
“Bewaar door 
de Heilige Geest, 
die in ons woont, 
het goede dat je is 

toevertrouwd.” 
2 Timoteüs 1,14

Een ander kostbaar geschenk 
dat we hebben ontvangen is 
zijn woord, dat woord van God 
is. 

Hij geeft ons zijn woord zodat 
het in ons vrucht kan dragen. 
Hij wil in ons leven en in ons 
handelen.

Op een dag las ik het woord van 
leven dat ons vroeg om moeilijkheden 
van anderen ter harte te nemen.

Ik moest denken aan mijn klasgenoot 
en begreep dat ik mijn houding naar 
hem moest veranderen; ik voelde in 
deze woorden dat Jezus me dit vroeg.
Ik ben begonnen om hem te helpen 
met zijn huiswerk, 
vooral met wiskunde en 
natuurkunde want die vakken 
lukken mij het beste. 

Ervaringen
uit de 

Wereld:

Een jongen uit mijn klas werd erg 
gepest, hij leed er enorm onder. 
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Geschapen 
als Geschenk 
voor Iedereen

Als we ook deze maand 
proberen het woord in ons hart 
te hebben en het te beleven, 
kan het ons helpen om 
ons kompas op Hem gericht te 
houden in alles wat we doen.

Het zorgt ervoor dat we 
aandacht besteden aan wat de 
ander nodig heeft, 
dat we dienstbaar zijn 
naar onze broers en zussen.

Dan kan als het ware 
‘Jezus in ons geboren worden’
en leven we zoals Hij in onze 
plaats geleefd zou hebben.

R. (Kameroen)

Waar ik woon is geweld de gewoonste 
zaak van de wereld, het is er iedere dag. 
Vaak zijn het juist degenen die het toch 
al moeilijk hebben die er het slachtoffer 
van worden. 

Ik ben begonnen het 
vaak voor hem op te 
nemen. Op een gegeven moment 
begonnen ook andere klasgenoten 
dat te doen. Nu is er al een aardige 
groep die hem erbij betrekt.
Het maakt me blij om te zien dat 
het nu beter met hem gaat. 
Ook heb ik een goede kant van 
een heel aantal van mijn 
klasgenoten ontdekt.

Eén van deze kostbaarheden 
is het geloof:
geloven in de oneindige liefde 
van God voor ieder van ons.

Ieder van ons is een tempel van 
de Heilige Geest, die het mogelijk 
maakt om de kostbaarheden
die ons zijn toevertrouwd te 
ontdekken en te laten groeien.

Ik vond het erg om hem zo te zien, 
maar wist niet zo goed hoe ik zijn 
situatie zou kunnen veranderen.

Ook bij ons op school komt het voor.

zou gaan betrekken
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