
Inleidende bezinning

Lc 10, 38-42

Het is goed af en toe een stap terug te zetten
om te kijken naar wat achter en voor ons ligt.

Elk visioen, elke droom
gaat immers niet alleen onze inspanningen te boven,

maar soms hebben wij er zelfs helemaal geen zicht op.
Niets van wat we verwezenlijken zien we ooit voltooid,

met andere woorden:
het Rijk Gods overtreft ver onze mogelijkheden.

Geen enkele van onze verklaringen geeft weer wat we willen zeggen.
Geen enkel gebed geeft volledig ons geloof weer.

Geen enkele levensbeschouwing is helemaal perfect.
Geen enkel pastoraal bezoek is helemaal doeltreffend.
Geen enkel programma of project voltooit onze missie.

Geen enkele verzameling doelstellingen en objectieven kan ooit compleet zijn.

Zo zitten wij nu eenmaal in elkaar.
We planten zaadjes die ooit zullen opschieten,

we begieten de jonge plantjes,
in de hoop dat ze de belofte van de toekomst in zich dragen.

We leggen de fundamenten van wat moet worden opgetrokken.
We bereiden het zuurdeeg dat resultaten zal geven

die wij nooit kunnen bereiken.

We kunnen niet alles doen,
en dit te beseffen geeft ons een gevoel van bevrijding.

Het staat ons toe een bepaalde taak aan te pakken
en ze zo goed mogelijk uit te voeren.

Misschien slagen we er niet in ze te voltooien,
maar het is alvast een begin, een stap verder op onze weg.

Het geeft ons de kans om
de genade van God in ons binnen te laten

en Hem de voltooiing van ons werk toe te vertrouwen.
We zullen nooit het eindresultaat van onze inspanningen zien,

maar dat is nu eenmaal het verschil tussen de meester,
de ambachtsman en de werkman.
Wij zijn werklieden, geen meester.
We zijn dienaars, geen Messias.

We zijn de profeten van een toekomst
die ons niet toebehoort.
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