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Moeder Theresa 



Moeder Theresa 
Met haar eigen woorden 

Wacht niet op 
leiders; begin er 
zelf aan. 

Moeder Theresa leert ons hoe zij 

het evangelie tot leven brengt. 



   Ik denk dat de wereld op zijn kop staat en  
                 dat zovelen lijden, omdat er zo weinig liefde 
                 is thuis en in onze families. We hebben geen  
                 tijd voor onze kinderen, we hebben geen tijd 
                 voor elkaar, we maken geen tijd om van  
                 mekaar te genieten. 

De jongeren leven zodanig haastig omdat ze steeds 
meer welvaart en geld verlangen.  
Ze hebben nog weinig tijd voor hun ouders.  
Man en vrouw nemen ook weinig tijd voor elkaar.  
De ontwrichting van de wereldvrede begint thuis. 



Ik zie God in elk levend wezen.  
Terwijl ik de wonden van de 
melaatse was, is het alsof ik de 
Heer verzorg. 
Is dat geen wondere ervaring?  

OVER ARMOEDE 

Als ik de verspilling zie, word ik 
kwaad van binnen. Ik hou niet van 
dat gevoel. Maar ik raak het niet 
meer kwijt sinds ik Ethiopië bezocht 
heb. 



De grootste armoede is de eenzaamheid 
en het gevoel niet geliefd te zijn. 

   

Er is meer honger in de wereld naar liefde en 
waardering dan naar brood. 

Wij denken dat armoede alleen bestaat in: 
honger lijden en geen kledij of huis bezitten. 

Nee, de grootste armoede bestaat erin niet 
gewenst te zijn en geen liefde en zorg te ervaren. 
We moeten in onze eigen omgeving beginnen om 

dit soort armoede weg te werken. 



OVER DE OORLOG 
Ik heb zelf nooit een oorlog 
meegemaakt. Ik heb wel de 
gevolgen ervan gezien: armoede en 
dood. Wat voelen mensen toch die 
zoiets doen? We zijn toch allen 
kinderen van God? Ik begrijp het 
niet. 

Kies de weg van de vrede a.u.b….Op korte termijn zullen er 
winners en verliezers zijn in deze vreeswekkende oorlog. 
Maar dit kan nooit rechtvaardigen welk lijden en verlies aan 
mensenlevens, uw wapens zullen veroorzaken. 

Brief aan Bush en Saddam Hussein, januari 1991 

 

Beiroet 1982, tijdens een gevecht tussen Israëlische strijdkrachten en 
Palestijnse guerrilla. 



OVER ABORTUS 
Abortus is moord in de 
baarmoeder…Een kind is een geschenk 
van God. Als u dit kind niet wilt, geef 
het dan aan mij.  

De grootste bedreiging voor de vrede is 
abortus. Als een moeder in staat is haar eigen 
kind te doden, wat houdt er mij dan tegen om 
u te doden en u mij? Niets! 

 Het is jammerlijk te beslissen een kind te 
laten sterven, zodat u kan leven zoals u dat 

wenst. 



Eens droomde ik dat ik aan de poort van de 
hemel stond. Petrus zei: ‘Ga terug naar de 
aarde. Er zijn hier geen achterbuurten. 

…Tijdens een gesprek met de Griekse prins Michaël 

OVER HAAR 
LEVENSWERK 

Wat ik doe is maar een druppel in de 
oceaan. Maar de oceaan is iets minder 
groot zonder deze druppel. 

Het wonder is niet dat we dit werk doen, 
maar dat we er vreugde aan beleven. 



OVER DE LIEFDE 
Als u oordeelt over mensen, verliest u tijd 

om hen lief te hebben. 

• Ik probeer aan de armen evenveel liefde te geven als de 
rijken hen zouden geven aan geld. Ik wil geen geld om de 
melaatsen te verzorgen. Ik doe het omdat God hen liefheeft. 

• De paradox is dat, indien u liefhebt tot het pijn doet, dat de  
de pijn minder wordt en de liefde groter. 

