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Hier knippen en vouwen – dan wordt het een handige boekenlegger.

De volgende dag
reageerde ze niet
op mijn groet,
maar in de pauze
kwam ze naar me
toe omarmde me
en zei sorry.

«De GROOTSTE
VERRASSING!»
Lin uit Jordanië
Het was dit jaar moeilijk
om contact te krijgen met
mijn klasgenootjes.
Ze hielden me voor de gek
en lieten me links liggen
omdat ik me anders
gedraag en anders denk
dan zij.
Het was echt een
uitdaging om te blijven
beminnen en steeds weer
opnieuw de eerste stap
naar hen te zetten.
Op een bepaald moment
zei een vriendinnetje dat
ik had geholpen met
huiswerk me zelfs geen
gedag meer!

Ik bad in mijn hart tot
Jezus: “Jezus, geef mij
de kracht om door te
gaan en haar steeds
met nieuwe ogen te
zien”.
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Daarvoor heb je de kracht
nodig om weerstand te
kunnen bieden aan
verleidingen zoals; situaties
in je omgeving, sociale
omstandigheden, je
vrienden en de media.

Het is een voortdurende
strijd van dag tot dag en
van UUR tot UUR!
Toen Jezus klaar was met
het spreken tot de menigte
ging hij bij Simon in de boot
en zei: “Vaar naar het diepe
en gooi de netten uit”.
Simon antwoordde:
“Meester, de hele nacht
hebben we ons ingespannen
en niets gevangen, maar”

«Als U het zegt, zal ik
de netten uitwerpen»
Petrus was een ervaren
visser en had kunnen
weigeren om de netten
overdag uit te gooien.
Vissen doe je namelijk het
beste ‘s nachts! Petrus
stapt over zijn menselijke
redenering heen en
vertrouwt op Jezus.

Dit is een situatie die wij
herkennen: Soms moet je
even over je eigen mening
heenstappen en
vertrouwen hebben.
Op duizend en één
manieren wordt ons
geloof op de proef
gesteld.
Om Jezus te volgen moet
je zeer beslist zijn, je voor
100% inzetten en altijd
doorgaan!

Maar als je deze uitdaging
aan gaat zal het je helpen
om te groeien als christen.
Je zal merken dat de
buitengewone woorden van
Jezus WAAR zijn en dat Hij
zijn beloftes nakomt!

We zullen merken
dat ons leven een
goddelijk avontuur
wordt dat duizendmaal mooier en
boeiender is dan wat
we ons hadden
kunnen voorstellen.

In plaats van een
moeizaam en saai
leventje zullen we
Gods voorzienigheid
hier op aarde al
ervaren en Hij
belooft ons het
eeuwige leven.

Laten we deze maand
gaan oefenen om het
Woord daar te beleven
waar wij de grootste
hoofdrolspelers zijn:
Op school!
Het geluid van DE BEL
kan ons helpen er
steeds weer aan te
denken om het Woord
van Leven
te BELEVEN en om
OPNIEUW te
BEGINNEN als we het
even vergeten waren.

We zullen ervaren dat we
niet alleen zijn om zó te
leven: Elk uur opnieuw gaat
de bel in de hele wereld!
www.teens4unity.net

