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Met deze maandelijkse nieuwsbrief willen we stilstaan bij het Woord van Leven van de maand en ervaringen delen.  

We kijken naar het Woord van Leven met de ogen van de Kerk en de parochies. En we vertellen wat er allemaal rondom 

ons gebeurt in de parochies. Op die manier willen we elkaar bemoedigen.  

 
 
 
 
 

In het Woord van leven van september lezen we: “Het beeld van de overvloedige beloning, een overvolle 
maat die ons zal worden toebedeeld, laat ons begrijpen dat de maat van Gods liefde voor ons mateloos is 
en dat zijn beloften in vervulling gaan boven alle verwachtingen. Tegelijk bevrijdt ons dat van de druk van 
onze berekeningen en onze kalenders, …”  
 
De woorden van Jezus brengen mij een verhaal in herinnering dat me sterk geraakt heeft toen ik een 
opgroeiende jongere was.  
“Op een keer kreeg een bedelaar groot nieuws. De goede en rijke koning van het land zou zijn stad de 
volgende dag komen bezoeken. Al heel vroeg stond hij op de uitkijk in de hoop een glimp en, meer nog, een 
aalmoes van de koning te ontvangen. Toen de koning voorbij kwam, bleef hij staan. Het hart van de bedelaar 
bonkte in zijn keel. De koning keek hem vriendelijk aan en vroeg: ‘Wat heb je mij te geven?’  
De bedelaar kon van verwarring niet spreken en graaide een korreltje graan uit zijn bedelzak en gaf het aan 
de koning die het dankbaar in ontvangst nam.  
Heel de dag doolde de bedelaar rond door de stad. ’s Avonds kwam hij doodmoe thuis. Bedroefd maakte hij 
zijn bedelzak leeg. Op de bodem ervan vond hij een klein stukje goud in de vorm van een graankorrel. En hij 
weende bittere tranen.”  
 
Onlangs, toen de lockdown van kracht was in de eerste maanden van de coronacrisis, had ik ’s avonds een 
les via teleconferentie met een groep studenten. Het thema ging over evangelisatie in parochies. Kort voor 
de les begon, kreeg ik een telefoontje van een priester. Gewoonlijk zou ik, onder druk van mijn agenda en 
het nakende uur van de les, voorgesteld hebben om elkaar later opnieuw te spreken. Maar die avond voelde 
ik dat ik voorrang moest geven aan de broeder die me belde en die me even wou spreken. Het gesprek was 
mooi en diepgaand en gaf me heel veel vreugde – alsof Jezus zelf bij ons was; het gesprek was ook op tijd 
afgerond voordat de les begon. Voor mij is het de mooiste les van het jaar geworden. De uitwisseling verliep 
vlot en was enorm rijk. Iedereen deed zijn inbreng en de wijsheid vloeide rijkelijk. 
Dikwijls voel ik me als een bedelaar die op het einde van de dag weinig verzameld heeft. Maar die dag 
begreep ik dat wanneer ik voorrang geef aan God die me tegemoet komt in een broer of zus, ik overladen 
word met gaven. God laat zich niet verslaan in gulle vrijgevigheid. Of we nu mensen helpen of les geven of 
wat dan ook doen in de kerk of in de parochie, het voornaamste is dat we in God geworteld zijn en dat Hij 
ons en onze inzet kan vervullen met zijn aanwezigheid. 
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“Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte,  

goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.” (Lucas 6, 38) 

 


