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‘Geef ons vandaag brood’
Open leven 5: Vrijgevigheid
In de auto heb je dashboard lampjes die waarschuwen dat er iets
mis is en je je zorgen moet gaan maken. Branden er in onze levens
niet ook vaak dashboard lampjes die stress en bezorgdheid geven?
Dat thema raakt Jezus aan als hij ons leert bidden: ‘Geef ons
vandaag het brood dat we nodig hebben’.
Van tekort...
De vijfde gebedszin uit het Onze Vader stelt het eerste probleem
aan de orde waardoor de stroom van Gods liefde in ons leven
wordt geblokkeerd: onze bezorgdheid en ons gevoel van
schaarste en tekort. Het wonderverhaal uit Johannes 6
inspireert ons om oog te krijgen voor Gods vrijgevigheid. De
mensen kwamen naar Jezus voor tekens van genezing. Die
trekken ook vandaag onze aandacht. Maar strekken we ons wel
uit naar het wonder van Gods overvloed waar wij alleen maar
menselijke schaarste en menselijk tekort zien? De vele
duizenden mensen moeten eten krijgen maar er is drie keer niks
(vijf broden, twee vissen). ‘Wat hebben we daaraan voor zo veel
mensen?’ Andreas zegt wat iedereen denkt. Jezus’ leerlingen
zien schaarste, gebrek, tekort, het is allemaal maar niks. Dat
gevoel kan ons ook wel eens overvallen. In je eigen leven: wat
stelt het nou allemaal voor? In de kerk: wat blijft ervan over? In
de samenleving: het is allemaal maar treurig en weinig
hoopgevend. Herken je dat? Er is te weinig van dit, te weinig van
dat, te weinig liefde, te weinig geld, te weinig oprechtheid, te
weinig steun, te weinig brood.
...naar overvloed
En wat doet Jezus? Hij spreekt de dankzegging uit! Jezus begínt
met danken. Waarom kan hij dat doen? Omdat hij zijn Vader
heeft leren kennen als een vrijgevige God. Dat woord dat we nu
centraal stellen, Vrijgevigheid, dat is zo’n ongelooflijk
belangrijke karaktertrek van God. Hij is vrijgevig. Hij is gul, hij

gééft graag. We noemen dat: genade! En dan gaat Jezus brood
breken. En hij kan niet ophouden. Hij gaat maar door. Gods gulle
vrijgevigheid in actie. Zie je het voor je? In het verhaal? Gaan je
ogen ook al een beetje open voor die vrijgevigheid van God?
Begin je je al een beetje te schamen voor je eigen mentaliteit van
schaarste? ‘Geef ons altijd dat brood’ zeggen de mensen even
later (Joh. 6:34). ‘U moet - zegt Jezus - geen moeite doen voor
voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en
eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven’. En de
mensen reageren: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God
wil?’ ‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden
heeft.’
Vrijgevig leven
Jezus nodigt ons daarom uit in de binnenkamer. Daar raakt God
ons in ons hart. Daar gaan onze ogen open voor Gods koninkrijk
en zijn vrijgevigheid. Maar we blijven niet in die binnenkamer,
we gaan de buitenwereld in om hoop te verspreiden. Een mooie
omschrijving om als inspiratiebron te dienen: “Vrijgevigheid is
anderen iets geven dat voor jezelf waarde heeft. Je geeft
opgewekt, zonder er iets voor terug te verwachten. Ieder
geschenk geeft dubbel geluk: het geeft blijdschap aan de gever en
aan de ontvanger. Vrijgevigheid helpt je tijd en aandacht te geven
aan de gevoelens, behoeften en gezichtspunten van de mensen
om je heen. Vrijgevigheid vindt zijn oorsprong in het gevoel van
overvloed en van dankbaarheid voor de onbeperkte rijkdom van
het leven!” Hoe doe je dat? - Geef tijd en aandacht aan mensen
die je tegenkomt door oprecht naar hen te luisteren. - Gun je
broeder en je zuster in de gemeente, bij alle verschil die je
misschien ook ervaart, de gulle genade van God. - Geef geld voor
een goed doel. Meer dan je gewoonlijk zou doen. - Geef spullen
weg. Spullen die je niet meer nodig hebt. Maar ook spullen die
nog steeds waarde voor je hebben.

Om te lezen
Johannes 6:1-15
Johannes 6:16-71
Filippenzen 4:4-9
Om te delen
1. Welke zorgen heb jij in je leven?
Wat geeft je stress?
2. Hoe merk je dat de stroom van
Gods liefde in jouw leven wordt
geblokkeerd?
3. Wat raakt je vooral in het
verhaal uit Johannes 6:1-15?
4. Op welke manieren wordt jouw
leven gekenmerkt door een
mentaliteit van schaarste?
5. Waarin zie jij Gods genadige
gulheid, zijn gastvrije
vrijgevigheid?
6. Wat vind je van de doorgegeven
definitie van vrijgevigheid? Hoe
kun je die praktisch toepassen in
je dagelijkse leven?
7. Wat wil je naar aanleiding van
wat er besproken is tegen God
zeggen of aan hem vragen?
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