Ik geloof in
een wereld
van vrede

Ik geloof echter dat een
verenigde wereld van
vrede mogelijk is,
ook al laten de media ons
steeds iets anders zien.
Daarbij vind ik veel steun
bij de Teens4Unity bij mij
in de buurt.

Ik herinner me een periode waarin enkele
jongens op school zonder enige reden mij
steeds weer voor gek zetten.
In mijn gebed heb ik ieder van hen aan God
toevertrouwd. Ik probeerde dingen te
verzinnen om hen te laten merken dat ik
niets tegen hen had. Eén van hen probeerde
ik met iets helpen toen hij een probleem had,
een ander heb ik eens thuis opgezocht...
Na een tijdje begonnen ze met me te spreken
en me te groeten. Inmiddels zijn we maatjes
geworden.
Ik ben ervan overtuigd dat de wereld zal
veranderen als ieder van ons van binnen een
keuze maakt om de naaste lief te hebben en
te bouwen aan een meer verenigde wereld.
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«Wie achter Mij aan wil komen,
moet zichzelf verloochenen,
zijn kruis op zich nemen
Marcus 8,34
en Mij volgen.»
Jezus is onderweg naar Jeruzalem
waar Hij niet lang daarna
veroordeeld zal worden.
Aan de vele leerlingen die Hem
willen volgen zegt Hij:
«Wie achter Mij aan wil komen
…moet zijn kruis op zich nemen»
KRACHT
VINDEN IN IEDERE
ZWAKHEID

Jezus volgen is niet altijd een
makkelijke weg.
Hoewel we in ons leven ook
vreugde en enthousiasme ervaren,
kunnen we net als Hij pijn en lijden
meemaken.

Hoe kunnen wij Jezus volgen?
Door de levensstijl van het
evangelie aan te nemen.
Jezus nodigt ons uit om niet
onszelf meer als centrum van
de wereld te beschouwen,
maar om verder te kijken dan
ons eigen belang:
oog hebben voor de noden van
anderen, tijd en energie
besteden aan de ander,
mensen moed geven en
troosten.

De eerste
stap zetten
naar iemand
die het moeilijk heeft

Je eigen kruis opnemen
in de kleine of grote
moeilijkheden die we tegen
komen.
Daarbij zijn we niet alleen om
het te dragen,
want Hij draagt het met ons.
Het evangelie spreekt over
een graankorrel die moet
sterven om daarna vrucht te
kunnen brengen.
Wanneer je weggeeft uit
liefde, zal het zeker vrucht
voortbrengen.
Je zult kracht vinden in
iedere zwakheid en
Zijn vreugde ervaren.
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ervaring
van Kheder

Alle vrienden van mijn
leeftijd hebben nooit
vrede gekend in ons land
omdat we geboren en
opgegroeid zijn tijdens een
oorlog.
In de harten van velen is er
geen hoop meer op een
betere wereld.

