
Ruimhartig Leven

Geestelijke principes

over geven 

die je leven rijker maken





Daklozenkrant



Ruimhartig leven in Luk.6

Wat geeft een Christen?

• Liefde

• Zegeningen

• Gebeden

• Materiële dingen

• Dat wat je zelf ook graag zou ontvangen 

• Barmhartigheid



Ruimhartig leven in Luk.6

Tijd

(Time)

Aandacht

(Touch)

Talenten

(Talents)

Bezit

(Treasure)



Ruimhartig leven in Luk.6

Aan wie geeft een Christen?

• Aan vrienden

• Maar ook aan vijanden

• Aan mensen die lelijk tegen je doen

• Aan mensen van wie je niets terug verwacht



Ruimhartig leven in Luk.6

Hoe geeft een Christen?

• MEER DAN VAN HEM/HAAR WORDT 
VERWACHT!

• Niet alleen je shirt, ook je hemd

• Zonder iets terug te verwachten (nu of later!)

• Geef een ‘goede, gedrukte, geschudde, 
overlopende maat’

• Oftewel: er kan gewoon niet meer in!



Ruimhartig leven in Luk.6

Waarom geeft een Christen?

• OMDAT HIJ/ZIJ OP ZIJN H. VADER LIJKT

• Omdat God barmhartig is

• Omdat God goed is jegens de „ondankbaren en bozen‟

• Omdat wie geeft er rijker van wordt!

• Met de maat waarmee je geeft, zul je ontvangen

De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, 

wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. (Spr.11: 25 )



Een Ruimhartig God!

God geeft ons zoveel:

• Op elke bladzijde van de Bijbel geeft God!

• Zijn liefde, vergeving, barmhartigheid

• Zijn Aanwezigheid

• Zijn Zoon Joh.3:16

• Eeuwig leven Joh.3:36

• Geestelijke zegeningen Ef.1:3

• Ons dagelijks brood Mat. 6:11

• Wijsheid Jak. 1:5



De zegen van ruimhartig 
leven

Niet iedereen lijkt op zijn Hemelse Vader:

Twee soorten mensen:

Succes hebben tegenover Iets betekenen

Rijkdom Vrijgevigheid

Prestatie Dienstbaarheid

Status Relaties



De kunst van evenwicht en balans 

Extremisme = geven om één ding

• óf alles voor je zelf houden;

• óf alles voor de ander weg geven.

Evenwicht in de Bijbel:

“Heb God lief boven alles én je naaste ALS jezelf”

Balans betekent dat je alles in evenwicht brengt, 
zodat allen er baat bij hebben. 

Extremisme ↔ Evenwicht



Ruimhartig leven komt uit je HART en pas je toe door 
het HEART principe:

Het ‘penningske van de weduwe’ was heel veel waard 
omdat het uit haar hart kwam!

• Hij bezit alle dingen

• Elke dag is een nieuwe kans

• Actie moet

• Roep je zegeningen in herinnering

• Toon Hem je dankbaarheid 

Het HEART principe



Hoe kunnen we zo leven?

Het GEHEIM  is een VERANDERD hart!

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; 
het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 

2 Cor 5:17 

Ruimhartig leven



Tot slot:

• Sommige mensen denken dat vrijgevig zijn iets is 
wat je één keer doet.

• Maar vrijgevigheid is een levenshouding die elke 
dag opgepoetst moet worden.

Weest barmhartig, 
gelijk uw Vader barmhartig is.

Ruimhartig leven


