Mee-leven
Josh Woodward zingt het lied The Nest. ‘Toen ik uit het nest gegooid werd, leek ik er alleen
voor te staan. Maar nu ik vertrouw op de zwaartekracht en naar boven staar, weet ik waar ik
thuishoor.’
De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 14, vanaf vers 13.
Jezus hield van de eenzaamheid. Hij had van tijd tot tijd behoefte aan tijd en ruimte om zijn
volledige en onverdeelde aandacht te geven aan zijn Vader. Welke behoefte voel ik in mijn
leven aan een dergelijke eenzaamheid?
Jezus hield er ook van om bij de mensen te zijn, zowel omwille van hen als voor zichzelf. Als
Hij zijn nabijheid uitdrukte in woorden of daden, in wonderen of eenvoudigweg door zijn
meevoelend er-zijn, dan ging dat altijd gepaard met meeleven: Hij deelde werkelijk in de
ervaring van wie Hij ontmoette.
Als ik deze woorden opnieuw hoor, wat hebben ze mij dan nog meer te zeggen? Wat zeggen
ze mij over mijn eigen behoefte om tijd door te brengen met anderen en God te zoeken in de
eenzaamheid?
Terwijl ik nu in de eenzaamheid bij God ben, wat zou ik Hem willen zeggen? Misschien heeft
de Heer mij iets te zeggen over hoe ik de mensen rondom mij zou kunnen voeden en
bemoedigen en tot steun zou kunnen zijn.
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