
6: Rechtvaardigheid en Waardigheid 
Ik was solidair met het verdedigen van de rechten van de arbeiders en begaan met 
respect voor de menselijke waardigheid. Deze waardigheid werd vaak door een 
liberale ideologie tegen gewerkt. Haar gedachtegang heeft alleen maar als motto  
‘zo veel mogelijk winst maken’, wat schade berokkent aan de mens als persoon.  
Mijn betrekkingen met de bonden had alleen tot doel op te komen voor de 
fundamentele rechten van de arbeiders en verantwoordelijkheid te kweken bij 
iedereen. Door mijn werk aan de lopende band, schiep ik banden van empathie die 
uitliepen op dialoog en vertrouwen. Medearbeiders openden hun hart voor mij, 
vertelden over hun gezinnen en de moeilijkheden die ze tegenkwamen.  
Voor mij werd luisteren heel voornaam! …   

In plaats van ons op onszelf te richten zouden we  de moed moeten hebben jonge 
mensen voor te stellen eens te komen kijken hoe wij leven en een tijdje met ons door 
te brengen! Zouden wij in staat zijn hen ‘God te laten proeven’ Maria te leren kennen 
en broederlijk samen leven te ervaren? Deze vraag houdt mij bezig!  

Constituties 111: Zij moeten een aandachtig oor hebben voor de 

noodkreet van de armen die een dringende en aanhoudende oproep inhoudt tot 
bekering van hart en levenshouding. Zij erkennen dat de inzet voor gerechtigheid 
integraal deel uitmaakt van de verkondiging van het evangelie en daarom streven  
zij ernaar het onrecht in de economische en sociale verhoudingen te verhelpen.   

 

5: Aandachtig luisteren  
Heel veel mensen die je opbellen zijn gefrustreerd en teleurgesteld in anderen en in 
het leven zelf. Het eerste wat ze vaak doen is klagen en jeremiëren, en soms zelfs de 
eerste vrijwilliger aan de lijn het volle pond geven. Het komt erop aan de hoorn niet 
meteen op de haak te leggen omdat je je beledigd voelt of kwaad bent. Als je daartoe 
in staat bent zou je dat een Maristen kwaliteit kunnen noemen! 

Het is heel voornaam iedere individu als persoon te accepteren, aandachtig en met 
empathie  naar hem/haar te luisteren en bij de persoon te blijven in zijn of haar 
nood. Van belang is ook je gezond verstand te gebruiken en realistisch te zijn. Ik hoef 
dat niet direct een Maristische benadering te noemen, maar ik twijfel er niet aan dat 
het deel uitmaakt van de geest van ons, Maristen.   

Constituties 136: De Sociëteit van Maria bestaat in de Kerk als een 

apostolisch religieuze gemeenschap. De uitdrukking “ onbekend en zelfs verborgen in 
deze wereld” geeft aan hoe Maristen apostolisch werkzaam zijn en vormt voor hen 
geen beletsel om grote dingen te doen voor God. Deze woorden brengen Maristen 
ertoe zichzelf te verplaatsen in de situatie van de mensen tot wie zij gezonden zijn en 
alles uit hun leven te verwijderen wat de werking van de Geest in de weg kan staan.  

 

Om over na te denken tijdens  
de veertigdagentijd 2015  

Het onderstaande bevat wat teksten, opgeschreven door Maristen die zich 
inzetten voor het apostolaat van Solidariteit. U vindt ook enkele teksten uit 
de constituties. De commissie Solidariteit geeft ze u graag ter overweging 
en gebed voor de veertigdagentijd.  

 

1: Menselijke en geestelijke troost  
Mijn leven is en blijft geïnteresseerd in het ontmoeten van blinde mensen.  Zij 

deelden met mij hun vreugde te mogen leven en zij keken verder dan hun 
handicap. Het is een apostolaat dat je klein maakt als je hun soms 

buitengewoon sterk geloof mag ervaren. Bovendien schept het de mogelijkheid 
jongeren te ontmoeten die zich inzetten om anderen van dienst te zijn.  

Dit apostolaat past goed bij de categorie van “verborgen en onbekend” dat 
pater Colin zo bezielde. Voor mij is dit apostolaat een bron van menselijke zowel 

als geestelijke troost. Ik probeer de woorden van het evangelie “wat je gedaan 
hebt voor een van deze kleinen, heb je aan Mij gedaan” in praktijk te brengen. 

