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ONZE ERVARINGEN

WvL
Jesaja 35, 4

Uit Madagascar

“God zelf zal jullie bevrijden.”
Deze woorden gelden ook voor nu.
We hoeven niet tot morgen te
wachten, of op het leven hierna.

God handelt in het huidige moment.
Zijn liefde heeft geen uitstel
of vertraging.
BELOFTE AAN MARIA
In het Kerstverhaal lezen we ook over de
belofte aan Maria: “De Heer is met je”
De engel verkondigde haar de geboorte
van Jezus. Hij komt om ons te redden!

EEN HELPENDE HAND BIEDEN
Het is alsof Hij zijn hand uitstrekt naar
een schipbreukeling die aan het
verdrinken is.
Helaas zien we het de laatste tijd
dagelijks op TV dat vluchtelingen de zee
proberen over te steken.
Ook zie je dan vaak mensen met
reddingshesjes aan die een helpende
hand bieden.
EEN CONCRETE LIEFDE
Hij geneest ons hart van egoïsme en
moedigt ons aan om anderen te
helpen die in moeilijkheden zijn.
Hij geeft ons er de kracht voor,
ook als het ons moeite kost.
Ook wij kunnen ieder moment de
uitgestoken hand van God grijpen
en Hem met vertrouwen volgen.

Heb jij ook wel eens zo’n ervaring opgedaan ?

Hij heeft medelijden met iedereen in
nood. Hij wil dat niemand verloren gaat
aan egoïsme, onverschilligheid voor
elkaar, haat of verdeeldheid.

Bij ons op school waren enkelen begonnen met
drugs mee te nemen. Een vriendin die ik vaak
hielp met haar huiswerk ging er ook aan
meedoen, samen met nog een aantal
klasgenoten.
Ze begonnen stiekem drugs te gebruiken en
er ontstond verdeeldheid in de klas.
Samen met een aantal vriendinnen realiseerden
we ons dat F. groot gevaar liep.
Ze was een weg ingeslagen waar straks
misschien geen terugweg meer mogelijk was.
We spraken er samen over en het leek mijn
vriendinnen het beste als ik er een keertje met
haar over zou praten, omdat ik haar ook vaak
hielp bij haar huiswerk.
Ik heb gebeden en Jezus gevraagd mij de goede
woorden te geven, dat ze mijn liefde zou
voelen. In het begin zei F. me dat ze probeerde
er mee te stoppen. Maar langzamerhand
veranderde ze van idee, en zei ze dat ik haar ook
niet meer hoefde te helpen met haar huiswerk.
Voor een lange tijd zei ze niets meer tegen me,
en ook niet tegen mijn vriendinnen.
Onze schoolreis die al lang geleden was
aangekondigd begon in de buurt te komen.
Nu moesten we gaan samenwerken in de klas,
ook met F., maar we waren erg verdeeld.
Ook al was ik er zeker van dat ik eigenlijk niets
verkeerd tegen haar had gezegd, heb ik haar
mijn excuses aangeboden.
Mijn vriendinnen hebben hetzelfde gedaan.
We raakten weer bevriend zoals eerst.
Korte tijd later werden de leerlingen ontdekt die
drugs meenamen naar school en moesten bij de
schoolleiding komen. Ook wilde men weten wie
er allemaal bij betrokken waren.
Enkele leerlingen hebben opgebiecht en excuses
aangeboden. Zij konden blijven.
Anderen daarentegen bleven ontkennen, maar
toen later ontdekt werd dat ze ook schuldig
waren, werden ze van school gestuurd.
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