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SCAN MIJ

donderdag 3 juni
Sacramentsdag
In brood en wijn kom Ik tot U.

zondag 6 juni
10de zondag b
Toon ons de weg naar het goede.

zondag 13 juni
11de zondag b
In kleine dingen word je groot.

zondag 20 juni
12de zondag b
Elke storm luwt ook weer.

zondag 27 juni
13de zondag b
Bloemen bloeien telkens weer.

vrijdag 6 augustus 
Gedaanteverandering
Met andere ogen bekeken.

zondag 8 augustus 
19de zondag b
Ik ben jouw dagelijks brood.

zondag 15 augustus
Maria-Hemelvaart
Dank je wel Moeder.

zondag 22 augustus
21ste zondag b
Ga je verder met Mij mee?

zondag 29 augustus
22ste zondag b
10 gouden tips van God.

zondag 4 juli
14de zondag b
Hoe moeten wij Hem verstaan?

zondag 11 juli
15de zondag b
Vertel het aan alle mensen.

zondag 18 juli
16de zondag b
Zorgzaam omgaan met je leven.

zondag 25 juli
17de zondag b • Lichaam
en Geest hebben voedsel nodig.

zondag 1 augustus
18de zondag b • Brood delen is
de basis van samenleven.

Soms moet een mens
zelf voor een mirakel

durven zorgen

Er zijn helaas toestanden
waarvan je beseft en 
waarbij je diep zucht:
Hier is niets aan te doen,
alleen een mirakel kan helpen.
Er zijn omstandigheden
die je niet kunt veranderen
en die ook anderen
niet kunnen verhelpen.
Het enige wat je kunt doen
is de hemel bestormen
en bidden om een oplossing.
Het gebeurt ook dat je wel
het kwaad kunt keren, maar 
dat paniek je verhindert 
de weg daartoe te zien.
Als je dan, door gebed
en stilte, wanhoop in hoop
kunt omkeren, geschiedt
alsnog een wonder:
geen mirakel maar een kracht
die je krijgt om onheil 
in heil te veranderen.
Soms moet een mens 
zelf voor een mirakel
durven zorgen.
Het doet mij denken
aan de wonderbaarlijke 
broodvermenigvuldiging
uit het Evangelie.
Zouden de vijf broden
en de twee vissen zichzelf 
hebben vermenigvuldigd?
Ik denk het niet, ik denk
dat het wonder de kracht
van Jezus’ woorden was. 
Zijn woorden openden harten 
die rantsoenen opendeden om 
voedsel te delen met elkaar.
Mens, zegt God aan ons, 
je moet wel eens meer zelf
voor een mirakel zorgen.

Mark Van de Voorde


