Jezus is de Weg.
Hij ging op weg met mensen.
Hij zag mensen,
voor wie niemand echt oog had.
Hij luisterde naar mensen,
voor wie niemand aandacht had.
Hij was nabij bij mensen,
van wie anderen weg liepen.
Hij was solidair met mensen,
die door anderen veroordeeld werden.
Zo was zijn levensweg.
Zo baande Hij de Weg
voor wie Hem willen volgen.
Jezus zei:
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen
dan door mij.
Johannes 14,6

Jezus is de Waarheid.
Zijn waarheid heet liefde.
Die liefde vond Hij bij God, zijn Vader.
Die liefde deelde Hij met alle mensen
met wie Hij op weg ging.
Zijn liefde was groter dan armoede,
beperking, vernedering, zonde of schuld.
Zijn liefde is zelfs groter dan de dood.
Jezus is het Leven.
Zijn leven was een en al liefde.
Zijn leven was levenwekkende nabijheid.
Zijn leven werd beproefd en gedood.
God heeft zijn leven bevestigd
en bewaard voorbij de dood.
Zijn leven is nog steeds nabijheid
voor wie in Hem gelooft.

Op blz. 253 zegt zuster Jeanne:
“In het evangelie van Johannes zegt Jezus
de bekende woorden: “Ik ben de Weg, de
Waarheid en het Leven.” Die woorden,
samen met de goedheid en de steun van
ontelbare mensen, de kleine en grote
wonderen die zich voltrokken, hebben in
mij het vertrouwen geplant dat ik, wij,
slechts een instrument zijn in een groter
plan waarin de juiste weg al bestaat. Wie
Jezus volgt, zal de Vader ontmoeten. De
Weg bestaat al, wij moeten hem niet
zoeken, maar ons bereid tonen de Weg te
volgen. (…) Mijn leven met en voor de
huisarbeidsters kan ik enkel zien als een
toevoeging aan een groter geheel. Het zijn
niet wij die de Weg zoeken. Het is alsof de
Weg óns zocht.”
Jezus ging op Weg met mensen, op zoek
naar de Waarheid die Liefde heet, om hun
het leven te geven in al zijn volheid. (Joh.
10, 10) Die Weg roept ons om Jezus te
volgen. Zo werken wij aan een groter plan
waarin de juiste weg al bestaat, het
koninkrijk van God.

De Weg, de Waarheid en het Leven …
Jezus zelf
maakt dat elke mens verbonden is
met God, de Vader.
Dit evangeliewoord krijgt een bijzondere
invulling in een boeiend boek over zuster
Jeanne De Vos: ‘Alsof de Weg ons zocht.
Jeanne De Vos en haar strijd voor de
dienstmeisjes in India.’ (*)

(*) Julie Hendrickx, Alsof de Weg ons zocht.
Jeanne De Vos en haar strijd voor de
dienstmeisjes in India. Uitgeverij Lannoo, 2019.
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In het Licht
van Gods Woord

Jezus,
uw Weg,
uw Waarheid
en uw Leven
zoeken naar navolging.
Gij zoekt ons
in de tijd en de wereld van vandaag
om uw Weg te gaan,
om uw Waarheid te beleven
en om uw Leven te delen met vele mensen.
Zo richt Gij ons leven
op God, uw vader,
opdat wij bij Hem
de kracht vinden
om zijn koninkrijk te realiseren.
Jezus,
help ons
om in die Weg, die Waarheid en dat Leven
te geloven.
Amen.

De Weg
Luc Maes
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