Februari 2020
Ogenblikkelijk riep de vader van het kind uit: “Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp” (Mc. 9,24)

Jezus is op weg naar Jeruzalem, vergezeld door zijn
leerlingen. Hij komt bij een vader die hem vraagt zijn
kind te genezen.

Jezus antwoordt hem: alles kan voor wie gelooft.
De vader van het kind vraagt Jezus om nog meer te
kunnen geloven.

Paul uit Kenia vertelt: “Ik wilde, met mijn mooie
kleren aan, vertrekken naar de mis. Net toen vroeg
mijn papa me om water te gaan halen. Ik heb nee
gezegd.

Ik was onderweg naar de kerk, toen op straat een
stemmetje in me zei dat ik om moest keren.

Focolare
Beweging

Jezus neemt het kind bij de hand en geneest hem.

Toen ben ik teruggegaan, heb water gehaald voor
mijn papa en ben daarna naar de kerk gerend”.
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Februari 2020
Ogenblikkelijk riep de vader van de jongen uit: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!” (Mc. 9,24)

Jezus is op weg naar Jeruzalem, samen met zijn
leerlingen. Hij komt bij een vader die hem vraagt zijn
kind te genezen.

Jezus antwoordt hem: alles kan voor wie gelooft.
De vader van het kind vraagt Jezus om nog meer te
kunnen geloven.

Paul uit Kenia vertelt: “Ik wilde, met mijn mooie
kleren aan, vertrekken naar de mis. Net toen vroeg
mijn papa me om water te gaan halen. Ik heb nee
gezegd.

Ik was onderweg naar de kerk, toen op straat een
stemmetje in mij zei, dat ik om moest keren.

Focolare
Beweging

Jezus neemt het kind bij de hand en geneest hem.

Toen ben ik teruggegaan, heb water gehaald voor
mijn papa en ben daarna naar de kerk gerend”.
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