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“De belangrijkste onder jullie
zal jullie dienaar zijn.” (Mt 23,11)
Jezus sprak tot de menigte die Hem volgde en
kondigde hen een nieuwe manier van leven aan.
Een stijl die tegen de stroom in ging vergeleken
met de heersende levensstijl om hen heen.
De typisch christelijke manier om je naaste
te beminnen is hem dienen.

DIENEN
Wat is de beste manier om dat te doen?
Chiara Lubich vertelde hoe zij dit beleefde:

“Je moet je blik steeds gericht houden
op de enige Vader van vele kinderen.
En dan alle mensen zien als kinderen
van één enige Vader ...
Jezus, ons voorbeeld, heeft ons
slechts twee dingen geleerd:
kinderen zijn van één enkele Vader
en broers en zussen zijn van
elkaar.
God heeft ons gemaakt voor de
universele broederschap”.

DELEN
‘Onszelf één maken’ met iedere
persoon die we tegen komen,
ons inleven in wat de ander voelt,
alsof het onze eigen situatie is,
uit liefde.
Dit betekent niet alleen maar aan
onszelf denken, maar proberen de
vreugde van de ander te
delen, te luisteren naar
zijn problemen en vragen.

IEDEREEN BEMINNEN
zoals Jezus gedaan heeft.
Want iedereen is - zoals jij,
zoals ik, zoals elk mens op
aarde - een kind van God,
door Hem bemint vanaf
het begin der tijden.
Ja, op deze manier ontdek
je dat die naaste
iedere persoon is die je
elke dag tegenkomt.

ERVARING
Hermez uit het Midden Oosten vertelt:
«Het was zondag en toen ik wakker werd
heb ik Jezus meteen gevraagd om me de
hele dag te helpen met ideeën om te beminnen.
Ik kwam erachter dat mijn ouders naar de kerk
waren gegaan en ik dacht: laat ik eens wat
opruimen in de kamer.
Ik heb geprobeerd het echt goed te doen en
ook een vaas bloemen gevonden om op de
tafel te zetten. Toen heb ik het ontbijt voorbereid
en de tafel zo mooi mogelijk gedekt.
Wat waren mijn ouders verrast met wat ze
aantroffen toen ze binnen kwamen. We hebben
samen ontbeten in een feestelijke atmosfeer en
over van alles met elkaar gesproken.
Deze kleine daad van liefde was de
start van een prachtige dag!»

