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Het leven vieren,
in het licht van het Evangelie
Dit jaar zouden we willen dat de Mariapoli een viering wordt
van het leven, het leven met het Evangelie (het hele Nieuwe
Testament)!
Een ruimte waar we in elkaars ervaringen kunnen delen in
een gastvrije en warme sfeer.
Maar het zou jammer zijn om te wachten tot 26 mei. We
kunnen vanaf nu samen bouwen aan de Mariapoli. Daarom
ontvangt elke deelnemer dit boekje, als een hulpmiddel voor
reflectie en inspiratie.
Tijdens de drie dagen van de Mariapoli willen we ons richten
op deze drie aspecten:
•
Hoe het Evangelie licht brengt in ons leven en in het
leven van anderen.
•
Hoe we kunnen onthaasten, zodat we meer tijd
hebben om er te zijn voor anderen, om naar hen te
luisteren, hen te helpen.
•
Hoe we kunnen zorgen voor onze planeet.

Laten we beginnen!

Leven in het licht van het Evangelie
fde. De pijler van ons
“Het Woord is onze eerste lie
t
ons leven opbloeit. Het is he
bestaan, de wortel waaruit
ment licht geeft aan onze
Woord dat moment voor mo
ting stuurt en corrigeert.”
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Chiara Lubich

Het Evangelie is een bron van licht voor ons leven. Herinner je
je een ervaring in dit verband, misschien toen je een
beslissing moest nemen op een moeilijk moment, je de
inspiratie kreeg over hoe je iemand kon helpen, en door te
helpen zelf opnieuw kon beginnen en zin kon geven aan wat
je doet. Je kunt opschrijven wat in je opkomt...
Wij zijn als christenen geroepen om dit licht naar alle anderen
te brengen. "Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad
gebouwd op een heuvel kan niet worden verborgen. Evenmin
steken mensen een lamp aan en zetten die onder een schaal.
In plaats daarvan zetten ze hem op zijn standaard, en hij geeft
licht aan iedereen in het huis. Laat zo ook uw licht schijnen
voor anderen, opdat zij uw goede daden zien en uw Vader in
de hemel verheerlijken." (Mattheüs 5:14-16)

Herinner je je een ervaring op dit gebied?
Je kunt opschrijven wat er nu in je opkomt...
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Vaart minderen om voor elkaar te zorgen
Margaret Karram, de huidige voorzitster van de Focolarebeweging, deelde
onlangs haar diepste wensen met de gemeenschap wereldwijd:

"Eén ding vind ik heel belangrijk: zorg voor de
schepping, integrale ecologie. We hebben
zorg nodig voor de schepping, maar bovenal
hebben we zorg nodig voor de mensen. Mijn
uitnodiging is dat we deze zorg meer samen
moeten doen. Maar ik voelde ook sterk dat
we allereerst moeten zorgen voor onze relatie
met God. En als we die zorg hebben, kunnen
we ook zorgen voor onze buren die we
ontmoeten.
Sinds enige tijd krijg ik, terwijl ik luister naar
alles wat we op dit moment meemaken, een heel groot verlangen om
aan de hele wereld te zeggen: laten we het rustiger aan doen. Laten we
stoppen. Niet in de zin van onbeweeglijkheid, maar laten we stilstaan bij
de vraag hoe we deze zorg kunnen leven, hoe we kunnen zorgen voor
onze relatie met God in de eerste plaats, om een leven te leiden dat in
overeenstemming is met het Evangelie.
Maar ook, hoe doen we dat, leven zonder haast, om te luisteren naar de
mensen die lijden, die onze hulp nodig hebben, die onze tijd nodig
hebben?
Daarom zou ik echt willen dat deze uitnodiging iedereen bereikt, en dat
we echt kunnen zeggen: laten we het nu beleven om deze zorg goed te
kunnen beleven, samen. Samen, iedereen in de wereld.
Want als we dat niet doen, blijven we maar rennen, rennen, rennen, en
missen we zo veel kansen."

