Artikel 12
Wij weten dat wij herhaaldelijk tekort schieten,
dat onze krachten ontoereikend zijn;
maar als wij aan Hem vasthouden
mogen wij vertrouwen op zijn woord:
‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in u…
Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem,
die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets…
Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden. (Joh. 15: 4-11)
Meditatie
Dit artikel is als het ware een vervolg op het voorgaande. Het spreekt weer over de
verbondenheid met de Heer, maar voegt er wel een element aan toe.
Die verbintenis met de Heer, zo mooi geschetst in de symboliek van de wingerd en de
ranken, benadrukt dat we zonder Hem tot niets in staat zijn. Wij zijn, om een ander
beeld te gebruiken de hamer, maar hij is de timmerman, wij zijn de beitel, hij de
beeldhouwer. Wij zijn slechts instrumenten in zijn hand.
‘Los van Mij kunt ge niets’. Een nogal absolute uitspraak.
Een uitspraak die ons tot nadenken stemt als we onze ‘goede daden’ beschouwen.
Een uitspraak die ons de H.Theresia van Lisieux doet begrijpen die na een periode in
haar leven vol van grote, ja minutieuze toeleg op goede daden, tot de overtuiging
kwam, dat het je laten beminnen beter was dan het zelf in de Liefde actief-zijn.
Genieten van Gods oneindige Liefde voor jou, opdat je vreugde volkomen moge
worden.
Heer Jezus,
vandaag wil ik genieten
van enkele uitspraken van de kleine Theresia.
Zij zegt dat U bemind wordt als U mij ten volle màg beminnen.
Dat ik U bemin als ik me geheel en al
door U lààt beminnen.
Die verruimende gedachte
dat U uw Liefde in mij kwijt wil,
doet me begrijpen hoe groot uw Liefde is.
Open mijn hart voor uw onvoorwaardelijke Liefde.

