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2012 - 11 – WOORD VAN LEVEN

Langs de stippellijn vouwen en knippen. Zokrijg je een handige boekenlegger.

Hij was ontroerd door
deze attentie en hij
heeft me toevertrouwd
dat de kinderen zijn
grootste schat waren.
Vanaf die dag is onze
verhouding anders
geworden: alsof de deur
van mijn hart was
opengegaan.

Toen mijn ouders uit
elkaar gingen had ik heel
veel moeite om mijn
vader te vergeven omdat
hij ons in de steek had
gelaten.
Intussen had hij een
nieuw gezin gesticht
en in het begin wou ik
niet met hem praten.
Maar de woorden van
het Evangelie over je
vijand vergeven lieten
me niet met rust.

Ik vroeg Jezus mij te
helpen om deze stap
te zetten. Hierin werd
ik gesteund door een
paar vriendinnen die
ook het woord van
Leven beleven.
Op Vaderdag heb ik
hem een cadeau
gebracht om hem te
laten merken dat ik
hem had vergeven.

Tijdens een
telefoongesprek zei hij
dat hij zich eenzaam
voelde, en ik greep de
kans om hem te
vertellen over mijn
ontdekking dat God
oneindig veel van ons
houdt.
Hij zei dat dit gesprek
hem goed had gedaan
en dat hij een keertje
langs zou komen om
verder te praten.

Deze situatie is niet
makkelijk, maar ik
heb begrepen dat
iedereen fouten kan
maken en de kans
moet krijgen om
opnieuw te
beginnen.
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Met deze zin maakt
Jezus zijn leerlingen
duidelijk hoe hij onder
hen wil zijn. En hoe het
ook na zijn dood
mogelijk zal zijn om met
hem contact te hebben.

Alle geboden kun je
samengevat zien in het gebod
van de wederzijdse liefde
waarvan Jezus met de
voetwassing een heel duidelijk
voorbeeld geeft.

Het gaat dus om de
wederzijdse liefde. God
vraagt van iedere christen
om zijn naaste lief te hebben
en zichzelf weg te schenken,
zoals Jezus heeft gedaan.

Wat is de weg om een
diep contact met hem
te vinden?
Liefde hebben voor
Jezus.

Hoe kunnen we ervaren
dat de Vader ons
liefheeft en in ons komt
wonen?
Jezus vraagt dat we
doen wat hij zegt, dat
we ons houden aan zijn
geboden.

Hoe kunnen we dit
Woord van Leven het
best in praktijk
brengen?
Door er steeds voor te
zorgen dat de liefde onder
ons heerst.
In de wederzijdse liefde
komen alle deugden in ons
tot bloei en wordt ons leven
vol, heilig en gelukkig.
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