3

DAG 2

In de komende maanden voor de Mariapoli willen we de uitnodiging van
Margaret ter harte nemen, het rustiger aan doen om onze verbondenheid met God te verdiepen, tijd te hebben voor andere mensen en om
voor de aarde te zorgen.
Wanneer we gehaast zijn, onze drukke dagen bijna op de automatische
piloot afwerken, zijn onze gedachten vaak ergens anders, in de toekomst
of in het verleden. We hebben de neiging ons te concentreren op onze
to-do-lijst. En misschien vergeten we wat echt belangrijk is.
We leven in een erg drukke wereld, en tijd lijkt er nooit genoeg te zijn.
Maar in veel gevallen is liefhebben niet echt een kwestie van tijd, het is
meer een kwestie van er zijn voor anderen, vaak op de eenvoudigste
manier: door diep te luisteren, een hand te geven, een telefoontje te
plegen, voor iemand te bidden, aandacht te hebben voor zijn of haar
behoeften. Meestal kost dat maar een paar minuten.

Hier zijn enkele eenvoudige maar effectieve tips. Als je ze elke
dag toepast zullen ze je helpen om te onthaasten en meer bewust te zijn,
zodat je geen kans zult missen om je naaste lief te hebben omdat je
gehaast was.
∗

Zorg ervoor dat je gedurende de dag soms even pauzeert om
de geluiden om je heen op te merken, de kleuren die je ziet,
de geuren, en zelfs de smaak van je kopje koffie!

∗

Haal gewoon adem! Besteed een paar minuten lang aandacht aan
het waarnemen van je ademhaling in een houding van waardering
voor het geschenk van het leven. Merk op hoe de lucht binnenkomt en de buik op een natuurlijke manier beweegt als je inademt
en als je uitademt. Als je wilt, leg je ook je handen op je buik. Wanneer je je realiseert dat je gedachten ergens anders zijn, breng dan
ongeforceerd je aandacht terug naar je ademhaling.

∗

Pauzeer een minuut en merk het gewicht op van je lichaam, voel
je voeten op de grond. Merk de verschillende contactpunten tussen je voeten en de grond op, merk alle gewaarwordingen op die
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van je voeten komen. Verplaats dan je aandacht door je hele
lichaam van beneden naar boven, als een spotlight, met een houding van waardering. Van voeten tot knieën, de bekkenstreek, in de
buik, de borst, de armen, de handen, de nek, en het hoofd. Wees je
bewust van je hele lichaam en je ademhaling. Je kunt dit op elk
moment doen, terwijl je op je werk zit, op de bus wacht of op de
spaghetti die gekookt moet worden.
∗

Zijn. Verschuif van doen naar zijn. Ga zitten zonder agenda.
Gewoon zitten. Ervaar het huidige moment, zoals het is, voor de
duur van één minuut. Na elk van deze micropauzes zul je merken
dat het gevoel van haast bijna helemaal of zelfs helemaal weg is.

∗

Breng tijd door in de natuur, kijk er niet alleen naar als waarnemer, maar als deel ervan, want je bent ook een deel van de schepping. In contact te komen met de ritmes en wijsheid van de natuurlijke wereld. Er is geen betere plek om te onthaasten en nieuwe
energie op te doen.

