2
WvL

WOORD VAN LEVEN

ONZE ERVARINGEN

Jesaja 66,13

Hoi, ik ben Omar en ben 15 jaar

“Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal Ik jullie troosten”

SAMEN IS HET MOGELIJK

Op school had ik een klasgenoot
die veel moeite had met de proeven
tijdens natuurkundeles. De anderen
maakten er steeds grapjes over als
het hem weer niet lukte.

We hebben het allemaal wel eens gezien:
een kind dat zich huilend in de armen van
zijn moeder werpt. Wat er ook is
gebeurd, moeder droogt zijn tranen, en
daarna begint het weer te glimlachen.
Haar aanwezigheid en liefde zijn genoeg.

.

Ik begreep niet waarom iedereen
zo tegen hem deed.
Als ik in zijn plaats zou zijn,
hoe zou ik me voelen?

ERVAREN EN DOORGEVEN

We moeten onze ogen en ons hart
openen om het te ‘zien’,
om te ervaren dat Hij ons lief heeft.
Dan kunnen we de liefde doorgeven
aan anderen die lijden. We kunnen hen
troosten en er voor hen zijn.
HET LIJDEN DELEN

Dat is ook de diepe ervaring van Chiara
Lubich: “Heer, geef mij allen die eenzaam
zijn... Ik heb in mijn hart de grote liefde
gevoeld die in uw hart opkomt voor alle
verlatenheid in de wereld. Ik houd van allen
die ziek zijn en alleen.
Wie troost hun verdriet? Wie treurt over
hun langzame dood? En wie drukt een
vertwijfeld hart aan zijn hart?
ZIJN ARMEN ZIJN

Laat mij in de wereld het
tastbaar teken zijn van
uw liefde, God.
Laat me uw uitgestrekte
armen zijn die alle
eenzaamheid in de
wereld naar zich
toetrekken en in liefde
omzetten.”

Heb jij ook wel eens zo’n ervaring opgedaan ?

Zo is God met ons,
Hij vergelijkt zichzelf
met een moeder.

Op dat moment zei ik tegen hem:
“Probeer het nog eens, je zal zien
dat het lukt!” Hij antwoordde:
“Zie je niet dat ik het probeer?
Maar het lukt me gewoon niet.
En al helemaal niet als iedereen
de gek met mij steekt!”
Ik ging naar hem toe en begon hem
te helpen totdat de proef lukte.
Vanaf dat moment delen we samen
onze belevenissen, de ervaringen
die we opdoen met het Woord van
leven. En we helpen elkaar tijdens
de les.

