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��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ� ȱ����ȱ
(Kol. 3,15)

De ervaring zal u aantonen dat de vrede die de naasten-
������ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ	��ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ� ȱ£���ȱ���������ǰȱ
��ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��� ���ȱ�����ǯ

(Juan de Bonilla, 16e eeuw)

We leven in een drukke en onrustige tijd. Deze tendens, 
die duidelijk aanwezig is in ons dagelijks leven, openbaart 
zich ook dikwijls op het gebied van het christelijk en gees-
telijk leven. Onze zoektocht naar God, naar heiligheid en 
naar de dienst tot de naaste is ook vaak onrustig en angstig 
in plaats van vreedzaam en vol vertrouwen. Want zo zou 
het moeten zijn als waren we als kleine kinderen, zoals het 
Evangelie van ons vraagt.

Toch is het wezenlijk voor ons om op een dag te begrij-
pen dat de weg naar God en naar de volmaaktheid die van 
���ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ �Ĝ��º����ȱ ��ǰȱ �����-
kelijker ook, wanneer we stukje bij beetje geleerd hebben 
om in alle omstandigheden de diepe vrede van ons hart 
te bewaren. Want dan gehoorzaamt de mens aan de hei-
lige Geest en de Heer doet door zijn genade veel meer voor 
hem dan dat Hij op eigen kracht zou kunnen doen.

Ik wil proberen dit uit te leggen met behulp van de 
���� �������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����ǯȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ

7



een aantal vaak voorkomende situaties en zal ik proberen 
uit te leggen hoe we met die situaties moeten omgaan in 
het licht van het Evangelie, zodanig dat we de innerlijke 
vrede bewaren.

In de traditie van de Kerk hebben geestelijke leiders aan 
dit onderwerp ook altijd veel aandacht besteed.

Het derde deel van dit boekje bestaat uit een keuze van 
teksten van auteurs uit verschillende perioden. Deze tek-
sten zullen de besproken onderwerpen illustreren.
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