
 

                                                  
 
Zeewolde, 8 december 2019 
Tweede zondag van de Advent 

 
 
Beste mensen, 
 
Bijna een jaar voorbij en wij zitten alweer middenin de Adventstijd. Ieder jaar opnieuw 
probeer ik zo goed mogelijk de belangrijkste gegevens tot een samenvatting te maken, wat 
niet meevalt omdat alles wat gebeurd en plaatsvindt in dit charisma, voortkomt uit het 

ongeziene, het onzichtbare. 
Jezus noemde het een aantal jaren geleden zo: Het zijn twee werkelijkheden met een 
eigen bestaansgrond in ieder mens. De ene werkelijkheid en de andere werkelijkheid en 

zij zijn niet te verwisselen maar stemmen overeen. De ene werkelijkheid, het zichtbare, heeft 
te maken met de aardse natuur en de andere werkelijkheid, het onzichtbare, heeft te maken 
met de goddelijke ingeschapen natuur. 
Voor mijzelf als kind leefde ik het meest vanuit de ongeziene natuur. Dat heb je zelf niet te 
kiezen, zo is het gewoon en ik heb mijzelf ook nooit anders gevoeld als mijn klasgenootjes. 
Wel dat het bij mij anders was dan bij hen. 

Dat liet zich zo weten: Rond mijn achtste jaar keek ik naar de kinderen op het schoolplein 
(die allemaal aan het spelen waren) en kwam er in mij op: God doet het zo met hun en zo 
met mij. En dat was gelijk goed, zo was het gewoon en ook duidelijk voor mijzelf. Daar 
begon het onderscheiden van het één en het ander, zonder dat het een onderscheid gaf in 

mijzelf. Het was een soort van goede geruststelling. 
 

Ik ga verder met het begin van de 40-dagentijd van dit jaar. 
Bij het rozenkransgebed op de vrijdagavond tijdens het bidden van de droevige 
geheimen, onderwees Jezus mij dat we naar het begin moesten kijken van waaruit 
zijn zending is begonnen en gaf Hij mij de woorden, die dan ook gelijk in 
overeenstemming komen met het innerlijk: “Ik moet een doopsel ondergaan en hoe 
vurig verlang Ik ernaar dat het wordt voltrokken.” (Lc.12,50) Op dat moment ervaarde 
ik hoe zijn verlangen Liefde werd en deze Liefde kracht werd en Jezus werd geheel in 
het verticale heel erg smal en de kracht van de Liefde omfloerste Hem helemaal.  
Besef, zei Hij, dat het allemaal om de Liefde is begonnen. De liefde voor mijn Vader 

om al zijn schepselen, zijn kinderen, weer terug te voeren tot Hem en in de liefde 
voor ieder mensenkind en allen tesamen. Bidt meer met dit besef, blijf niet steken 

bij het lijden, want het lijden is een gevolg van het ontbreken van deze 
Liefde, verloren door de erfzonde en de gevolgen hiervan, de ontstane 
cirkelgang van het oorzaak en gevolg, zonder uitgang. 
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Ik zoek je… Je te cherche… 
I need you 
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Voor de 40-dagentijd kregen wij toen van Jezus het woord “waarlijk” van de honderdman er nog 
bij: “Waarlijk, deze mens was de Zoon van God” (Marcus 15, vers 39). 
De beantwoording van Jezus wat Hij al was; de Zoon van God, maar de honderdman wist het nu 
ook en hij kwam zelf tot geloof. 
 
En dan ga je dit woord “waarlijk” steeds meer tegenkomen en gaat dit woord steeds meer leven 
en brengt dan een levende en diepere verbinding met het geloof te weeg.  

Zo kwamen we gaandeweg dit jaar steeds meer in aanraking met de woorden die aan dit 
charisma enkele jaren geleden gegeven zijn. Dat dit charisma dient om de hereniging met God de 
Vader te bewerkstelligen. De terugplaatsing van de kleine mens in de band van de onderlinge 
Liefde tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 
Dit afgelopen jaar mogen we zeer zachtjes en voorzichtig zeggen dat wij dit zien gebeuren, hier 
in onze gemeenschap, de mensen met ons verbonden in het charisma, alsook een ieder die hier 
komt voor begeleiding, zowel jongeren als volwassenen, gelovig en niet gelovig. Allen komen 
steeds meer in hun eigen staat van zijn, in overeenstemming met beide naturen, steeds meer in 
staat tot handelen in overeenstemming met een geheel en het herkennen van je eigen mens-zijn 
daarin.  
De cirkelgang van oorzaak en gevolg gaat zachtjes aan steeds meer wijken. 
 
Dank en dankbaarheid aan de Heilige Drievuldigheid en de Heilige maagd Maria, moeder Gods 
vervullen ons dan ook met ontzag voor de werking van deze genade hier in ons midden en aan 
alle mensen die hierin met ons op welke wijze ook mee optrekken en zo een nieuw jaar mee in 
gaan in het wonder van Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Wij wensen u een Zalig Kerstmis met uitzien naar Zijn komst  
 
 
 
 
 
 
 
Met een hartelijke groet, 
Elizabeth Duet en de gemeenschap van la Vie 
RK vereniging “huisgezin van God” 
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