
 
 

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

                                             KNR-Jaarthema 2021: week 8, meditatienummer 2  

 

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. 

 
 

JEZUS CHRISTUS, KERN VAN MIJN RELIGIEUZE LEVEN 
 
Bijbeltekst
“Jezus sprak hen aan: “Vrienden, hebben jullie soms wat vis?” “Neen,” antwoordden 
ze. Toen zei Hij hun: “Werpt het net uit rechts van de boot, daar zult ge iets vangen.” Nadat 
ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote 
hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: “Het is de 
Heer!” Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan – want 
hij droeg slechts een onderkleed – en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met 
de boot, want zij waren niet ver uit de kust, slechts tweehonderd el, en sleepten het net met 
de vissen achter zich aan. 
[…]  
Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief 
dan dezen?” Hij antwoordde: “Ja Heer, Gij weet, dat ik U bemin.” Jezus zei hem: “Weid mijn 
lammeren.”   
[…]    
Toen Petrus zich omkeerde, zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde; 
dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund en gezegd: “Heer, wie is het 
die U zal overleveren?”  Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: “Wat dan met 
hem?”  Waarop Jezus hem zei: “Als ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak? Gij 
moet Mij volgen!” Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou 
sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd, dat hij niet zou sterven, maar: “Als Ik hem wil 
laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak?” 
Dit is de leerling, die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft, en wij weten dat zijn 
getuigenis waar is.” (Joh. 21,5-8.15.20-24) 
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Meditatieve beschouwing
Er is een zoektocht van alle mensen naar God. In hun dagelijkse bezigheden – die soms 
moeizaam en zonder succes verlopen - zoeken ze een vol leven, verzoend met God. Van deze 
zoektocht, deze dorst, getuigt het religieuze leven: het getuigt dat de belofte van eeuwig 
leven echt is, omdat het laat zien dat we er al van kunnen leven.  
De “leerling van wie Jezus veel hield” heeft aan de borst van Jezus mogen rusten (zie Joh. 
13,23) en Maria aan het kruis als moeder ontvangen (zie Joh. 19,27). Zo staat hij aan het 
begin van het religieuze leven.  
Na de verrijzenis van Jezus zien we hoe hij zijn roeping beleeft 

 
Afsluitend gebed
Op voorspraak van de H. Maria en de H. Johannes,  
mogen we de Heilige Geest bidden  
voor de broeders en zusters van vandaag. 
 
Kom Heilige Geest!  
Neem ons mee in uw liefdevolle dynamiek! 
Doe ons al iets van het eeuwige geluk beleven. 
Mogen we zo een teken zijn voor de Kerk en voor de wereld. 
 
Over de maker
Ik ben broeder van Sint Jan, kom uit Frankrijk en 
woon in het Willibrordushuis in de Oude Molstraat 
in Den Haag. Hier bieden we een breed scala aan 
activiteiten aan voor jong en oud: kampen, 
lezingen, bezinning en retraites… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


