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“Ik zal jullie een nieuw hart en
een nieuwe geest geven.”
Ezechiël 36, 26

moment voor moment

Hebben wij echt een nieuw hart
en een nieuwe geest nodig?
Het is genoeg om om ons heen te kijken:
geweld, corruptie en haat. Vaak zijn de harten
van mensen afgesloten voor het plan dat
God heeft met de mensheid en
met heel de schepping.
En als we eerlijk naar onszelf kijken,
is ook niet in ons hart soms egoïsme ?

Ook al komen we soms geweld of
onverschilligheid tegen om ons heen,
we hoeven nooit de moed te verliezen.

Wij zijn allemaal geroepen om de wereld
om ons heen mooier te maken.

Als we trouw blijven aan zijn uitnodiging om
iedereen lief te hebben, als we proberen de
stem van Jezus in ons te volgen, worden we
bouwers van een nieuwe wereld!

( de vraag )
Doen we de dingen die we
doen echt uit
liefde voor de ander?

( het interview )
Een groep jongeren uit Granada
in Spanje, die al een aantal jaren
samenkomt rond het Woord van
leven.
“Met onze groep wilden we iets
concreets doen, een weekend met
sociale aktiviteiten om het Woord van
leven in praktijk te brengen.
We hebben een bezoek gebracht aan
een opvang voor daklozen,
mensen die geen eigen huis hebben
en vaak op straat leven.
Het was een sterke ervaring voor ons
allemaal, waar we ons door geen
enkele hindernis lieten stoppen.
Daarnaast organiseren we ieder jaar
een fancy fair waarvan de opbrengst
naar een goed doel gaat.
Ook enkelen van onze ouders werden
enthousiast toen ze ons erover
hoorden vertellen en hebben
meegeholpen.
Ook dit was een nieuwe ervaring om
samen, volwassenen en jongeren,
zo’n aktiviteit te organiseren.
Al was het in het klein, we hebben
met zijn allen een nieuwe wereld
opgebouwd.“

“Ik zal jullie een nieuw hart geven…”

( werk in uitvoering )
«... Ieder die naast ons staat lief hebben zoals
God hem liefheeft. En aangezien we in de tijd
leven, proberen we de naaste die in dat
moment naast ons staat lief te hebben,
zonder met onze gedachten nog stil te blijven
staan bij degene die we een minuut eerder
hebben ontmoet.»

Fabio Ciardi

Dat is de grote opdracht die God ons heeft
gegeven. Wat een vertrouwen stelt Hij in ons!

Christus nodigt ons uit om ons hart
net zo ruim te maken als dat van Hem.
Dat is nogal wat! Maar het is het enige dat
nodig is, het enige dat blijft.
Als dat gedaan is, is alles gedaan.

( mijn aantekeningen )
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