 

Constituties 24: De geest van het 

‘verborgen en onbekend’ brengt Maristen ertoe 
een leven van eenvoud, bescheidenheid en 

nederigheid te omhelzen. Niets in hun leven of 
gedrag, trots noch persoonlijke ambitie, mag er 
de oorzaak van zijn dat mensen het heil dat hen 

door God wordt aangeboden, afwijzen. Zoals 
Maria moeten Maristen voorkomend zijn in de 
omgang met anderen, de vrijheid van anderen 

respecteren en begrip opbrengen voor het 
standpunt van anderen. Wanneer zij 

doordrongen zijn van deze geest, zullen ze ook in 
staat zijn aan te voelen welke verlangens leven 
onder het volk van God en welke tekenen van 
hoop in de wereld van vandaag aanwezig zijn.  
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3: Arm zijn en blij arm te zijn  
De God van barmhartigheid is aanwezig op 
duizenden manieren. Het  verbaast ons soms… 
er is geen gebrek aan situaties waarin wij zijn 
tegenwoordigheid kunnen ervaren. Wij moeten 
er het beste van maken.  

Iedere dag moet ik mezelf afvragen of mijn 
solidariteit met de armen wel voldoende is, of ik 
een stukje verder moet gaan en op die manier  
ook arm en gelukkig te zijn zoals Maria was. 

Om de ambiguïteiten te helpen overkomen en positief de contradicties op dit 
gebied te beleven, helpen ons de soms onverwachte ontmoetingen met 
mensen. Ze raken onze verborgen sensitiviteit, we ontdekken onbekende 
rijkdommen die ons een nieuwe richting, een verandering of inspiratie geven, 
dingen anders te zien.  

 

2: Revolutie van Zachtheid  
Jezus werd geboren aan de grenzen van de maatschappij. 
Hij stelt ons een revolutie van zachtmoedigheid voor om 
ons in staat te stellen hoop en vrede te verkondigen aan 
het volk van God, een God van barmhartigheid. Het is onze 
bijdrage om de maatschappij meer menselijk te maken.  

Maria moedigt mij aan om met haar tegenwoordig te zijn 
op de bijzondere manier waarop ze tegenwoordig was in 
Nazareth, Bethlehem, Kana, aan de voet van het kruis, in 
de Bovenzaal, op Pinksteren, in de jonge kerk en op het 
eind van de tijd. 

Constituties 8: Omdat zij de naam van Maria dragen, verlangen 

Maristen ernaar te zijn zoals zij en Jezus te volgen zoals zij.  Zij overwegen de 
plaats van Maria in de geheimen van Nazareth en Pinksteren en haar rol aan 
het einde der tijden. Zo raken zij doordrongen van de ijver die zij aan de dag 
heeft gelegd voor de zending van haar Zoon in zijn strijd tegen het kwaad en 
leren zij zonder aarzelen antwoord te geven op de meest urgente noden van 
het Volk van God. .   

4: Meer mens worden  
Omgaan met mensen die te lijden hebben helpt om 

meer mens te worden, meer gevoelig , meer 
medelijdend en verwelkomend te zijn. Je hebt dan 

meer weg van Maria, de vrouw die mensen ook 
welkom heette en een en al aandacht was voor 

mensen in nood. 

Er zijn heel wat mensen die als vrijwilliger een deel 
van hun tijd besteden in: ziekenhuizen, 

gevangenissen, in de  zorg voor die geen huis 
hebben. Als ze het doen met een bereidheid om 

klaar te staan, met vreugde en dienstbaarheid, maken ze het  
kruis van de zieke lichter. Waarom je niet aansluiten bij hen? 

Constituties 97: Indachtig het gebod van de Heer om zijn naaste 
lief te hebben als zichzelf, geeft een Marist tegenover anderen blijk van 

dezelfde liefdevolle compassie , waarmee hijzelf door God bemind wordt. In 
zijn liefde voor allen die God op zijn weg heeft gezet- confraters, familie en 

vrienden, alsook de mensen tot wie hij gezonden is om het evangelie te 
verkondigen- is hij allereerst bedacht op hun welzijn. Door zo te leven zal hij 
de vreugde ervaren die voortkomt uit de intieme omgang met God en uit de 

liefdevolle relatie met zijn broeders en zusters.  

 

Constituties 92: Bovenal worden Maristen geroepen zich een 
mariale visie op de Kerk eigen te maken. Er bestaat geen vruchtbaarder 

manier om daartoe te komen dan opnieuw de ervaringen door te maken 
die ten grondslag liggen aan de stichting van de Sociëteit. Net als de 

twaalf jonge mannen te Fourvière geven ook zij gehoor aan een 
bijzondere roepstem. Door net als pater Colin  ‘smaak te vinden in God’ 

worden ze zich bewust van de radicale tegenstelling tussen de geest van 
Maria en de geest van eerzucht, hebzucht en machtswellust. Net als de 

eerste volksmissionarissen in Le Bugey verkondigen ze de Blijde 
Boodschap van Gods barmhartigheid aan de mensen die het meest in 

nood zijn. Door zo bij de ervaringen van de eerste Maristen aan te knopen 
wordt de Sociëteit van Maria in iedere generatie opnieuw werkelijkheid in 

de wereld en leren haar leden de vreugde kennen die mensen ten deel 
valt, wanneer zij van ganser harte gehoor geven aan hun roeping. 
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