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In dit nummer gaan we verder met het 
verslag van de ‘Echte Liefde Wacht’- dag 
van maart. Na de toespraak van pater 
Gabriël kon iedereen genieten van prach-
tige muziek onder leiding van Jan Vos. 

Dan volgde een eenvoudig middagmaal 
met lekkere soep en tijd om wat bij te pra-
ten. In de namiddag kwam de tweede spre-
ker, zuster Isabel van de gemeenschap 
‘Zaden van het Woord’ aan het woord. Ze-
ven jaar geleden is ze in België toegeko-
men en kon ze geen woord Nederlands. 

Editoriaal

Beste lezers,
In dit nummer de samenvatting 
van de toespraak van zuster 
Isabel van de gemeenschap 
‘Zaden van het Woord’. 
De titel van haar voordracht 
luidde: ‘Wees moedig als de 
Heer jou roept’. De verleidingen 
waarmee de wereld ons dag in 
dag uit tracht te beïnvloeden zijn  
heel groot. ‘Je zal pas écht vrij 
en gelukkig zijn als je God totaal 
verbant uit je leven’, zo liegt de 
wereld. Maar de waarheid is juist 
omgekeerd: betrek God zo veel 
mogelijk in je leven, en je zal 
jezelf heel wat verdriet, ongeluk 
en tegenslagen besparen!
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Nu is ze al in staat om in geuren en kleuren uit te leggen wat het 
betekent ‘moedig te zijn als de Heer jou roept’. Zitten doet ze tijdens 
haar toespraak bewust niet, om ook met handen en voeten te kun-
nen uitleggen wat haar bezielt. En af en toe wordt er uit het publiek 
een persoon gekozen om te fungeren als ‘didactisch materiaal’. 

Hieronder de samenvatting van haar toespraak. 

‘Wees moedig als de Heer jou roept’

Zeven jaar geleden heeft de 
bisschop van Hasselt, Mgr. 
Hoogmartens gevraagd om 
een missie van onze 
gemeenschap, de ‘Za-
den van het Woord’, 
die gesticht werd in 
Brazilië, naar België 
te sturen. Onze ge-
meenschap is geves-
tigd in Tongeren en 
bestaat niet alleen uit 
zusters en broeders, 
maar ook uit leken.  

Men kan het Woord van God 
bestuderen omwille van de 
inhoud, maar men kan het 
Woord van God óók leren be-
leven! Dat zijn twee verschil-
lende dimensies. Het Woord 
van God beleven is een spiri-
tualiteit waarbij men op zoek 

gaat naar een persoonlijke re-
latie met het Woord van God. 
Wij organiseren ontmoetingen 

om het woord van God te le-
ren kennen en het te beleven. 

Het thema voor vandaag 
is het Evangelie volgens 
Marcus 10, 46-52, dat gaat 
over Bartimeüs, een blinde 
bedelaar. Op het eerste zicht 
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is dit louter het verhaal van 
een genezing, maar er zit 
een diepere betekenis in. De 
titel die ik voor dit evangelie 

uitgedacht heb, is: ‘Wees 
moedig als de Heer jou roept.’, 
met de nadruk op ‘moedig’. 
Als God ons roept moeten we 
niet bang zijn om daar op in te 
gaan; vaak zijn we niet moedig 
genoeg en hebben we geen 
kracht om te doen wat God wil. 

‘Nu kwamen ze in Jericho. 
Maar toen Jezus vergezeld 
van zijn leerlingen en een 
flinke menigte weer uit Jeri-
cho wegtrok, zat een blinde 
bedelaar, Bartimeüs, de zoon 
van Timeüs, langs de weg.’ 

De ‘blinden’ van vandaag zijn 
de mensen die het geluk nog 
niet helemaal gevonden heb-
ben, en omdat ze blind zijn 

in die zoektocht 
naar geluk, stop-
pen ze met zoe-
ken, gaan zitten 
en beginnen te 
bedelen. Men is 
vooral blind voor 
het feit dat God 
kan en wil hel-
pen. Men blijft 
zitten met een 
leegte die men 
zelf wil opvul-
len, wat maar 

half zal lukken. Men kan ook 
vragen: “God, welke roeping 
is voor mij weggelegd?” Nie-
mand weet beter dan God wat 
de roeping is die ons gelukkig 
zal maken, ook wijzelf niet! 
Als jullie nog met de vraag 
zitten: “Wat is de zin van mijn 
leven?”, vraag dan hulp aan 
Jezus! Dit is geen zoektocht 
naar een half geluk, maar 
naar geluk dat echt van bin-
nenuit komt, en dat ons inner-
lijk doet stralen van vreugde.

