
Heb je in je hart❤
wel eens een verlangen gevoeld 
om te leven voor iets groots ?

Er bestaat een regel die ons de 
volheid geeft van alles waar we 
naar verlangen.

WOORD VAN LEVEN

«BEHANDEL ANDEREN DUS 
STEEDS ZOALS JE ZOU WILLEN 
DAT ZE JOU BEHANDELEN»

Als je op een heldere nacht naar 
de immense sterrenhemel kijkt, 
kun je onder de indruk raken 
en jezelf heel klein voelen. 

Heb je wel eens een verlangen 
gevoeld naar het oneindige ?

7.12MATTEÜS

een universele wet die we terug 
vinden in alle wereldreligies 
en die in het hart van 
iedere mens geschreven staat. 

Het is zo kostbaar dat men het 
noemt:

«Behandel anderen dus 
steeds zoals je zou willen 
dat ze jou behandelen»

Iedere persoon die we 
gedurende de dag ontmoeten,
sympathiek of antipathiek 
jong of oud
vriend of vijand,
kunnen we op deze 
manier liefhebben! 

We kunnen ons verplaatsen in haar of 
zijn situatie en hem of haar 
behandelen zoals wij behandeld 
zouden willen worden. 

Het is een woord uit het Evangelie,

Heeft ze honger? 🌮
We kunnen dan denken
ik heb honger 
en haar te eten geven,

Is hij verdrietig ?😢
Ik ben verdrietig.
We kunnen proberen 
hem te troosten en op 
zijn gemak te stellen.

Is ze in moelijkheden geraakt?😱
We kunnen haar zodanig liefhebben 
dat ook wij als het ware 
haar ongemak voelen. 

Er is een stem in ons 📢
die ons op ieder moment en 
in iedere omstandigheid ingeeft
wat we moeten zeggen of 
wat we moeten doen. 💡 Af en toe is het misschien moeilijk 

om op deze manier te leven en 
vallen we terug in oude gewoontes,
maar we kunnen altijd weer vooruit 
gaan en opnieuw beginnen. 
Langzaamaan zal de wereld 
om ons heen veranderen.

We kunnen er direct mee 
beginnen, met degene 
die op dit moment 
naast ons staat. 

Een dag die zo beleefd is, is 
een leven waard !

We zullen ervaren dat het leven       
van het Evangelie kleur geeft  

aan ons leven en licht
in de wereld brengt. ☀

Dit is het geheim waardoor het 
beste in ons naar boven komt
en ons het geluk doet vinden 
waar we naar op zoek zijn. 🔎

DE GOUDEN
REGEL

Ik ben George en kom 
uit Tanzania. 
In mijn land zijn veel 
kinderen gedwongen om 
op straat te leven 
om te overleven.
Ze belanden vaak in de 
criminaliteit en
hebben onvoldoende 
kleding en voedsel.  
Ook ik was één van hen.

Ik hoopte altijd om weer naar school te kunnen gaan. 
Op een dag, terwijl ik tussen de vuilnis zocht naar iets te eten, 
hoorde ik spreken over het Dogodogo Centrum die zorg draagt 
voor straatkinderen. Ze hebben mij ontvangen en voor mij gezorgd. 
Ik vond daar een familie van 160 kinderen zoals ik. We waren verschillend 
van achtergrond en religie, maar verenigd in het verlangen om weer een 
nieuw leven op te bouwen. Ik kreeg de gelegenheid om weer naar school 
te gaan en heb de verloren jaren in kunnen halen, en behaalde goede 
resultaten. Nu wil ik advocaat worden en werken voor het respekt voor 
de rechten van de mens, met name voor die van kinderen. 
Eén ding is me na deze ervaring bijgebleven: de liefde overwint alles. 

We waren thuis met zijn tienen en woonden in een kleine 
woning. We waren arm en na de derde klas van de basisschool 
moest ik de school verlaten. Ik begon te werken als herdersjongen, 
maar na een tijdje ben ik weggelopen van huis. 
Ik voelde me wanhopig en eenzaam. In mijn gebed vroeg ik 
aan God om mij en mijn familie niet te verlaten. 
Ik nam de trein naar de hoofdstad en heb daar twee dagen 
rondgezworven. Ik schuilde af en toe in de stationshal en had geen 
geld om een treinkaartje terug te kopen. De politie ondekte mij, 
ze hebben me aangehouden en geslagen. Zo is mijn avontuur op 
straat begonnen met veel pijn en vernederingen.


