
“Waar jullie schat is, 
daar zal ook jullie hart zijn.”

Lucas 12,34

Geven:
onze manier 
van leven.

Hij wil ons gelukkig zien, 
vrij van elke gehechtheid en 
van iedere zorg, 
zodat we Hem echt kunnen 
liefhebben met heel ons hart, 
heel ons verstand en al onze 
krachten.

Wat is onze schat
waarvoor we bereid zijn alle 
andere dingen te verliezen ?

Het hart is het meest eigene 
dat we hebben,
zonder hart kunnen we niet 
leven.

De vreugde 
van het geven

www.focolare.nl

Artur uit Argentinië is aan het spelen op straat met zijn 
vriendjes als Pablito eraan komt. Pablito is arm en bedelt 
op straat. “Mag ik ook meespelen?” vraagt hij. 
Allemaal kijken ze naar zijn vieze, kapotte kleren en 
ze willen niet met hem spelen.
Artur denkt ook even na... en zegt dan: 
“Hij is mijn vriend dus speel ik met hem!” 
Hij kiest hem in zijn team en ze spelen lekker met zijn allen.

Vandaag is Artur jarig. ‘Ding dong’ … 
Artur holt naar de deur om open te doen. Daar staat 
Pablito. “Hier – hij geeft een cadeautje – dit is voor jou”. 
Artur maakt het open: er zit een prachtig autootje in. 
“Dat heb ik voor jou gekocht van het geld 
dat ik vandaag bij elkaar heb gebedeld” 
zegt Pablito stralend. 

Ervaringen
uit de Wereld

In een dorpje ergens in Congo wacht 
Mabe iedere morgen op Lionel om hem 
naar school te brengen: Lionel is klein en 
de weg naar school is lang en gaat door 
een groot bos. Maar vanmorgen is Lionel 
met zijn vriendjes meegelopen. 
Na school gaat Mabe langs bij Lionel 
thuis. Hij zit te huilen, zonder schoenen 
die een jongen van hem heeft afgepakt. 
Zijn moeder is boos: “Morgen kun je niet 
naar school want je hebt geen 
schoenen!”. Mabe rent naar huis en 
neemt een paar van zijn eigen schoenen. 
Hij vraagt aan zijn moeder of hij die mag 
geven, het is ok! Hij rent naar de 
schoenmaker die ze wat aanpast en mooi 
oppoetst. Mabe is zo blij om ze aan 
Lionel te geven. De volgende dag gaan 
ze weer samen naar school.

In Actie

Waarom dringt Jezus zo aan 
op het afstand doen van wat 
je hebt en maakt Hij het zelfs 
tot een voorwaarde om Hem 

te kunnen volgen? 

De eenvoudigste manier om 
afstand te doen 

is geven.

Wat neemt de eerste plaats in 
in ons hart?

We kunnen verleid worden 
om vele materiële schatten 
te verzamelen, het kan ons 
helemaal in beslag nemen.

Maar Lucas spreekt hier over 
de keuze voor God.
Wanneer Hij de eerste plaats 
in ons hart inneemt, 
dan zijn we werkelijk rijk. 

HIJ VRAAGT ONS OM AFSTAND TE
DOEN VAN ONZE BEZITTINGEN, 

OMDAT HIJ WIL DAT WE ONS
OPENSTELLEN VOOR DE ANDER.

GOD HEEFT ONS DE AARDE 
GEGEVEN MET ZIJN VELE 

GOEDEREN OM DOOR 
IEDEREEN TE WORDEN 
GEBRUIKT. NET ALS DE 

PLANTEN, DIE VANUIT DE 
GROND ALLEEN OPNEMEN 
WAT ZE NODIG HEBBEN, 

ZO KUNNEN OOK WIJ ALLEEN 
BEHOUDEN WAT WE NODIG 

HEBBEN.

Ook al denken we soms van niet, 
toch bezitten we heel veel 

rijkdommen die we kunnen 
delen: we hebben de 

genegenheid in ons hart die we 
kunnen geven, hartelijkheid die 
we kunnen tonen, vreugde die 
we kunnen delen; we hebben 

tijd die we ter beschikking 
kunnen stellen, gebed, innerlijke 
schatten die we kunnen delen; 
soms hebben we ook dingen, 

boeken, kleding, geld…

WOORD VAN LEVEN
AUGUSTUS


