Dragende vrucht
Briddes Roune zingt het oud-Engelse lied Worldes blis. ‘Wereldlijke genoegens komen en
gaan. Hoe meer ik me dat realiseer, hoe minder waarde ik eraan hecht’.
De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 7 vanaf vers 15
Jezus zegt dat we valse profeten niet herkennen aan hoe ze eruit zien of wat ze zeggen, maar
aan wat ze doen, aan de vruchten die hun leven voortbrengt. Welke valse profeten zou ik in de
wereld kunnen aanwijzen? Wat zijn de vruchten die zij dragen?
In mijn leven, wat zijn mijn daden? Welke vruchten draag ik? Is mijn oprechtheid hierin
zichtbaar? Laten mijn vruchten zien wie ik ben?
Luister opnieuw naar de lezing en bedenk daarbij dat Jezus er zelf van beschuldigd werd een
valse profeet te zijn. Welke vruchten droeg hij?
Welke gevoelens komen er bij mij naar boven? Wat zegt dat over mijn leven? En wat wil ik
vandaag neerleggen bij de Heer?
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