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Willemstad, 19 maart 2018.
Beste ouders,
Een goede, gezegende week toegewenst!
En zo zijn we beland in de voorlaatste
week van de Vasten en de laatste
schoolweek vóór de Paasvakantie!
De deugden die deze week aan bod
komen zijn:
Hoop
en
Liefde

We zeggen allemaal te weten, dat God van
ons houdt, dat God liefde is. Maar leven we
ook vanuit deze realiteit? Houdt dit besef
stand, wanneer problemen, moeilijkheden of
ziektes zich presenteren?
We lezen in de brief aan de Romeinen:
“Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons
zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft
gespaard, maar Hem omwille van ons allen
heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles
schenken?
WAT zal ons scheiden van de liefde van
Jezus? Ik ben ervan overtuigd, dat dood noch
leven, engelen noch machten noch krachten,
heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of
wat er ook maar in de schepping is, NIETS zal
ons kunnen scheiden van de liefde van God,
die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus,
onze Heer!” (Romeinen 8)

Toen Jezus, gezeten op een ezel, de stad
Jeruzalem binnenkwam, werd hij onthaald
door een menigte die haar hoop had
gevestigd op Hem en Hem begroette als haar
Koning. Men riep: “Hosanna, hosanna!
Gezegend is Hij die komt in de naam van de
Heer!”
Jezus zou Degene zijn, die namens God zou
zijn gekomen, Hij zou vrede scheppen en aan
armen een kans geven.
Eenmaal als Jezus later gevangen wordt
genomen, zal het dezelfde menigte zijn die
uitroept: “Kruisig Hem, kruisig Hem!”
Degene op wie alle hoop gevestigd was, had
de menigte blijkbaar teleurgesteld, alle hoop
op Hem was opgegeven!

De nadrukkelijke liefdesverklaring van God
voor elk van ons is voor eens en voor altijd
uitgedrukt in het lijden, dood en verrijzenis
van Jezus.

Hoop houdt in: vertrouwen hebben in,
wachten op, een wens hebben voor
iets/iemand in de toekomst.
Voor ons mensen, die in Jezus geloven, is onze
hoop/vertrouwen gevestigd op/in Hem.
En dat we kunnen hopen, komt door de
opstanding, de verrijzenis van Jezus. Zonder
deze verrijzenis, zou onze hoop ongegrond en
nutteloos zijn. ( 1 Korintiërs 15)

Aan de andere kant kan deze liefdesverklaring
pas in werking treden, in vervulling gaan,
wanneer deze liefde beantwoord wordt.
Meer dan Hij ons heeft laten zien van zijn
liefde en ons nog dagelijks laat zien, kan niet!
Wij zijn nu aan zet! God wacht op u!

Een Goede Week vol devotie en
een gezegend Paasfeest!