‘Zodra hij hoorde dat het 
Jezus de Nazarener was, 
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begon hij luidkeels te roe-
pen: “Jezus, Zoon van Da-
vid, heb medelijden met mij!’ 

Bartimeüs vraagt hulp aan 
Jezus omdat hij beseft dat hij 
zelf die leegte niet kan opvul-
len; hij heeft het ware geluk 
nog niet gevonden en daarom 
smeekt hij: “…heb medelijden 
met mij!” Veel mensen probe-
ren zelf hun geluk op te bou-
wen, en komen in een situatie 
terecht waar men he-
lemaal alleen is, zon-
der enig gevoel van 
innerlijke vreugde of 
geluk. Dat kan veran-
deren, als men maar 
de moed heeft om 
God te smeken: “Heb 
medelijden met mij!”

Velen snauwden hem 
toe te zwijgen, maar hij 
riep nog veel harder: “Zoon van 
David, heb medelijden met mij!” 

Onze maatschappij tolereert 
het vaak niet dat wij over iets 
ons ongenoegen willen ui-
ten. Problemen kan de maat-
schappij missen als kiespijn 
en zij wil ons het zwijgen op-
leggen. Maar het is belang-

rijk dat onze roeping ook door 
de gemeenschap wordt er-
kend. Wij moeten dus de be-
scherming van de Heer vra-
gen opdat de gelovigen zich 
zouden openen voor de ver-
scheidenheid aan roepingen. 

Jezus bleef staan en zei: 
“Roep hem eens hier.” Ze rie-
pen de blinde toe: “Heb goe-
de moed! Sta op. Hij roept u.”

Jezus doet net het omge-
keerde van wat de omstaan-
ders doen: Hij wil zich ontfer-
men over die arme bedelaar 
en hierdoor verandert ook de 
houding van de omstaanders. 
Daarop zeggen ze hem: eerst: 
“Heb goede moed”, vervol-
gens: “Sta op”, en ten slotte: 
“Hij roept u”. Wanneer iemand 
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zich geroepen voelt, dan is dat 
niet afkomstig van de wereld, 
maar van God; het is Jezus die 
ons bewust zal maken van onze 
roeping! Maar daarvoor moeten 
we wel eerst opstaan! Blijven 
zitten is vaak veel aantrekke-
lijker want het kost moeite en 
het vergt moed om op te staan!

Hij wierp zijn mantel af, sprong 
overeind en kwam naar Jezus toe.

Bartimeüs wierp zijn mantel af 
omdat het gemakkelijker is om 
op te staan zonder het gewicht 
van zijn mantel. Men 
kan de mantel ver-
gelijken met alle za-
ken die ons binden 
aan deze wereld, en 
die ons een gevoel 
van veiligheid ge-
ven, een gevoel van 
bescherming geven, 
maar die tegelijker-
tijd ons hinderen om 
op te staan, om aan 
God te vragen: zeg 
mij welke roeping 
voor mij weggelegd is. Wij kun-
nen de mensen helpen door hen 
een overzicht te geven van die 
roepingen: niet enkel het huwe-
lijk, maar ook het Godgewijde 
leven. Veel mensen kiezen zelf 

hun huwelijkspartner, zonder 
de hulp van God. Zij beseffen 
niet dat Jezus de enige persoon 
is die in het hart van de mens 
kan kijken en als geen ander 
weet wie bij hem of haar past. 

Zo ook voor het kloosterleven, 
of voor een priesterroeping. 
Mensen zijn vaak bang en blijven 
liever zitten onder hun mantel, 
omdat zij niet open willen staan 
voor de wil van God. Daarom 
moeten wij bidden, zodat de 
jongeren de moed hebben 
om hun wereldlijke mantel 

af te werpen en op te staan! 
Wij kunnen de jongeren ook 
daadwerkelijk helpen door hen 
geestelijk te begeleiden. Maar 
eerst moeten we de jongeren 
helpen om het geloof te leren 
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kennen, want zonder geloof 
zijn er ook geen roepingen. 
Begeleiden is niet meetrekken, 
het is meelopen zonder dat 
er dwang aan te pas komt. 
Ga dus naar de aanbidding 
van het allerheiligste 
Sacrament, en vraag aan 
Jezus om je te begeleiden. 

