Sport en spel
In de komende vakantie wensen we jullie …
wat extra tijd voor sport en spel.
Geniet ervan!

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe (9,24-25a):
Je kunt christenen vergelijken met hardlopers die meedoen aan een wedstrijd.
Net zoals hardlopers moeten wij veel opgeven in ons leven.
En net als hardlopers hebben ook wij er alles voor over om de eerste prijs te winnen.

Paulus maakt aan zijn vrienden in Korinthe duidelijk dat zij een voorbeeld kunnen nemen aan hardlopers. Sporters hebben een
duidelijk doel voor ogen, ze zijn bereid om zich te ‘oefenen’ en ze beseffen dat ‘ja’-zeggen tegen het ene betekent dat men soms ook
‘neen’ moet zeggen tegen andere zaken.
Paulus benadrukt dat dit niet alleen geldt voor sport. Dit geldt voor elk doel dat men zich voor ogen neemt. Als men wil slagen, moet
men bereid zijn om er werkelijk voor te gaan. Dat geldt voor het geloof, voor een relatie, en … voor zoveel andere zaken.
Het voorbeeld van sportlui kan ons dag in dag uit inspireren om ons met veel ijver in te zetten om het goede te doen.

Jasper probeert zijn eerste
stapjes te zetten. Het gaat
nog met vallen en opstaan.
Telkens weer help ik hem
overeind en moedig ik hem
aan om door te gaan. Ik hoop
dat hij zo niet alleen leert
lopen, maar ook leert om niet
al te snel op te geven …!
Papa van Jasper

Samen met opa en oma gingen we
naar de fietszegening in de parochie.
Ine van 2 nam haar loopfietsje mee
en vond het geweldig toen zij en
haar loopfietsje besprenkeld werden
met wijwater. Zo vroegen we God
om alle fietsers te helpen om
voorzichtig te zijn.
Mama van Ine

In het grote dierenbos waren ze op zoek naar het meest sportieve dier. “Laten we een wedstrijd
houden”, zei de uil plechtig, “dan zien we meteen wie van ons het meest sportief is.” “Oké”, zeiden de
anderen en ze organiseerden een heuse loopwedstrijd. Het startschot werd gegeven en de dieren
holden zo snel dat hun poten hen amper konden volgen. Natuurlijk liep de ree al snel vooraan. Met zijn
slanke, soepele lijf overwon hij alle hindernissen. Maar ook het luipaard was snel, heel snel.
Terwijl hij de ree inhaalde, mompelde deze spottend: “jij bent toch een lui-paard. Luipaarden zijn toch
te lui om te lopen. Je bent je naam echt niet waard.” En natuurlijk was het luipaard op zijn tenen
getrapt. Geschokt en beledigd bleef hij staan. Een paar seconden later hoorde het luipaard hoe hij
werd ingehaald. Er kwam een antiloop aan. “Jij bent toch een anti-loop”, bromde het luipaard gemeen.
“Sinds wanneer kunnen anti-lopen lopen? Je bent je naam echt niet waard.” En natuurlijk was de
antiloop op haar tenen getrapt. Geschokt en beledigd bleef ze staan. Nog geen twee seconden later
kwam er een rendier aan. Hij liep het luipaard en de antiloop bijna voorbij, maar toen riepen zij: “hé,
rendier, waarom heet je eigenlijk zo, we waren daarnet sneller dan jij! Jij bent een rendier dat niet eens
kan rennen”, lachten de antiloop en het luipaard. En op zijn beurt maakte het rendier de antiloop en het
luipaard belachelijk. Ze hadden het zo druk met al hun ‘boe-geroep’, met het schreeuwen van
beledigingen en met het brullen van minachting dat ze nauwelijks merkten dat de trage slak hen
inhaalde. De slak zag het luipaard, het rendier en de antiloop daar staan.
Hij keek hen aan en zei: “wat vreemd, ik had niet gedacht jullie ooit in te kunnen halen. Er is toch niets
gebeurd? Er is toch niemand gewond? Kan ik helpen misschien?” Het rendier, de antiloop en het
luipaard zuchtten diep. “Nee, alles oké”, antwoordden zij. “Waarom blijven jullie dan staan?”, riep de
slak luid en hij moedigde hen aan. Ja, hij supporterde zowaar, voor het luipaard, voor het rendier en
voor de antiloop. En wie de wedstrijd won? Tja, niet de slak, en ook niet het luipaard, het rendier of de
antiloop. Het was de ree die de loopwedstrijd won. Maar ondanks zijn winst, verdiende hij niet de titel
van het meest sportieve dier. Hij had zich niet sportief gedragen, net zomin als het luipaard, het rendier
en de antiloop. Er was maar één dier dat werkelijk sportief geweest was en de titel van meest
sportieve dier krijgen kon. Jaja, het was de slak die won.

