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“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het 
hart van de Wet en de Profeten.” Matteüs 7, 12 
 
Bij belangrijke keuzes in het leven zoeken we vaak een houvast om te begrijpen welke weg 
we moeten gaan. Bovenstaande woorden van Jezus vormen zo’n duidelijk antwoord. Ze 
komen uit het evangelie van Matteüs en maken deel uit van de Bergrede. Daarin vat Jezus 
kernachtig heel zijn boodschap samen. Onze tijd verlangt boodschappen die vol betekenis 
zijn maar tegelijk kort verwoord en goed toepasbaar. Je zou kunnen zeggen: deze woorden 
van Jezus zijn als een tweet, die we steeds voor ogen kunnen houden.  
 
“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het 
hart van de Wet en de Profeten.” 
 
Om beter te begrijpen wat we voor anderen kunnen betekenen, nodigt Jezus ons uit om ons 
in de ander te verplaatsen, net zoals Hij dat heeft gedaan. Vraag je af: wat kan ik betekenen 
voor mijn vader, mijn moeder, mijn kind, mijn collega, mijn pastoor of predikant? Daarbij valt 
te denken aan gastvrijheid, een luisterend oor, openheid, materiële steun, maar ook aan 
oprechtheid, vergeving, bemoediging, geduld, raad, onderricht... Deze houding en de 
handelingen die hieruit voortkomen maken voor Jezus het hart van heel de Wet uit en de 
kern van heel het geestelijk leven.  
Het is de zogenaamde Gulden Regel, die wereldwijd, in alle culturen, religies en tradities, te 
vinden is.1 Overal heeft de mensheid ontdekt dat deze regel de basis is voor een vreedzame 
en rechtvaardige samenleving.  
 
“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het 
hart van de Wet en de Profeten.” 
 
Dit Woord spoort aan om creatief en edelmoedig te zijn, om initiatief te nemen, om bruggen 
te slaan, ook met mensen die niet onze vrienden zijn. Dat maakt van ons ook geloofwaardige 
getuigen van ons geloof. 
Chiara Lubich schreef: “Laten we het proberen. Een dag die we zo besteden is een heel leven 
waard. We zullen vreugde ervaren. God zal met ons zijn, want Hij is met degene die liefheeft. 
Soms raken we misschien ontmoedigd en geven we het op. Niet doen! Volhouden! God geeft 
ons zijn genade. Begin opnieuw. Wanneer we volhouden zullen we zien dat de wereld om 
ons heen verandert. We zullen begrijpen dat het Evangelie een fascinerend leven inhoudt en 
de oplossing in zich draagt voor alle problemen. Gun jezelf geen rust voordat je deze 

                                                 
1
 Zie ook ‘Gulden regel’ in Wikipedia, waar voorbeelden uit verschillende religies gegeven worden. 
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buitengewone ervaring met anderen hebt kunnen delen. En je zult zien hoe overal de hoop 
tot leven komt.”2  
 
“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het 
hart van de Wet en de Profeten.” 
 
Ramiro hoort dat er op zijn kantoor nieuwe collega’s zullen komen. Hij vraagt zich af hoe het 
voor hem zou zijn als hij voor het eerst dit kantoor zou binnenkomen: “Wat zou ik dan graag 
willen? Hij begint met wat ruimte te maken, andere bureaus te zoeken, en hij vraagt collega’s 
hem te helpen. Samen zorgen ze voor nieuwe, prettige werkplekken. De nieuwelingen 
treffen een goede sfeer aan en een groep collega’s die hen hartelijk ontvangt.  
 

Letizia Magri 
 

                                                 
2 Zie: Chiara Lubich, Woord van leven van april 1978, in Nieuwe Stad, XIX, 4, blz. 14.  


