Ik vond het maar niks
en besloot om iets
anders te gaan doen.
“Ze zullen mij wel
uitlachen – dacht ik –
maar ik ben niet de
enige die tegen de
stroom in gaat”.

Voor we naar bed gingen
hadden we hierover met
de hele klas een flinke
discussie.
Onze klasgenoten
veranderden niet van
mening en wilden ook niet
meedoen aan de andere
leuke dingen die we elke
avond verzonnen, maar ze
respecteerden ons wel.

Dit zegt Paulus: er bestaat
een wereld waar echte
liefde en gemeenschap is,
waar vrede, heiligheid en
vreugde heersen, een
wereld waar het kwaad
niet binnen kan; een
wereld waar de wil van
onze Vader helemaal
wordt geleeft.
Dit is de wereld waar Jezus
thuishoort.
Wat zou jij doen
als je in mijn
schoenen stond?

Ook wij kunnen ons
thuisvoelen in deze
wereld. Sterker nog:
we horen er al thuis.

“Streef naar wat boven is”.
Wat betekent dit Woord
van Leven? Het nodigt ons
uit om te getuigen van de
waarden die Jezus op
aarde heeft gebracht:
eenheid en vrede brengen,
anderen helpen, begrip
hebben voor anderen,
kunnen vergeven, eerlijk
en oprecht zijn, trouw en
zuiver zijn enz.
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Zolang we hier op aarde
zijn, zijn er duizenden
moeilijkheden en verleidingen.
Het gevaar bestaat dat we
hierdoor gaan twijfelen,
ons laten afremmen en
zelfs op een dwaalspoor
laten brengen.
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We besloten de stad by
night te gaan bekijken.

1

e

Hallo, ik ben
Markus, uit
Duitsland.
Laatst waren we
met mijn klas op
reis in het
buitenland.
De eerste avond
gingen we een café
binnen, en daar
begonnen mijn
klasgenoten
meteen te drinken
en te roken.

Ik stond op en ging weg,
een andere jongen ging
met me mee.
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JE BLIK NAAR BOVEN RICHTEN!

Uit een commentaar van Chiara Lubich – aangepast door het internationale centrum Teens4Unity.
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Langs de lijnen knippen en vouwen: dit wordt een handige boekenlegger

Ben je wel eens
iemand tegen
gekomen die op
straat, voor een kerk
of in een winkelcentrum stond te
bedelen?
Misschien moet je
hem deze keer niet
zomaar voorbijlopen.
Een glimlach of een
“hoi!” is al een eerste
stap.

Welke van deze WAA
wil ik als eerste leveRDEN
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Om te voorkomen dat het bij
woorden blijft, kunnen we
ons deze maand concentreren
op de wet van Jezus:

Heeft een klasgenoot
van je moeite met
leren?
Heb je er wel eens
aan gedacht dat je je
huiswerk samen kunt
doen?

in iedere mens Jezus zien
en dienen.
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