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ONZE ERVARINGEN

WvL

ERVARINGEN DELEN

Als we het samen lezen - Jezus leeft waar
mensen in zijn naam verenigd zijn dan maakt Hij-in-ons-midden duidelijk hoe
we zijn woord in praktijk kunnen brengen.
En als we onze ervaringen die we ermee
opdoen met anderen delen, dan blijft
het vuur in ons brandend en groeit.

Dan ervaren we dat niet ik of wij de
woorden leven, maar dat het Woord zelf in
ons en onder ons leeft. En Hij kan werkelijk
een revolutie voortbrengen.

CRISTINA (Italië)

ALSOF IK EEN DONKERE BRIL OP HAD

Het licht dat ik nodig had: het Woord van God !

Matteüs 23,8
WOORD VAN LEVEN
«Jullie hebben maar één meester, en jullie
zijn elkaars broeders en zusters.»
«Waarom overal de waarheid zoeken, als ze al
bestaat in Jezus, de Godmens? Als het de
waarheid is die ons aantrekt, laten we Hem dan
zoeken, Hem volgen en al het andere opgeven».
Het is de conclusie die Chiara trok toen zij zich
op jonge leeftijd afvroeg wat er nu waar is en
wat niet.
ZOEKEN NAAR DE WAARHEID
Met haar eerste vriendinnen begon ze het
Evangelie te lezen. De woorden van het
Evangelie zijn uniek en fascinerend.
Ze gaan niet alleen over het verleden zoals in
een geschiedenisboek, maar het zijn woorden
van Jezus, die zich ook vandaag tot ons richt.
IS JEZUS ECHT ONZE MEESTER ?
We komen in aanraking met allerlei ideeën en
leermeesters. Toch hebben de woorden van
Jezus nog steeds een diepgang en een kracht
die andere woorden, zelfs die van de grootste
filosofen, politici of dichters, niet hebben.
Jezus’ woorden zijn ‘woorden van leven’
die geleefd kunnen worden en een volheid
geven. Ze geven ons het leven van God zelf.

De week begon niet goed: het leek erop
dat niemand me begreep. Ik had het
gevoel dat ik er helemaal alleen voor
stond en niemand me steunde.
Het lukte me niet iets positiefs te zien
en alles wat me tot dan toe leuk leek
had zijn kleur verloren.
Op zondag ben ik naar de mis gegaan
waar het Evangelie werd voorgelezen.
Toen begreep ik wat het licht was dat
me ontbrak: het Woord van God!
Het woord was wel in me ieder moment
van die week, maar ik was zo gesloten
en op mezelf gericht, dat ik er niet naar
had geluisterd en Jezus geen kans had
gegeven bij me binnen te komen om me
te helpen Zijn wil te doen! Het was als
een ontmoeting met Hem en ik voelde
een grote vreugde in mij.
Het gaf me nieuwe kracht om te
proberen Zijn wil te doen en daarmee
aan de anderen te laten zien dat Zijn
liefde voor ieder enorm is en nooit
ophoudt te bestaan.
Eén van mijn klasgenoten deed al een
tijdje lelijk tegen me zonder dat ik
begreep waarom. Eerst deed ik ook
lelijk terug, maar nu begreep ik dat ik
op de verkeerde weg was.
Ik heb nu besloten om juist háár dubbel
lief te hebben.

