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WOORD VAN LEVEN

Marcus 16:15

"Trek heel de wereld rond en verkondig
het goede nieuws aan alle schepselen."
Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus voor
ons is gestorven. Hoewel Hij geen schuld had
werd Hij gekruisigd en gaf Hij zijn leven voor ons.

Met Pasen vieren we dat Hij is opgestaan.
De dood blijkt niet het laatste woord te hebben.
Jezus verschijnt daarna op verschillende
momenten aan zijn leerlingen.
Ze voelen eerst een grote vreugde, al begrijpen
ze nog niet waarom ze van binnen zo blij zijn.
Later begrijpen ze dat Hij in hun midden is.
In de laatste ontmoeting met zijn leerlingen
roept Hij hen op om het Evangelie te verkondigen
en om het goede nieuws overal te vertellen:
dat Hij onze zonden op zich heeft genomen,
dat Hij ons wil vergeven en we altijd weer
opnieuw mogen beginnen,
dat Hij ons oneindig lief heeft.

"Trek heel de wereld rond en verkondig
het goede nieuws aan alle schepselen."
Ook belooft Hij dat na zijn vertrek de Heilige
Geest zal komen.
Hoewel Hij niet meer fysiek bij hen zal zijn,
ervaren ze toch zijn aanwezigheid.
En nog steeds kunnen wij die ervaren.
De Heilige Geest geeft ons kracht en inspiratie
om onze naaste lief te hebben ook als het
moeilijk is,
geeft ons moed om het goede nieuws te
vertellen
en maakt ons enthousiast om samen met
anderen te bouwen aan een wereld van vrede,
waarin Hij in ons midden kan zijn.
ERVARING VAN ROBERT (NIEUW ZEELAND)

“Met een groep jongeren uit onze regio zijn
we begonnen aan een project van herstel en
verduurzaming van de haven van Porirua.
Bij dit initiatief zijn ook de autoriteiten en
mensen uit de buurt betrokken.
Ons doel is ervoor te zorgen dat er weer
schoon water kan stromen en dat visserij
zonder vervuiling weer mogelijk wordt.
Het initiatief maakt iedereen enthousiast
en er is een grote saamhorigheid onder alle
medewerkers ontstaan.”
www.focolare.nl

