WOORD VAN LEVEN
SEPTEMBER

“Troost elkaar en wees
elkaar tot voorbeeld.”
1 Tes. 5, 11

Dit schrijft de apostel
Paulus aan de christenen
van Tessalonica,
een gemeenschap die
door hem was gesticht.

Een zaadje
dat tot bloei kan
komen

Hoe kunnen we dit Woord
beleven?
Door te groeien in de
wederzijdse liefde.
Door meer liefde te hebben,
en onze middelmatigheid en
egoisme te overwinnen.

Als we op God gericht zijn en
op de liefde onder elkaar,
kan het goede in ons
tot bloei komen
dat God als een zaadje
in het hart van iedere mens
heeft gelegd.

In een brief moedigt hij
hen aan om vol te
blijven houden ook als
het moeilijk is en om de
liefde en de vrede onder
elkaar te bewaren.

Onze liefde kan misschien
groeien
door meer verdraagzaamheid
en begrip op te brengen,
door meer open te staan en
geduld te hebben,
door meer beschikbaar te
zijn om te helpen,
door barmhartiger te zijn als
we zien of denken dat de
ander tekortschiet,
door meer bereid te zijn onze
bezittingen te delen.

De Afrikaanse Bantoe kennen het zogeheten
Ubuntu-principe, dat benadrukt hoe belangrijk
gemeenschap is. Het komt hier op neer:

De gevolgen zullen niet
uitblijven.
Als de liefde onder elkaar
groeit, zal de warmte ervan
uitstralen naar iedereen om
ons heen. Ook naar wie
kritisch staat ten opzichte
van het geloof.
Liefde trekt aan.
En misschien zullen velen,
bijna zonder het te merken,
zich deel voelen van één
en dezelfde familie.

UBUNTU: I AM
BECAUSE WE ARE

“Ik ben wat ik ben door wat we allemaal zijn.”
Dat was de leidende gedachte achter de politiek
in Zuid-Afrika van Nelson Mandela. Hij zei:

Ervaringen
uit de Wereld:

“Ubuntu wil niet zeggen dat je niet aan jezelf mag
denken, maar dat je je de vraag moet stellen:
‘Wil ik de gemeenschap rondom mij helpen?’”
Zijn consequent en moedig handelen hebben
tot een ommekeer geleid in zijn land.

UBUNTU: IK BEN
OMDAT WIJ ZIJN

