Woord van
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Vrij om lief te hebben

September 2022

"Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik slaaf van iedereen
geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen!" (1 Kor 9:19)

De apostel Paulus maakt lange reizen om aan
velen de liefde van Jezus bekend te maken.
Tijdens één van zijn reizen gaat hij naar de stad
Korinthe in Griekenland.

Cecilia uit Madrid: Op een avond keken we samen
met mijn vader en mijn broer naar een
voetbalwedstrijd op televisie.

Hij ziet dat sommige leerlingen, die onlangs christen zijn
geworden, niet begrijpen hoe ze zich moeten gedragen.
Voor Paulus is het belangrijkste altijd liefde voor iedereen
te hebben, vooral voor de allerzwaksten.

Daarom zei hij hen: “Ook al heb je je vrijheid, probeer
altijd de ander te dienen en mensen in nood te
helpen.”

Mama kwam binnen en zei: 'Maar niemand denkt aan
mij dat ik moe terugkom van mijn werk en dat ik het
avondeten moet klaarmaken? Wie helpt mij met
koken?

Ik wilde de wedstrijd op tv kijken, maar ik dacht: “Ook
in mijn moeder is Jezus om van te houden!” Ik stond op
en ging naar de keuken om te helpen. Ik maakte mama
blij en toen won ons team met 4-0!!!
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