
met al onze zorgen en problemen bij Hem mo-
gen komen en dat Hij ons zal helpen: 

“Vind je het moeilijk om te doen wat God 

wil? Is het een te zware eis voor je? Kom dan 

bij Mij. Ik zal je rust geven. Doe wat Ik je 

zeg, en leer van Mij. Je moet vriendelijk zijn, 

net als Ik, en jezelf niet het belangrijkste 

vinden. Dan zul je werkelijk rust vinden. 

Wat Ik van je vraag, is eenvoudig. Wat Ik 

van je eis, is niet zwaar.” 

De Bijbel, Matteüs 11:28-30

Juist mensen die vrijwillig dienen, zijn in Gods 
ogen groot. Als wij goed omgaan met wat Hij 
ons heeft toevertrouwd, zal God later als wij bij 
Hem komen tot ons zeggen: 

“Jij bent een goede en trouwe 

dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor 

een klein bedrag. Daarom krijg je 

de leiding over grote en belangrijke 

zaken. Kom nu naar mijn feest.” 

De Bijbel, Matteüs 25:21
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Bedankt voor wat u gedaan heeft! U 
verdient waardering omdat u uw me-
demens helpt. Mag ik u iets doorgeven 
wat mij aanmoedigt om voor anderen 
mijn best te doen? Ik hoop dat het u 
ook zal inspireren, zodat u het goede 
kunt doen met een blij hart.

Wat jammer dat het tussen mensen vaak zo 
anders gaat! We beoordelen elkaar verkeerd, 
we kijken naar uiterlijk, bezit, prestaties en 
naar hoe iemand overkomt. Maar dat zijn niet 
de zaken die echt belangrijk zijn. Wat er dan 
wel toe doet? Leven in harmonie met God en 
onze medemensen. Hoe zo’n leven er uitziet, 
dat heeft Jezus Christus ons laten zien. Hij is 

de Zoon van God die als mens op aarde kwam. 
Ondanks zijn verhevenheid werd zijn leven op 
aarde gekenmerkt door het dienen van ande-
ren. Hij leefde overeenkomstig het onderwijs 
dat Hij gaf:

“Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je 

de anderen dienen. Als je de voornaamste 

wilt zijn, moet je de anderen dienen 

zoals een slaaf doet. Want ook Ik, de 

Mensenzoon, ben niet gekomen om 

over mensen te heersen. Ik ben er juist 

om mensen te dienen. Ik zal mijn leven 

geven om veel mensen te redden.” 

De Bijbel, Marcus 10:43-45

Jezus gaf ook een eenvoudige regel voor het 
met elkaar omgaan: 

“Behandel andere mensen net zoals 

je zelf behandeld wilt worden.”  

De Bijbel, Matteüs 7:12

Eenvoudig om te begrijpen, minder eenvou-
dig om naar te leven. De manier waarop wij 
met God, schepping en medemensen om-
gaan is vaak toch al niet zo harmonieus. Al 
deze relaties zijn dan ook verstoord geraakt. 
Jezus kwam op aarde en gaf zijn leven om 
de relatie met God weer te herstellen en 
ons te redden van het kwaad binnenin ons. 
Dat betekent de mogelijkheid voor een heel 
nieuw begin! 
Door de ongeëvenaarde liefde van Jezus 
mag wie in Hem gelooft uitzien naar het 
eeuwige leven: voor altijd leven in de nabij-
heid van God, vrij van schuld, pijn en dood.
Jezus heeft ons niet voorgehouden dat een 
leven van dienen in navolging van Hem ge-
makkelijk is. Hij heeft wel beloofd dat wij 
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