
 
 

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

                                             KNR-Jaarthema 2021: week 11, meditatie nummer 5 

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. 
 

 
“ERVARING VAN GODS LIEFDE, AANWEZIG VOOR ANDEREN”  

 
Bijbeltekst
 
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”. Mattheus 25: 40 
 
Meditatieve beschouwing
 
Door de ervaring van Gods liefde durfde ik voor het leven als religieus te kiezen. Ik 
realiseerde me dat religieus zijn een roeping en een geschenk is. Het komt van God zelf. Het 
is een gratis geschenk. Religieus zijn is tegenwoordig niet gemakkelijk. Te midden van een 
moderne en seculiere wereld wordt mijn religieuze leven steeds meer op de proef gesteld. 
 
Te midden van de onzekere situatie waarin we verkeren door de Coronacrisis zijn veel 
activiteiten afgelast. Sommige mensen worden depressief, gestrest, ellendig en verdrietig. 
Dit moedigt ons aan om iets te doen om anderen te helpen. Door alle beperkingen en regels 
zijn er echter veel dingen die niet kunnen. Soms voelt het dat ik op dit moment niets kan. Ik 
heb het gevoel dat ik niets doe. Ik vraag me af: Waar ben je naar op zoek? Wil je grote 
werken belangrijker maken? Nee, dat is niet het belangrijkste. 
 
In deze onzekere situatie kom ik via de communicatiemedia verschillende mensen tegen die 
hun moeilijkheden vertellen. Dan wordt mijn hart bewogen om iets voor hen te doen. Naar 
hen te luisteren, hen steun geven en beloven voor hen te bidden. Op dat moment heb ik 
echt het gevoel dat God die gehoor, troost en zegen biedt, in hen aanwezig is. Met alle 
tekortkomingen, als ik mijn hart voor God open, dan zal ik ook mijn hart kunnen openen 
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voor God die in mijn naaste aanwezig is. Waar de Heilige Geest me beweegt om met de 
anderen te zijn, daar ben ik klaar om aanwezig te zijn. 
 
De ervaring van Gods liefde stelt mij in staat om zijn aanwezigheid te brengen naar anderen 
die lijden en aan hen Gods liefde te tonen. Grote dingen doen is niet het belangrijkste, maar 
eenheid met God en eenheid met anderen, dat is een bewijs van Gods aanwezigheid. Onze 
aanwezigheid geeft betekenis aan anderen, ook al doen we geen groot werk. 
 
Afsluitend gebed
 
Heer Jezus, 
In en door de mensen bent u aanwezig in alle goeds. 
Waar nabijheid, aandacht, zorg en respect gegeven en ontvangen wordt,  
daar bent U in ons midden. 
Kom dan, Heer, schenk ons uw Geest, zend ons naar de mensen. 
Geeft ons een hart vol liefde en luisterbereidheid,  
een hart dat openstaat voor iedereen,  
dat zich durft in te zetten om het Rijk van God  
zichtbaar te maken in deze wereld.  
Amen. 
 
Over de maker
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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. 


