Nederlands / Neerlandese
Per traduzione simultanea
Testo del video 1852M1

CHIARA PARLA CON NOI - Amare quando è difficile - “Amare uno alla volta e ricominciare”
CHIARA SPREEKT TOT ONS1 - Liefhebben als het moeilijk is - "Eén voor één liefhebben en
opnieuw beginnen."
Chiara: Er moet hier ergens een gen-4 uit Nederland zijn. Daar is ze.2
Laura: Ciao Chiara, ik ben Laura.
“Wat doe je, om altijd in de liefde te blijven?” (Ze stelt de vraag in het Nederlands)
Vertaalster:
Chiara: Ik doe dit: ik doe mijn best om lief te hebben. Nu bijvoorbeeld heb ik jullie heel
veel lief, maar in de loop van de dag wordt die liefde misschien een beetje minder. Dan ga ik
liever wat uitrusten, om niet altijd te hoeven liefhebben. Dan begin ik opnieuw. Om altijd lief te
hebben moet je opnieuw beginnen. Goed onthouden: opnieuw beginnen.
In mijn leven ben ik altijd opnieuw begonnen. Ook nu nog, nu ik allang volwassen ben. Zo
heb ik geleerd om lief te hebben. Later wordt het ook een mooie gewoonte. Je hebt dan iedereen
spontaan lief. Maar je moet steeds opnieuw beginnen. Snap je het, Nederlands meisje?
Michele: Beste Chiara, ik ben Michele, een gen-4.3
Chiara: Ja.
Michele: Ik zou altijd iedereen willen liefhebben, maar vaak lukt het me niet. Wat kan ik
doen om elk moment een echte gen-4 te zijn?
Chiara: Een echte gen-4. Kijk, dat heeft Samuel uit Rome, een andere gen-4 van vier jaar,
me een paar dagen geleden ook gevraagd. Hij zei ook: “Ik zou altijd iedereen willen liefhebben,
maar hoe doe ik dat?”
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Hij vroeg: “Hoe doe jij dat Chiara, iedereen liefhebben?” Dat leek hem wat veel, iedereen!
“O,” zei ik, weet je wat ik doe?” “Ik heb ze één voor één lief.” Ik ga zo naar huis met Eli die mijn
chauffeur is. Dan heb ik Eli lief. Nu heb ik jou lief. Thuis zie ik Doni weer en heb ik haar lief, of Gis
en heb ik haar lief. Ik zie de focolarina’s van mijn huis en ik heb hen lief. Later kom ik met de
focolarino’s samen of met een groep mensen… Die heb ik ook één voor één lief.”
Je tweede vraag is: “Wat kan ik doen om in elk moment een echte gen te zijn?” Opnieuw
beginnen. Als je een fout maakt, opnieuw beginnen. Dat is een wet en een wet wil zeggen: dat
moet je altijd doen. Begin opnieuw, begin opnieuw. Heb je het begrepen?
Michele: Ja.
Chiara: Als je nog een tweede naam zou kunnen hebben, naast Michele, zou dat moeten
zijn "ik begin opnieuw". (Applaus)

Ik ben Lidia uit Napels. Chiara, ik zou je willen vragen wat je doet om iedere dag vooruit te
gaan op de heilige reis, zodat ik het ook kan doen. Deze vraag word je gesteld door Valeria uit de
Verenigde Staten.4
Chiara: Valeria uit de Verenigde Staten heeft me gevraagd: "Wat doe je om vooruit te
gaan op de heilige reis? Want dat wil ik ook".
Ja, gen, ik dacht, ik zal een voorbeeld geven, dan kunnen jullie het zien op de dia’s. Ik weet
niet of jullie de berkenboom kennen.
(Ja, nee)
[…] Die boom ziet er zo uit. […]
Ik zal eerst vertellen hoe die eruit ziet. Het is een boom met allemaal mooie rechte
takken. Maar als je een tak bij het uiteinde, aan de punt vastpakt, is die zo elastisch, dat je die tot
aan de grond kunt buigen. Als het stormt buigt de storm de takken tot aan de grond. Maar als je
de tak vast hebt, kun je hem ook laten schieten en ‘zwiep’, dan schiet hij direct weer omhoog. Zo
gaat het ook met ons. We zijn vaak niet blij, omdat we wat treurig, bedroefd zijn, zin hebben om
te huilen, we ergens spijt van hebben. Er gebeurt van alles met ons en heel de wereld om ons
heen trekt ons naar beneden.
We moeten net als de berk doen, de tak meteen omhoog laten schieten en zeggen. 'lk
begin weer opnieuw, ik begin opnieuw". Hoe ga ik vooruit op de heilige reis? Ik begin steeds weer
opnieuw het Ideaal te beleven.
Nu kun je het zien, rechts is de berk en links ook, het onweer laat de takken buigen tot
aan de grond, maar als het onweer voorbij is en dus ook als ons verdriet verdwenen is, schiet hij
onmiddellijk omhoog, zoals daar. Want je moet steeds opnieuw beginnen, omhoog komen,
steeds weer omhoog komen net als de berk. […]

