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1NAAR INHOUDSOPGAVE

I HEEFT GOD VRIENDEN?

God heeft altijd actief naar vriendschap met ons gezocht 
en Hij heeft ons aangeboden in gemeenschap met Hem 
te leven. Noch menselijke zwakte noch het stof op de 
weg hebben Hem van gedachten doen veranderen. 
Onszelf laten omarmen door die onvoorwaardelijke 
Liefde, vervult ons met licht en kracht die we anderen 
kunnen aanbieden.

Een veelgestelde vraag, die zeker tussen de berichten 
op ons mobieltje staat, is: “Waar ben je?” En zelf hebben 
we die vraag ook vaak naar vrienden of familieleden 
gestuurd, op zoek naar hun gezelschap op afstand, of 
gewoon om hun nabijheid te voelen. Waar ben je? Wat doe 
je? Alles goed? Dit zijn de eerste woorden die God tot de 
mens richt ‘toen zij, bij het opkomen van de middagwind, 
de donder van Jahwe in de tuin hoorden klinken’ (Gen 
3,8-9). De Schepper wilde vanaf het begin van de tijd met 
Adam en Eva gaan wandelen. We zouden stoutmoedig 
kunnen denken, dat God hun vriendschap zocht en nu de 
onze.

Een nieuwigheid in crescendo

Dit idee, dat misschien niet helemaal nieuw voor ons is, 
heeft nogal wat bevreemding gewekt in de geschiedenis 
van het menselijk denken. Zelfs tijdens grote 
bloeiperiodes werd met berusting aanvaard, dat het 
onmogelijkheid was voor de mens om met God bevriend 
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te zijn. De reden was de absolute onevenredigheid 
tussen God en de mens; ze waren te verschillend.1 Men 
dacht dat er op zijn best sprake kon zijn van een relatie 
van onderwerping, waartoe we vanuit een grote afstand 
toegang zouden krijgen via bepaalde riten of kennis. Een 
vriendschappelijke relatie was onvoorstelbaar.

Toch presenteert de Schrift onze relatie met God keer 
op keer in termen van vriendschap. Het boek Exodus laat 
daarover geen twijfel bestaan: ‘Jahweh sprak tot Mozes 
van aangezicht tot aangezicht, zoals een mens met zijn 
medemens spreekt’ (Ex 33, 11). In het boek Hooglied, 
dat op poëtische wijze de relatie weergeeft tussen 
God en de Hem zoekende ziel, wordt laatstgenoemde 
voortdurend ‘mijn vriendin’ genoemd (vgl. Hoogl. 1,15 
ev). Ook het Boek Wijsheid wijst er op: ‘van geslacht tot 
geslacht communiceert Zij met heilige zielen en maakt 
hen tot vrienden van God’ (Wijsh. 7, 27). Het is belangrijk 
op te merken dat het initiatief in alle gevallen van God 
zelf komt; het verbond dat Hij met zijn schepping heeft 
gesloten is niet symmetrisch, zoals een contract tussen 
gelijken, maar eerder asymmetrisch: we hebben de 
verbazingwekkende mogelijkheid gekregen om met onze 
eigen Schepper als vrienden onder elkaar te spreken.

Deze blijk van vriendschap die God ons biedt, de 
mededeling van deze nieuwigheid, groeide in crescendo 
in de loop der heilsgeschiedenis. Alles wat Hij ons door 

1 Vgl. Aristoteles, Nicomacheaanse ethiek, 1159a, 4-5
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het verbond had verteld, is definitief verlicht met het 
leven van de Zoon van God op aarde: “God houdt niet 
alleen van ons als schepselen, maar ook als kinderen aan 
wie Hij, in Christus, een ware vriendschap biedt.”2 Het 
hele leven van Jezus is een uitnodiging tot vriendschap 
met zijn Vader. En een van de meest intense momenten 
waarop Hij dit goede nieuws aan ons overbrengt, is 
tijdens het Laatste Avondmaal. Daar, in het Cenakel, 
opent Jezus zijn hart om zijn discipelen - en wij met hen - 
tot ware vriendschap met God te leiden.

Van stof tot leven

Het Evangelie van Johannes bestaat uit twee duidelijke 
delen: het eerste richt zich op de prediking en de 
wonderen van Christus, het tweede op zijn lijden, dood en 
opstanding. De brug die de delen verenigt is het volgende 
vers, dat ons meeneemt naar het Cenakel: ‘Jezus, die 
wist dat zijn uur was gekomen om uit deze wereld over te 
gaan naar de Vader, en die de zijnen in de wereld bemind 
had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste 
toe’(Joh 13,1). Petrus en Johannes, Thomas en Filippus, 
alle twaalf waren er bij elkaar, elk liggend op hun zij, zoals 
toen de gewoonte was. Het meest waarschijnlijke is dat 
de tafelopstelling in U-vorm was, waarbij Jezus aan het 
ene uiteinde aanlag, op de belangrijkste plaats, en Petrus 
aan het andere uiteinde, die van de dienaar, en zodoende 
zaten zij tegenover elkaar. Jezus stond op een gegeven 

2 F. Ocáriz, Pastorale brief 01-09-2019, nr. 2
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moment op, ook al was het geen taak voor degene op die 
bevoorrechte plaats, om een handeling te verrichten, die 
zijn Moeder misschien vele malen bij Hem had verricht: 
Hij nam een linnen doek en omgordde zich daarmee, om 
het stof af te wassen van de voeten van zijn vrienden.

Het beeld van stof is vanaf het begin aanwezig in de 
Heilige Schrift. In het scheppingsverhaal wordt ons 
verteld: ‘Toen boetseerde Jahweh God de mens uit 
stof, van de aarde genomen’ (Gen 2,7). En opdat hij niet 
langer levenloos, dood en onbekwaam zou zijn voor het 
aangaan van relaties, blies God hem ‘de levensadem in 
de neus: zo werd de mens een levend wezen’ (Gen 2,7). 
Sindsdien ervaart de mens een spanning die voortkomt 
uit de samenstelling van materie en geest, de spanning 
van het begrensd zijn en de oneindige verlangens. Maar 
God is sterker dan onze zwakheid en alle vormen van ons 
verraad.

In het Cenakel komt het stof waarvan we gemaakt zijn 
weer tevoorschijn. Christus buigt zich over het stof op 
de voeten van zijn vrienden, omdat Hij zijn vrienden wil 
herscheppen, Hij wil hen opnieuw de relatie met de Vader 
schenken. Jezus wast onze voeten, Hij vergoddelijkt 
het stof waarvan we gemaakt zijn en schenkt ons de 
intieme vriendschap die Hij met zijn Vader heeft. Terwijl 
de ogen van alle leerlingen op Hem gericht zijn, zegt Hij 
ontroerd: ‘jullie heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb 
u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord 
(Joh 15,15). God wil alles met ons delen. Jezus deelt met 
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ons zijn leven, zijn vermogen om lief te hebben, om te 
vergeven en om een vriend te zijn tot het uiterste toe.

We hebben allemaal meegemaakt hoe goede 
vriendschappen ons hebben veranderd. Waarschijnlijk 
zouden we niet dezelfde zijn, als we die relaties niet 
hadden gehad. Vrienden van God zijn, verandert ook onze 
manier om vrienden te zijn met de mensen om ons heen. 
Zo kunnen we, net als Christus, ieders voeten wassen, 
aan de tafel zitten van degenen die ons zouden kunnen 
verraden, onze liefde aanbieden aan degenen die ons 
niet begrijpen of onze vriendschap niet aanvaarden. De 
missie van een christen midden in de wereld is juist ‘zich 
als een waaier te openen’ 3 voor iedereen, want God blijft 
zijn levensadem inblazen in het stof waarvan we gemaakt 
zijn en Hij handelt doorheen die relaties door zijn licht te 
zenden.

Ons laten leiden naar gemeenschap

We hebben net gezien dat de vriendschap die Jezus 
ons biedt een daad is van een nooit eindigend, 
onvoorwaardelijk vertrouwen van God in ons. Twintig 
eeuwen later vertelt Christus ons, in ons dagelijks 
bestaan, alles wat hij weet over de Vader, om ons aan te 
blijven trekken tot vriendschap met Hem. Maar dat is 
dus één deel van het verhaal: ‘wij beantwoorden deze 
vriendschap door onze wil te verenigen met die van Hem, 

3 Vgl. Heilige Jozefmaria Escrivá, De Voor, nr. 193
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door te doen wat onze Heer wil.‘4 Echte vrienden leven in 
gemeenschap: diep in hun ziel willen ze dezelfde dingen, 
ze wensen elkaar het geluk toe en soms zijn woorden 
niet eens nodig om elkaar te begrijpen. Er wordt zelfs 
gezegd dat om dezelfde dingen kunnen lachen, één van 
de grootste bewijzen is van intimiteit. Ook met God gaat 
de gemeenschap over samenzijn en elkaar vergezellen en 
niet over de uitputtende inspanning om regeltjes na te 
leven, wat ook niet gebeurt tussen vrienden.

