Verbinden

Sinds de eerste omgehakte boom over een beekje viel,
zijn de mensen geboeid door bruggen. Bruggen
verbinden de ene oever van de rivier met de andere.
De ene brug is wankel als een plank over een sloot, de
andere is een wonder van techniek. Ieder mens zit op
zijn eigen eiland, maar met een brug kun je een ander
bereiken. Soms moet die brug nog gebouwd worden,
als iemand nieuw is in een groep bijvoorbeeld.
Het zou een droom zijn als we stevige bruggen kunnen
bouwen naar de anderen toe.
In de vriendschap mogen de pijlers niet te dicht, maar
ook niet te veraf staan.
En, om bruggen te bouwen, heb je tijd nodig. Een
stevige brug wordt best niet te snel gebouwd. Je hebt
wat geduld nodig.

•
•
•

Ben je bereid om je alleen-zijn op te geven om
samen groep te vormen met anderen?
Ben je bereid om aandacht en eerbied te
hebben voor wie anders lijkt?
Ben je bereid om over de brug te komen?

Als een voetspoor in het leven
Als een sterke kracht, als adem
hebben mensen U gevoeld.
Als ze warm verbonden leven
zoals Jij hen hebt bedoeld.
In de stroming van het leven
werden mensen stil geraakt
en tot trouwe bondgenoten
van uw grote droom gemaakt!
Als een bondgenoot, als een grote droom,
als een sterke kracht, als adem!
In die tijd heeft Hij gesproken,
goed gedaan in Nazareth.
In een mens werd toen ervaren:
"Het is God die helend redt."
Ieder mens wordt aangesproken
om ook in Gods roep te staan,
om al delend en al zorgend
met elkaar op weg te gaan!
In een mens van "toen", in een God die redt,
in die tijd heeft Hij gesproken!

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.
Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die
weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij,
zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.
Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie
verkondigd heb. Laten we met elkaar verbonden blijven,
jullie en Ik, want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit
eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de
wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet
met Mij verbonden blijft. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft - zoals Ik met
hem - draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie
niets. Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid
als een wijnrank: ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit
ze in het vuur, waar ze verbranden. Als jullie met Mij
verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag
dan wat je wilt, en het valt je ten deel. Mijn Vader wordt
verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie je
mijn leerlingen betonen.

Met alles zal vanzelf genoegen
zich verbinden;
genoegen echter, dat men zoekt,
is niet te vinden.
Friedrich Rückert

