
 

 

Jezus heeft de twaalf apostelen één voor één 
geroepen. Hij heeft tegen hen gezegd: “Ik stuur jullie 
overal heen als mijn boodschappers. Wie jullie 
ontvangt, ontvangt mij.” 

Daar waar de apostelen komen, worden ze 
ontvangen door de mensen. Ze verzorgen gratis de 
zieken en helpen de armen. Ze laten aan allen het 
geschenk van de vrede achter. 

Er moet een citroen geraspt worden, maar mama vindt dat 

niet leuk, omdat ze daarna de rasp moet schoonmaken. 

Emi denkt: “Dat kan ik doen, ook al is het geen leuk 

werkje”, en ze maakt de rasp na het bakken goed schoon. 

Emi is echt blij als ze haar moeder zo opgelucht 

ziet! Ze  vond het leuk en neemt zich voor om haar 

mama altijd te helpen!  

De christenen ontvangen met edelmoedigheid wie 
ze ontmoeten, vooral wie anders is. Als we zo 
doen, ontvangen we Jezus. 

“Wie u ontvangt, ontvangt mij en wie mij ontvangt, ontvangt Hem die mij gezonden heeft.”  
(Mt 10,40) 
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Ervaring van Emi uit Italië. Op een zaterdagmiddag stelt 

mama voor een taart te bakken om mee te nemen naar een  

bijeenkomst van kinderen. Emi en haar zus gaan naast haar 

staan om te kijken hoe ze dat doet en om het te leren. 
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Jezus heeft de twaalf apostelen één voor één 
geroepen. Hij heeft tegen hen gezegd: “Ik stuur jullie 
overal heen als mijn boodschappers. Wie jullie 
ontvangt, ontvangt mij”. 

Daar waar de apostelen komen, worden ze 
ontvangen door de mensen. Ze bieden gratis zorg en 
nabijheid aan de armen. Ze laten aan allen het 
geschenk van de vrede achter. 

De christenen ontvangen met edelmoedigheid wie 
ze ontmoeten, vooral wie anders is. Als we zo 
doen, ontvangen we Jezus. 

Ervaring van Emi uit Italië. Op een zaterdagmiddag, 
stelt mama voor een taart te bakken om mee te 
nemen naar een bijeenkomst van kinderen. Emi en 
haar zus gaan naast haar staan om te kijken hoe ze dat 
doet en om het te leren. 

Er moet een citroen worden geraspt, maar mama vindt dat 

niet leuk, omdat ze dan de rasp moet schoonmaken. Emi 

denkt: Dat kan ik doen, ook al is het geen leuk werkje, en ze 

maakt de rasp na het bakken goed schoon. 

 “Dat kan ik doen” en ze biedt meteen aan om het te doen. 

Ze is echt blij als ze haar moeder zo 
opgelucht ziet en ze neemt zich voor om 
haar mama altijd te helpen. 

“Wie u ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt Hem die mij gezonden heeft.”  
(Mt 10,40) 
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