
«GEEF, DAN ZAL JE GEGEVEN WORDEN»

Jezus verkondigt zijn boodschap aan 
een menigte mensen uit allerlei streken 

die gekomen zijn om naar Hem te 
luisteren. Hij vertelt over

God de Vader die houdt van zijn 
kinderen en een oneindige liefde heeft 

voor ieder persoonlijk.

Met deze woorden vraagt Jezus ons te 
leven zoals Hij het ons heeft voorgedaan.

«GEVEN» Niet alleen van onze materiële 
goederen, maar ook onze openheid, 
barmhartigheid en vergeving. 

Het beeld van de overvolle maat
die we zullen ontvangen, laat zien hoe 

groot de liefde van God voor ons is.

Zijn beloften zullen in vervulling gaan 
op een manier die al onze 

verwachtingen te boven gaan.

Een goede, stevig aangedrukte, 
goed geschudde en overvolle maat 

zal je worden toebedeeld.
Lucas 6,38 

Is het je nooit overkomen 
dat je van een vriend een 
geschenk kreeg en dat je 
het nodig vond om iets 

terug te doen? 

En als het jou zo vergaat, 
wat moet dat dan wel niet 
zijn bij God, die de Liefde 
is! Hij beloont altijd elk 
geschenk dat wij in zijn 
naam aan onze medemens 
geven.

God doet dat niet om jou 
rijker te maken of ons 
rijker te maken. Hij doet 
dat omdat we, hoe meer we 
hebben, des te meer kunnen 
geven. Als goede beheerders 
van de goederen van God 
laten we alles wat we hebben 
en krijgen circuleren in de 
gemeenschap die ons omgeeft. 
Jezus dacht in de eerste 
plaats zeker aan de beloning 
die we in de hemel zullen 
ontvangen. Maar wat hier op 
aarde gebeurt, is al een 
voorproefje en de garantie 
dat het zo zal zijn. 

CHIARA LUBICH

«IK WOON IN EEN ARME WIJK EN
WAS AAN HET SPAREN VOOR 

EEN PAAR NIEUWE VOETBALSCHOENEN. 
IK HOUD ENORM VAN VOETBAL EN 

SPEEL IN HET TEAM VAN MIJN SCHOOL.

OP EEN DAG KWAM ER EEN MENEER BJI ONS LANGS. 
ZIJN ZOON WAS GESTORVEN EN HIJ HAD 

NIET GENOEG GELD VOOR EEN BEGRAFENIS. 
IK MOEST DENKEN AAN JEZUS, EN DACHT AAN HET GELD 

DAT IK GESPAARD HAD. IK HEB HET HEM GEGEVEN.

DRIE DAGEN LATER KREEG IK VAN MIJN TANTE EEN KADO: 
PRECIES DE VOETBALSCHOENEN DIE IK GRAAG WILDE!»

M. | Valencia 
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