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Toen besloot ik er
alleen naartoe te gaan
wanneer het nodig was
voor school.
Thuis hebben we geen
internet. Telkens als ik
niets te doen had, ging
ik naar een internetcafé.
Het was een gewoonte
geworden.

Zo kon ik geld
sparen voor arme
kinderen die ik wilde
steunen. Zo had ik
ook tijd om thuis
meer te helpen.

Om op internet te
komen gaf ik vaak in
één dag het geld uit
wat ik nodig had voor
de hele week.

Toen heb ik Gods
vrijgevigheid ervaren.
Mijn tante heeft pas
een computer gekocht,
en ze zei dat ik gratis
bij haar op internet
mocht wanneer ik het
nodig had voor school !

Ik was er zo door
gegrepen dat ik geen
tijd meer over had
voor anderen.
Het was wel leuk, maar
tegelijkertijd voelde ik
een grote leegte.
Wat schoot ik er
allemaal mee op ?

.

Ik heb liefde
gegeven en weer
ontvangen, en die
liefde heeft mijn
leegte gevuld. Ik
voel een grote
vreugde in mij.
Tevette (Filippijnen)

Met deze woorden
waarschuwt Jezus
ons voor een
ernstige fout die
we zouden
kunnen maken.
We zouden het
evangelie kunnen
lezen en het
misschien zelfs
gaan bestuderen,
maar het niet in
praktijk brengen.

Jezus nodigt
ons uit ons hart
open te stellen
voor zijn Woord.
Een boodschap van
redding gericht aan
iedereen, vooral aan
de armen, de
geringen, de
uitgestotenen.
Nadat je zo een
grote gave hebt
ontvangen kan deze
niet onbenut blijven.
Aan het eind van ons
leven zal Hij ons
vragen of we gedaan
hebben wat Hij gezegd
heeft.

Hij verwacht van ons
dat we zijn Woord
aannemen en het ons
eigen maken.
Dan zal met ons
leven en onze
getuigenis heel de
maatschappij beetje
bij beetje
omgevormd worden.

Met een
blij hart
geven
Kijk om je heen: een
kennis in het ziekenhuis, een schoolkameraad die slechte
punten heeft gehaald,
die jongen die steeds
droevig kijkt,
je broertje die om
hulp vraagt…
Geef met volle
handen. Geef begrip,
een luisterend oor,
geef je ideeën, je
ervaringen, je
talenten…
Teken een
smiley op je
hand om je
eraan te
herinneren dat
je met een blij
hart wilt geven

Als je met vreugde
geeft, wordt je
vreugde alleen
maar groter.
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