De Heilige Johannes, de vierde evangelist, is een goed 
voorbeeld voor ons. Nadat hij Jezus zijn voeten had laten 
wassen, leunde hij tijdens het avondmaal in vertrouwen 
tegen de borst van onze Heer en vervolgens – misschien 
zonder volledig te begrijpen wat er allemaal gebeurde – 
week hij niet van de zijde van zijn beste Vriend, en kon hij 
Hem vergezellen bij zijn ergste kwellingen. De geliefde 
leerling liet zich door Jezus transformeren en op die 
wijze haalde God beetje bij beetje het stof uit zijn hart: 
‘In deze gemeenschap van wil wordt onze verlossing 
werkelijkheid: vrienden van Jezus zijn, vrienden van God 
worden. Hoe meer wij van Jezus houden, des te meer 
groeit onze ware vrijheid, groeit onze vreugde dat wij 
verlost zijn.’5

Jezus laat ons in dat Laatste Avondmaal zien dat bij 

4 F. Ocáriz, Pastorale brief 01-11-2019, nr. 2

5 Joseph Ratzinger, Preek bij de mis voor de verkiezing van paus, 18 april 

2005
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Hem blijven het geheim van de vriendschap is: ‘Zoals 
de rank uit zichzelf geen vrucht kan dragen als hij niet 
aan de wijnstok blijft, zo kunt u dat ook niet doen als u 
niet in mij blijft’ (Joh 15,4). Het is Jezus die in ons wil 
liefhebben. Zonder hem kunnen we geen vrienden zijn 
tot het uiterste toe. ‘“Hoeveel je ook liefhebt, je zult nooit 
genoeg liefhebben,” zegt de heilige Jozefmaria. En hij 
gaat verder: “Als je onze Heer liefhebt, zal er geen enkel 
schepsel zijn dat geen plaats vindt in je hart.’6

Terwijl God in zijn schitterende schepping wandelde, 
richtte Hij zich met deze woorden tot de mens: ‘Waar 
ben je?’ Ook vandaag wil Hij in dialoog komen met ons. 
Niemand, zelfs de briljantste filosoof niet, heeft zich 
kunnen voorstellen dat God ons om gezelschap zou 
vragen, dat Hij om onze vriendschap zou bedelen tot 
het uiterste dat Hij zich aan een kruis liet spijkeren, 
zodat Hij zijn armen nooit voor ons zou sluiten. Als wij 
deze liefdeswaanzin eigen maken, voelen ook wij ons 
aangespoord om onze armen onvoorwaardelijk te openen 
voor iedereen om ons heen en te vragen: “Waar ben je? 
Gaat alles goed?” En door middel van die vriendschap 
die we hen aanbieden, zullen we schoonheid aan de 
schepping kunnen teruggeven.

Giulio Maspero en Andrés Cárdenas

6 Heilige Jozefmaria Escrivá, Via Crucis, 8e statie, nr. 5
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II OM DE AARDE TE VERLICHTEN

Het ‘nieuwe gebod’ dat Jezus ons aan het einde van 
zijn leven heeft toevertrouwd, leert ons dat ware 
vriendschap ook authentiek apostolaat is.

De bron van ‘s werelds grootste rivieren is meestal een 
klein meer hoog in de bergen. Terwijl het stroompje 
bergafwaarts snelt, wordt het gevoed door beken en 
kleine zijrivieren totdat het een brede rivier is die 
zeewaarts stroomt. Op dezelfde manier kunnen een 
spontane genegenheid of gemeenschappelijke interesses 
bronnen zijn, waaruit een nieuwe vriendschap ontstaat. 
Deze vriendschap is als een rivier die haar weg volgt 
en voeding ontvangt vanuit verschillende stroompjes: 
tijd samen doorbrengen, elkaar in vertrouwen nemen, 
wederzijds advies geven, gesprekken voeren, samen 
lachen... Net zoals de stromende rivier de velden 
vruchtbaar maakt en prachtige meren en vennen vormt, 
maakt vriendschap het leven mooi en vult het met licht; 
het ‘vermenigvuldigt onze vreugde en biedt troost in 
ons verdriet’.1 Bovendien wordt vriendschap bij een 
christen verrijkt met het ‘levende water’ van Christus’ 
genade (vgl. Joh. 4, 10). Deze kracht geeft de stroom een 
nieuwe impuls: het verandert menselijke genegenheid in 
naastenliefde. Dan, aan het einde van zijn weg, stroomt 
de rivier in de uitgestrekte zee van de liefde van God 
voor ons.

1 Fernando Ocáriz, Pastorale brief, 1 november 2019, nr. 23
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Een enorm expansievermogen

Op de eerste bladzijden van de Bijbel, in het verslag van 
de schepping van de mens, lezen we dat de mens werd 
gevormd naar Gods ‘beeld en gelijkenis’ (vgl. Gen. 1, 26). 
Dit goddelijke ‘model’ is altijd aanwezig in de mens; als 
we onze blik oefenen, kunnen we een glimp opvangen 
van aspecten van God in elke man en vrouw. Vanwege 
deze grote waardigheid is elke persoon die we op onze 
levensweg tegenkomen, het waard bemind te worden: 
degenen die we ontmoeten op het werk, op school, 
tijdens het sporten of wanneer we over straat lopen... 
Maar we zullen slechts in staat zijn met enkelen een 
vriendschapsrelatie op te bouwen. We realiseren ons dat 
we in de praktijk geen onbeperkt aantal vrienden kunnen 
hebben, onder meer omdat onze tijd beperkt is. Maar ons 
hart kan, bewogen door God, altijd open blijven staan en 
zijn vriendschap aanbieden aan zoveel mogelijk mensen, 
en sowieso ‘begrip tonen voor alle mensen zonder 
uitzondering’ (Tit 3, 2).

De inspanning ‘om niemand uit te sluiten’ en het ‘bewust 
open staan, met een groot hart, voor iedereen’2 , heeft zijn 
prijs. De moeder van de heilige Jozefmaria bijvoorbeeld, 
waarschuwde, toen ze zag hoe hij zich onophoudelijk gaf 
aan de mensen om hem heen: ‘Je zult veel lijden in het 

2 Ibid., nr. 7
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leven, omdat je je hart geheel steekt in alles wat je doet.’3 
Het openen van ons hart voor vriendschappen heeft 
een prijs, al hebben we allemaal de ervaring dat het veel 
blijdschap met zich meebrengt. Daarnaast kunnen we 
altijd groeien in ons vermogen van vrienden te houden. 
Toen het aantal mensen in het Opus Dei toenam, gaf 
het hart van de heilige Jozefmaria aanleiding tot deze 
bezorgdheid: zal ik in staat zijn om allen die naar het 
Werk komen lief te hebben met dezelfde genegenheid die 
ik voelde voor de eersten? Het was een zorg die door de 
goddelijke genade werd opgelost, toen hij voelde dat God 
zijn hart voortdurend uitbreidde, zozeer dat hij uitriep: 
“Het menselijk hart heeft een enorm expansievermogen. 
Wanneer het bemint, dan breidt het zich uit in een 
crescendo van genegenheid dat alle hindernissen 
overwint.”4

Hierdoor zullen ze jullie herkennen

Het boek Genesis openbaart Gods liefde voor ons door ons 
naar ‘Zijn beeld’ te scheppen. Maar vanaf de vleeswording 
van zijn Zoon, werden de goddelijke mededelingen nog 
veel indrukwekkender. Jezus’ Apostelen leefden drie 
jaar naast Hem en vonden in Hem hun beste vriend. Ze 
noemden Hem Rabbi, wat ‘leraar’ betekent, omdat ze niet 
alleen zijn vrienden waren, maar beseften en voelden dat 

3 Andres Vazquez de Prada, De stichter van het Opus Dei, Vol. I, Scepter 

1997, blz. 120 

4 Heilige Jozefmaria Escrivá, De Kruisweg, Achtste Statie, nr. 5
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ze ook zijn discipelen waren. Voordat ze moesten lijden, 
wilde onze Heer dat ze wisten dat Hij van hen hield met 
een liefde die sterker was dan de dood; dat Hij van hen 
hield ‘tot het uiterste toe’ (Joh 13, 1). Dit ‘geheim’ van de 
radicale aard van zijn vriendschap is één van de intieme 
waarheden die Christus hen bij het Laatste Avondmaal 
toevertrouwde. Daar openbaarde Hij ook zijn verlangen 
dat deze kracht door de eeuwen heen via de christenen 
verspreid zou worden door middel van de verkondiging 
van een nieuw gebod: ‘gij moet elkaar liefhebben; zoals 
Ik u heb liefgehad’ (Joh 13, 34). En Jezus voegde eraan 
toe: ‘Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn 
leerlingen zijt’ (Joh 13, 35), oftewel: mijn vrienden zullen 
worden herkend aan hun manier van liefhebben.

Een gebeurtenis in de geschiedenis van het Opus Dei 
is nauw verbonden met dit nieuwe gebod. Aan het 
einde van de Spaanse burgeroorlog, keert de heilige 
Jozefmaria terug naar Madrid en loopt rechtstreeks naar 
de Ferrazstraat nr. 16. Enkele dagen voor het uitbreken 
van de oorlog was het nieuwe studentenhuis DYA klaar. 
Nu, bijna drie jaar later, treft hij alles verwoest aan, als 
gevolg van bombardementen en plunderingen. Het 
gebouw is niet meer te gebruiken. Tussen het puin, onder 
het stof, stoot hij op een lijstje dat in de bibliotheek was 
opgehangen. Het lijstje bevatte een tekst in het Latijn, 
opgemaakt met perkament lettertype, dat precies die 
woorden bevatte van het nieuwe gebod van Jezus, die 
we net hebben overwogen en die Hij aan zijn leerlingen 
had toevertrouwd: mandatum novum do vobis... ‘Een 
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nieuw gebod geef ik u...’ (vgl. Joh 13, 34-35). Ze hadden 
het daar gehangen, omdat het een samenvatting was van 
de sfeer die de heilige Jozefmaria wenste voor de centra 
van het Opus Dei: ‘plaatsen waar veel mensen oprechte 
liefde vinden en leren echte vrienden te zijn.”5 Nu de 
verwoestende oorlog voorbij was en ze praktisch opnieuw 
moesten beginnen, bleef het belangrijke fundament 
overeind: zich bij de wederopbouw laten leiden door het 
liefdesgebod van Christus.

