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Daden van geloof

H

Heb je naaste lief

D

Dienst aan de naaste

M

ensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt
gecollecteerd voor goede doelen, gekocht bij de wereldwinkel,
geholpen door de voedselbank en er wordt concrete hulp
geboden bij het invullen van formulieren. Vanuit de Kerk zetten velen zich in
voor een betere samenleving.

D

e inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van
Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van
Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer
ontvangen: hou van God met heel je hart en heel je verstand
en heb je naaste lief zoals jezelf (Marcus 12, 29-31).
Jezus heeft in zijn leven laten zien hoe je deze opdracht in de praktijk
kunt brengen door je te verbinden met mensen in nood: de hongerigen,
de dorstigen, de vreemdelingen, de zieken, de naakten, degenen die in
de gevangenis zitten (Matteüs 25, 31-46).
In het uitvoeren van deze opdracht is God een trouwe reisgenoot.
Aangewakkerd door zijn liefde voelen mensen de kracht en de steun om hun
naaste bij te staan. In bezinning en gebed leggen ze ervaringen aan God voor.
Zo ontdekken mensen steeds beter door welke daden ze hun geloof handen
en voeten kunnen geven.
Ze leren steeds beter de wereld niet meer alleen te bekijken met eigen ogen
en gevoelens, maar vanuit het perspectief van Jezus Christus, waarin elk mens
door God geliefd en gewild is.

G A
Goede doelen

Actie en eucharistie

In de stad, op straat, op televisie, in de kerk of aan de deur… overal vragen
mensen om geld voor goede doelen. Er wordt ingespeeld op wat je gift voor
het doel kan betekenen: er wordt een school gebouwd, er wordt een
mensenleven gered. Door je financiële gift bouw je mee aan een betere
wereld. Meetbare resultaten zijn belangrijk. Dan is de missie geslaagd.

Op de laatste avond van zijn leven gaf Jezus aan zijn leerlingen een opdracht
mee. Hij reikte brood en wijn aan en sprak: “Blijf dit doen om Mij te gedenken”
(Lucas 22, 19).

Geef ook jezelf

Geld geven vanuit geloof vraagt om meer dan een financiële donatie.
De Kerk ziet mensen als broeders en zusters van elkaar. Dat vraagt erom
op zoek te gaan naar de verhalen, de namen en de gezichten achter het goede
doel. Het vraagt erom deze verhalen tot je door te laten dringen, ze verder
te vertellen en ze met je mee te dragen in gebed. Zo geef je niet alleen geld,
maar ook je aandacht, je betrokkenheid. Je geeft een stukje van jezelf.

Verbondenheid
Jezelf geven kan ook in situaties die misschien niet op te lossen zijn. Soms is
er geen oplossing voor problemen, soms is lijden bijna niet op te heffen.
Wat kun je dan voor mensen betekenen? Dan is bondgenootschap de enige
kracht die helpt. Je kunt de nood van mensen verlichten door in contact te
blijven, mensen niet in de steek te laten en verbonden te blijven.

Eucharistie vieren betekent Christus gedenken. “Telkens als gij dit brood eet
en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt”
(1 Korintiërs 11, 26). Zo krijgen we deel aan het leven, sterven en de
verrijzenis van Christus.
Vanuit de eucharistie kun je steeds beter ontdekken door welke daden je
geloof handen en voeten kunnen geven. Eucharistie vieren betekent ook: in
het voetspoor van Jezus in actie komen. Naar zijn voorbeeld jouw leven delen
met de mensen die dat nodig hebben. Vanuit het vieren van de eucharistie
kunnen ons geloof in God en onze liefde voor de naaste blijven groeien.

Je naaste
De naaste is een ieder voor wie je wat kunt betekenen. De grote vraag is niet:
wie is mijn naaste? Maar: wil je zelf de naaste worden van de mensen die je
ontmoet? En hem of haar dragen zoals je zelf gedragen zou willen worden?
Met andere woorden: durf je de mensen om je heen lief te hebben, zoals jezelf?

De dienst aan onze naaste,
in kracht van de heilige Geest,
is een onmisbare uiting van ons
geloof en heeft alles te maken met
geloofwaardigheid:
‘Wat baat het een mens te beweren
dat hij geloof heeft, als hij geen
daden kan laten zien’ (Jacobus 2,14).
(Bisschop Van den Hende, Pinksterbrief 2008 Het vuur van de liefde)
Een werk uit liefde is altijd een
bijdrage aan een betere wereld
willen leveren.
Hoe meer we met anderen delen,
hoe meer liefde, eenheid en
mededogen er zullen zijn.
En waar we ook gaan,
kunnen we de vreugde
van het liefhebben verspreiden.
(Moeder Teresa)

Gelukkig de mens die zijn naaste
in al diens broosheid draagt,
zoals hij door hem gedragen
zou willen worden,
als hij in eenzelfde toestand
zou verkeren.
(Vermaningen van Franciscus 18,1)

Eredienst zelf,
eucharistische gemeenschap,
omvat de werkelijkheid van zowel
bemind worden als ook anderen
op hun beurt liefhebben.
Eucharistie die zich niet vertaalt in
concrete beoefening van de liefde is
ten diepste onvolledig.
(Paus Benedictus XVI, Deus caritas est 14)

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
Waar barmhartigheid en liefde is,
daar is God.
(Lied Taizé)

G

Geef me een mens

God, geef me een mens,
al is het er maar één
die er is voor mij,
die van mij houdt,
die mij neemt zoals ik ben.
Geef me een mens,
al is het er maar één
die er is voor mij,
niet omdat ik als arm te boek sta,
of omdat ik doorga als verloren zoon,
maar omdat ik een mens ben,
een mens zoals ieder ander.
God, geef me een mens,
al is het er maar één,
die van me houdt
die mij nodig heeft
en die ik nodig heb.
(Uit: Hoor mij Roepen
Populorum Progressio, 1967-2007)
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