Don Bosco

Bezinning 53: conflicthantering ‘in’ Jezus
Matteüs 18, 15-20 = 23° zondag A-jaar

Het Woord
Jezus zei: ‘Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen
aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan
een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee
getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de
gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker
jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op
aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van
jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het
voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun
midden.’

Een woord bij het Woord
Ook in de eerste kerkgemeenschappen was het niet eenvoudig om in vrede samen te leven. Mensen
kwetsten elkaar, zondigden tegen elkaar. En het zullen zeker niet altijd alledaagse prullendingen
geweest zijn, maar soms ernstige zaken. Wat te doen als je vanuit Jezus Christus wil leven?
Het eerste sleutelwoord is ‘broeder ~ zuster’. Hij of zij blijft een broeder of zus, zeker in eerste
instantie. Het is alleszins de bedoeling de ander als zus of broer te behouden. Om de gemeenschap
te herstellen. Want de gemeenschap is belangrijk voor christenen. Intern maar ook extern: het
gemeenschapsgehalte onder christenen bepaalt in sterke mate hun getuigeniskarakter naar de wereld
toe.
Het tweede sleutelwoord is ‘praten met’ en niet ‘praten over’. Roddelen maakt de zaak nog veel
erger en is een nieuw kwaad. Het verwijdert je van de ander. Het maakt de kloof breder en dieper.
In de hele passage komt het werkwoord ‘luisteren’ viermaal voor. Luisteren is heel erg moeilijk,
vooral als iemand me zegt dat ik gezondigd heb tegen hem of haar. Zo’n gesprek onder vier ogen
vraagt veel liefde en zorg voor elkaar. Liefde voor de waarheid doet ons spreken, maar we moeten
de waarheid ook met liefde uitspreken. Want we willen gemeenschap opbouwen. In de manier
waarop het conflict opgelost wordt, zit reeds het doel zelf: vrede.
Het derde sleutelwoord is het gebed. Met God spreken over wat misloopt met mijn medemensen.
Met Gods ogen en zijn normen naar het conflict kijken. Het gebed vervult mijn hart met liefde en
zorg, met empathie voor de ander. Het helpt me mijn gekwetstheid overstijgen.
Het vierde sleutelwoord is ‘in mijn naam’, in Jezus’ naam. Alleen als we ‘in Jezus’ samen zijn,
zullen we de juiste toon vinden om de ander op zijn fout te wijzen en de relatie te herstellen. Of om
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met reden als gemeenschap iemand mee te delen, dat hij of zij geen lid meer kan zijn. Want tot een
gemeenschap, een groep behoren veronderstelt natuurlijk altijd een aantal wezenlijke voorwaarden.
Als je bij een voetbalploeg aansluit moet je willen voetballen en naar de trainer luisteren!

Het Woord in mijn leven
Hoe ver sta ik met de taaie menselijke neiging om te roddelen, liever dan met de mens(en) zelf te
praten? Hoe goed kan ik luisteren, vooral als iemand me zegt dat ik tegen hem ~ haar gezondigd
heb? Beleef ik mijn conflicten vanuit mijn gebed? Aan welke wezenlijke regel van het christelijke
groepsleven houd ik mij niet?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij zijt gemeenschap komen stichten tussen mensen.
In het Rijk van uw Vader zijn we allen broers en zussen.
Toch schenden wij de gemeenschap,
kwets ik het gemeenschapsleven.
Vervul mijn hart met uw gezindheid,
met uw Geest van verzoening en vrede.
Geef mij de vaardigheden van het liefdevolle spreken
en de kunst van het respectvolle luisteren.
Versterk het gemeenschapsgehalte
van onze christelijke groepen,
zodat wij een getuigenis zijn van vrede en broederschap,
ook voor deze wereld. Amen.
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