Zo wordt het klimmen makkelijker

Het model voor de nieuwe wet is Jezus’ liefde: ‘zoals ik 
u heb liefgehad’ (Joh 13, 34). Maar hoe is die liefde? Wat 
zijn de kenmerken? Christus’ liefde voor zijn apostelen 
is, zoals Hij zelf zei, als de liefde onder vrienden. Zij 
zijn getuigen en ontvangers geweest van de intensiteit 
van zijn liefde. Ze weten dat Jezus zorgde voor wie met 
Hem optrokken. Zij zagen hoe Hij deelde in hun vreugde 
(vgl. Lc 10, 21) en hun lijden (vgl. Joh 11, 35). Hij had 
altijd tijd voor degenen die Hem nodig hadden: voor de 
Samaritaanse vrouw (vgl. Joh 4, 6), voor de vrouw met 
de bloedingen (vgl. Mc 5, 32), en zelfs voor de goede 
moordenaar die naast hem aan het kruis hing (vgl. Lc 23, 
43). Jezus’ genegenheid werd duidelijk door de zorg voor 
de specifieke behoeften van mensen: voor het voedsel 
voor wie Hem volgden (vgl. Lc 9, 13) en voor hun rust (vgl. 
Mc 6, 31). Zoals paus Franciscus ons herinnert: ‘Jezus 

5 Fernando Ocáriz, Pastorale brief, 1 november 2019, nr. 6
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verzorgde de vriendschap met zijn discipelen, en ook in 
crisismomenten bleef Hij hen trouw.’6

Vriendschap is zowel een balsem voor ons leven als 
een geschenk van God aan ons. Het is niet slechts een 
vluchtig gevoel, maar eerder een ware liefde: ‘stabiel, 
vastberaden en trouw, die rijpt met het verstrijken 
van de tijd.’7 Sommige mensen beschouwen het zelfs 
als de hoogste uiting van liefde, omdat het ons in staat 
stelt de ander te waarderen om wie hij is. Vriendschap 
is ‘naar de ander kijken, niet om zich van hem/haar te 
bedienen, maar om hem/haar te dienen.’8 Juist het feit 
dat het om niet is, is het zo kostbaar. Dan begrijpen we 
ook waarom de afwezigheid van eigenbelang inherent 
is aan vriendschap. De liefhebbende is niet uit op eigen 
voordeel of het ‘boemerangeffect’.

Het is altijd een verrassing om deze realiteit in al 
zijn diepte te ontdekken, omdat ze botst met wat in 
sommige omgevingen gemeengoed is: dat het leven een 
concurrentiestrijd zou zijn. Wie vriendschap ontmoet, 
ervaart het gewoonlijk als een onverdiend cadeau. 
Met vrienden worden de problemen van het leven 
gemakkelijker te dragen. Zoals een kikuyu spreekwoord 
luidt, dat de zalige Álvaro del Portillo op zijn reis in 
Kenya graag hoorde: “Als een vriend op ons wacht op 

6 Paus Franciscus, Christus vivit, nr. 31

7 Ibid., nr. 152

8 Heilige Johannes Paulus II, Angelus, 13 februari 1994



14NAAR INHOUDSOPGAVE

de top van de berg, is het gemakkelijker om deze te 
beklimmen.”9 Vrienden zijn absoluut noodzakelijk voor 
een gelukkig leven. Een vervuld leven is mogelijk zonder 
huwelijksliefde (denk aan degenen die het geschenk van 
het celibaat hebben ontvangen), maar blijdschap is niet 
mogelijk zonder de liefde van vriendschap te ervaren. 
Hoeveel troost en vreugde vinden we in een goede 
vriendschap! Hoezeer verzacht het ons verdriet!

Meer vrienden voor Jezus

Door het leven van Jezus te bestuderen en in intimiteit 
met Hem te groeien, kunnen we de kenmerken van 
een volmaakte vriendschap leren kennen. We hebben 
hierboven gezien dat christelijke vriendschap bijzonder 
is, omdat ze wordt gevoed door een goddelijke stroom, 
Gods genade, die het een nieuwe ‘christologische 
dimensie’ geeft. Deze nieuwe focus spoort ons aan om 
alle mensen - vooral degenen die het dichtst bij ons staan   
– te aanschouwen en lief te hebben ‘door Christus, met 
Hem en in Hem’, zoals de priester tijdens de mis zegt als hij 
Jezus in de gedaante van Eucharistisch Brood opheft. We 
leren ‘anderen door de ogen van Christus te zien, steeds 
hun waarde herontdekkend.”10 De heilige Jozefmaria 
spoorde ons aan om voor de mensen om ons heen de 
voorbijgaande Christus te zijn, om anderen dezelfde 

9 Salvador Bernal, Alvaro del Portillo, bisschop prelaat van het Opus Dei, 

uitgeverij Scepter 1999

10 Fernando Ocáriz, Pastorale brief, 1 november 2019, nr. 16
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vriendschappelijke liefde van Christus te geven. Daarom 
willen we in ons gebed dit menselijke en bovennatuurlijke 
verlangen voeden om altijd nieuwe vrienden te zoeken, 
aangezien ‘God vaak gebruik maakt van een authentieke 
vriendschap om zijn reddingswerk uit te voeren’.11

Jezus’ vriendschap met Petrus, Johannes en al zijn 
discipelen valt samen met zijn vurige verlangen dat ze 
dicht bij de Vader mogen leven; zijn vriendschap gaat 
samen met zijn verlangen dat ze de missie waartoe 
ze geroepen zijn, ontdekken. Evenzo geldt, dat bij het 
verrichten van de taken die God ons heeft toevertrouwd, 
het er niet om gaat ‘vrienden te hebben om apostolaat te 
doen, maar om onze vriendschappen door Gods liefde te 
laten bezielen, zodat het een echt apostolaat wordt.”12 De 
heilige Jozefmaria placht te zeggen, dat er in ons geestelijk 
leven een tijd komt, dat we gebed en werk niet kunnen 
onderscheiden, omdat we constant in Gods aanwezigheid 
leven. Iets soortgelijks gebeurt met vriendschap, omdat 
we het goede wensen voor onze vrienden, dat ze zo dicht 
mogelijk bij God zijn, de bron van alle blijdschap. Vandaar 
dat “er geen (met anderen) gedeelde momenten zijn, 
die niet apostolisch zijn: alles is vriendschap en alles is 
apostolaat, zonder onderscheid.”13

11 Ibid., nr. 5

12 Ibid., nr. 19

13 Ibid
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Het hart van heiligen had altijd ruimte voor een nieuwe 
vriend. Bij hun levensbeschrijvingen ontdekken we hun 
oprechte interesse voor de problemen, de zorgen en 
vreugdes van anderen. De zalige Álvaro cultiveerde de 
vriendschap tot aan het einde van zijn leven; hij wilde zelfs 
de vriendschap van Christus brengen naar de mensen 
die met hem waren bij zijn laatste reis op deze aarde. 
Een dag na zijn dood ‘vonden ze op zijn nachtkastje het 
visitekaartje van een van de piloten van het vliegtuig dat 
hem van het Heilige Land naar Rome had teruggebracht. 
Hij had met hem gesproken en naar zijn familie gevraagd, 
terwijl hij wachtte op de luchthaven van Tel Aviv. Het 
contact was kort maar krachtig en toen de piloot hoorde 
van het overlijden van don Álvaro, is hij direct bij de 
overledene komen bidden.”14 Die toevallige ontmoeting 
leidde tot een vriendschap die doorgezet kon worden 
vanuit de hemel.

Een christen heeft een grote liefde - een gave - om te 
delen. Onze relaties met anderen geven Christus de 
kans om zijn vriendschap aan nieuwe vrienden aan te 
bieden. ‘De paden van de aarde verlichten’ 15 houdt in 
dat we die kostbare realiteit van de vriendschappelijke 
liefde over de hele wereld verspreiden. Als we alleen aan 
ons eigenbelang denken, als we te veel haast hebben en 
tevreden zijn met een oppervlakkige relatie met mensen, 

14 Salvador Bernal, Alvaro del Portillo, bisschop prelaat van het Opus Dei, 

uitgeverij Scepter 1999

15 Uit het gebed om de voorspraak van de heilige Jozefmaria Escrivá



17NAAR INHOUDSOPGAVE

kunnen we dit geschenk dat God wil delen met iedereen, 
in gevaar brengen. Een groot deel van onze evangelisatie-
missie is het herstel van de authentieke waarde van de 
vriendschap: door die vriendschap te verbinden met 
God, met de anderen, met onze wens om beter te zijn… 
en met de vreugde.

José Manuel Antuña
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III EEN WEDERZIJDSE LIEFDE

Openstaan voor de liefde van anderen is een manier om 
ruimte te maken voor God in ons leven. Jezus deed dat 
tot en met de laatste momenten op aarde.