Luisteren naar de stem van Jezus om te weten hoe we altijd lief kunnen hebben
"de oude mens" en "de nieuwe mens"

4

Castel Gandolfo, 18 juni 1988 – Gen 4 congres, vraag 9.

Trascrizione non integrale ad uso interno del Movimento dei Focolari. Per ogni altro utilizzo, richiedere l’autorizzazione scrivendo a
centrochiaralubich@focolare.org o info.archiviogenerale@focolare.org

Giancarlo: Ciao Chiara, ik ben Giancarlo uit de zone van Trente. Chiara, als ik soms ruzie
maak met mijn broertjes, kan ik hen een of twee dagen niet meer uitstaan en ik heb moeite om
hen te vergeven. Wat voor raad geef je me Chiara, zodat ik hen weer kan uitstaan? Ik weet dat ik
hen moet liefhebben, maar het lukt me niet! 5
Chiara: Ik heb het begrepen... Af en toe heeft hij ruzie met zijn broertjes en dan zou hij
willen ophouden, want hij weet dat hij moet liefhebben, maar het lukt hem niet. Daarom vraagt
hij: "Wat moet ik dan doen?"
Ik heb ondervonden dat, als ik bijvoorbeeld een beetje kwaad word, een beetje nijdig ben,
dat het de oude mens is die dan bovenkomt, de oude mens die de baas wil spelen. Daarom heb ik
geprobeerd om dit te doen: bij mezelf te zeggen: “Hou op" (tegen de oude mens) en ik begin lief
te hebben, zo kan je dat altijd doen. Als de oude mens boven wil komen en ruzie wil maken,
mopperen, lelijke dingen over hen wil zeggen en of misschien iets kwaads terugdoen, dan moet
je bij jezelf tegen de oude mens zeggen: "Hou op!" en direct beginnen liefhebben. Als je dat één
keer, twee keer, drie keer, heel veel keren doet, wordt het steeds gemakkelijker en dan doe je
het altijd! […]

Soms wordt de stem van Jezus die ik van binnen hoor onderbroken en hoor ik die van de
oude mens die mij zegt niet lief te hebben. Hoe kan ik ervoor zorgen, dat ik Jezus' stem weer
hoor? 6
Chiara: Matteo zegt, dat hij probeert lief te hebben, maar soms komt de oude mens in
hem heel sterk naar boven, want die zegt: "Je moet niet liefhebben, wat heb je daar nou aan."
Matteo vraagt daarom. “wat moet ik dan doen?”
Matteo, waar zit je? Ik raad je aan om altijd opnieuw te beginnen met liefhebben, steeds
opnieuw. Onthoud dit heel goed: opnieuw beginnen, steeds opnieuw beginnen.
Wij hebben dat ons hele leven gedaan. Zie je die kinderen daar? Enkelen spelen heel blij.
De anderen in het zwarte deel hebben geen zin meer om lief te hebben. Ze blijven daar net als
twee houten palen staan. Als ze zouden weten dat je steeds opnieuw moet beginnen, zouden ze
weer gaan spelen, maar dat hebben ze nog niet begrepen, maar dat zal nog wel komen.

