Artikel 2
Met alle mensen zijn wij kinderen van één Vader;
zo worden wij geroepen om samen Gods volk te zijn:
elkaar te aanvaarden in Liefde en overgave,
voor elkaar hulp en aanvulling te zijn,
ieder tot zijn recht te laten komen,
en zo samen gelukkig te zijn.
Meditatie
Wij zijn kinderen van één Vader, en dus broers en zussen van elkaar.
In het Brabantse land spreekt men van ons’ Pa.
Dat klinkt heel vertrouwelijk. Ze zeggen daar ook: onze Dries, ons’ Coba, onze Teun.
Het woord ‘onze’ schept een band. Hoe ze ook zijn, ze horen erbij.
Het is maar een kleine stap om te spreken van: ‘’Dat is typisch onze Dries, dat is
typisch ons ´Coba. Daarmee wordt gezegd: zo herkennen we hem of haar en dat kan
duiden op positieve en/of negatieve uitingen en karaktertrekken.
Maar hoe ze ook zijn, ze blijven ´van ons´ en ze blijven de kinderen van ons´Pa.
Ze hoeven niet te veranderen, ze mogen zichzelf zijn.
Al die ´anderen´ maken de samenleving veelkleurig.
En zo staat het ook in onze Constituties, onze leidraad door dit leven.
Elkaar aanvaarden in Liefde en overgave, voor elkaar hulp en aanvulling zijn,
ieder tot zijn recht laten komen en zo samen gelukkig zijn’.
Vader,
ik heb er behoefte aan even contact met U te maken
en U al mijn broers en zussen
met wie ik dit leven deel in herinnering te brengen.
Leer mij zien met andere ogen;
leer mij door anderen heen zien naar de kern van hun bestaan.
Leer mij mijn zintuigen te wantrouwen
als ik de ander tegenkom.
Behoed mij voor het snelle oordelen
dat zo vaak leidt tot veroordelen.
Leer mij de ander zijn anders-zijn te gunnen en ervan te genieten.
Zo bid ik U door uw Zoon en in uw Geest die in mij bidt
met onuitsprekelijke verzuchtingen. Amen