Als de soldaten Jezus gevangen nemen, vluchten de 
apostelen doodsbang weg. Uit angst en onmacht willen 
ze niet getuige zijn van de schijnbare mislukking van de 
persoon op wie ze al hun vertrouwen hadden gesteld. 
Het gerinkel van de kettingen is te horen, terwijl hij 
zich voortsleept door de koude nacht. Het vonnis is 
duidelijk onrechtvaardig: de woorden zijn listig gebruikt 
en de straf is buitensporig. Bij het zien van het gewonde 
lichaam van Christus, schreeuwt het volk om zijn dood. 
De kronkelige weg door de straatjes, het gewicht van 
het kruis, de vijandige menigte die wacht op het horen 
van de hamerslagen… en dan wordt het lichaam van onze 
Heer eindelijk omhoog geheven. Vanaf zijn eenzame 
schavot kijkt Jezus met mededogen naar degenen die de 
Mensgeworden God niet wilden verwelkomen: ‘Kijk en 
zie of er een pijn is gelijk aan de mijne’ (Kl 1, 12).

Christus heeft tijdens de Passie, zowel lichamelijk als 
geestelijk, ‘de grootst mogelijke kwellingen ondergaan 
die in dit aardse leven mogelijk zijn’.1 Hij weet dat hem 
geen enkel lijden wordt bespaard. Het verwondert ons dat 
God de Vader op die momenten, zijn Zoon de troost van 

1 Heilige Thomas van Aquino, Summa Theologica, III, q. 46, a. 6
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de vriendschap niet heeft willen ontnemen. Daar, aan de 
voet van het Kruis, kijkt Johannes naar Hem met dezelfde 
ogen die zo vaak fijne momenten met de Meester hadden 
gezien. Johannes is er voor zijn Vriend, net zoals tijdens 
de vele gezamenlijke reizen. Johannes is teruggekeerd en 
neemt dan Maria mee. Hij die het hart van Christus bij 
het Laatste Avondmaal had horen kloppen, wil Jezus zijn 
trouwe vriendschap aanbieden, door daar aanwezig te 
zijn. En onze Heer vindt verlichting bij het zien van Maria 
en ‘de leerling van wie hij hield’ (Joh 19, 26). Op Golgotha 
ontvangt Jezus dit bewijs van menselijke liefde, als 
antwoord op het grootste bewijs van Gods liefde voor de 
mensen. Misschien weerklinken in zijn Ziel de woorden 
die Hij enkele uren eerder had uitgesproken: ‘u heb Ik 
vrienden genoemd’ (Joh 15, 15).

Genegenheid in twee richtingen

Veel pagina’s in het evangelie vertellen ons over Jezus’ 
vrienden. Hoewel we over het algemeen geen details 
krijgen over hoe deze diepe relaties tot stand zijn 
gekomen, maken de reacties die we zien duidelijk, dat er 
sprake was van wederzijdse genegenheid. Bij het lezen 
van deze passages ontdekken we dat Onze Lieve Heer het 
fijn vond om bij zijn vrienden te zijn; zijn menselijk hart 
wilde niet afzien van de wederzijdse menselijke liefde: 
‘Het Evangelie openbaart ons, dat God niet zonder ons 
kan: Hij zal nooit een God zijn ‘zonder de mens’. Hij is het 
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die niet zonder ons kan zijn, en dit is het grote mysterie!’2 
We weten bijvoorbeeld dat Jezus zich altijd welkom en 
geliefd voelde bij zijn vrienden in Bethanië. Wanneer 
Lazarus sterft, gaan de twee zussen vol vertrouwen naar 
Jezus en de krachtige woorden die zij dan gebruiken, 
onthullen de intieme relatie die Jezus had met deze 
familie: ‘Heer, als Gij hier was geweest zou mijn broer 
niet gestorven zijn’ (Joh 11, 32). Hun Vriend is ontroerd 
door het verdriet van deze twee vrouwen en Hij kan zijn 
tranen niet bedwingen (vgl. Joh. 11, 35). In hun huis vond 
Jezus een plek waar Hij kon rusten, waar Hij zich op zijn 
gemak voelde en zijn Hart volledig kon openen: ‘Wat 
een geweldige gesprekken in het huis van Bethanië, met 
Lazarus, Martha en Maria!’3

En net zoals veel mensen in Jezus een echte vriend 
vonden, zo genoot Hij van wat anderen Hem aanboden. 
Hij had zich bijvoorbeeld gesteund en getroost gevoeld 
door de onstuimige woorden van Petrus – die nooit 
aarzelde om zijn ideeën hardop te zeggen –, die zag hoe 
de rijke jongeling zijn ziel afsloot voor de Liefde: ‘Zie, wij 
hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Wat zullen wij 
dus krijgen?’ (Mt 19, 27). Zijn grote genegenheid voor 
de Heer bracht Petrus ertoe zijn vriend altijd krachtig 
te willen verdedigen, en zelfs een aspect van zijn leven 
te willen veranderen, zodra de Heer hem met kracht – 
gebaseerd op vertrouwen – corrigeerde (vgl. Mt 16, 21-

2 Paus Franciscus, Audiëntie, 7 juni 2017

3 Heilige Jozefmaria Escrivá, brief, 24 oktober 1965
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23; Joh 13, 9). En terwijl Jezus kon uitrusten rekenend 
op de kracht van Petrus, zo vond Hij rust in de moedige 
tederheid van Johannes. Hoeveel gesprekken heeft hij 
gehad met die jonge leerling! Bij het Laatste Avondmaal 
zien we hoe Hij zonder schaamte toelaat dat Johannes 
tegen zijn borst leunt, als een intieme vriend. Johannes 
bleek niet in staat om te waken tijdens de doodsangst 
van Jezus in de Hof van Olijven en hij vluchtte toen onze 
Heer gevangen werd genomen. Maar hij was in staat 
om tot inkeer te komen en hij keerde terug. Johannes 
heeft ervaren dat de vriendschap sterker werd, nadat hij 
vergeven was.

‘We kijken gewoonlijk naar God als bron en oorzaak 
van onze vrede. Hoewel dit waar is, is het niet de hele 
waarheid. We realiseren ons bijvoorbeeld vaak niet dat we 
God ook ‘kunnen’ troosten en Hem rust kunnen bieden.’4 
Echte vriendschap gaat altijd in beide richtingen. Dus als 
we persoonlijk ervaren hoeveel God van ons houdt, is het 
logisch dat we zijn genegenheid willen beantwoorden; 
de deuren van ons verstand openzetten en de grendels 
van ons hart wegnemen. Alleen op deze manier kunnen 
we Jezus alle troost en liefde geven waartoe we in staat 
zijn, opdat Hij in ons aantreft wat Hij vond in Petrus en 
Johannes en zijn vrienden van Bethanië.

4 Javier Echevarría, Eucaristía y vida cristiana, Rialp, 2005, blz. 203
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Vriendschap verrijkt onze manier van kijken

Het is goed voor ons de diep menselijke behoefte aan 
vriendschap te ervaren; Jezus zelf had veel vrienden 
en God ‘schept behagen in de kinderen van Adam’ (vgl. 
Spr 8, 31). Wij kunnen ons een uitgebreide kaart met 
alle menselijke verbindingen ter wereld voorstellen, van 
alle tijden en plaatsen, miljoenen mannen en vrouwen 
verenigd door banden die ontstaan zijn door het leven 
in dezelfde wijk, door het doorlopen van dezelfde 
school, door dezelfde kenissenkring te hebben... De 
omstandigheden van ons leven hebben mogelijk gemaakt 
dat wij personen hebben ontmoet met wie we een hechte 
relatie hebben gekregen. Als we nadenken over het 
ontstaan van die vriendschappen, dan kunnen we een 
hele reeks schijnbare toevalligheden aanwijzen. Laten we 
God dankbaar zijn, dat Hij gewild heeft dat in ons leven 
de waardevolle schat van de vriendschap aanwezig is.

Onder alle mensen die tijdens het leven ons pad kruisen, 
koos God enkelen uit om dichter bij ons te zijn. Hij maakt 
gebruik van onze vrienden om onze blik te verbreden, om 
ons nieuwe dingen te leren en ons te laten zien wat ware 
liefde is: ‘Onze vrienden helpen ons het leven op andere 
manieren te beschouwen, ze verrijken onze innerlijke 
wereld en, wanneer de vriendschap diep is, stellen ze 
ons in staat de dingen op een andere manier te ervaren.’5 
C. S. Lewis, die veel hechte vriendschappen had, zei met 

5 Fernando Ocáriz, Pastorale brief, 1 november 2019, 8
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zijn bijzondere gevoel voor humor, dat vriendschap geen 
beloning is voor goede smaak, maar eerder de manier 
waarop God ons het mooie in de anderen openbaart en 
ons leert om op verschillende manieren naar de wereld 
te kijken.