Dan kun je jezelf afvragen: wat is nu belangrijk? Je zult merken dat er
meer ruimte is voor nieuwe ideeën, voor de Heilige Geest, en zelfs meer
energie om door te gaan met wat je nu moet doen.
We kunnen niet wachten tot de Mariapoli om te horen hoe dat voor jou
gaat! Ondertussen zijn er hier enkelen ervaringen die je een idee kunnen
geven:
Deze tijd lees ik de gelijkenissen in het evangelie. Ik ben een wereldkampioen in me storen aan andere mensen en mijn vergevingsgezindheid kost
vooral mijzelf veel energie. En dan lees ik dat God een Vader is, die altijd
en telkens weer zijn kinderen met open armen ontvangt, ook al doen ze de
gekste dingen. Ik begrijp dat het aan mij is om die landeigenaar, die vader,
die Samaritaan te zijn voor elkaar. Dat ik dus als eerste de telefoon neem
om die ander te bellen, mijn vriend vergeef en weer een nieuwe afspraak
maak met mijn collega, ook al kost mij dat moeite. Dit is dus leven in en
met het geloof en dat is niet altijd gemakkelijk. Maar het is de moeite
waard, want ik ervaar nu een diepe vreugde van binnen, die ik voor geen
goud meer wil missen.
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Tegenover ons woont er een jonge vrouw. Haar man is op 40 jarige leeftijd overleden. Ze heeft 2 zoontjes. We hebben het gezin tijdens zijn hele
ziekteproces intens geholpen en gevolgd en bij zijn afscheid hebben
we beloofd er altijd voor hen te zullen zijn. Tussen ons en de buurvrouw
is er een diepe vertrouwensband ontstaan en ze komt vaak op zware of
verdrietige momenten haar moeilijkheden met ons delen. Ze gaat dan
gesterkt en met vertrouwen in de liefde weer weg. Ook met de kinderen
is er mooi contact, ze komen graag en vaak willen ze samen met ons een
spelletje spelen. We nodigen hen ook geregeld uit om samen te eten.

Er waren in onze straat op 4 adressen nieuwe bewoners gekomen. We
besloten alle buren (14 adressen) uit te nodigen om met elkaar kennis te
maken. We hadden gevraagd om zelf iets mee te nemen, dus de organisatie bestond voornamelijk uit tafels en stoelen erbij zetten in onze kamer. Het was een groot succes: er werd druk en geanimeerd gepraat en
er werden ideeën uitgewisseld over tuin en buurt. Door de contacten die
er zijn gelegd, werd de drempel lager om hulp te vragen aan elkaar.
Bijvoorbeeld om op een zieke partner te passen, gereedschap te lenen,
kennis te delen.

Als je in een flat woont ontmoet je elkaar niet zo snel. Ik had een bepaalde dame al een tijdje niet gezien. Heb haar gebeld, we hebben elkaar
gesproken en ik doe nu boodschappen voor haar.

Ik las op een ochtend een meditatie over de schoonheid van de kleine
dingen die we zien en ervaren. Daarna ging ik naar mijn werk. Ik zag
toevallig de interieurverzorgster met een kapotte werktas. We spraken
samen en ze vertelde mij dat ze geen ander tas had om de poetsmiddelen in op te bergen. Ze gebruikte daarom haar eigen tas. Ik herinnerde
mij de woorden van Chiara over schoonheid. Toen ik daarna boodschappen ging doen vond ik twee leuke tassen: één voor de poetsmiddelen en
één voor andere gelegenheden. Ik heb de tassen voor haar neergezet
met een briefje ‘Dankjewel voor alles wat je voor ons doet’. De volgende
dag vond ik een mooi dankbriefje!
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DE MOED OM VOOR DE AARDE TE ZORGEN
Als alleen al het feit dat wij menselijke wezens zijn, de mensen ertoe beweegt te zorgen voor het milieu waarvan zij een deel zijn, voelen de Christenen in het bijzonder dat hun taken binnen de schepping en hun
plichten ten aanzien van de natuur en de Schepper deel uitmaken van
hun geloof. Daarom is het een weldaad voor de mensheid en de wereld
dat wij gelovigen beter de ecologische verplichtingen erkennen die
voortvloeien uit onze overtuigingen. (64)
Terwijl wij op een verantwoordelijke wijze gebruik kunnen maken van de
dingen, zijn wij geroepen te erkennen dat de andere levende wezens een
eigen waarde ten overstaan van God hebben en alleen al door hun bestaan de Heer zegenen en prijzen, omdat de Heer zijn vreugde vindt in
zijn werken. Juist op grond van zijn unieke waardigheid en omdat hij met
verstand begiftigd is, is het menselijk wezen geroepen de schepping met
haar innerlijke wetten te eerbiedigen. (69)
Paus Franciscus, Laudato Si’
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000

