het positieve
in de ander zien

“Laat u
met God
verzoenen.”

de nieuwe start
van Paulus

Hoe kunnen wij een bijdrage
leveren aan het plan van
vrede dat God heeft voor
heel de mensheid ?

2 Kor 5,20

De apostel Paulus deed een sterke
ervaring op. Juist hij, die de
christenen vervolgde, ontmoette
op zijn weg volkomen onverwacht
de onvoorwaardelijke liefde van God.
Hij maakte een nieuwe start in zijn
leven en vanaf toen wilde hij leven
naar het voorbeeld van Jezus.

Ook wij kunnen fouten maken en
soms de moed verliezen. Maar we
mogen altijd opnieuw beginnen.
De grote barmhartigheid van God
kan ook ons genezen en ons vrij
maken. We kunnen altijd weer
een nieuwe start
maken!
Is het mogelijk te
vergeven
en weer een nieuwe start
te maken?

Chiara Lubich
schreef:
God is ons allen nabij met zijn liefde.
Hij houdt heel veel van ieder van ons.
In onze manier waarop we in het leven
staan zou zoiets moois zichtbaar
moeten zijn.»

Hoe? «Door elkaar lief te hebben zoals

Jezus ons heeft lief gehad,
zonder vooroordelen en zonder
ons af te sluiten voor wie dan ook.
Door het positieve in de ander te
vinden en te waarderen.

«Als wij zo leven, verrijken wij
onze dagen met gebaren van
vriendschap en verzoening.»
www.focolare.nl

ervaring
Op veel plaatsen in onze wereld
zijn er grote oorlogen aan de gang
die maar niet lijken te stoppen.
Vele families lijden eronder.
Gloria (20 jaar) vertelt:

“We hoorden dat er een dorp in brand was
gestoken, de mensen hadden alles verloren.
Met m’n vrienden hebben we van alles wat
maar nuttig kon zijn bij elkaar gezocht
- matrassen, kleding, voedsel - en we zijn
op weg gegaan.
Na 8 uur kwamen we aan bij de mensen die
totaal waren uitgeput. We luisterden naar
hun verhalen, we probeerden troost te
bieden… Een gezin vertelde ons:
“Ons dochtertje was nog binnen in het huis
toen het aangestoken werd. Het leek of we
allemaal met haar dood zijn gegaan.
Het is jullie liefde die ons de kracht geeft om
de mannen die ons dit hebben
aangedaan te vergeven”.

Heb jij ook wel eens
iemand iets vergeven?
Of iemand anders jou?