‘Ik ben altijd bij jullie, tot het einde der tijden’ (Mt 28, 
20) verzekert Jezus ons. Eén manier waarop Hij dit doet, 
is via de mensen die van ons houden: ‘Trouwe vrienden 
die aan onze zijde staan   in moeilijke tijden zijn ook een 
weerspiegeling van de liefde van de Heer, zijn zachte en 
troostende aanwezigheid in ons leven. Het ervaren van 
vriendschap leert ons om open, begripvol en zorgzaam 
naar anderen te zijn, uit onze comfort zone te komen 
en ons leven met anderen te delen. Daarom ‘is er niets 
zo kostbaar als een trouwe vriend’ (Sir 6, 15).’6 Door 
vriendschap in dit licht te zien, worden we aangespoord 
om onze vrienden meer en beter lief te hebben, om ze te 
zien zoals Jezus ze ziet. En deze inspanning moet hand 
in hand gaan met de strijd onszelf vrienden te laten 
noemen, want er is geen echte vriendschap als er geen 
wederkerigheid in de liefde is.7

Een wederzijds geschenk

Vriendschap is een onverdiend geschenk, een relatie 
die niet gebouwd is op eigenbelang, maar daarom niet 

6 Paus Franciscus, Christus Vivit, 151

7 Vgl. Heilige Thomas van Aquino, Summa Theologica, II-II, q.23, a.1
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minder belangrijk. Sommige mensen hebben, uit een 
slecht begrepen verlangen om ‘alleen God’ te behagen, 
het troostende effect van vriendschap met argusogen 
bekeken. Een christen heeft echter maar één hart 
waarmee hij God en de mensen liefheeft en waarmee hij 
liefde ontvangt. In een preek op het feest van het Heilig 
Hart van Jezus, zei de heilige Jozefmaria: ’God zegt niet: 
in plaats van een hart geef Ik je een wil als die van een 
zuivere geest. Nee, Hij geeft ons een hart, een hart van 
vlees, zoals dat van Christus. Ik heb niet een hart om God 
lief te hebben en een ander om de mensen lief te hebben. 
Met hetzelfde hart waarmee ik van mijn ouders heb 
gehouden en waarmee ik van mijn vrienden houd, met 
datzelfde hart houd ik van Christus, van God de Vader, 
van de heilige Geest en van de Maagd Maria. We kunnen 
er niet vaak genoeg bij stilstaan dat wij heel menselijk 
moeten zijn, anders kunnen we niet goddelijk zijn.’8

De weg naar de hemel gaan we samen

We kiezen onze vrienden niet op basis van nut of 
pragmatisme, denkend aan wat we uit deze relatie kunnen 
halen. We houden van ze, simpelweg om wie ze zijn. ‘Ware 
vriendschap - net als naastenliefde, die de menselijke 
dimensie van vriendschap naar het bovennatuurlijke 
niveau tilt - is een waarde op zich. Het is geen middel of 
instrument.’9  Het besef dat vriendschap een geschenk is, 

8 Heilige Jozefmaria Escrivá, Christus komt langs, nr. 166

9 Fernando Ocáriz, Pastorale brief, 1 november 2019, 88
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voorkomt dat we in een ‘superhelden- complex’ vervallen: 
denken dat het onze taak is om iedereen te helpen, zonder 
te beseffen dat ook wij de hulp van anderen nodig hebben. 
Ons pad naar de hemel is geen lijst met doelen die we 
moeten bereiken, maar een pad dat we delen met onze 
vrienden, en een belangrijk onderdeel daarvan is leren 
openstaan voor hun genegenheid. Vriendschap vereist 
daarom een flinke dosis nederigheid, die erkent dat we 
kwetsbaar zijn en menselijke en goddelijke genegenheid 
nodig hebben. Een vriend raakt niet verontrust, schaamt 
zich niet, verontschuldigt zich niet en valt niet lastig. Het 
betekent liefhebben en zich laten beminnen, zoals Jezus 
en de apostelen deden.

Degenen die meer introvert zijn, vinden het misschien 
moeilijker om hun hart voor een ander te openen, óf 
omdat ze die behoefte niet voelen óf omdat ze bang zijn 
niet begrepen te worden. Degenen die meer extravert 
zijn, delen misschien veel ervaringen, maar hebben meer 
moeite met het verrijken van de eigen innerlijke wereld 
met de levenservaringen van anderen. In beide gevallen 
is een open en eenvoudige houding nodig om de vrienden 
in ons eigen leven en onze innerlijke wereld toe te laten. 
Ons openen voor het geschenk van vriendschap kan, 
hoewel het soms wat moeite kan kosten, ons alleen maar 
gelukkiger maken.

We zouden allemaal een lijst kunnen maken van wat 
we allmeaal van onze vrienden hebben geleerd. Iedere 
relatie is anders en werpt licht op onze ziel. De grote 
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troost die voortkomt uit de wetenschap dat we geliefd 
en begeleid worden, leidt ertoe dat we hetzelfde willen 
doen voor de ander. ‘Vriendschap’, zei de heilige Johannes 
Paulus II, ‘betekent een oprechte liefde, een liefde in 
twee richtingen die al het goede verlangt voor de ander, 
een liefde die leidt tot eenheid en geluk.’10

Als een ander ons als zijn vriend beschouwt, moeten wij 
niet hoogmoedig worden, maar dankbaar zijn voor dit 
geschenk en ons gaan inzetten om de ander te vergezellen 
op zijn pad naar geluk: ‘Niets stimuleert meer tot 
liefhebben dan de gedachte dat deze liefde wederzijds 
is.’11 Als Jezus ons zijn vrienden noemt, doet Hij dat 
ook met het oog op wederkerigheid. “Jezus is je vriend. 
De vriend. Met een mensenhart, zoals het jouwe. Met 
liefdevolle ogen die om Lazarus weenden. En hij houdt 
net zoveel van jou als van Lazarus.”12 Elke vriendschap 
is een gelegenheid om opnieuw die weerspiegeling te 
ontdekken van de vriendschap die Christus ons biedt.

María del Rincón Yohn

10 Heilige Johannes Paulus II, toespraak, 18 februari 1988

11 Johannes Chrysostomus, Homilie over de tweede brief aan de Korintiërs, 

14

12 Heilige Jozefmaria Escrivá, De Weg, nr. 42
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IV BROEDERSCHAP EN VRIENDSCHAP

“Vriendschap wordt altijd belangeloos geschonken; als 
het plichtmatig wordt beoefend of als middel dient, is 
het nooit authentiek.”

Eind jaren veertig had Zurbaran, een van de eerste 
studentenhuizen voor vrouwen in Madrid, de gewoonte 
om elke maand een wake te houden ter aanbidding van 
Jezus in het Heilig Sacrament. De hele nacht om beurten 
waken   om onze Heer te vergezellen, is een aangrijpende 
ervaring voor de jonge studentes.

De zalige Guadalupe, de directrice, leidt de organisatie 
van deze nachtelijke wake. Ze blijft wakker in haar 
kantoor dicht bij het oratorium en schrijft brieven, voor 
het geval een van de jonge vrouwen, te midden van de 
nachtelijke stilte, haar dromen, voornemens of zorgen 
wil delen... Guadalupe zet haar behoefte aan slaap 
opzij om wie het nodig heeft, haar vriendschap aan te 
bieden. Het is niet verwonderlijk dat degenen die haar 
kenden zich haar herinneren om haar ‘buitengewone 
mogelijkheid om vrienden te maken. Guadalupe had 
duidelijk een bijzondere gave met mensen om te gaan, 
een warm uitstraling en veel menselijke deugden. Maar 
wat ik hier zou willen benadrukken, is haar sterke gevoel 
voor vriendschap.’1

1 Mercedes Montero, En vanguardia, Rialp, Madrid, 2019, blz. 79.
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Broederschap wordt vriendschap

Vriendschap wordt altijd belangeloos geschonken; als 
het plichtmatig wordt beoefend of als middel dient, is het 
nooit authentiek. Guadalupe, bijvoorbeeld, sloeg geen 
uren slaap over omdat ze daartoe verplicht was, evenmin 
als de jonge vrouwen stonden te popelen om naar haar 
kantoor te gaan om verantwoording aan haar af te leggen, 
zeker niet tijdens die nachtelijke uren. Guadalupe had iets 
gemeen met elk van de vrouwen waardoor ze zich graag 
voor elkaar wilden openstellen. Misschien studeerde een 
van hen scheikunde, hield van reizen, of had onlangs haar 
vader verloren, net als Guadalupe. En misschien deelden 
ze een gretigheid om in hun innerlijk leven te groeien of 
zelfs de roeping tot het Opus Dei.

Bij het overdenken van de verschillende interesses 
die we met anderen delen, merkte de heilige Johannes 
Chrysostomos op: ‘Als alleen het uit dezelfde stad komen 
volstaat om vrienden te worden, hoe zou onze liefde voor 
elkaar dan moeten zijn? Hetzelfde huis, dezelfde tafel, 
hetzelfde pad, dezelfde deur, hetzelfde leven, hetzelfde 
hoofd; dezelfde Herder en Koning en Meester en Rechter 
en Schepper en Vader?”2

De prelaat van het Opus Dei, die door veel mensen 
‘vader’ wordt genoemd omdat hij de leiding heeft over 
een gezin, zei dat “er een zeer nauw verband bestaat 

2 Johannes Chrysostomos, in Matth. Hom. 32,7
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tussen broederschap en vriendschap. Beginnend met de 
eenvoudige relatie tussen kinderen van dezelfde ouders, 
groeit broederschap uit tot vriendschap door liefde en 
genegenheid onder elkaar.”3

De heilige Jozefmaria begon in 1974 een bijeenkomst van 
mannelijke surnumerairs in Argentinië door te zeggen: “Ik 
vraag u vandaag, vanaf het begin, om uw broederschap 
zo te beleven dat wanneer iemand lijdt, u hem niet alleen 
laat, ook niet als hij een reden heeft om blij te zijn. Dit is 
geen verzekering voor dit leven; het is een verzekering 
voor het eeuwige leven.”4

