TER OVERWEGING BIJ AANBIDDING
VAN DE HEER IN HET HEILIG SACRAMENT
Aanbidding buiten de heilige Mis zet voort en maakt intenser
wat tijdens de liturgische viering is gebeurd. Immers, “alleen in
de aanbidding kan een diep en waarachtig ontvangen rijpen.
En juist in deze persoonlijke daad van ontmoeting met de Heer rijpt
vervolgens ook de sociale zending die in de Eucharistie opgesloten ligt
en die niet alleen de barrière wil slechten tussen de Heer en ons, maar
ook en vooral de barrières die ons van elkaar scheiden”.
“Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven
der wereld” (Joh. 6,51). Met deze woorden openbaart de Heer
de ware betekenis van de gave van zijn leven voor alle mensen.
Zij tonen ons ook het diepe medelijden dat Hij heeft met iedereen.
De christengelovigen moeten, als ze Eucharistie vieren, zich er steeds
meer bewust van worden dat het offer van Christus voor allen is en
de Eucharistie hen er daarom toe aanzet zelf ‘gebroken brood’ voor
anderen te worden en zich dus in te zetten voor een rechtvaardiger
en broederlijker wereld.
Jezus roept ook vandaag zijn leerlingen nog steeds op zich persoonlijk
in te zetten: “Geeft gij hun maar te eten!” (Mt. 14,16). De roeping van
ieder van ons is werkelijk om samen met Jezus gebroken brood voor
het leven van de wereld te worden.
(Uit: Paus Benedictus XVI, Sacramentum caritatis, 66 en 88)
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BLIJF IN
MIJN LIEFDE

B

Blijf in mijn liefde

N

Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is
de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt,
snijdt Hij af; en elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij,
opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het
woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, zoals Ik in u.
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als
zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij.
Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in
hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.
Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank
en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze
verbranden.

Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij
wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt,
dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad.
Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in
mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb
onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde
in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.

(Johannes 15, 1-11)

Neem Heer, en aanvaard mijn vrijheid,
mijn geheugen, mijn verstand
en heel mijn wil,
alles wat ik heb en bezit.
U hebt het mij gegeven,
aan U Heer, geef ik het terug.
Alles is van U,
beschik erover geheel volgens uw wil.
Geef dat ik U mag liefhebben,
die genade is mij genoeg.

(Suscipe, Ignatius van Loyola)

