief: in het scheppen van mij, in het herscheppen van 
mij door de dood en verrijzenis van Jezus, en in Zijn dagelijkse uitnodiging om deel te nemen 
aan Zijn leven door een volledige openheid voor Hem. “Je bent van Mij” is een erkenning van 
een liefdevolle werkelijkheid. Ik hoor bij God en Hij hoort bij mij.  
Dit is niet alleen iets voor mij. God nodigt ons allen uit om onze persoonlijke identiteit te 
vinden in een liefdevolle relatie met Hem. Door het doopsel zijn wij Zijn kinderen en wij 
delen in Zijn goddelijk leven. De Kerk verklaart en bevestigt het feit: “Je bent van Mij.” De 
aflegging van mijn religieuze geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid in de 
navolging van Christus is geworteld in mijn doopsel. Door de aflegging van religieuze 
geloften verklaart en bevestigt de Kerk het feit: “Je bent van Mij.”  Door het sacrament van 
het doopsel en door de religieuze professie is het duidelijk wie ik ben en van wie ik ben. Ik 
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hoor bij God die liefde is; mijn dagelijkse uitdaging is om door, met en in dezelfde liefde te 
leven. Op die manier wijst mijn leven naar Hem: God bestaat, Jezus leeft en Hij heeft iets aan 
te bieden aan mij en aan u. 
 
Afsluitend gebed
 
‘De bruidegom komt!’ 
 
Moge ik mijn liefde uiten door openheid van geest en tederheid van hart. 
Moge ik altijd aanwezig zijn bij de Geliefde en Hij altijd aanwezig bij mij. 
Moge ik altijd als een aandachtige persoon leven met mijn Geliefde als mijn focus. 
Moge liefde me gewoon verder duwen. Zijn liefde drijft me voort. Liefde wil altijd dienen. 
Moge mijn leven een volledige overgave zijn, want door Hem word ik altijd volledig 
begrepen. 
Moge ik mijn vreugde vinden in het geroepen-zijn, in mij vast te klampen aan de Geliefde, in 
lieflijk gemaakt te worden door de Liefde. 
Zijn volk is mijn volk. 
 
Geïnspireerd door de woorden van moeder Mary Francis, p.c.c. 

 
Over de maker

Zuster Agnes Schreck, o.p., Dominicanes van St. Cecilia 

(Nashville), woont in Sittard met haar medezusters. Zij delen 

de vreugde en hoop van het evangelie vooral door activiteiten 

met kinderen, gezinnen, en studenten. Voor meer informatie, 

zie https://www.dominicanessensittard.org/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
COLOFON:  
U ontvangt deze vastenmeditatie omdat u zich heeft aangemeld voor de vastenmeditatie van 17 februari tot 
Pasen 2021. Voor aan- of afmelden, neem contact op met de KNR: Tel: 073-6921321 / Email: 
communicatie@knr.nl. 