Hier is Gods vinger 

Het was ook in Argentinië, in 1902, dat Isidoro Zorzano 
werd geboren in een Spaans gezin. Drie jaar later keerde 
het gezin terug naar Europa, naar de stad Logroño, waar 
Isidoro als adolescent Jozefmaria zou leren kennen. De 
twee werden al snel vrienden, hoewel de een van plan 
was om techniek te studeren en de ander spoedig naar 
het seminarie zou gaan. Ze bleven in contact en hun 
brieven getuigen van hun voortdurende vriendschap. 
“Mijn beste vriend: aangezien ik nu meer uitgerust ben, 
kan ik je elke middag ontmoeten die je wilt, je hoeft me 
alleen een kaartje te sturen. Een omhelzing van je goede 

3 Monseigneur Fernando Ocáriz, brief, 1 november 2019, nr. 14

4 Heilige Jozefmaria, aantekeningen gemaakt tijdens een bijeenkomst, 24 

juni 1974
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vriend Isidoro.”5 Terwijl Jozefmaria, op dat moment 
woonachtig in de Spaanse hoofdstad, schreef: “Beste 
Isidoro, kom me zeker opzoeken als je naar Madrid komt. 
Ik heb een aantal zeer interessante dingen te vertellen. 
Een omhelzing van je goede vriend.”6

Al snel, toen Isidoro 29 werd, brak een cruciaal moment 
in zijn leven aan. Hij voelde in zijn hart dat God hem iets 
vroeg, en zijn vriend Jozefmaria wilde met hem praten over 
het Opus Dei, dat net begonnen was. Eén ontmoeting was 
genoeg; ze spraken over heiligheid zoeken temidden van 
de wereld. Isidoro besefte dat God van deze vriendschap 
gebruik had gemaakt om hem tot het Werk te roepen. 
De relatie die hen sinds de adolescentie had verenigd, 
hun wederzijdse interesses, werd bekrachtigd en bracht 
Isidoro ertoe te schrijven: “Hier is Gods vinger.”7

Het is niet meer dan normaal dat Isidoros ontdekking 
van zijn roeping de affectieve banden van zijn langdurige 
vriendschap met Jozefmaria niet opzij heeft gezet. God 
heeft ons als ziel en lichaam geschapen; het delen in het 
bovennatuurlijke leven dat Hij ons aanbiedt maakt de 
natuurlijke goederen in ons leven niet ongedaan. Een 
voorbeeld hiervan zien we bij Jezus, die zijn leven met 
zijn vrienden deelde. Zoals de heilige Jozefmaria zei: 

5 José Miguel Pero-Sanz, Isidoro Zorzano, Ediciones Palabra, Madrid, 1996, 

blz. 86

6 Ibid, blz. 112-113

7 Ibid, blz. 118
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“God Onze Heer wil in het Werk zowel de christelijke 
naastenliefde als ons leven delen met anderen, wat een 
bovennatuurlijke broederschap wordt, en niet alleen 
een formele vervulling.”8 Onze genegenheid is niet iets 
‘spiritueels’; het is eerder iets specifieks, werkelijkheid 
geworden in onze menselijke interacties met iedere 
persoon. Het is veel meer dan een formele relatie louter 
gebaseerd op goede manieren of hoffelijkheid, het 
vereist ook dat je probeert iedereen lief te hebben zoals 
hun eigen moeder zou doen.

Op 14 juli 1943, tien jaar na die cruciale ontmoeting in 
Madrid, hadden beide vrienden - nu verwant als vader en 
zoon in een bovennatuurlijke familie - hun laatste gesprek. 
Misschien herinnerden ze zich hun puberjaren, de 
brieven die ze uitwisselden, hun inspanningen om de DYA 
Academie en de eerste studentenresidentie op te zetten, 
de dramatische gebeurtenissen tijdens de burgeroorlog, 
de diagnose kanker bij Isidoro... Bij het afscheid opent de 
heilige Jozefmaria zijn hart voor Isidoro: “Ik vraag onze 
Heer mij een dood te schenken zoals die van jou.”9 Jezus 
zei: Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat 
hij zijn leven geeft voor zijn vrienden (Joh 15, 13). Dit 
was Isidoros grootste wens tijdens zijn laatste dagen: 
te kunnen blijven helpen en met iedereen in het Werk 
verenigd te zijn vanuit de hemel zoals hij had geprobeerd 

8 Heilige Jozefmaria, Instructie over het werk van Sint-Michiel, nr. 101

9 José Miguel Cejas, Amigos del fundador del Opus Dei, Palabra, Madrid, 

1992, blz. 47
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te doen op aarde.

De minst jaloerse van de liefdes

We weten allemaal dat in veel menselijke relaties de 
objectieve band die er bestaat - tussen man en vrouw, 
tussen broers en zussen - niet automatisch tot vriendschap 
leidt. Bovendien garandeert het feit dat er op een bepaald 
moment in het leven een echte vriendschap bestaat, niet 
dat deze relatie immuun is voor het verstrijken van de tijd. 
Kardinaal Ratzinger wees er, toen hij over het onderwerp 
van bovennatuurlijke broederschap nadacht, realistisch 
op dat ‘broers en zussen niet automatisch de essentie 
van liefde en gelijkheid zijn... Zelfs broederschap moet 
als het ware worden verlost en door het kruis gaan om de 
juiste vorm te vinden.”10

“Broederschap die voortkomt uit een gedeelde roeping 
tot het Werk moet ook tot uiting komen in vriendschap”11 
drong de prelaat van het Opus Dei aan. En net als andere 
relaties waarin menselijke vrijheid binnendringt, ontstaat 
vriendschap niet automatisch. Het vereist geduldige 
inspanning om een ander te leren kennen, onze eigen 
innerlijke wereld te openen en deze te verrijken met 
wat God ons via anderen wil geven. De bijeenkomsten 
en familiegebeurtenissen, bijvoorbeeld, waar we ons 
openstellen voor de anderen, zijn kansen om echte 

10 Joseph Ratzinger, Het zout der aarde, 2005

11 Monseigneur Fernando Ocáriz, brief, 1 november 2019, nr. 14
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vriendschapsbanden te creëren. Niets wat de levens van 
anderen aangaat - zorgen, vreugde, verdriet, interesses 
- kan ons persoonlijk koud laten. Het creëren van een 
huis met verlichte gangen en voor anderen openstaande 
deuren, maakt ook deel uit van iemands persoonlijke 
groei en rijping. ‘Als spiritueel wezen wordt het menselijk 
wezen gedefinieerd door middel van interpersoonlijke 
relaties. Hoe authentieker we deze relaties beleven, hoe 
meer onze eigen persoonlijke identiteit rijpt. Het is niet 
door ons te isoleren dat we onze waarde vaststellen, 
maar door een relatie aan te gaan met anderen en met 
God.‘12

Als vriendschap authentiek is, wordt er niet naar 
gestreefd iemand anders ‘te claimen’. Integendeel, door 
het grote goed vriendschap te ervaren, willen we deze 
met vele anderen delen. Ware vriendschap leert ons 
hoe we veel meer vrienden kunnen maken; we leren 
hoe we kunnen genieten van het gezelschap van andere 
mensen, hoewel we natuurlijk niet met allemaal een 
hechte vriendschap zullen hebben. CS Lewis zei bij het 
onderscheiden van de verschillende vormen van liefde 
dat “echte vriendschap is de minste jaloerse van de 
liefdes. Twee vrienden vinden het heerlijk om te worden 
vergezeld door een derde en drie door een vierde, als 
de nieuwkomer maar gekwalificeerd is een echte vriend 
te worden. Dan kunnen ze zeggen, zoals de gezegende 
zielen in Dante: ‘Hier komt iemand die onze liefdes zal 

12 Benedictus XVI, Enc. Caritas in veritate, nr. 53
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vergroten.’ Want in deze liefde geldt dat ‘verdelen is niet 
wegnemen’.”13 In de hemel zal ieder van de gezegenden 
de vreugde van ieder ander vergroten door zijn of haar 
persoonlijke visie van God met de anderen te delen.

In zijn bekentenissen geeft de heilige Augustinus een 
ontroerend verslag van de vreugde die hij van zijn 
vrienden ontving: “om met hen te praten en te grappen; om 
te genieten van een uitwisseling van vriendelijkheid; om 
samen aangename boeken te lezen; om samen kleinzielig 
te zijn en samen serieus te zijn; om af en toe van mening 
te verschillen zonder humeurigheid, zoals een man 
met zichzelf zou doen; om zelfs door de zeldzaamheid 
van deze verschillen onze meer frequente instemming 
te bevorderen; soms onderwijzen, soms onderwezen 
worden; met ongeduld naar de afwezige verlangen en met 
vreugde zijn komst verwelkomen. Deze en soortgelijke 
uitdrukkingen, die voortkwamen uit de harten van 
degenen die liefhadden en in ruil daarvoor geliefd waren, 
door het gelaat, de tong, de ogen en duizend aangename 
bewegingen, waren zoveel brandstof om onze zielen 
samen te smelten, en uit velen één te maken.”14

“Ons persoonlijk geluk hangt niet af van de successen die 
we behalen, maar eerder van de liefde die we ontvangen 
en de liefde die we geven.”15 Het hangt ervan af of we 

13 CS Lewis, De vier liefdes

14 Sint-Augustinus, Bekentenissen, IV, 8

15 Monseigneur Fernando Ocáriz, brief, 1 november 2019, nr. 17
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ons geliefd weten en een huis hebben waar we altijd 
naar kunnen terugkeren, wat er ook gebeurt, waar onze 
aanwezigheid onvervangbaar is. Dit is hoe de heilige 
Jozefmaria wilde dat de ‘huizen’ van zijn zonen en 
dochters eruit zouden zien. En zo herinnerden de mensen 
zich de eerste apostolische onderneming van het Opus 
Dei in Madrid, in 1936: ‘Wanneer je op uitnodiging voor 
het eerst naar het appartement van Luchana ging, bleef 
je dankzij de vriendschap.”16

Dit is de liefdevolle band die, menselijk gesproken, de 
eenheid kan bewaren. ‘Als je van elkaar houdt zal elk van 
onze huizen het huis zijn dat ik had voorzien, hoe ik zou 
willen dat elk van onze centra zou zijn. En elk van uw 
broers zal een heilige honger hebben om na een lange 
werkdag naar huis terug te keren en gretig opnieuw 
beginnen aan deze heilige oorlog, deze vredesoorlog.’17

Andrés Cárdenas M.

