
 

In de huid van de ander

Paulus uit Tarsis heeft de liefde van Jezus leren kennen. Hij 
nodigt alle christenen uit te leven zoals Jezus door iedereen lief 
te hebben. 

We kunnen als het ware "in de huid van de ander kruipen" en 

blij zijn met hen die gelukkig zijn en diegenen troosten die 

verdrietig zijn. 

Dan kan de liefde wederzijds worden en ook zullen ook wij liefde 

terug ontvangen. 

Stefany en Claire spelen buiten, terwijl moeder op het balkon 

is. Er komt een oude vrouw aan die uitglijdt en op de grond 

valt. Twee elegante dames komen voorbij, maar helpen haar  

niet: de oude vrouw is niet erg schoon. 

“Maar het is Jezus!” - zegt Stefany – “laten we haar gaan 

helpen!” "Nee, ik kom niet", zegt Claire. Stefany rent naar de 

oude vrouw. Met al haar kracht probeert ze de vrouw omhoog 

te trekken, maar het lukt niet. Uiteindelijk besluit Claire haar 

toch te helpen, maar ... het lukt niet! 

Een politieagent komt voorbij. Hij helpt de oude vrouw weer 

op te staan. Dan vraagt hij wat er is gebeurd. Stefany legt 

alles uit. De politieman is onder de indruk en bedankt de 

kinderen. 

“Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft” (Romeinen 12,15). 
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