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“Ik ben met jullie, alle dagen, 

tot aan de voltooiing van deze wereld”

“Ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze wereld”
Deze belofte van Jezus kan ook ons 
hoop en moed geven op onze levensweg. 

Hij is altijd met ons

«Als we ons iedere morgen bij 
het opstaan afvragen: 
“Wie weet waar God me 
vandaag opwacht?” 
kunnen we van onze dag een 
prachtige ervaring maken.»

Mt 28,20
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Waar kunnen we Hem ontmoeten ?

Dat kunnen we overal doen.
Thuis, op school, met je vrienden, 
in een spel of bijvoorbeeld tijdens een feest. 

Hij is daarbij altijd met ons, ook als we door 
een moeilijk moment gaan.

Ook wij kunnen proberen te leven zoals 
Hij ons heeft voorgedaan. We kunnen 
ons hart openen voor de ander 
en delen met wie naast ons staat.

«Hij is daar om de hoek, naast mij, naast jou. 
Hij verbergt zich in de arme mens, in degene waar 
op neer gekeken wordt, in iemand die van geen 
betekenis is, in de zieke, in iemand die om raad 
vraagt, in iemand die vastzit. Hij is in diegene die 
gepest wordt of buitengesloten...».

Laten we Hem gaan zoeken in onze stad:

Wat een super ervaring hebben we 
beleefd in Detroit!!!

Met een equipe van tieners en 
volwassenen hebben we samen vijf 
dagen lang ‘grijze’ wijken in onze stad 
als het ware wat meer kleur gegeven. 
We hebben meegeholpen met koken 
voor daklozen, een park schoongemaakt, 
in een groententuin meegewerkt... 
concrete acties waar we konden 
beminnen. Aan het einde van die dagen 
voelden we ons allemaal veranderd van 
binnen: vol van die echte, diepe vreugde.
Vanaf het begin letten we erop dat er 
onder ons de wederzijdse liefde 
aanwezig zou zijn, want dat was het 
mooiste geschenk dat we konden geven 
op de verschillende plaatsen.

Iedereen beminnen en als eerste 
beminnen was simpelweg onze 
manier van leven en dat gaf meteen 
een prachtige atmosfeer die 
ons hielp om ons helemaal te geven. 

uit de Verenigde Staten

Voordat Jezus terugkeert naar de Vader ontmoet Hij 
de leerlingen met wie Hij zijn leven had gedeeld. 
Hij geeft hen de opdracht om zijn werk voort te 
zetten. 

Maar hoe is dat mogelijk ? Hoe kunnen zwakke 
mensen nu het werk en leven van Jezus voortzetten? 
Jezus verzekert hen dat Hij hen nooit alleen laat en 
dat Hij iedere dag met hen zal zijn.
Deze overtuiging helpt hen en geeft hen kracht.

Heb je wel eens ervaren 
dat Jezus dichtbij je is?
Dat Hij je kracht geeft in 
een moeilijk moment?

We kunnen Hem overal om ons heen ontmoeten: in de mensen die het moeilijk hebben, in vrienden die naast je leven… 
Deel met hen iets moois, of iets moeilijks, soms is het geven van een glimlach al genoeg of een positief gebaar…


