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“Troost elkaar en weest elkaar tot voorbeeld” 

       (1Tes 5,11) 



“Troost elkaar en weest elkaar tot voorbeeld” 

Dit schrijft de apostel Paulus aan de christengemeenschap van Tessalonica, 

die door hem was gesticht. Hij kan niet meer naar hen terugkeren omdat 

hij daar had moeten vluchten vanwege allerlei ernstige problemen en 

vervolgingen. Maar via zijn brieven blijft hij hun leven met liefde 
vergezellen. Hij prijst hen zelfs vanwege hun constante volharding in het 

geloof. Ze zijn voorbeeldige getuigen geworden! 

Paulus kent de diepgaande onzekerheden van deze gemeenschap en hun 

existentiële vragen: wat wacht ons na de dood? Als de Heer al gauw 

terugkomt, hoe kunnen we ons dan goed voorbereiden op zijn definitieve 

komst? Paulus antwoordt niet met voorschriften die moeten worden 

toegepast, maar belijdt opnieuw zijn geloof: Jezus heeft zijn leven gegeven 
uit liefde voor de hele mensheid. Hij is verrezen en heeft voor alle mensen 

de weg naar het Leven geopend. 

Om zich op zijn komst voor te bereiden raadt Paulus hen aan te leven 

volgens het Evangelie in het leven van alledag, om door te gaan met eerlijk 

te werken en een broederlijke gemeenschap op te bouwen: 

 

“Troost elkaar en weest elkaar tot voorbeeld” 

Paulus heeft dat aan den lijve ervaren: het Evangelie doet het zaad van de 

goedheid ontkiemen dat God in het menselijk hart heeft gelegd. 

Het is een zaad van hoop dat groeit in de persoonlijke dagelijkse 

ontmoeting met de liefde van God en opbloeit in de wederzijdse liefde. Het 

is een stimulans om de slechte zaden van onverschilligheid en 

individualisme te bestrijden die isolement en conflicten veroorzaken. Het is 

een stimulans om elkaars lasten te dragen en elkaar te bemoedigen. 

Het is een eenvoudig Woord dat we allemaal kunnen begrijpen en in 
praktijk brengen, maar dat onze persoonlijke en sociale contacten totaal 

kan veranderen. 

Het is een kostbare raad, die ons helpt om de fundamentele waarheid te 

herontdekken van de broederschap, de wortel van vele culturen. In de 

filosofie van de Afrikaanse Bantoe bestaat het Ubuntuprincipe dat dit als 

volgt uitdrukt: “Ik ben wat ik ben door wat we allemaal zijn.” 

Dat was de leidende gedachte achter de politieke actie in Zuid-Afrika van 

de grote methodistische leider Nelson Mandela. Hij zei: “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?’”¹ Zijn consequent en 

moedig handelen hebben tot een omkeer geleid in de historie van zijn land 

en gezorgd voor een stap voorwaarts in de beschaving. 

 

 
1 Uit: "Experience Ubuntu”, interview van Tim Modise, 24 mei 2006.  



“Troost elkaar en weest elkaar tot voorbeeld” 

Hoe kunnen we dit Woord beleven? 

“Door zelf te proberen te groeien in de wederzijdse liefde binnen onze 

gezinnen, in onze werkkring, in onze kerkelijke gemeenschappen of 

verenigingen, in de parochie, enz. Dit  Woord  vraagt  een  overvloedige  

liefde die de barrières van de middelmatigheid en van ons verborgen 
egoïsme weet te overwinnen. We hoeven maar te denken aan bepaalde 

aspecten van de liefde, zoals tolerantie, begrip, wederzijdse openheid, 

geduld, beschikbaar zijn om te helpen, barmhartigheid voor de echte en 

veronderstelde gebreken van onze medemens, het delen van materiële 

goederen, enz. Zo kunnen we vele gelegenheden ontdekken om dit Woord 

te beleven. 