“De aanbidding is inderdaad 
deze plek die liefde uitstraalt 
en van waaruit een roeping 
kan geboren worden. Jij die er-
naar dorst om je leven aan te 
bieden aan Jezus: in de stilte 
van de aanbidding zul je leren 
jezelf te laten 
b e m i n n e n . “ 
(E.H. Jac-
ques Marin)

Dat is een 
roeping: mij-
zelf laten be-
minnen. Ik ga 
nooit mezelf 
kunnen geven 
als ik mezelf 
niet eerst laat 
beminnen. Wij 
zijn zoals de wereld ons ge-
maakt heeft, maar God kan 
ons omvormen, kan ons her-
scheppen! ‘Bemin uw naaste 

als uzelf’, houdt in dat wij onze 
naaste pas kunnen beminnen 
als wij eerst onszelf beminnen.

Jezus vroeg hem: “Wat wilt ge 
dat Ik voor u doe?” De blinde 
antwoordde Hem: “Rabboe-
ni, maak dat ik zien kan!” En 
Jezus sprak tot hem: “Ga, uw 
geloof heeft u genezen.” Ter-
stond kon hij zien en sloot zich 
bij Hem aan op zijn tocht.”

Bartimeüs sloot zich aan bij Je-
zus. Hij volgde Jezus. Er staat 
niet: “Hij is dit geworden of hij 
is dat geworden”. Neen, de eer-

ste stap is: Jezus volgen. Hij 
was niet alleen lichamelijk ge-
nezen, maar ook was hij gene-
zen van zijn besluiteloosheid.
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Iedereen kent wel het verhaal 
van de rijke jongeman die 
aan Jezus vraagt wat hij moet 
doen om het geluk te vinden, 
niet enkel hier, maar ook in de 
hemel (Marcus 10, 17-
22). Zelfs al onderhield 
hij alle geboden, toch 
bleek dat niet voldoen-
de om echt gelukkig te 
zijn. Hij had nog geen 
vrede of vreugde in zijn 
hart. Jezus keek hem 
liefdevol aan en zei 
dat hem nog één ding 
ontbrak, en dat was 
de onthechting van 
het aardse. Hoe meer 
wij gehecht zijn aan dingen 
die niet van God zijn, des te 
meer verliezen wij de moed en 
de kracht om van God te zijn! 

In het Evangelie volgens 
Johannes 15, 11 staat:

Dat is de ontdekking van de 
roeping: de volkomen vreug-
de ontdekken en beleven, 

na eerst onderscheid te ma-
ken tussen de dingen die van 
God komen en de dingen die 
van de wereld zijn. Wat is de 
wil van God? Komt mijn wil 

daarmee overeen? Het doel 
van begeleiding is het helpen 
onderscheiden welke levens-
keuzes je kan maken, hoe 
je je leven kan organiseren. 

Dank je, zuster Isabel, want 
je hebt ons hierin al een 
heel eind verder geholpen!“Dit zeg Ik u, 

opdat mijn vreugde 
in u moge zijn 
en uw vreugde 

volkomen moge worden.” 
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Toen Samuel nog in de buik van zijn 

mama zat, werd vastgesteld dat hij 

een open ruggetje (spina bifida) had 

en geopereerd moest worden. De dok-

ter koos ervoor om de operatie uit te 

voeren voor de geboorte, terwijl Samu-

el nog in de baarmoeder zat. De ope-

ratie gebeurde op 19 augustus 1999, 

Samuel was toen ongeveer 25 weken 

oud. Tijdens die operatie gebeurde er 

iets heel speciaals: Samuel stak eerst 

zijn handje en daarna zijn hele arm-

pje door de opening in de baarmoeder 

en nam de vinger van de dokter vast. 

Fotograaf Michael Clancy kon dit 

zeer speciale moment op foto vastleg-

gen en gaf het de titel: ‘Hand of Hope’. 

Samuel Alexander Armas werd 105 

dagen na de operatie, op 2 decem-

ber 1999 geboren. Het is prachtig 

om zien hoe Samuel ondertussen 

opgegroeid is en ten volle kan ge-

nieten van het leven, dankzij de 

liefde en de moed van zijn ouders! 

Hand of Hope


