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voor wie
gelooft is niets

onmogelijk

voor wie
bemint is alles

mogelijk
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SCAN MIJ

naambekendheid - vignetten

zondag 16 januari
2de zondag c
Een bruiloft met Gods zegen.

zondag 23 januari
3de zondag c • Het woord
van God brengt Hij tot leven.

zondag 30 januari
4de zondag c
Ik ben gekomen voor iedereen
die het horen wil.

woensdag 2 februari
Opdracht van de Heer - Lichtmis
God heeft zijn woord gehouden.

zondag 6 februari
5de zondag c • Hij roept mensen
om mee te werken.

zondag 13 februari
6de zondag c
Denk niet alleen aan jezelf,
dat maakt eenzaam.

maandag 14 februari
Valentijn
Liefde is het hart van het leven.

zondag 20 februari
7de zondag c
Zijn droomweg naar geluk.

zondag 27 februari
8de zondag c
In hun woorden hoor je
hun hart spreken.
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Er zijn van die mensen
die zichzelf overtreffen:
ze doen wat anderen
niet voor mogelijk houden.
Ze geloven in zichzelf 
en kunnen daarom boven
hun beperkingen uitstijgen.
Sommigen beklimmen
per fiets de Mont Ventoux,
anderen lopen de marathon.
“Plus est en Vous”,
luidde de lijfspreuk
van de Heren van Gruuthuse.
Geloof haalt meer uit een mens.
Dat is niet alleen zo
voor het geloof in jezelf maar 
ook voor het geloof in God.
Geloof is een vertrouwen
dat grenzen verlegt:
de grens van de angst,
de grens van de durf,
de grens van de moed.
Voor wie gelooft
is niets onmogelijk.
De Bijbel spreekt van
een geloof dat bergen verzet.
In een van zijn brieven
voegt Paulus eraan toe:
“Al heb ik een geloof dat 
bergen zou kunnen verzetten,
als ik de liefde niet heb,
ben ik niets.”
De diepste kern van geloof
is onvoorwaardelijke liefde.
Voor wie bemint
is alles mogelijk.
Betekent dit dan dat alles
wat je verlangt en wilt,
dan ook gebeurt?
Neen, maar wel dat je
in alle omstandigheden
boven jezelf uit kunt stijgen. 

Mark Van de Voorde


