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BRON VAN VREUGDE

B O E K E N L E G G E R

I Care wordt een boekenlegger die je deze maand kan helpen om het Woord van Leven te onthouden
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WOORD VAN LEVEN

EEN BALLETJE
OPVANGEN
IN DE VAKANTIE

e zomervakantie was
in aantocht en ik keek
er enorm naar uit.
Het was een super
druk jaar geweest op
school.
Ik verheugde mij op
het weerzien met mijn
vrienden, op de
camping aan zee,
waar we altijd met het
gezin heengaan.
De telefoon gaat.
Iemand van de
parochie. Hij gooit een
balletje op: of ik deze
zomer mee wil gaan als
begeleider bij een
tienerkamp. Ik geef
mezelf even bedenktijd
door te zeggen dat ik
het er met mijn ouders
over ga hebben.

Ik ging thuis verder met het klusje waar ik mee
bezig was, maar af en toe schoot de vraag weer
door mijn hoofd. Ik vond allerlei excuses:
ik ben nog nooit begeleider geweest; ik ben daar
nog te jong voor; ze vinden vast wel iemand
anders… maar eigenlijk had ik er geen vrede mee.
Op een gegeven moment leek het me of ik steeds
duidelijker een stem in mij hoorde: “Ik ben het die
het je vraagt!” Jezus, die ik de laatste tijd wat beter
had leren kennen, vroeg me om hem lief te hebben
in de kleinsten.
‘s Avonds heb ik mijn ouders verteld over het
balletje dat ze van de parochie hadden opgegooid.
Toen zij me vroegen wat ik er zelf van vond,
antwoordde ik blij, dat ik die bal wel wilde opvangen
en dan wel later naar de camping zou komen.

Psalm staat iets heel belangrijks. Vooral dat God
I ndedeze
enige bron van het leven is. Vanuit Hem, vanuit zijn

« BIJ U IS DE BRON VAN HET LEVEN »
(Psalm 36,10)
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Eigenlijk weet ik het al, ik ga “nee” zeggen!
Ik hoorde wel bij de parochie maar had me nog
nooit ergens écht voor ingezet.

liefde ontstaat alles, het heelal, dat een thuis wordt voor
de mens. Hij is het, die ons het leven geeft met al het
mooie wat er is. Het komt spontaan in ons op om Hem te
bedanken voor al het prachtige in de kosmos en voor de
mens, het enige schepsel dat tegen Hem kan zeggen:
"Bij U is de bron van het leven”

genomen uit een commentaar van Chiara Lubich –
aangepast door het Gen 3 centrum
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denk je wel eens: ”Wat zou het mooi zijn om in de tijd
S oms
van Jezus te leven!” Maar, met zijn liefde heeft Hij een

manier gevonden om niet alleen op een klein plekje in
Palestina te blijven, maar om overal op aarde te zijn.
Zoals Hij beloofd heeft, is Hij aanwezig in de eucharistie.
En bij Hem kunnen wij steeds onze dorst lessen,
ons voeden om altijd nieuw te zijn.

andere bron waar God aanwezig is, is onze
E en
medemens. Als we liefhebben dan zijn alle mensen die we
LUISTEREN NAAR
ZIJN STEM IN ONS

WE KUNNEN
JEZUS OP VEEL
PLAATSEN ONTMOETEN

tegenkomen, al diegenen die onze hulp nodig hebben,
niet mensen die iets van ons ontvangen, maar zijn juist zij
diegenen die ons iets geven.
Een rijke bron is ook de aanwezigheid van God in onszelf.
Hij praat altijd met ons. Aan ons de keus om te luisteren
naar zijn stem, die de stem van ons geweten is.

er is een speciale manier waarop we zijn
M aar
aanwezigheid in ons kunnen voelen:
Dat is wanneer we bidden en proberen een diep contact
op te bouwen met Hem, die in het diepst van onze ziel
woont.
Het is als een waterbron die nooit opdroogt, waar we
altijd terecht kunnen en die ieder moment onze dorst
kan lessen.
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