
 
 

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

                                             KNR-Jaarthema 2021: week 12, meditatie nummer 6 

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. 
 

 
‘IK, JIJ EN WIJ’  

 
Bijbeltekst

“Onze Vader, die in de hemel zijt…” (Mt.6,9) 
 
Meditatieve beschouwing
 
Ik ben geboren in Indonesië, in een dorp op Midden-Java. Uit een moslim-familie ben ik 
geroepen echt tot leven te komen door Jezus te volgen zoals Franciscus dat heeft gedaan. 
Daarom ben ik ingetreden in het klooster van Franciscanessen, door de Zusters van 
Denekamp, in Indonesië gesticht. Twintig jaar geleden ben ik naar Denekamp gezonden. Ik, 
met mijn eigen geschiedenis, karakter, negatieve en positieve kanten, enzovoort. JIJ: jij, mijn 
medemens, jij bent ook geroepen om diezelfde weg te gaan: om te leven. Vele ‘ikken’ en ‘jij-
en’ zijn geroepen om een ‘WIJ’ te vormen, een levensgemeenschap, een dorpsgemeenschap, 
een kloostergemeenschap, een kerkgemeenschap, een wereldgemeenschap. 
 
In het Zonnelied noemt Franciscus alle schepselen ‘zijn broeders en zusters’. Franciscus 
beseft dat zij, net als hij, Gods schepselen zijn, en hij ziet en ervaart die gelijkenis. Ik, jij en 
wij, wij leven in een gemeenschap, geroepen om iedere dag opnieuw die gelijkenis te 
ervaren en het gelaat van God in iedere zuster of broeder te erkennen en te ondervinden en 
de aanwezigheid van God ook in al die andere schepselen te ontdekken. Jij bent mijn andere 
‘ik’ en ik ben jouw andere ‘jij’. Het blijft een worsteling, een uitdaging en is tegelijkertijd een 
roeping voor heel je leven. Want wij, zusters zijn afkomstig van overal vandaan, we komen 
uit heel verschillende culturen en achtergronden. Ieder is uniek. Maar waar je ook bent of 
woont, je woont in óns gezamenlijk huis, onze moeder aarde, als broeder en zuster. “De 
wereld is mijn huis” zei Franciscus ooit. Hij schreef in zijn Zonnelied: “Wees geprezen, mijn 
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Heer, door onze zuster moeder aarde die ons voedt en leidt, en die allerlei vruchten 
voortbrengt, bonte bloemen en planten”. In zijn encycliek Laudato Si’ schreef Paus 
Franciscus: “zorg voor ons gezamenlijk huis, onze zuster moeder aarde.” 
  
Onze Vader die in de hemel zijt…  Jezus heeft ons dat gebed geleerd:  
Onze Vader - mijn Vader, jouw Vader - die in de hemel zijt…… 
Onze Vader…: onze gezamenlijke Vader 
 
Afsluitend gebed
 
Onze Vader, mijn vader, jouw vader, onze Vader die in de hemel zijt, 
leer mij ieder dag opnieuw uw gelaat herkennen in mijn medemens  
en in al die schepselen met wie ik leef.  
Ja, laat úw rijk komen in heel de wereld waarin ik leef.   
Schenk mij uw kracht dat ik trouw uw wil blijf doen in mijn leven van elke dag,  
vooral nu op weg naar Pasen, uw opstanding, mijn opstanding… 
Amen 
 
Over de maker

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zuster Warini is lid van de Zusters Franciscanessen van Denekamp. Zij woont in Denekamp. 
Voor meer informatie: www.zustersvandenekamp.nl 
 
 
 
 
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. 


