CONSTITUTIES
SPIRITUEEL DEEL HOOFDSTUK I
RELIGIEUZE BROEDERSCHAP IN DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS
Geroepen om mens te zijn
Artikel 1
Wij leven in deze wereld;
wij maken deel uit van deze wereld;
wij dragen verantwoordelijkheid voor deze wereld.
Wij geloven dat God daarin werkzaam is en ons roept om mens te zijn:
om met onze mogelijkheden en beperktheden
ons te ontplooien naar zijn beeld en gelijkenis
Meditatie
Religieuze broederschap in de Kerk van Jezus Christus’. Dat is de titel van het eerste
hoofdstuk van onze Constituties. Het zijn woorden die accent-verleggend zijn. We
zijn geen bloedbroeders, geen familie van elkaar. We hebben elkaar niet uitgekozen
en dat ervaren we dagelijks. We ondervinden dat de ander werkelijk ‘anders’ is.
‘Religieuze broederschap’ grijpt meteen terug naar een hogere laag. Het heeft iets
‘met-God-van-doen’, die alle mensen liefheeft.
Die van ze houdt zoals ze zijn, die onvoorwaardelijk bemint.
Ze hoeven niet eerst te veranderen alvorens Hij ze lief kan hebben.
We zijn door God geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.
Gods wezen is Liefde, zegt Johannes. En wat zijn wij?
Wij mogen ons, met onze mogelijkheden en beperktheden ontplooien naar zijn beeld
en gelijkenis. Dus ook ‘Liefde’ worden. Dat houdt in dat we niet eerst de ‘ander’ willen
‘omturnen’ voordat we van hem of haar kunnen houden, maar dat we de ‘ander’
liefhebben zoals hij of zij is. Dan ervaren wij de ruimte van de onbeperkte Liefde en
‘hoe schoon en weldadig het is als broeders samen te wonen’.
Dat mogen we uitstralen naar de ‘wereld’ waarvoor we verantwoordelijkheid dragen
God,
leer mij lief te hebben zonder voorwaarden vooraf,
zodat ik mij kan ontplooien naar uw beeld en gelijkenis
en uitgroei tot die mens die U bij mijn schepping voor ogen heeft gestaan.
Zo bid ik U, door uw Zoon en in uw Geest, die in mij bidt
met onuitsprekelijke verzuchtingen.

