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Van een afstand zag ik dat ze bezig
was om een groot pak naar de auto
te dragen.

Ik deed net of ik haar niet had gezien of gehoord en bleef
lekker doorspelen. Ook mijn vrienden zeiden dat ik niet
naar mijn tante hoefde te luisteren: “Dat pak is trouwens
ook veel te zwaar voor jou.”
Maar het kleine stemmetje in mij werd steeds harder:
“Sameh, jij bent een vriend van Jezus, jij bent anders”. “Het
is Jezus die me nu roept”, zei ik bij mezelf. Ik ben op een
drafje naar mijn tante gelopen om haar te helpen.

M’n vrienden begonnen meteen misselijke grapjes te
maken. Ik was al volop bezig om te proberen die zware
doos op te tillen en op mijn rug te krijgen, wat niet meteen
lukte. Opeens ging het als van een leien dakje en toen ik
me omdraaide begreep ik waarom: al m’n vrienden waren
komen helpen.

Een van hen zei: “Jezus geeft vreugde aan
wie Hem beminnen.”
Je kunt je voorstellen dat ik superblij was!

Liefheben met daden. Maar wat
heeft dat met het geloof te maken?
De apostel Johannes waarschuwde de
christenen voor mensen die hun geloof in
Jezus wel beleden, maar daar geen daden op
lieten volgen.
Ik begrijp het! Het eerste kenmerk van de liefde
is dat ze concreet is.
Jezus heeft ons niet liefgehad met mooie
toespraken, maar Hij ging weldoende rond en
genas iedereen. Hij was volledig beschikbaar
voor al wie bij Hem kwamen, te beginnen bij
de zwaksten, de armsten, de mensen die aan
de kant stonden. Hij gaf zijn leven voor ons.
Kun je een voorbeeld geven van
zo’n concrete actie van Jezus?
Zoek in het evangelie eens enkele
van die verhalen op.
Wat betekent het dat we in de
waarheid liefhebben?
De ware liefde laat zich ook inspireren door
de waarheid die we in Jezus vinden.
Laten we liefhebben volgens de lijn en met de
maat die Jezus ons heeft laten zien.
De boodschap is overduidelijk! Het is een
oproep tot een werkelijk christen-zijn, waar
Jezus zoveel nadruk op heeft gelegd.
De wereld van vandaag wil mensen zien die
geloofwaardig zijn; die liefhebben niet alleen
met woorden maar vooral met hun daden.
Laten we dus zo liefhebben en instrumenten
zijn van Jezus’ liefde voor deze wereld.
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Een tekst van Chiara Lubich, bewerkt voor Teens 4 Unity.

LATEN WE DUS
LIEFHEBBEN, NIET
MET WOORDEN,
MAAR MET DADEN
EN BEGINNEN MET
DE NEDERIGE
DIENSTEN DIE ONS
GEVRAAGD WORDEN
DOOR DE MENSEN
OM ONS HEEN.

In Actie…
MAAK EEN LIJST MET
CONCRETE BEMIN-ACTIES
VAN JEZUS EN ZOEK DE
BIJBEHORENDE TEKST OP!

HIER KNIPPEN EN VOUWEN. HET WORDT EEN HANDIGE MEMORY KAART .

Toen we met de kinderen lekker aan
het voetballen waren hoorde ik plots
dat mijn tante me riep.

«WE MOETEN NIET LIEFHEBBEN
MET DE MOND, MET WOORDEN,
MAAR WAARACHTIG, MET DADEN.»

KNIPPEN EN VOUWEN; GEBRUIK DE BINNENKANT VOOR JE GEDACHTEN OVER DIT WOORD VAN LEVEN.

Hallo, ik ben Sameh uit Irak.
Ik wil jullie vertellen wat ik laatst heb meegemaakt.
In de zomer waren we met familie en vrienden een
uitstapje gaan maken.

(1 Joh 3,18)

