Ervaring uit
Vietnam
Bemin iedereen
zoals Jezus
jou heeft bemind

De Vietnamese kardinaal
Franҫois van Thuan bracht
dertien jaar van zijn leven
in gevangenschap door,
waarvan negen jaar
helemaal alleen in een cel.
Op een nacht kreeg hij een
gedachte:
“François, jij hebt de liefde
van God in je hart;
bemin iedereen zoals Jezus
jou heeft bemind.”

Hij vond in de kleinste dingen een manier om zijn
medegevangenen en zijn bewakers lief te hebben.
Iedere twee weken moesten de bewakers afgewisseld worden
uit vrees dat ze door de liefdevolle bisschop ‘besmet’ raakten.
Uiteindelijk kwamen er te veel in de ban van de bijzondere
gevangene en besloot de leiding twee vaste bewakers
in te zetten.
Hij vertelt dat de bewakers in het begin niet met hem
spraken. Ze antwoordden alleen met ja en nee.
Maar uiteindelijk werden ook zij ‘besmet’ door zijn liefde.
De gevangene en de bewakers werden vrienden van elkaar.
Samen met hen maakte de bisschop van stukjes hout en ijzer
een borstkruis. Hij zou het, ook na zijn vrijlating, als symbool
van hun vriendschap altijd blijven dragen.
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“Vrij als ik ben ten opzichte
van iedereen, ben ik de slaaf
van iedereen geworden
om zoveel mogelijk mensen
te winnen.”
1 Korintiërs 9:19
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Het Woord van leven van
deze maand is genomen uit
de eerste brief van Paulus
aan de christenen in de
grote Griekse stad Korinthe.
Paulus schrijft over de
vrijheid die we van God
hebben gekregen.

Ook schrijft hij dat een
christen moet kiezen voor de
liefde, zelfs als dat moeite
kost.
Christus heeft het ons
voorgedaan.
Hij heeft zich vrijwillig tot
‘slaaf’ gemaakt,
tot dienaar van alle mensen.
Hij heeft zijn leven gegeven
uit liefde voor ons.

Als we onze naaste liefhebben
zoals Hij ons lief heeft,
leven we ‘buiten onszelf’.
We zijn dan niet meer gericht
op onszelf maar op de ander.
Dat maakt ons vrije mensen.
Als we zo liefhebben
kan de liefde van God
zich als een vuur verspreiden.
Een vuur dat de harten van
iedereen om ons heen
aan kan steken.

