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WOORD VAN LEVEN

een
succesvolle
strategie

p school heb
ik aangeboden
om naast een
klasgenoot te
gaan zitten
die veel moeite
had met biologie.
Zo kon ik hem wat
extra uitleg geven
en aanmoedigen
als hij overhoord
werd.

“Ik geef jullie een nieuw gebod:
heb elkaar lief.”
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Ik merkte dat hij vaak wel het antwoord wist,
maar dat hij zo onzeker was van zichzelf dat hij
het niet hardop durfde te zeggen.
Na een tijdje haalde hij betere cijfers.
Omdat hij ook moeite had met scheikunde
hebben we daar dezelfde techniek gebruikt.
Omdat het goed bleek te werken, heeft een andere
klasgenoot aan de lerares gevraagd of hij aan
de andere kant naast mij mocht gaan zitten.

Zij heeft hier niet alleen mee ingestemd, maar ze
heeft deze “strategie” overgenomen om al
degenen te helpen die leerproblemen hebben.
Ieder van hen zit nu naast iemand die hen kan
helpen om de les beter te kunnen volgen.

zegt Jezus vlak voordat Hij gevangen genomen
D itwordt.
Je kunt het als het ware zien als een deel van
zijn testament.
De laatste woorden die een vader zegt voordat hij
sterft, vergeet je nooit meer. Kun je nagaan hoe
belangrijk deze laatste woorden van Jezus zijn!
Laten we samen proberen ze echt te begrijpen!

Johannes 13, 34
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WAAR
JE JEZUS
KUNT
VINDEN

HIERAAN
HERKEN JE
EEN
CHRISTEN

DE WEDERZIJDSE
LIEFDE
BOUWT
DE EENHEID OP

is op vele manieren aanwezig, bijvoorbeeld in
J ezus
de Eucharistie, en ook daar waar wederzijdse liefde
is onder de mensen.
Hij zegt zelf «Waar twee of drie in mijn naam bijeen
zijn, daar ben Ik in hun midden».
Als we samen zijn en we hebben die liefde,
dan kan Hij onder ons aanwezig zijn.

je dus wilt weten waaraan je de échte
A lsleerlingen
van Jezus kunt herkennen, dan is dat aan
de levende wederzijdse liefde.

Als die ontbreekt, dan zal de wereld Jezus niet
meer kunnen ontdekken in de kerk en onder de
christenen.
wat is het gevolg van de eenheid?
E nJezus
zegt: "... Laat hen allen één zijn ...
opdat de wereld gelooft...”

De eenheid, die de aanwezigheid van Christus
onder de mensen zichtbaar maakt, kan de wereld
overtuigen. Als de wereld de eenheid,
de wederzijdse liefde ziet, zal ze geloven!

