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Ik probeerde om niet te oordelen en nog een
dag te wachten met hem de rest te vragen.
Toen kwam de winkeleigenaar er achter dat hij
een fout had gemaakt en bood zijn excuses aan.
Onze verstandhouding is nu veel beter geworden.
ijn vader is omgekomen in de oorlog.
Al heel jong kreeg ik zo verantwoordelijkheid
in ons gezin, voor mijn moeder en mijn twee
kleinere zusjes.

Tijdens mijn vakantie moest ik zwaar werk
doen om ons gezin te onderhouden.
Met werkdagen van 10 uur lukte het om per
week ongeveer anderhalve euro te
verdienen.
Een keer toen ik mijn loon kreeg, kreeg ik
minder dan was afgesproken. Ik wilde
kwaad worden. Met zo’n laag salaris leek
me dit echt niet eerlijk.
Maar meteen dacht ik eraan dat ik wilde
leven als Jezus, en bouwer van vrede
wilde zijn.

Een jongen die met mij werkte, sprak al enkele
dagen niet meer met mij en nam een agressieve
houding aan.
«Als eerste beminnen" zei ik tegen mezelf.
Ik ben een ijsje gaan kopen en bood het hem
aan.
Hij was verrast en vroeg me
waarom ik dit deed. Ik heb hem
simpelweg gezegd
«omdat ik van de vrede houd".
Vanaf dat moment zijn we goede
vrienden geworden en delen we
dezelfde manier van leven.
Met deze twee ervaringen heb ik
gezien dat het kleine gebaren van
liefde zijn die de vrede kunnen
opbouwen.
De vrede die we allemaal wensen
in en onder ons !

>> In zijn plaats !
WOORD
VAN
LEVEN

" NAMENS CHRISTUS"
BETEKENT "IN ZIJN PLAATS"

«... Namens Christus vragen wij:
laat u met God verzoenen»
2 Kor 5,20

EEN LIEFDE

Op het kruis, in de dood
van zijn Zoon, laat God
zien hoezeer hij van ons
houdt. Hij neemt onze
zonden op zich en we
mogen steeds opnieuw
beginnen.
De wereld wacht op deze
boodschap:
God is dichtbij,
Hij bemint iedereen met
een oneindige liefde.

DIE NIET GESLOTEN

HOE?
LEVEN MET JEZUS
EN ZOALS JEZUS:
ELKAAR LIEFHEBBEN
ZOALS HIJ ONS LIEFHEEFT
• ZONDER VOOROORDELEN
• HET GOEDE IN DE ANDER
ZIEN
• BEREID OM HET LEVEN
VOOR ELKAAR TE GEVEN

KLEUR IEDERE KEER ALS JE IETS
GOEDS IN DE ANDER ZIET ER EENTJE IN:

BRENGERS VAN
VREUGDE
VAN HOOP
VAN DE VREDE
VAN GOD.

DAT IS WAAR HEEL
DE SCHEPPING
OP WACHT.

Als we zo leven kunnen we
de vrede opbouwen,
waar we ook zijn !

BLIJFT
IN ONS ZELF

Als we zo leven is
elk gebaar, elk woord,
vol van liefde,
zoals die van Jezus.
WE ZULLEN DAN
ZIJN ALS HIJ

PEACEMAKER

