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“Wees barmhartig 
zoals jullie Vader 
barmhartig is.”

Lucas 6, 36 

In het evangelie van Lucas 
lanceert Jezus zijn 
revolutionaire uitnodiging 
om ieder mens lief te 
hebben als een zus of broer, 
zelfs als die vijandig blijkt te 
zijn. 

Jezus legt uit: we zijn broers 
en zussen want we hebben 
één en dezelfde Vader, 
die altijd op zoek is naar 
zijn kinderen. 

Onze
Ervaringen:

#3

«Toen ik nog maar elf jaar 
was, is mijn vader 
om het leven gebracht. 
De daders hoefden nooit voor 
de rechter te verschijnen 
omdat wij arm waren. 

God is barmhartigheid voor 
ieder van ons persoonlijk. 
Hij kent als geen ander 
onze zwakheid en broosheid.

Iedere 
naaste 
lief  
hebben

Hij bemint ons altijd met een 
zorgzame liefde.

Daarbij heeft Hij een voorkeur 
voor wie aan de kant staan, 
voor wie buitengesloten en 
afgewezen worden. 

We kunnen op Hem lijken 
door te proberen iedereen lief 
te hebben. Dat is geen 
gemakkelijke opdracht.

Barmhartigheid is een liefde 
die overstroomt op anderen, 
op de mensen in onze buurt, 
op de vreemdelingen, 
op iedereen om ons heen. 

Wanneer we iemand 
pijn hebben gedaan, 
kunnen we om 
vergeving vragen en 
samen weer verder 
gaan. Dit vraagt moed 
en nederigheid, maar 
is een grote daad!

En als iemand ons 
heeft beledigd, 
kunnen we 
proberen te 
vergeven 
en ons hart open 
te stellen zodat de 
wond kan genezen. 

Op een dag heb ik Jezus 
gevraagd om mij te leren hoe 
ik dit Woord concreet moest 
leven: «Heb je vijanden lief.»

De haat in mij begon te 
smelten, het begon zich om 
te vormen in liefde. 
Dat was echter alleen nog een 
eerste stap. Ik wilde ieder van 
hen vergeven. 

Met mijn broer zijn we hen 
op gaan zoeken en hebben 
geprobeerd een contact op te 
bouwen. 

Eén van hen vroeg later om 
vergeving voor wat hij had 
gedaan en om te bidden voor 
hem en zijn familie.»

Toen ik klaar was met school 
ben ik rechten gaan studeren. 
Ik voelde in mij een groot 
verlangen om er alles aan te 
doen opdat de daders hun 
verdiende loon zouden krijgen.

Want ik voelde in mij dat de 
haat voor de daders me 
helemaal in beslag nam.

God had echter een ander 
plan met mij. Een collega 
nodigde mij uit voor een 
weekend met jongeren die 
wilden leven volgens het 
evangelie. Ook ik begon te 
proberen het Woord in 
praktijk te brengen.

De volgende dag ontmoette ik 
op mijn werk één van de 
daders. Hij was de leider van 
de groep. 
Ik heb hem gegroet met een 
glimlach en vroeg hem hoe 
het met zijn familie ging. 
Het bracht hem in verwarring, 
en eigenlijk ook mijzelf
toen tot me doordrong wat ik 
had gedaan. 

Als christenen kunnen we 
getuigen van dit Woord
en proberen om ons heen 
een wereld van vrede op 
te bouwen.
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