«IK GELOOF,
KOM MIJN
ONGELOOF
TE HULP.»
Marcus 9,24
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Tijdens zijn reizen ontmoet Jezus vele mensen
en leeft met hen mee in al hun blijdschap en verdriet.
Hij luistert naar de roep om hulp van een man
die Hem vraagt zijn ernstig zieke kind te genezen.
Om het wonder te laten gebeuren vraagt Jezus aan de
vader van het kind om geloof te hebben.
DE SCHIJNBARE TEGENSTELLING
VAN HET EVANGELIE
Erkennen dat we zwak zijn,
dat we grenzen hebben.
Juist in onze zwakheid
zijn we sterk en kunnen we
ervaren dat God dichtbij ons is.
Jezus heeft ons gedurende
heel zijn leven het voorbeeld
gegeven door te dienen,
door de laatste plaats
in te nemen.
Dit is de beste houding
om een verlies
om te draaien
in overwinning.
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Sinds enige tijd komen er bij mij sterke vragen op over
het geloof. Het is voor mij een tijd vol twijfels, veel van
mijn zekerheden zijn op de achtergrond geraakt.
Ik ben gestopt met bidden en weet niet of ik nog
geloof in een God die van iedereen houdt.
Roberta, 16

WAT BETEKENT GELOVEN
VOOR IEDER VAN ONS?
Een gedachte van Chiara Lubich

«GELOVEN IS BESEFFEN DAT GOD NAAR
ONS OMZIET EN ONS LIEFHEEFT,
weten dat elk gebed, elk woord, elk gebaar,
iedere droevige, blije of neutrale gebeurtenis,
iedere ziekte, alles, alles, alles door God gezien wordt.
EN ALS GOD LIEFDE IS, DAN IS
VOLLEDIG VERTROUWEN IN HEM HEBBEN
NIETS ANDERS DAN EEN LOGISCH GEVOLG.
We kunnen dat vertrouwen hebben waardoor we
vaak met hem praten, onze zaken aan Hem
voorleggen, onze plannen, onze projecten.
Ieder van ons kan zich overgeven aan zijn liefde,
zeker zijn dat hij of zij begrepen wordt,
bemoedigd, geholpen.
HEER, LAAT MIJ IN UW LIEFDE BLIJVEN.
Maak dat ik nooit een moment leef zonder dat ik
voel, me bewust ben, weet door geloof,
of door ervaring, dat Jij van mij houdt,
dat Jij van ons houdt.
DOOR TE BEMINNEN,
WORDT ONS GELOOF STERK.
We geloven niet alleen in de liefde van God,
maar we voelen het op een bijna tastbare manier in onze ziel
en we zullen wonderen zien gebeuren rondom ons.»

