Verlangens in relaties
Derek Clegg zingt Look Around. ‘Soms ben ik zo overweldigd door al de zorgen van de wereld;
dat ik vergeet om me heen te kijken.’
De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vanaf vers 21.
Hoe moeilijk valt het ons om iemand te vergeven die ons gekwetst heeft of om iemand iets
kwijt te schelden als die ons iets verschuldigd is! Toch nodigt Jezus ons in deze lezing uit om
in onze relaties mild en grootmoedig te zijn. Hoe reageer jij spontaan op het verhaal dat Jezus
vertelt?
Wat verlang jij in je relaties? Hoe zou jij graag edelmoedig, onbaatzuchtig of vergevingsgezind
zijn? Zie je concrete voorbeelden in je eigen leven?
Terwijl je het tweede deel van het verhaal opnieuw beluistert, kan je nagaan wat je bijblijft van
mensen die al dan niet kunnen vergeven.
Spreek je verlangen uit tegenover God. Zeg Hem wat je verlangt voor je relaties, welke genade
je daartoe nodig hebt en in welke mate deze lezing je raakt.
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