Pieter uit
Nederland

Een Pool
in de mist
Die ochtend was het
verschrikkelijk mistig. Ik
was net met mijn
krantenwijk begonnen,
toen een man naar me toe
liep: hij leek wel in paniek.

"I can't find my
new workplace".

Hij moest naar het
industrieterrein, aan de
andere kant van ons
dorp: normaal was het al
niet makkelijk om het te
vinden, maar nu met die
mist was het echt
onmogelijk.
Hoe zou ik me gevoeld
hebben als ik naar mijn
nieuwe werk moest en
de eerste dag al te laat
zou komen?
"Follow me“, zei ik.
In plaats van veel
uitleggen ben ik voor hem
uit gefietst naar het
industrieterrein.
Die man was heel
dankbaar, dat snap je wel!
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En die eventueel de
handen uit de mouwen
steekt.
Een liefde waarmee je
Jezus in je broer of zus
bemint.
Dit is Jezus komen doen:
het vuur op aarde
brengen, ons de Heilige
Geest geven, die in ons
hart de liefde aansteekt.

Die liefde is als vuur:
belangrijk is dat die blijft
branden.

Deze liefde moeten we
brandend houden.

En daarvoor moet
het iets verbranden,
Ons eigen ik.

En ik als een speer
weer terug, want de
kranten moesten
vóór zeven uur
binnen zijn.
Van binnen voelde
ik een geweldige
vreugde.

Hoe is die liefde?
Die liefde is niet alleen
voor je vrienden…

Dit is liefde voor
iedereen zoals de liefde
Het was een Pool.
Ik vroeg hem:

“Waar moet je dan
zijn?"
Hij pakte een boekje uit
zijn zak en liet me het
adres zien.

Het is een liefde die zich
één maakt met iedereen,
die met de ander meelijdt
en deelt in hun zorgen en
wensen.

van de hemelse Vader,
die de zon laat opgaan
over alle mensen, zowel
goede als slechte.
Deze liefde begint als
eerste, en verlangt niets
terug.

Als een vuurtje
eenmaal brandt
en meer brandstof
krijgt kan het in korte tijd
uitgroeien tot een
levensgroot vuur, het
vuur van de vrede en de
broederschap die Jezus
wenst.

Als je om je heen kijkt
ontdek je mensen die arm
of eenzaam zijn:
eenzame oudere
mensen,
dat kind dat gepest
wordt…
Die zijn er misschien
zelfs in je eigen straat,
in je eigen flatgebouw...
Jezus verschuilt
zich in ieder van
hen en vraagt om
bemind te worden,
geholpen,
getroost...
Houd een wedstrijd
met je vrienden
wie de meeste
mensen weet bij te
staan die hulp nodig
hebben.
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Hier knippen en vouwen. Zo wordt het een handige boekenlegger.