Neem even de tijd om stil te staan bij het belang van de zorg voor
de aarde en van onze verantwoordelijkheid en hoe je dat in
praktijk brengt. Heb je ervaringen op dit gebied?
Via de volgende link vind je verhalen van mensen die aan de slag zijn
gegaan met #daretocare:
http://www.unitedworldproject.org/en/tag/daretocare-en/page/3/
In het afgelopen jaar hebben ook mensen in Nederland dergelijke
ervaringen opgedaan: In ons straatje namen enkele buurtjes het initiatief
om samen de daken van de uitbouw van de huizen en ieders schuurtje te
bedekken met sedum. In goed overleg werd geïnventariseerd wie mee
wilde doen. Ook werd gekeken hoe we elkaar praktisch konden
helpen. Bijna iedereen deed mee. Er werd een concreet
stappenplan met tijdpad gemaakt en tevens de planning van
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de dag waarop het gerealiseerd zou worden. Dat werd een mooie burendag
in goede samenwerking en afstemming. Zo hebben we met elkaar een
mooie stap gezet in de vergroening, een stimulans gegeven voor de insecten
en duurzaamheid gecreëerd in diversiteit.
We zijn vorig jaar verhuisd naar een nieuw huis. Voor ons was het belangrijk
om relaties op te bouwen met de buren. Er waren maar een paar planten in
de voortuin van het huis en we wilden het meer vogel-, bijen- en vlindervriendelijk maken, maar ik wist niets van tuinieren. Het viel me op dat de
dame die 2 huizen verder woont een prachtige voortuin had dus toen ik haar
zag, begon ik haar om tips te vragen over wat voor soort planten ik kon
zetten en hoe. Op die manier begonnen we elkaar te leren kennen. Kort
daarna moest ik 10 dagen weg en tot mijn verbazing had mijn buurvrouw
(Trudy), toen ik terugkwam, vele mooie planten in mijn tuin geplant.
Later in het voorjaar bleef Trudy me vertellen hoe belangrijk het is om het
onkruid weg te halen, ze werkt bijna elke dag in haar voortuin, maar ik had
niet echt veel tijd. Op een dag zag ze me en zei tegen me, laten we het
samen doen, ik zal je helpen. Ik voelde me een beetje in verlegenheid
gebracht, maar ik voelde dat het een daad van liefde was als ik haar toestond van mij te houden.
Een paar dagen later realiseerde ik me dat Trudy de hele ochtend hard had
gewerkt om haar heg te knippen en toen ze stopte om te lunchen lagen alle
takken en bladeren op het voetpad. Ik nam de kans aan en ruimde alles op.
Ze was erg blij toen ze ontdekte dat de klus geklaard was.
Er staat een grote appelboom in Trudy's voortuin en de appels vallen op het
gras, dus ze is blij dat wij ze plukken. Op die manier is haar gras schoon, en
kunnen wij genieten van een heerlijke appelmoes.
Misschien vind je inspiratie in deze uiteenlopende initiatieven? Neem
even de tijd om in jezelf te luisteren naar inzichten of ideeën die
nu naar boven kunnen komen, en schrijf ze op.
Het zal een geschenk zijn voor iedereen wanneer we enkele ervaringen
kunnen verzamelen in de aanloop tot de Mariapoli. Ze kunnen worden
opgenomen in het programma. Je kunt ons graag een paar zinnen
toesturen wanneer je iets met ons wil delen.
E-mail naar: Utrecht.fem@focolare.nl
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