
 

 

Het is Witte Donderdag en Jezus gaat met zijn 
leerlingen vanuit Jeruzalem naar de Hof van 
Olijven. 

Hij loopt een stenen weg met treden af.  
Jezus vraagt God zijn Vader om het geschenk van 
de éénheid voor zijn leerlingen en voor ons 
allemaal. (zie Joh. 17,21). 

We zijn allemaal kinderen van God en daarom broers en 
zussen van elkaar. En toch bestaan er vandaag nog 
steeds scheidingen onder ons. Maar we gaan verder met 
vertrouwen en volharding om aan God het geschenk van 
de éénheid te vragen.   

Paulette uit Afrika vertelt: “In ons land zijn ze bezig 
met de politieke verkiezingen en daarom maken ze 
soms ruzie en worden ze boos. 

Met de gen4 hebben we gedacht om samen te bidden 
voor een vreedzame verkiezing. Daarom kwamen we 
een week lang samen om 6 uur ’s avonds, om voor 
éénheid te bidden. 

We baden ook in onze huizen. We hebben een grote 
liefde en vreugde in ons hart gevoeld en we waren blij 
dat we op die manier ons volk geholpen hebben.”  

"Blijf in mijn liefde en je zal veel vrucht dragen.” (Zie: Joh. 15,5-9) 

De Gen4 zijn de kinderen van de Focolarebeweging. 
Voor meer info zie: www.focolare.be © Focolare, Valleilaan 3; BE 3110 Rotselaar. 
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Het is Witte Donderdag. Jezus gaat met zijn 
leerlingen vanuit Jeruzalem naar de Hof van Olijven. 

Hij loopt een stenen weg met treden af. Jezus vraagt 
God zijn Vader om het geschenk van de éénheid voor 
zijn leerlingen en voor ons allemaal. (zie Joh. 17,21) 

We zijn allemaal kinderen van God en daarom broers 
en zussen van elkaar. En toch bestaan er vandaag 
nog steeds scheidingen onder ons. Maar we gaan 
verder met vertrouwen en volharding om aan God het 
geschenk van de éénheid te vragen.  

Paulette uit Afrika vertelt: “In ons land zijn de mensen 
bezig met de politieke verkiezingen en daarom maken 
ze soms ruzie en worden ze boos. 

Met de gen4 hebben we gedacht om samen te bidden 
voor een vreedzame verkiezing. En dus kwamen we 
een week lang samen om 6.00 uur s ’avonds, om 
voor eenheid te bidden. 

We baden ook thuis. We hebben een grote liefde 
en vreugde in ons hart gevoeld en we waren blij 
dat we op die manier ons volk geholpen hebben.”  
 

"Blijf in mijn liefde en je zal veel vrucht dragen.” (zie: Joh. 15,5-9) 
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