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WOORD VAN LEVEN

“Wie bij Mij komt
zal Ik niet wegsturen.”
Johannes 6:37

God houdt van iedereen, van alle mensen.
Hij is ieder van ons nabij met zijn liefde
en barmhartigheid.
We mogen ons helemaal aan Hem toevertrouwen.
Ook als we iets hebben gedaan waar we spijt van
hebben, iets dat we achteraf liever anders
hadden gedaan:
we mogen Hem altijd om vergeving vragen
en weer opnieuw beginnen.
“Wie bij Mij komt zal Ik niet wegsturen.”
Jezus vraagt ons om op dezelfde manier te leven
als Hij het ons heeft voorgedaan:
om barmhartig te zijn voor iedereen om ons heen,
om te vergeven als iemand ons pijn heeft gedaan,
om iedereen te beminnen,
man of vrouw, jong of oud,
van onze eigen land of van een ander land.
Hij wil niemand wegsturen en buiten sluiten
en Hij vraagt ons om ook zó te leven.
Het is een liefde die hart en armen opent
voor mensen die pijn hebben,
voor hen die het moeilijk hebben,
voor zondaars die berouw hebben.

Een liefde die iedereen welkom heet:
vriend, familielid of vreemdeling,
een liefde die vele malen vergeeft.
DE FIETSVAKANTIE

Met een groep vrienden hebben we een grote
fietstocht door Spanje gemaakt. Iedere dag
probeerden we zoveel mogelijk bij elkaar te
blijven en het tempo aan elkaar aan te passen.
Zo is het ons gelukt om iedere dag samen op
een camping te arriveren.
Op een dag reden we door een Spaans dorpje
en het was bloedheet. Het bleek dat we fout
waren gereden en we moesten via een
kiezelpad weer terug om op de goede weg te
komen. Mark was hier niet blij mee omdat hij
met zijn wielrennersfiets dan grote kans had op
een lekke band. Met Mark probeerde ik een
andere weg te zoeken, maar tevergeefs.
Na een tijdje zoeken zijn we toch maar het
kiezelpad opgereden.
Toen de groep weer bij elkaar was, waren
sommigen geïrriteerd want we zouden nu
later aankomen op de camping. Met een
beetje gemompel zijn we doorgereden.
Niet lang hierna konden we een tandje
terugschakelen voor een lange heuvel die we
op moesten. Toen iedereen boven was,
bood ik mijn excuses aan en uiteindelijk deden
de meesten dat ook. We hadden de kleine
onenigheid met een simpel gebaar opgelost
en elkaar vergeven. We klopten elkaar op de
schouders en fietsten aan één stuk door
naar de camping!
www.focolare.nl

