Onderwerpen:

- 24ste Zondag door het jaar
- MMM nr. 7, met prijsvraag

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Zondag 13 september (Ziekenzondag)
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
< Open hier het boekje >
Een aantal gedachten bij de evangelielezing:
We hoorden het derde en laatste fragment van Matteüs’ redevoering over de kerk. Petrus
heeft vragen bij de reikwijdte van vergeving en doet het in zijn ogen ruimhartig voorstel tot
zeven keer te vergeven. Hij krijgt van Jezus het ontstellende antwoord dat Hijzelf veeleer
zeventig keer zeven keer bedoelt. In plaats van ons af te vragen of we hiertoe in staat
zouden zijn, kunnen we misschien beter nadenken over de bede uit het Onze Vader:
“Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.” Wat doet het
me om deze ‘voorlopige, voorwaardelijke’ vergiffenis te vragen?
Heer, ik heb begrip en sympathie voor mijn eigen wensen, maar pas andere maatstaven toe
op anderen. In deze gelijkenis herinnert U mij eraan om goed naar mezelf te kijken.
Shakespeare's omschrijving klinkt nog steeds door: 'Barmhartigheid is twee keer een zegen het zegent hem die geeft en hem die neemt'. Leven in een omgeving waar barmhartigheid
bestaat, is leven in een sfeer van vrede, genezing en groei.
Vergeving is heel creatief en gaat verder dan de gekende feiten. Het herkent de diepere
goedheid in mensen, ondanks hun gedrag.
Zoals de theoloog Romano Guardini reeds te kennen gaf, er kan geen vergeving zijn als er
ook een eis tot straf is. Vergeving betekent kwijtschelding en volledige vrijheid, het is een
scheppende daad, die de overtreder nieuw maakt. Het vergt grote genade om te vergeven.
Gerechtigheid kan de vijand van de liefde zijn. Het wijst op de normale juridische manier van
handelen. We horen mensen vaak zeggen: ‘Wij willen gerechtigheid doen.’ Maar genade of
vergeving is veel nobeler en zegt, ‘Ik wil dat deze persoon weer volledig wel en levend is.’
Vergiffenis kan heel moeilijk zijn. C.S. Lewis schreef: "Iedereen zegt dat vergiffenis een mooi
idee is tot er zich iets aandient om te vergeven." Maar als ik niet vergeef, ben ik geketend
aan het kwaad dat mij is aangedaan. Ik kan niet vooruitgaan. Hoe vrij ben ik, of ben ik
gebonden aan wrok?
Als we bereid moeten zijn om zeventig maal zeven keer te vergeven, dan moeten we ook
bereid zijn om vergiffenis te vragen - en geloven dat we vergeven worden - zeventig maal
zeven keer. Krijgt vergeving in mijn relaties met anderen een plaats of is het zeldzaam in
mijn leven?
Het is nooit makkelijk om vergeving te schenken. Het is een genade van God. Je broer of
zus tot zeven keer vergeven is nogal edelmoedig! Ten slotte moet er toch een grens worden
gesteld, zo dacht Petrus er althans over!
Jezus dacht er anders over: zeventig maal zeven keer. Geen beperking, steeds weer
opnieuw. Zo heeft de Heer je lief. ‘Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden…’

Het MMM nr. 7 is verschenen
Met o.a.:
- meer vieringen
- het vakantiegevoel in Coronatijd
< klik rechts op de afbeelding >
om het MMM te lezen

Parochienieuws / websites
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:
H. Drie-Eenheid
Emmaüsgangers
Sint Joris
St. Augustinus
O.L.V. van Lourdes
Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

