
 

 

De apostel Paulus zit in de gevangenis in Rome en 
schrijft aan de mensen van Efeze, de stad waar hij had 
gewoond. Hij had hen zoveel over Jezus verteld. 
. 

Paulus schrijft: “Als wij doen wat Jezus ons zegt, dan 
komt het licht van liefde in ons hart en zijn wij kinderen 
van God.  
 

Daarom moedigt hij ons aan om goed te zijn, iedereen 
lief te hebben en mensen in nood te helpen. 

" Leef als kinderen van het Licht van de Heer, want alleen in dat licht 
kunnen goedheid, eerlijkheid en trouw groeien." (Efeziërs 5:8-9) 

 

Lewa uit de Ivoorkust vertelt:  
Ik was thuis bij mijn mama. Plots hoorden we 
iemand op de deur kloppen.  
 

Wij deden de deur open.  We zagen een meisje dat om 
eten kwam vragen.  Ze had honger, want ze had de 
hele dag niets gegeten. 

Ik herinnerde mij dat Jezus in het hart van iedereen 
is. Dus vroeg ik aan mama: “Zullen we haar ons 
avondeten geven?” Mama vindt dit een goed idee.   
Dat deden we en daarna waren wij heel blij. 
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Wij deden de deur open.  We zagen een meisje dat om 
eten kwam vragen.  Ze had honger, want ze had de 
hele dag niets gegeten.  

Ik herinnerde mij dat Jezus in het hart van iedereen 
is. Dus vroeg ik aan mama: " “Zullen we haar ons 
avondeten geven?” Mama, vindt dit een goed idee.  
Dat deden we en daarna waren wij heel blij. 
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