In balans
Singer-songwriter Brock Tyler zingt het lied Rise. ‘Ik probeerde op te staan, maar ik kwam niet
van de grond. Wie wil namens mij opstaan?’.
De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 7, vanaf vers 1.
De centurio was een man met gezag. Toch was hij een nederig persoon en een gelovig man.
Welke van deze waarden - gezag, nederigheid of geloof - vind jij het belangrijkste? Welke wil jij
het liefste?
De Joodse leiders geloofden in Jezus’ helende macht. De centurio ook. Geloof jij dat Jezus de
macht bezit om jou je genezen? Waarvan wil jij genezen worden?
De leiders zeiden dat de centurio ‘het verdient’. Voel jij je ook alsof je het verdient om aan
Jezus een of andere gunst te vragen en van Hem gunsten te verkrijgen?
Luister nu opnieuw naar de lezing. Let deze keer vooral op de centurio. Let erop hoe hij
liefheeft en vanuit liefde handelt.
Wat wil jij op dit moment Jezus vragen?
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