Emanuele: Ciao, Chiara. Ik ben Emanuele, ik ben negen jaar, en ik ben een gen-4 uit Incisa.
Ik doe mijn best om altijd Jezus in de anderen lief te hebben, maar soms word ik
kwaad en dan is het moeilijk voor me om weer kalm te worden en meteen opnieuw te
beginnen. Kan je daar iets over zeggen? 7
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Chiara: Luister, als je kwaad wordt, ben je dan blij?
Emanuele: Nee.
Chiara: Nee! Nou kijk, ook dat is een lijden, want je voelt je er niet goed bij, je bent niet
blij. Dan moet je diep in je hartje tegen Jezus zeggen: "Dit ben jij, want jij bent het lijden, dat is
ook een kant van jou, dat ben jij. Ik hou heel veel van je" - van Jezus, niet van het lijden - "
Daarna denk je er niet meer aan en heb je je vriendjes lief, je moeder of de anderen, je
broertjes als je die hebt, en dan zal je zien dat dat lijden, omdat je kwaad werd, meteen over
gaat. Snap je?
Hoe kan ik mijn broertje liefhebben als hij me bijt of me aan mijn haren trekt? 8
Chiara: Je moet dit doen: als je broertje je bijt, moet je zijn handje vastpakken en
weghalen. Dan zeg je heel ernstig tegen hem: “Nee, nee, dat mag niet.” “Als hij je aan je haren
trekt, moet je zijn handje vastpakken en weghalen. Je zegt heel ernstig tegen hem: “Nee, nee, dat
mag niet.” Want hij moet leren de oude mens weg te jagen, want ook als we zo klein zijn, hebben
we toch al de oude mens.
Daarna lach je samen met hem, je speelt met hem, maar als hij die dingen doet, moet je
heel ernstig worden en zeggen: “Nee, nee, dat mag niet.” En hij zal het begrijpen, weet je?
(Applaus)

“Liefhebben als het moeilijk is, helpt vrede scheppen”
Er zijn maar weinig mensen in de wereld die iets voor de vrede doen en heel veel mensen
vechten omdat ze haten, wat kunnen wij gen 4 doen? 9
Chiara: Ze vraagt wat jullie voor de vrede kunnen doen. Let goed op gen. Voor de vrede,
moeten we op de eerste plaats de vrede in ons eigen hart hebben. Dan vragen jullie me: maar als
we die niet hebben, als we kwaad zijn, ons vervelen of als we moe of verdrietig zijn…? […]Op de
eerste plaats de vrede in je eigen hart hebben. En als anderen ruzie maken, zelfs al zijn het je
eigen ouders, ga dan tussen hen in staan en haal ze uit elkaar, en zeg: "Je moet geen ruzie
maken, maar vrede sluiten!" En acties voeren voor een verenigde wereld! Want in een verenigde
wereld is er altijd vrede, en je kunt ook voor de vrede bidden. Jullie kunnen veel dingen voor de
vrede doen.
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Hier zie je een meisje dat geen vrede in haar hart heeft, aan de andere kant is ze weer blij
en heeft ze vrede.
Chiara, waarom is er geen vrede? Wat kunnen wij gen-4 doen? 10
Chiara: Hij zegt: “Chiara, waarom is er geen vrede? Wat kunnen wij gen-4 doen?”
[…] Waarom is er geen vrede? Er is geen vrede op aarde, omdat de mensen de liefde niet
kennen. Daarom sluiten ze geen vrede, maar vechten ze met elkaar en is er oorlog.
Als ze de liefde zouden kennen, zouden ze allemaal van elkaar houden en was er meteen
vrede.
Daarom moeten wij die de liefde kennen, jullie gen-4, die weten wat een daad van liefde
is, je best doen om heel veel daden van liefde te doen. Dan breng je de liefde in de wereld en zal
er vrede komen.
Jullie moeten voor de wereld van de kinderen zorgen, wij voor de wereld van de
volwassenen.
[…]
Deze gen4 zegt: " Wat kan ik als Gen-4 doen om de vrede op te bouwen?" 11
Chiara: […]Om de vrede op te bouwen, moet je eerst zorgen dat er vrede in je hart is. Als
we de oude mens hebben, is die vrede er niet meer, want dan ben je onrustig, bezorgd, want de
oude mens maakt lawaai van binnen... Wat moet je dan doen?
In Trente was er een jongetje, dat naar me toe kwam en tegen me zei: "Luister eens,
Chiara, als in jouw hart de oude mens is, wat doe je dan?"
En ik heb geantwoord: "Je moet meteen beginnen met liefhebben, een daad van liefde
doen voor je broertje of voor iemand anders." Hij was helemaal blij.
Jullie ook, om de vrede op te bouwen, moet je de oude mens wegjagen en dat doe je door
lief te hebben. Dan zal je zien dat de oude mens er niet meer is, de nieuwe mens is er.
Dan moet je de vrede ook om je heen brengen, niet alleen in jezelf. Als bijvoorbeeld thuis
je broertjes ruzie maken, moet je zeggen: "Geen ruzie maken," en er tussen komen. Je moet hen
overtuigen, maar met liefde... Dat doe jij ook, hè?
Of misschien kan het zelfs gebeuren, dat je vader en moeder een hard woord tegen elkaar
zeggen, dan moet je tussenbeide komen en zeggen: "Nee, nee, je moet elkaar liefhebben".
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