16 José Luis González Gullón, DYA, Rialp, Madrid, 2016, blz. 196

17 Heilige Jozefmaria, Kroniek 1956, VII, blz. 7
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V KIJK WAT EEN GOEDE VRIENDEN!

Een nieuw artikel in de serie over vriendschap. 
‘Vriendschap is één van de goddelijke wegen op aarde 
die God voor ons geopend heeft, door Mens te worden 
en Vriend van zijn vrienden.’

Aan het einde van de tweede eeuw werden christenen 
die in het Romeinse Rijk woonden, met geweld vervolgd. 
Een jurist, genaamd Tertullianus, die het christendom 
niet lang daarvoor had omarmd, wilde opkomen voor zijn 
medegelovigen, die hij nu van dichterbij had leren kennen. 
Hij deed dit door een apologetisch werk te schrijven aan 
de gouverneurs van de Romeinse provincies, waarin hij 
informatie geeft over het ware leven van degenen die 
ten onrechte beschuldigd werden. Hij zelf bewonderde 
de christenen en vooral de martelaren. Ook vatte hij 
de heersende mening over deze kleine christelijke 
gemeenschappen samen: ‘Kijk hoe ze van elkaar houden!’1

We beschikken over veel getuigenissen van 
vriendschapsbanden onder de eerste christenen. Aan 
het begin van dezelfde eeuw schreef de heilige bisschop 
Ignatius van Antiochië, terwijl hij op weg was naar Rome, 
waar hij als martelaar zou sterven, een brief aan de 
jonge bisschop Polycarpus. Hij spoort Polycarpus onder 
andere aan om degenen die ver van de kerk verwijderd 
zijn ‘met zachtmoedigheid’ te behandelen, omdat het 

1 Tertullianus, De Apologie, XXXIX
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geen verdienste is, om alleen ‘de goede discipelen’ lief 
te hebben.2 Christus blijft aanwezig in de geschiedenis 
niet alleen via zijn kerk, zijn sacramenten en de heilige 
Schrift, maar ook door de naastenliefde waarmee wij 
christenen met medemensen omgaan. Vriendschap is 
één van ‘de goddelijke wegen op aarde’3 die God voor 
ons geopend heeft, door Mens te worden en Vriend van 
zijn vrienden. We voelen hier op een bijzondere manier 
de mysterieuze samenwerking tussen Gods initiatief en 
onze beantwoording.

Opdat Christus via onze relaties anderen kan bereiken, 
is het van belang dat we deugden ontwikkelen die nodig 
zijn om goede vrienden van onze vrienden te kunnen zijn. 
We willen ons leven zo inrichten dat er ruimte ontstaat, 
om het met anderen te delen; we willen anderen lief  
hebben en met anderen lief hebben, ons karakter vormen 
– of hervormen – zodat we aangenaam zijn voor anderen 
en bruggen kunnen slaan. We willen met ons gedrag, 
onze manier van spreken en werken, de ontmoeting met 
de ander vergemakkelijken. Dit kan allemaal samengaan 
met onze eigen manier van zijn en onze persoonlijke 
beperkingen, want er zijn oneindig veel manieren om een 
goede vriend te zijn.

2 Vgl. Heilige Ignatius van Antiochië, Brief aan Polycarpus , II

3 Heilige Jozefmaria, Vrienden van God, nr. 314
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Naast elkaar

Zoals C. S. Lewis opmerkte: ‘Gewoonlijk zijn minnaars, oog 
in oog, verdiept in elkaar en vrienden, zij aan zij, verdiept 
in iets dat hun gemeenschappelijke belangstelling 
heeft.’4 Een vriend houdt niet alleen van zijn vriend, 
maar hij houdt ervan om dingen met de ander te delen: 
hij wordt enthousiast over de activiteiten, projecten en 
waardevolle idealen van de ander. Zo’n vriendschap groeit 
vaak vanzelf door samen dingen vooruit te brengen, 
waarbij men samen groeit in de deugden die nodig zijn 
om de klus voor elkaar te krijgen.

Het kan heel erg helpen om bezig te zijn met grote 
of kleinere idealen zoals een beroepsmatig project; 
een cultureel, educatief of artistiek initiatief (denk 
aan in groepsverband lezen van een boek of luisteren 
naar muziek) of ook het bevorderen van activiteiten 
voor het grote publiek. Het kan ook een sociaal of 
maatschappelijk project zijn, of een initiatief waarbij 
vorming wordt gegeven, zoals een jeugd- of familieclub, 
of een activiteit die gericht is op het verspreiden van 
de christelijke boodschap. Vriendschap wordt ook 
versterkt door samen te koken, te tuinieren, doe-het-
zelf klussen te verrichten, en tijdens het beoefenen van 
sport, spel en andere hobby’s. Al deze activiteiten zijn 
een kans om samen te genieten. Dan groeit geleidelijk 
het wederzijds vertrouwen en stelt men zich open voor 

4 C.S. Lewis, De vier liefdes
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diepere dimensies van het leven. Uiteindelijk weten we 
niet meer (en dat is ook niet nodig) of we de dingen doen 
om met onze vrienden te zijn of dat we vrienden hebben 
om goede dingen met ze te kunnen doen.

Wie daarentegen het leven op een louter functionele 
manier bekijkt, puur vanuit een praktisch oogpunt, 
zal merken dat zijn vermogen om vrienden te maken 
afneemt. Hij ziet anderen als ‘handige medewerkers’ bij 
de uitvoering van eigen plannen of als iemand waar je 
oppervlakkig je tijd mee kan doorbrengen. Vriendschap 
kan geinstrumentaliseerd worden, als deze puur wordt 
ingezet voor het eigenbelang.

‘Zo zou het moeten zijn’

Maar vriendschap bestaat niet alleen uit dingen samen 
doen. Het moet een ‘vriendschap – van persoon tot 
persoon – zijn’; ‘vol toewijding en oprechtheid: op 
gelijk niveau, van hart tot hart’.5 Hoewel woorden 
niet altijd nodig zijn, is het eigen aan vrienden om met 
elkaar te praten. Het is een hele kunst om een goed 
gesprek met een of meer personen op gang te brengen. 
Wie in vriendschap wil groeien, probeert gunstige 
gelegenheden te vinden om de tijd samen door te 
brengen, zonder voortdurend op horloge of smartphone 
te kijken. Als we de uitwisseling willen vergemakkelijken, 
dan zoeken we naar de geschikte plek en omgeving. Het 

5 De Heilige Jozefmaria, De Voor, nr. 191



40NAAR INHOUDSOPGAVE

helpt te beschikken over gemeenschappelijke ruimtes 
met gezellige hoekjes. De Heilige Jozefmaria hechtte 
veel belang aan de inrichting van de centra van het werk, 
opdat de goede smaak en familiesfeer een ambiance 
zouden scheppen die vriendschap vergemakkelijkt.

De inhoud van onze gesprekken kan verbeteren, door 
iemand bij onze vriendengroep uit te nodigen, die over 
een interressante ervaring kan vertellen of zijn/haar 
mening wil delen over een boeiend onderwerp. Ook kan 
het helpen een gemeenschappelijk boek te lezen, want 
dat betekent dat je deelneemt aan het grote debat met 
de auteurs van het verleden en het heden en dat je veel 
nieuwe medereizigers kunt tegenkomen. Niet minder 
belangrijk – en het weerspiegelt een diepe menselijke 
waarheid – is het feit dat vriendschap mensen vaak 
samenbrengt rond een tafel, om samen te genieten van 
een lekkere maaltijd en een drankje dat de geest verheft. 
Vaak ervaren we tijdens deze lange gesprekken een 
vooruitblik op de hemel: ‘het lijkt ons ineens duidelijk: ja, 
dit is het ware ‘leven’ – zo zou het moeten zijn.’6

Maar echte vriendschap is niet tevreden met de 
uitwisseling tussen vrienden in een groep. Er moet ook 
ruimte zijn om zich even terug te trekken. Goede vrienden 
en familieleden kunnen daar begrip voor hebben, zonder 
afgunstig of jaloers te worden. Iedereen heeft wel eens 
behoefte aan een zekere intimiteit, waar men ‘van hart 

6 Benedictus XVI, Encycliek Spe Salvi, nr. 11



41NAAR INHOUDSOPGAVE

tot hart’ kan spreken. Zo ontstaat de gunstige context 
voor ‘discrete indiscretie’7, voor wederzijds advies, voor 
een vertrouwelijk gesprek. God kan gebruik maken van 
deze momenten om zielen geestelijk te leiden en bij 
hen ‘onvermoede horizonten van apostolische ijver te 
ontsluiten’8, zoals zich geroepen voelen tot een goddelijke 
missie in de wereld.

