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«Wat zal ons 
scheiden van de 

liefde van 
Christus?» 

Dan kan het gemakkelijk 
gebeuren

dat we beginnen

De apostel Paulus, 
schreef deze zin in 
zijn brief aan de 
Romeinen. 
Een korte gedachte 
hierbij van 
Chiara Lubich.

«Ik geloof, of laten 
we zeggen, dat ik 
wil geloven in de 
liefde van God. 
Maar vaak is ons 
geloof niet zo sterk 
als we zouden willen. 

Romeinen 
8,35 

«Vertrouw je zonder 
enige reserve toe 
aan de liefde van 
de Vader. 

Als we duisternis en 
leegte ervaren, 
kunnen we die overwinnen 
door Christus aan het kruis 
te omarmen en door 
te gaan met liefhebben. 

Bijvoorbeeld als we op 
de proef worden gesteld  
door een ziekte of 

ander lijden. 

Dan zul je samen 
met Jezus 
de kracht en 
de vreugde van 
de opstanding 
ervaren. 

Ja, alles verandert 
voor wie zich aan 
Gods liefde 
overgeeft. 

WAT NEGATIEF IS WORDT 
POSITIEF; 
DE DOOD WORDT BRON 
VAN LEVEN EN 
IN DE DUISTERNIS 
ZIEN WE EEN PRACHTIG 
LICHT OPKOMEN».

«Wat zal ons scheiden van de 
liefde van Christus?» 

Geen enkele kleine of grote 
moeilijkheid, staat de liefde 
van God in de weg.

ERVARING UIT DE BALKAN

Iedere oorlog is iets 
verschrikkelijks. Toch kun je ook 
dan geloven in de liefde van God. 

Enkele jaren geleden vertelde een 
jonge officier uit de Balkan dat hij 
in zijn bataljon te maken kreeg 
met soldaten die in gevechten aan 
de frontlinie trauma’s hadden 
opgelopen. Ze hadden kameraden 
voor hun ogen zien sterven. Hij zei: 

“Ik kon niets anders doen dan in de 
zeldzame rustpauzes met hen te 
praten. We kwamen dan ook over 
God te spreken, ook al geloofden 
velen van hen niet. Op een goed 
moment stelde ik voor een 
gebedsdienst te houden. 
Iedereen vond dat een goed idee. 
Dat werd een onvergetelijk 
moment. We voelden God heel 
dichtbij ons.”

Als we iets moeilijks 
tegenkomen en we gaan 
dóór om te beminnen, 

veranderen we het 
negatieve in iets positiefs  _  _  _
_  _  _
_  _  _
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Is het echt waar 
dat God van mij 
houdt?

Hij nodigt ons uit om te 
blijven geloven zelfs in de

donkerste  momenten


