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De maat waarmee gij meet 

 

Er bestaat een uitspraak van Je-

zus, die niet te vinden is in de 

vier evangeliën, maar die in het 

boek Handelingen staat. We 

gaan het lezen in Handelingen 

20:33/35: 

 

33 Ik heb niemands zilver of 

goud of kleding verlangd. 

 

34 En u weet zelf dat deze han-

den dienst hebben gedaan om te 

voorzien in mijn behoeften, en 

voor hen die bij mij waren. 

 

35 Ik heb u in alles laten zien 

dat men, door zo te arbeiden, 

het moet opnemen voor de 

zwakken en de woorden van de 

Heere Jezus in herinnering moet 

houden, namelijk dat Hij gezegd 

heeft: Het is zaliger te geven 

dan te ontvangen. 

 

Iets ontvangen is zalig, is fijn. 

Maar er is iets, wat nog zaliger 

is, wat nog fijner is, en dat is 

geven. 

 

Als nu geven zaliger is dan ont-

vangen, waarom zullen we dat 

dan niet meer doen?   

 

We lezen in Lucas 6:38 het vol-

gende: 

 

38 Geef en aan u zal gegeven 

worden: een goede, vastgedruk-

te, geschudde, overlopende maat 

zal men u in de schoot geven, 

want met dezelfde maat waar-

mee u meet, zal er bij u ook ge-

meten worden. 

 

We worden door Jezus opgeroe-

pen om te geven en Hij koppelt 

daar een belofte aan vast, name-

lijk dat aan hen die geven, gege-

ven zal worden.   

 

o Geef je liefde, dan ontvang 

je liefde. 

 

o Geef je zachtmoedigheid, 

dan ontvang je zachtmoe-

digheid. 

 

o Geef je vriendelijkheid, dan 

ontvang je vriendelijkheid. 

 



       -  2  - 
 

 

o Geef je geld of goederen, 

dan ontvang je geld of goe-

deren. 

 

Jezus zei ook:  

Want met dezelfde maat waar-

mee u meet, zal er bij u ook ge-

meten worden. 

 

Geef je dus karig – dan ontvang 

je karig. 

 

Geef je mild – dan ontvang je 

mild. 

 

Geeft en u zal gegeven worden:  

Deze woorden van Jezus eindi-

gen met een dubbele punt en de 

Heer Jezus drukt het in vier zin-

sneden uit: 

 

• Een goede maat.  De maat 

die Jezus bedoelt is een ko-

renmaat. Je ontvangt een 

goede maat, want let maar 

op de volgende woorden: 

 

• Een vastgedrukte maat: men 

gaat de inhoud van de ko-

renmaat wat naar beneden 

drukken, zodat er meer in 

kan. 

 

• Een geschudde maat:  als 

men de gevulde korenmaat 

wat heen en weer gaat 

schudden, zakt het koren, 

zodat er nog meer in kan. 

 

• Een overlopende maat: je 

krijgt dus bij God meer terug 

dan dat je geeft!  Hij belooft 

een overlopende maat. 

 

Het wordt dus interessant om te 

geven.  

 

En er zijn nog meer heerlijke be-

loften verbonden aan het geven 

en we gaan naar 2 Cor. 9:6-7  

 

6 En dit zeg ik: Wie karig zaait, 

zal ook karig oogsten; en wie 

zaait, zal ook zegenrijk oogsten. 

 

7 Laat ieder doen zoals hij in 

zijn hart voorgenomen heeft, 

niet met tegenzin of uit dwang, 

want God heeft een blijmoedige 

gever lief. 

 

God houdt er niet van, als we 

iets met tegenzin doen.  Geef je 

met tegenzin 10 euro, dan kan je 

beter vijf euro geven wanneer je 

dat met een blij hart kunt doen.   
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Als je blijmoedig iets geeft, dan 

heeft God je lief. Zo staat het 

hier en zo is het. 
 

En vervolgens het bijzondere 

woord wat daarna volgt: 

 

8 En God is bij machte elke 

vorm van genade overvloedig te 

maken in u, zodat u, wanneer u 

in alles altijd al het nodige bezit, 

overvloedig kunt zijn in elk goed 

werk. 

 

"God is able" staat er in de En-

gelse bijbel. Dat betekent: Hij is 

bij machte – Hij is in staat.   

 

Wat is Hij bij machte en wat wil 

Hij ons schenken?  

 

Hij wil ons genade schenken en 

niet wat genade maar Hij is bij 

machte elke vorm van genade in 

ons overvloedig te maken.   

 

Met als gevolg dat wij: 

Overvloedig kunnen zijn in alle 

goed werk!  

 

Wat zijn goede werken?  Alle 

werken die nuttig zijn, zijn goe-

de werken, ook afwassen, strij-

ken, kleren verstellen of eten 

koken.   

 

Wat heeft Jezus gezegd, wat niet 

in de evangeliën staat?     

 

Het is zaliger te geven, dan te 

ontvangen!  (Hand. 20:35b)  

 


