“Dichter bij God door iets dat ik niet leuk vind”

Lara heeft Bijbellezen ontdekt
Lara heeft veel energie, toen ze negen jaar oud was, zei haar moeder tegen haar: ”Je rent zo veel, ga jij
maar op atletiek!” Een schot in de roos. Lara Owobowale (16) vindt het leuk en wordt steeds beter. Ze is
op het niveau dat ze meetraint met regionale trainingen en prijzen haalt bij de Nederlandse Kampioenschappen en zelfs een keer mee mocht doen aan een internationale wedstrijd. Maar nu even niet…

Lara woont met haar ouders in Voorhout,
haar oudere broer en zus zijn het huis al uit.
“Onze familie is gewoon sport, mijn broer
doet aan voetbal op professioneel niveau,
mijn zus speelde basketbal op hoog niveau
en mijn ouders sporten ook. En ik ben
meerkamper, dus ik doe alle onderdelen
van atletiek; sprint, hoogspringen, verspringen, discuswerpen, speerwerpen, kogelstoten, hordelopen en lange afstand, dat is
bij ons 800 meter. Ik hou van medailles. In
de startblokken doe ik altijd een gebedje,
ik vind het fijn om te weten dat ik Iemand
bij me heb. Ik bid eigenlijk overal wel en ik
heb ook weleens tegenslagen en dan helpt
het om daar overheen te komen met mijn
geloof.”
Gesprekjes
Haar vrienden weten dat Lara christen is:
“Ik ben daar heel open over. Ze zijn zelf niet
gelovig, maar houden respectvol rekening
met mij, dat ze niet in mijn buurt schelden
met God of Jezus, dat maakt het voor mij
wel makkelijker. Ik vind het niet erg als
mensen een keer moeilijk doen over dat ik
gelovig ben.
Bij X-pact hebben we dit jaar gesprekjes
naar aanleiding van de preek, dat vind ik
helemaal geweldig. Lang luisteren naar een
preek is niet mijn ding, maar gesprekken
voeren wel. Mijn vriendin die ik meenam
naar de kerk kan daar ook wat mee, zij kan
dan ook meepraten – het is zo anders dan
ze dacht dat de kerk zou zijn. Ik weet niet
hoe mensen aan hun ideeën over christenen komen, maar ze kloppen helemaal
niet.”
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Lara toont haar startpositie op het pad achter de kerk
Ziekte van Pfeiffer
Lara: ”Het geloof voor mij is dat Jezus er
altijd voor me is, altijd bij me is, dat ik niet
alleen ben. Dat ik dat fijn vind, komt ook
doordat ik sinds een paar maanden de
ziekte van Pfeiffer heb. Ik train dus al weken niet… ik zit op de bank en ik hou juist
heel erg van sporten! Ik moet heel veel rust
houden en slapen. Ik mis aardig wat, in de
sport maar ook op school. Ik zit in VWO 4,
maar ik denk wel dat ik dit jaar ga halen.
Ik heb heel veel steun aan bidden, met mijn
ouders praten en hoop hebben dat het beter gaat. Natuurlijk is het niet leuk dat ik de
ziekte van Pfeiffer heb, maar het heeft me
wel geholpen de Bijbel te gaan lezen, meer

na te denken over het geloof. Ik had tien
keer zo veel tijd en God heeft me geholpen
te kiezen om over het geloof na te denken.”
Bijbel lezen
Lara is begonnen de Bijbel te lezen voor het
slapen gaan: “In mijn eigen tempo. Ik wil
het goed begrijpen. En ik leer er ook van!
Ik dacht dat de Bijbel heel moeilijk zou zijn
om te lezen, maar het valt echt heel erg
mee. Ik gebruik trouwens een Jongerenbijbel. Ik heb ook een dagboek voor mijn verjaardag gekregen van Max Lucado, met elke
dag een tekst over God, dat helpt me ook.
Ik heb nog niet genoeg kennis, dus ik wil
meer lezen in de Bijbel om te weten waar
ik over praat. Ik wil graag
over onderwerpen praten
waar ik zelf genoeg van
weet. En ik kan zo veel
meer onderbouwen als
ik meer bijbelkennis heb.
Als mijn vrienden mij nu
vragen waarom ik geloof,
zeg ik ‘Ik geloof om de
liefde die ik van God krijg,
dat ik niet alleen ben,
de leefstijl, de richtlijnen
voor het leven’. Maar ik
wil de Bijbel helemaal
gelezen hebben om meer
te kunnen zeggen.”
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