Vriendschap in een hectische wereld

Ook is het goed om, met realisme, een aantal kenmerken 
van onze hedendaagse cultuur te overwegen, die 
een uitdaging vormen voor het onderhouden van 
vriendschappen. Allereerst moeten we ons realiseren 
dat deze obstakels niet onoverkomelijk zijn, omdat we 
altijd kunnen vertrouwen op de kracht van Gods genade. 
En ten tweede is het zo, dat waar vriendschappen minder 
frequent en sterk aanwezig zijn, men het harder nodig 
heeft en er meer naar verlangt. De Heilige Johannes 
van het Kruis parafraserend, kunnen we zeggen: 
‘Breng vriendschap waar geen vriendschap is, en je zult 
vriendschap vinden.’

Neem de hypercompetitieve sfeer in sommige beroepen 
of omgevingen die kan leiden tot een puur pragmatische 
of wantrouwende mentaliteit, die schuil kan gaan onder 
uiterlijk goede manieren. We vrezen dat anderen misbruik 

7 Heilige Jozefmaria, De Weg, nr. 973

8 Ibid
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van ons zullen maken, als wij niet op dezelfde manier te 
werk gaan. We moeten zeker niet naïef zijn, maar zo’n 
omgeving moet van binnenuit gezuiverd worden, door 
mensen een andere benadering van het leven te tonen. 
We hoeven niet te duwen, te schreeuwen, te bedriegen 
of misbruik te maken van anderen om onze doelen op het 
werk te realiseren. Een christen houdt altijd in gedachten 
dat werk een dienst is. Vandaar dat hij of zij ernaar streeft 
een baas, een collega, een klant of een leraar te zijn met 
wie je goede vrienden kunt worden, zonder dat dit ten 
koste gaat van professionaliteit.

We kunnen werken aan een gunstige omgeving voor de 
vriendschap, door te verhinderen dat mensen elkaar 
aansteken met stress, activisme of overdreven behoefte 
aan verstrooiing. In de huidige hectische wereld is 
het soms moeilijk de nodige sereniteit te hebben voor 
het maken van nieuwe vrienden en op momenten van 
ontspanning kunnen we de behoefte voelen volledig 
af te schakelen. Maar ook die momenten zijn juist een 
kans waarop we – met nederigheid en besef van eigen 
kwetsbaarheid – anderen een aantrekkelijk voorbeeld 
kunnen geven van een persoon ‘die het leven leest van 
Jezus Christus’9: iemand die zich niet haast, die glimlacht, 
die geniet van het moment, die beschouwend kan zijn, 
uitrust met eenvoudige dingen en de creativiteit bezit 
om alternatieve plannen te bedenken, enz.10

9 Heilige Jozefmaria, De Weg, nr. 2

10 Vgl. Paus Franciscus, Encycliek Laudato si’, nrs. 222-223
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Bouwen op wat verenigt

De heilige Jozefmaria raadde aan om ‘een positieve 
en open houding te bewaren ten opzichte van de 
huidige veranderingen van de sociale structuren en 
levensstijlen’11: dat  vergemakkelijkt de vriendschap 
met veel mensen, zelfs wanneer er sprake is van een 
generatiekloof. Bovendien is het nodig een grote liefde 
voor de vrijheid van anderen te hebben en niet vast te 
blijven houden aan zaken, die ook op andere manieren 
bekeken kunnen worden. ‘Bepaalde manieren om 
zich uit te drukken’, zegt de prelaat van Opus Dei, 
‘kunnen daarentegen het creëren van een vriendelijke 
omgeving vertroebelen of belemmeren. Bijvoorbeeld, te 
categorisch zijn bij het uiten van onze mening, de indruk 
wekken dat we menen dat onze eigen visie niet voor 
herziening vatbaar is, of niet actief geïnteresseerd zijn 
in wat anderen zeggen, zijn manieren van handelen die 
iemand in zichzelf opsluiten.’12

Het is belangrijk om de vriendschappelijke dialoog niet te 
verwarren met filosofisch, juridisch of politiek redeneren. 
De dialoog tussen vrienden is er niet om de ander van 
onze eigen ideeën te overtuigen, zelfs niet als deze 
ideeën volgens de klassieke filosofie of het leergezag van 
de kerk waar zijn. Dit betekent niet dat we ‘de dingen niet 
bij hun naam noemen’ of dat we het vermogen verliezen 

11 Heilige Jozefmaria, De Voor, nr. 428

12 Fernando Ocáriz, Brief, 1 november 2019, nr.9
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om goed van kwaad te onderscheiden. Het werkt zo, 
dat onze redeneringen alleen waarde hebben, als ze 
binnen de context van een concreet dialoog, uitgaan 
van een gemeenschappelijk beginsel of gezag.13 Hoewel 
vriendschap ook tot persoonlijke verandering kan leiden, 
is het gewoonlijk beter om punten van overeenkomst te 
zoeken dan te benadrukken wat ons scheidt. We kunnen 
onze ervaringen delen zonder uitgebreide intellectuele 
argumenten toe te voegen, met de kracht van iemand die 
zijn zorgen, verdriet en vreugde deelt met een ander. En 
het is altijd belangrijk om te luisteren, aangezien liefde, 
zoals de heilige Jozefmaria zei, ‘meer dan in het ‘geven’, 
bestaat uit het ‘begrijpen’.14

Het kan nuttig zijn in gedachten te houden dat de meeste 
mensen, overwegend worden gemotiveerd door de 
diepste verlangens van het menselijk hart: lief te hebben 
en bemind te worden. Dit onverzadigbare verlangen 
naar betekenis, eenheid en vervulling komt altijd weer 
naar boven, ook als het gedurende een langere tijd, door 
diverse redenen verdoofd was. Een goede vriend kan 
wachten, ook als hij zich niet altijd volledig beantwoord 
voelt; hij kan er voor de ander zijn op het moment dat een 
crisis aanbreekt en die ander zijn hart opent.

13 Heilige Thomas Aquinas, Quodlibet IV, q. 9, a. 3

14 Vgl. Heilige Jozefmaria, De Voor, nr. 463
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Een beeld van Gods geduld

De heilige Paulus, in zijn beroemde lofzang op de 
naastenliefde, dringt er in zijn brief aan de Korintiërs op 
aan dat ‘liefde geduldig is’ (1 Kor 12, 4). Met de woorden 
van de prelaat van het Opus Dei: ‘Het ontstaan van 
een vriendschap heeft veel weg van een onverwacht 
geschenk, waardoor er ook geduld voor nodig is. Soms 
kunnen bepaalde slechte ervaringen of vooroordelen 
ertoe leiden dat de persoonlijke relatie met iemand 
die dichtbij ons staat, enige tijd nodig heeft om tot 
vriendschap uit te groeien’.15

De Heilige Jozefmaria moedigde ons altijd aan om 
‘Gods tempo’ te volgen. In zijn eigen leven zien we zijn 
onmiskenbare apostolische durf, de moed – ook menselijk 
– waarmee hij mensen opzocht, zelfs als hij daar ver 
voor moest reizen, soms met gevaar voor eigen leven. 
Denk bijvoorbeeld aan het gesprek met Pascual Galbe, 
een rechter en goede vriend van hem, die hij nog kende 
van de universiteit. Ten tijde van de intense religieuze 
vervolging in Spanje riskeerde hij als priester zijn leven, 
door hem in Barcelona op te gaan zoeken. Tijdens een 
wandeling door de straten van Madrid had Galbe hem 
in een eerder gesprek gevraagd: “Wat wil je van mij, 
Jozefmaria?” De stichter van Opus Dei antwoordde: “Ik 
houd van je. Ik heb niets nodig. Ik wil alleen dat je een 
goed en rechtvaardig mens bent.” Dezelfde boodschap 

15 Fernando Ocáriz, Brief, 1 november 2019, nr. 20
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herhaalde hij in Barcelona, toen hij hem tijdens die 
moeilijke tijden ging opzoeken, want hij wilde hem niet 
zomaar spreken, maar ook helpen bij zijn zoektocht naar 
de waarheid.16

De oprichter van Opus Dei raadde ons aan een geduld 
te hebben dat ‘aanmoedigt om vol begrip tegenover 
anderen te zijn, in de overtuiging dat zielen, net als goede 
wijn, beter worden met de jaren.’17 Wij moeten proberen 
om het geduld van God met ons, voor anderen te hebben. 
Zoals Benedictus XVI zei: ‘De wereld wordt verlost 
door het geduld van God. Het wordt vernietigd door het 
ongeduld van de mens.’18 Geduld hebben betekent niet 
dat we nooit lijden: omdat onze vriendschap niet wordt 
beantwoord of omdat we vrienden een pad zien inslaan 
waar ze niet blijvend gelukkig van kunnen worden. Maar 
we moeten lijden met het hart van Jezus, ons steeds meer 
identificeren met de gevoelens van Christus, en nooit 
toegeven aan droefheid of wanhoop.

16 Vgl. Jordi Miralbell, Días de espera en guerra, Palabra, Madrid, 2017, blz. 

95, 97 ev.

17 Heilige Josemaría, Vrienden van God, nr. 78

18 Benedictus XVI, Homilie, 24 April 2005, Mis voor het begin van zijn 

pontificaat
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De ervaring vergeven te worden door vrienden, is een 
reden van hoop tijdens de donkerste momenten van 
het leven. De zekerheid dat een vriend op ons wacht, 
ondanks onze fouten, is voor ons een levend beeld van 
God: de eerste Vriend die wacht tot we terugkeren in de 
armen van een Vader die ons altijd vergeeft.

Ricardo Calleja
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