
De Vreugde 
van het Delen

De logica van het Evangelie is altijd 
ontvangen om te delen.

Jezus nodigt ons uit om te kijken 
wat we allemaal hebben ontvangen
en wat we zouden kunnen geven 
om de ander mee van dienst 
te kunnen zijn:
energie, talenten, capaciteiten 
en ook materiële dingen.

«Op weg naar school 
had ik enorme honger. 
Op straat kwam ik mijn oom 
tegen. Hij gaf me geld om 
een broodje te gaan kopen. 
Maar iets verderop kwam ik 
een heel arme man tegen. 

Ervaringen
uit de Wereld:

«Om niet hebben jullie 
ontvangen, om niet 

moeten jullie geven!»        
Mattheus 10, 8

«Op veel plaatsen in het evangelie 
nodigt Jezus ons uit om te geven: 

aan de arme, aan wie vraagt, 
aan wie honger heeft. Hij nodigt uit om 
ook het bovenkleed te geven aan wie 

het onderkleed vraagt. 

De liefde geeft ons nieuwe ogen 
om te zien wat anderen nodig hebben. 
We zullen groeien in edelmoedigheid 
en creativiteit.

En de vruchten? Gaven gaan 
circuleren, want liefde roept liefde op. 
De vreugde wordt verdubbeld, want 
“geven maakt gelukkiger dan 
ontvangen."  (Handelingen 20, 35) 

Chiara Lubich
uit het Woord van Leven van oktober 2006

WOORD VAN LEVEN

Tegenover de neiging om te pakken, 
stelt Hij edelmoedigheid; 

tegenover het alleen gericht zijn op 
onze eigen behoeften 

stelt Hij aandacht voor de ander; 
tegenover de cultuur van het bezitten 

stelt Hij de cultuur van het geven. 

Hij heeft zelf als eerste gegeven: 
gezondheid aan de zieken, 
vergeving aan de zondaars, 
zijn leven aan ons allemaal.

GEVEN ZONDER IETS TERUG TE 
VERWACHTEN…

Vergence uit Congo

Ik kwam op het idee hem 
mijn geld te geven. 
Mijn vriendin die bij me was 
zei me om het niet te doen 
en aan mezelf te denken.
Maar ik dacht, ik vind wel 
weer iets te eten, maar hij ?

Ik gaf hem dus mijn geld 
voor een broodje en ik 
voelde een grote 
vreugde in mijn hart».

www.focolare.nl


