
“Jullie zijn al rein door alles 
wat Ik tegen jullie gezegd heb.”

Johannes 15, 3 

Rein zijn, 
puur zijn, 
geen bij-
bedoelingen
hebben. 

Hoe bereiken 
we deze 
zuiverheid?

We kunnen uit onszelf treden om 
onze broers en zussen met 
liefde tegemoet te gaan. 
Dat begint vlakbij: 
op school, 
in onze stad, 
in onze familie. 

Uiteindelijk zullen we dan dezelfde 
gedachten en gevoelens hebben als Jezus 
en kunnen we Hem opnieuw in de wereld 
laten leven. 

Chiara Lubich, mei 1982
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De woorden die Jezus ons gezegd 
heeft kunnen ons hierbij helpen. 
Wanneer we ze in ons hart bewaren 
en er naar proberen te leven 
kunnen we God dichtbij ervaren. 
Hij kan ons “rein” maken en ons
vrij maken van egoïsme. 

Er kan een bijzondere vreugde in ons 
opbloeien, ook te midden van tranen.

Zo kunnen we bouwen aan een 
netwerk van liefde om ons heen.

Op die manier kunnen we onze 
samenleving de goddelijke reinheid 
en transparantie tonen die het 
Evangelie geeft. (…)

We zullen ervaren dat in de liefde onder 
elkaar werkelijk het effect ligt van een reiniging, 
van heiliging, van zondeloosheid, van uitstraling 
en van nabijheid van God. 
Een mens is in zijn eentje nauwelijks in staat om 
weerstand te bieden aan de druk van de wereld.

Maar waar liefde heerst, 
vinden we altijd de kracht 
voor een zuiver christelijk leven 
dat ons een grote vreugde doet
ervaren.”

www.focolare.nl

Ik ga naar huis en ik voel me rot. 
Ik praat erover met mijn vrouw en we beseffen 
dat we iets moeten doen. Abdel is automonteur 
en heeft zijn werkplaats in onze stad. Via Google 
kunnen we zijn garage makkelijk opsporen.

Als ik bij de garage aankom met het flesje is 
Abdel er niet. Ik laat het pakketje in zijn kantoor 
achter en stuur hem een berichtje. Ik leg hem uit 
dat het voor mij als christen belangrijk is los te 
laten waar je aan gehecht bent. 

Daags erna komt Abdel de winkel binnen en van 
veraf kijkt hij me vrolijk aan. Hij slaat driemaal 
met zijn vuist op zijn hart en bedankt me en 
zegt: “Als je iets nodig hebt, wat het ook is, 
kun je op mij rekenen”.

Ervaring van Enzo uit Italië

Ik heb een winkel voor babyzaken 
in Noord-Italië. In het begin van de 
coronacrisus leek de winkel soms 
wel op een filmset; 
mensen die letterlijk de winkelschappen 
leeghaalden en overdreven voorraden 
gingen aanleggen. Vooral het desinfectiemiddel 
dettol werd flink gehamsterd. 

Net voordat we gingen sluiten kwam Abdel, 
een vaste klant van ons, de winkel binnen. 
Hij komt naar me toe en vraagt of we nog dettol 
hebben omdat hij het nodig heeft 
voor zijn kinderen. Ik antwoord dat het 
uitverkocht is, ook al weet ik dat ik net 
het laatste flesje in mijn tas heb gestopt. 


