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JE VERPLAATSEN
IN DE ANDER.

e laatste tijd ging het
niet zo goed thuis;
ik had vaak ruzie met
mijn jongste broertje.
Wanneer hij terug
kwam van school bleef
hij op zijn kamer zitten
om maar geen ruzie te
maken. Alleen voor zijn
voetbal training kwam
hij naar buiten.
Voetbal was ook een
onderwerp waar thuis
veel ruzie over werd
gemaakt. Hij vond het
veel belangrijker dan
school. De voetbalprestaties waren een
stuk beter dan die van
school. Mijn ouders
dachten erover om
hem van voetbal af te
halen.

In eerste instantie deed het me niets, ik vond het
eigenlijk wel prima zo.
Maar op een bepaald moment probeerde ik me
in mijn broertje te verplaatsen en de situatie
met zijn ogen te bekijken.
Het eerste waar ik aan dacht was dat eigenlijk
nooit iemand van ons naar hem ging kijken bij
een wedstrijd. Ik stelde mijn ouders voor om
Arthur eens te verrassen.
Op de helft van de wedstrijd zag hij dat we er
allemaal waren om hem in actie te zien. Hij ging
er helemaal voor. Op het einde kwam hij naar ons
toe en hij was echt blij.
Interessant, vanaf die dag zagen we dat hij
ook voor school meer zijn best ging doen.
Ook ik ging meer mijn best doen om hem te
helpen bij zijn huiswerk en ben een echte
voetbalfan van hem geworden!

WOORD VAN LEVEN
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Nadat Jezus het brood heeft vermenigvuldigd en de

«Ik ben het brood dat leven geeft.
Wie bij mij komt zal geen honger
meer hebben, en wie in mij gelooft zal
nooit meer dorst hebben» (Joh 6,35)
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genomen uit een commentaar van Chiara Lubich –
aangepast door het Gen 3 centrum
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IN LIEFDE

menigte voldoende te eten heeft gegeven, zegt Hij:
“U moet geen moeite doen voor voedsel dat
vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en
eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u
geven” (Joh 6,27a)

-

Jezus zegt ons dat Hijzelf het brood is. Het

grootste geschenk dat Hij ons wil geven is zijn
blijvende aanwezigheid in brood en wijn.
Dit brood voedt ons dus, we merken dat Hij
heel dichtbij ons is.

-

Daarna kunnen ook wij de honger stillen van
DE HONGER
STILLEN VAN

IEDEREEN OM ONS HEEN

WAT
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LIEFHEBBEN?

mensen om ons heen. Niet alleen lichamelijk,
door iets te geven aan de armen, maar ook
geestelijk, door je in iemand te verplaatsen,
een daad van liefde te doen voor de ander.

-

J ezus maakt zichzelf tot brood, om te dienen,

om iedereen lief te hebben.
Laten ook wij “brood zijn” voor de ander, zodat
iedereen om ons heen onze liefde voelt, zich
begrepen voelt, getroost, gesterkt.

-

