
 
 

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

 
“JIJ BENT DIE BOUWSTEEN” 

 
Bijbeltekst
 
“Treedt toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen maar uitverkoren en 
kostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de 
geestelijke tempel. Draagt als een heilig priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig 
zijn aan God door Jezus Christus.” (Petrus 2, 4-5 1) 
 
Meditatieve beschouwing
 
Christus, de Levende, wordt ook wel de Levende Steen genoemd. Dankzij Hem kunnen ook 
wij een levende steen worden. Geen steen in de ontoegankelijke en barre wildernis, geen 
steen om door een winkelruit te gooien, maar een bouwsteen. Liefst is die bouwsteen mooi 
effen en recht, wat soms een hoop bikwerk vereist. Maar ook wanneer deze levende 
bouwsteen een vreemde vorm heeft, is er plaats voor hem in het gebouw. Het gaat er 
immers vooral om dat de Hoeksteen stevig en van een ideale vorm is. Die Hoeksteen, Jezus 
Christus, houdt alle muren in hun juiste vorm, van wat voor afmetingen of kwaliteit de 
overige stenen ook zijn. Die Hoeksteen werd door de geestelijke elite van weleer, de 
zogeheten deskundigen, als niet goed genoeg dan wel als vervelende lastpak afgekeurd en 
op bedrieglijke, gewelddadige en wrede wijze in de plomp gesmeten. Op de derde dag werd 
deze Steen echter opgevist en zelfs tot Hoeksteen gemaakt. Hoeksteen van een nieuw maar 
ook oud project van God: een ‘geestelijk huis’ vormen voor alle volkeren, een huis van 
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gebed, dienst en eredienst, van geloof, hoop en liefde, van zelfgave die zichzelf leert kennen, 
van nederigheid die boven alle eigenwaan uittorent.  
 
Afsluitend gebed
 
Jezus Christus,  
Fundament van al wat bestaat en Hoeksteen van de Kerk,  
ik vertrouw mezelf aan U toe.  
Neem mij aan voor Uw bouwproject  
van een geestelijke tempel voor alle mensen  
en de hele schepping.  
Neem mij op in Uw dienst en plaats mij in Uw Huis,  
Of dit op een zichtbare plaats zal zijn, aan de beschermende buitenmuur,  
of juist onzichtbaar, vlakbij het fundament,  
ik laat de keuze aan U over.  
Ik bied mezelf aan door de zorgzame, krachtige en gezegende handen van Maria,  
Uw moeder en mijn moeder.  
Amen. 
 
Over de maker

 

Wouter Blesgraaf is een Nederlandse jezuïet die in 
België o.a. werkzaam is als gevangenispastor en 
verantwoordelijk voor het praktische reilen en zeilen in 
een nieuw opgericht huis in Leuven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


