
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mariana uit Mexico kiest speelgoed en neemt het mee 

naar de bijeenkomst: het is een oud en vuil beertje. 

Katerina legt de gen 4 uit dat ze al het speelgoed 

willen verkopen om mensen in nood te helpen. 

Jezus spreekt tot zijn vrienden over een schat 

die niemand zal kunnen stelen. 

“Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Lc 12,34) 

Iedereen kan hem bezitten omdat deze schat de 

liefde is. Ze groeit naar mate we liefde aan de 

anderen geven. 

De schat verborgen in het hart 

Als we edelmoedig iets van ons zelf geven, 

zullen we in ons hart een grote vreugde voelen, 

en zullen we rijker zijn! 

Mariana kijkt haar verbaasd aan; dat had ze niet 

begrepen! Als ze terug thuis komt pakt ze meteen 

een koffer en vult die met haar speelgoed. Het één 

nog mooier dan het ander en ze geeft het allemaal. 

Mariana is gelukkig. 

De dag erna krijgt ze een lang verwacht 

geschenk, een echt hondje. 

Ja, Jezus heeft aan haar gedacht!! 

De Gen4 zijn de kinderen van de focolarebeweging waarvan Chiara Lubich de stichteres is.”© PAFOM, focolarebeweging www.focolare.org. Tekeningen en tekst verzorgd door het Centrum Gen4” 

http://www.focolare.org/


 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

“Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Lc 12,34) 

De schat verborgen in het hart 

Mariana uit Mexico kiest speelgoed en neemt het mee 

naar de bijeenkomst: het is een oud en vuil beertje. 

Katerina legt de gen4 uit dat ze al het speelgoed 

willen verkopen om mensen in nood te helpen. 

Jezus spreekt tot zijn vrienden over een schat 

die niemand zal kunnen stelen. 

Iedereen kan hem bezitten omdat deze schat de 

liefde is. Ze schat groeit naar mate we liefde aan 

de anderen geven. 

Als we edelmoedig iets van ons zelf geven, 

zullen we in ons hart een grote vreugde voelen, 

en zullen we rijker zijn! 

Mariana kijkt haar verbaasd aan; dat had ze niet 

begrepen!  Als ze terug thuis komt pakt ze meteen 

een koffer en vult die met haar speelgoed. Het één 

nog mooier dan het ander en ze geeft het allemaal. 

Mariana is gelukkig. 

De dag erna krijgt ze een lang verwacht 

geschenk, een echt hondje. 

Ja, Jezus heeft aan haar gedacht!! 
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