
“Wees blij met wie 
zich verblijdt, 
heb verdriet met wie 
verdriet heeft.”    

Romeinen 12, 15

Je één maken
met de ander

De apostel Paulus schrijft 
deze zin in zijn brief aan 
de Romeinen. 

Hij nodigt hen uit om 
iedereen lief te hebben, 
ook buiten de kring van de 
christen gemeenschap. 
Een liefde zonder grenzen.
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Ervaringen
uit de Wereld:

Tijdens het hele jaar heb ik 
extra tijd besteed aan mijn 
huiswerk. 

Eerst vond ik het moeilijk om 
meteen uit school te 
beginnen met studeren, 
maar langzaamaan is het 
een gewoonte geworden.

Mijn vrienden uit de straat 
kwamen vaak vragen of 
ik kwam spelen, maar 
meestal zei ik dat ik niet kon. 

Het afgelopen jaar is het heel 
goed gegaan: voor alle 
vakken heb ik ruim 
voldoende gehaald.

Ook nodigt hij hen uit om 
IN DE SCHOENEN VAN 
DE ANDER te gaan staan. 

Er wordt gezegd dat de 
omvang van de kruin van een 
boom overeenkomt met de 

omvang van zijn wortelstelsel. 

Om lief te hebben zoals 
Jezus lief had, is het nodig 
JE ÉÉN TE MAKEN.

Dat wil zeggen
ons inleven in de ander; 
zijn of haar problemen en 
behoeften werkelijk 
begrijpen;
onszelf als het ware in zijn 
plaats stellen. 

Je één maken in alles, 
behalve in de zonde.

Tot mijn verbazing had mijn 
vriend Bob voor vier vakken een 
onvoldoende. 
Hij kreeg na de vakantie nog 
een herkansing en kon dan 
misschien toch nog over. 

Mijn eerste gedachte was: 
“Eigen schuld, hij heeft het hele 
jaar buiten gespeeld in plaats 
van te studeren!” 

Zoals iedere zomer heb ik hem 
uitgenodigd om met mijn familie 
mee te gaan op vakantie aan 
zee. Maar zijn moeder vond het 
niet goed, hij moest thuis blijven 
vanwege zijn herexamens. 
Ik vond het heel jammer en 
vroeg me af wat ik moest doen.

Ik ben met haar gaan spreken en 
heb haar voorgesteld dat hij toch 
met ons mee zou gaan op 
vakantie en dat ik hem iedere dag 
zou helpen met huiswerk maken. 
Ze vond het een goed idee.

Iedere dag zijn we vroeg 
opgestaan om samen te 
studeren. Daarna hadden we de 
rest van de dag vrij om naar het 
strand te gaan. Het waren 
fantastische dagen.

Een keer toen ik ‘s ochtends 
opstond had ik totaal geen zin om 
huiswerk met hem te maken en 
had ik even spijt dat ik hem had 
uitgenodigd. Maar meteen daarna 
voelde ik dat het toch goed was 
en dat ik het uit liefde kon doen.

Diego

Dat geldt ook voor ons. 
Wanneer wij onze relatie met 
God dag voor dag laten 
groeien, zal in ons ook de 
wens groeien om de vreugde 
te delen en de lasten te 
dragen met wie naast ons 
staat.

En de liefde voor onze 
medemens brengt ons 
ook weer dichtbij Hem.

Wanneer we zo leven, 
zullen we onze omgeving 
zien veranderen. 
We zullen merken dat 
belangeloze liefde 
vroeg of laat weer 
terugkeert en 
wederzijds wordt.

Liefhebben is iets moois, 
maar het kan ook echt iets 
kosten. Bob deed iedere dag 
zijn best, hij ging er helemaal 
voor. 

Toen we terugkwamen van 
vakantie is hij doorgegaan 
met studeren en heeft hij alle 
vakken gehaald!

Ik besefte dat het echt de 
moeite waard was geweest 
en voelde een grote vreugde 
in mijn hart. 

WOORD VAN LEVEN
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