• Ik weet niet wat de hemel is, maar ik geloof dat, als we voor 
God staan, Hij ons niet zal vragen: ‘Hoeveel goede werken 
hebt u gedaan?’, maar: ‘Hebt u die werken met liefde 
gedaan?’ 



• Ongewenst zijn, onbemind, 
vergeten door iedereen…is een 
veel ergere honger dan honger 
naar voedsel. 

• Liefde hoeft niet buitengewoon te zijn om echte 
liefde te zijn. Wat we nodig hebben is liefhebben 
zonder moe te worden.  
 
• Elke glimlach voor een medemens is een daad van 
liefde, een geschenk, een pareltje. 

• Goede werken zijn de schakels van een ketting van 
liefde. 



• Trouw zijn in kleine dingen: daarin zit 
uw kracht verscholen. 

• Elke mens is een vermomde Jezus. 

• Ik ben een kleine potlood in de hand van God die 
een liefdesbrief naar de wereld stuurt. 

• Ik bid niet om succes, maar om 
vertrouwen.  
 
• Ik weet dat God mij niets zal 
opdragen wat ik niet aankan. Maar ik 
wenste dat Hij mij niet zoveel 
vertrouwen schonk. 

OVER DE DIENST AAN GOD 



In dit leven kunnen we geen grote dingen 
doen. We kunnen enkel kleine dingen doen 

met grote liefde.  

 Veel mensen verwarren ons werk met 
onze roeping. Onze roeping is de 
liefde tot God. 

     Goede God, leer mij de waardigheid 
van mijn roeping en haar vele verantwoordelijk- 
heden te waarderen. Sta niet toe dat ik mijn roeping 
bederf met koelheid, onvriendelijkheid en ongeduld. 

Er moet minder gepraat worden. Een preek haalt 
niets uit. Wat dan wel? Neem een bezem en veeg 
iemands huis schoon. Dat zegt genoeg! 



Het volstaat niet enkel geld te geven. 
Geld is nodig. Maar nog veel meer uw 
liefde. Deel liefde uit overal waar je 
komt. 

We zoeken God maar vinden Hem niet in lawaai en 
rusteloosheid. God is de vriend van de stilte. De 
natuur –bomen, bloemen,gras – groeit in stilte. De 
sterren, de zon en de maan bewegen in stilte..We 
hebben de stilte nodig om zielen te raken. 

Woorden die het licht van Christus niet 

doorgeven, verhogen de duisternis.  
 



         Op het einde van ons 

leven, zal God ons niet oordelen over 

de diploma’s die we behaald hebben, 

over hoeveel geld we verdiend 

hebben of hoeveel grote daden wij 

gesteld hebben. 

Hij zal oordelen over: ‘Ik had honger 

en u gaf mij te eten. Ik was naakt en u 

hebt mij gekleed. Ik was dakloos en u 

hebt mij bij u opgenomen.’ 



Als u Jezus nog niet in uw hart hebt toegelaten, 
doe dit nu aan de hand van volgend gebed: 

   Lieve Jezus, ik geloof dat u Gods Zoon zijt en mijn 

Verlosser. Ik heb uw liefde nodig om mij te zuiveren van mijn 

fouten en mijn wangedrag. Ik heb uw liefde nodig om de 

duisternis in mij te verdrijven. Ik heb uw vrede nodig om mijn 

hart te vullen en te genezen. Ik open nu de deur van mijn 

hart en ik vraag u: ‘Heer neem bezit van mijn leven en geef 

mij het geschenk van het eeuwig leven. Amen. 

Jezus is mijn God 

Jezus is mijn Echtgenoot 

Jezus is mijn Leven 

Jezus is mijn enige Liefde 

Jezus is mijn Alles 



Als we willen dat de mensen de boodschap 
van Gods liefde horen, moeten wij ze 
doorgeven. Om een lamp brandend te 

houden, heeft ze olie nodig. 

GEEF DIE BOODSCHAP DOOR! 