En het is duidelijk dat in dit klimaat van wederzijdse liefde, als dat 

aanwezig is, zijn warmte zal uitstralen naar iedereen. Ook naar hen die het 
christelijk leven nog niet kennen. Ze zullen erdoor worden aangetrokken en 

zullen er bijna zonder het te merken bij betrokken raken en zich deel 

voelen uitmaken van dezelfde familie.”² 

 

“Troost elkaar en weest elkaar tot voorbeeld” 

In deze geest is in de stad Palermo (Italië) een groep ontstaan van artsen, 

specialisten, psychologen en verpleegkundigen die ten dienste staan van de 

armen van de stad. In hun eigen woorden: “Wij zijn een groepje 

christelijke artsen en verpleegkundigen van verschillende Kerken. De 

woorden van het Evangelie sporen ons aan om in iedere persoon een broer 
of een zus te zien, vooral in hen die door ziekte zijn getroffen, maar niet 

kunnen voldoen aan de eigen zorgbehoefte. Onder de mensen die we 

helpen zijn er met heel ernstige ziekten, of met een gok- of internet-

verslaving. We bieden professionele hulp op de plaatsen waar we werken 

en maken gebruik van de klinieken en praktijken die ter plaatse bestaan. 

Om elkaar op de hoogte te houden en te informeren over de behoeften aan 
wederzijdse ondersteuning hebben we op WhatsaApp een helpgroep 

gecreëerd, en we gebruiken Facebook en mail. 

Ook al bestaat de groep nog maar kort, we zijn al volop bezig, vooral met 

de immigranten en met name de adventistische Ghanese gemeenschap die 

in de stad aanwezig is. Het is een grote, levenslustige groep, en we 

ervaren de vreugde hen te helpen als broers en zusters, kinderen van de 

ene Vader.” 

        Letizia Magri en de Commissie Woord van Leven 

2 Chiara Lubich, Parole di Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5, Città Nuova, Rome, 

2017), blz. 559-560.  
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Agenda 

Relatiecursus “Omdat geluk wederkerig is”  

Voor koppels in een duurzame relatie. Op 28 en 29 september 2019 (Welkom zaterdag 
9.45u, einde zondag 16u).  

Plaats: Centrum Eenheid, Aarschotsesteenweg 381, 3111 Wezemaal.  

Prijs : All-in: 92€ pp = 184 € per koppel; zonder nacht en ontbijt: 70€ pp= 140€ per 
koppel. Picknick voor zaterdagmiddag meebrengen!  

Inschrijven voor 15 september door overschrijving op BE58 7360 1268 9179.  

Info : Mark en Françoise Cortens-Supeley: info@supeley.be – 058/51.74.21  
 

‘Prophetic Economy, een economie voor de mens, voor de planeet en de 

toekomst’  

Op 12 oktober 2019, voor ondernemers, overheden, academici, studenten, 

maatschappelijk middenveld en vrienden van de ‘Gemeenschapseconomie’. Gedragen 
door KULeuven, UCLouvain, netwerk Gemeenschapseconomie, ATD Quart Monde, Domus 

Mundi.  

Plaats: KU Leuven - Campus Brussel, Warmoesberg 6, 1000 Brussel.  

Inschrijven vóór 15.9.19: info@propheticeconomybelgium.org Deelname aan de 

kosten : 50 €, 20 € voor student en werkzoekende.  

Heb je een project of bedrijf dat op een profetische wijze alternatieven kan bieden? Neem 
deel aan de Video Award. Stuur je video van 2 à 3 min vóór 30 augustus.  

Info: www .propheticeconomybelgium.org  
 

Tweedaagse voor kinderen van 4-8 en 9-12 jaar Op 1 en 2 november 2019, in 

het centrum Eenheid, een mogelijkheid voor jongens en meisjes om de Spiritualiteit van 
de Eenheid te verdiepen, methodisch uitgewerkt voor deze leeftijdsgroepen.  

Contact : veerle.vandbroeck@gmail.com  ; 0472/74.61.03  
 

Ook dit jaar geven de Nieuwe Families van de Focolarebeweging een adventskalender uit 
voor kinderen tot 12 jaar. Meer info de volgende maand.  
 

Elke maand:  

‘Café à la Bonheur’  Tijd voor vriendschap  

- Op de ‘Mariapolis Vita’ te Rotselaar, centrum Eenheid: 1ste vrijdagavond van de maand.  

- In Brussel 1000, Hogestraat 65: 3e vrijdagavond van de maand.  
 

Een handje toesteken in het sociaal restaurant ‘Nativitas’, Hoogstraat 116, 1000 Brussel, 

de 3e zaterdag van de maand, 10u30 – 14u30.  

Info: claraverhegge@hotmail.com ; 0477/57.86.73  
 

Werkdag op de Mariapolis Vita elke eerste vrijdag van de maand, 9u - 16u. Afspraak 

in het centrum Eenheid. Het centrum voorziet het middageten.  

Info en inschrijving: Jan en May Willekens, janmayw illekens@hotmail.com  , 

0474/64.00.6  

 

 


