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De maat waarmee gij meet
Er bestaat een uitspraak van
Jezus, 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:

We lezen in Lucas 6:38 het
volgende:
Geeft en u zal gegeven worden:
een goede, gedrukte, geschudde,
overlopende maat zal men in uw
schoot geven. Want met de
maat, waarmede gij meet, zal u
weder gemeten worden.

Ik heb niemands zilver of goud
of kleding begeerd; zelf weet gij,
dat deze handen in mijn
behoeften en in die van hen, die
bij mij waren, hebben voorzien.

We
worden
door
Jezus
opgeroepen om te geven en Hij
koppelt daar een belofte aan
vast, namelijk dat aan hen die
geven, gegeven zal worden.

Ik heb u in alles getoond, dat
men door zo te arbeiden zich de
zwakken moet aantrekken en
zich de woorden van de Here
Jezus herinneren, die zelf
gezegd heeft: Het is zaliger te
geven dan te ontvangen.

o Geef je liefde, dan ontvang
je liefde.
o Geef je zachtmoedigheid,
dan
ontvang
je
zachtmoedigheid.
o Geef je vriendelijkheid, dan
ontvang je vriendelijkheid.
o Geef je geld of goederen,
dan ontvang je geld of
goederen.

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
ontvangen, waarom zullen we
dat dan niet meer dan?

Dat is een wetmatigheid en
Jezus' woorden zijn waar: geef
en u zal gegeven worden.
En Jezus zei ook: met de maat,
waarmede gij meet, zal u weder
gemeten worden.
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Geef je dus karig – dan ontvang
je karig.
Geef je mild – dan ontvang je
mild.
Ik weet, dat er eens iemand een
vrachtwagen met appels aan de
bewoners van een bijbelschool
had gegeven. Het gaat met
geven volgens wetmatigheden.
Wat zal die man terug
ontvangen hebben van God??
Geeft en u zal gegeven worden:
deze woorden van Jezus
eindigen met een dubbele punt
en De Heer Jezus drukt het in
vier zinsneden uit:






Een goede maat. De maat
die Jezus bedoelt is een
korenmaat. Je ontvangt een
goede maat, want let maar
op de volgende woorden:
Een gedrukte maat: men gaat
de inhoud van de korenmaat
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 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
beloften verbonden aan het
geven; we gaan naar 2 Cor. 9:67
6 Bedenkt dit: wie karig zaait,
zal ook karig oogsten, en wie
mildelijk zaait, zal ook mildelijk
oogsten.
7 En ieder doe, naardat hij zich
in zijn hart heeft voorgenomen,
niet
met
tegenzin
of
gedwongen, want God heeft de
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.
Als je blijmoedig iets geeft, dan
heeft God je lief. Zo staat het
hier en zo is het.
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En vervolgens het bijzondere
woord wat nu volgt:
8 En God is bij machte alle
genade in u overvloedig te
schenken, opdat gij, in alle
opzichten te allen tijde van alles
genoegzaam voorzien, in alle
goed werk overvloedig moogt
zijn,
"God is able" staat er in de
Engelse 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.
Niet wat genade maar alle
genade.
Wat is genade? Wij denken
meestal bij het woord "genade"
meestal aan vergeving en dat is
ook genade, maar genade
betekent ook "hulp".
Uit dit vers blijkt weer opnieuw,
hoe royaal God is! Hij wil ons
niet wat genade schenken, maar
…. alle genade! En dat niet
alleen, maar Hij wil dat in ons
overvloedig schenken.

God is bij machte, om alle
genade in u overvloedig te
schenken, opdat gij …
In alle opzichten … dat wil
zeggen: in alle omstandigheden.
In
alle
wisselende
omstandigheden van het leven is
er een oceaan van genade, want
alle genade is toch wel heel
veel!
Te allen tijde … dus niet alleen
nu maar er is altijd overvloedige
genade – en dat is hulp –
voorhanden.
Die genade is
altijd beschikbaar. Zij is te
verkrijgen bij de troon der
genade. Altijd!
Opdat gij … in alle opzichten …
te allen tijde … en dan gaat
Paulus verder: van alles
genoegzaam voorzien. Dat
betekent:
Er is van alles voldoende, meer
dan voldoende! We zijn dan
van alles genoegzaam voorzien.
Genoegzaam is een wat oud
Nederlands woord.
Het
betekent: voldoende, toereikend.
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Wij zijn dus van alles maar dan
ook van alles genoegzaam,
voldoende, toereikend, voorzien.
Hij is bij machte, Hij is
werkelijk in staat om alle
genade,
in
u
en
mij,
overvloeiend te schenken. Dan
zijn wij genoegzaam voorzien.

En nu gaan we naar Mattheus 7
waarin ook staat dat met de
maat, waarmee wij zelf meten,
ons terug gemeten zal worden:
1 Oordeelt niet, opdat gij niet
geoordeeld wordt.

En waar eindigt deze tekst mee:
opdat gij … in alle goed werk
overvloedig moogt zijn.

2 Want met het oordeel,
waarmede gij oordeelt, zult gij
geoordeeld worden en met de
maat, waarmede gij meet, zal u
gemeten worden.

Wat zijn goede werken? Alle
werken die nuttig zijn, zijn
goede
werken.
Afwassen,
strijken, kleren verstellen of eten
koken; dat zijn allemaal goede
werken, ook ons dagelijks werk
bij een werkgever. Maar ook
werken van barmhartigheid zijn
goede werken.

Wat is oordelen? Wat is het
niet? Een eigen mening over
iets hebben is nog geen
oordelen. Paulus schrijft ergens:
ik geef mijn mening hierover,
omdat dit voor u nuttig is.
2 Kor. 8:10.

Dus zei Jezus: met de maat,
waarmede gij meet, zal u
gemeten worden.
Wat stond er ook weer in
Handelingen 20:35b? Wat heeft
Jezus gezegd, wat niet in de
evangeliën staat?
> Het is
zaliger te geven, dan te
ontvangen.

Het is een goede zaak om een
eigen mening – of anders
gezegd – een eigen inzicht over
bepaalde zaken te hebben. Daar
is niets mis mee; maar iemand
oordelen of op iemand kritiek te
hebben, dat ligt anders.
Ook is beoordelen iets anders
dan oordelen. Er staat in 1 Kor.
2:15 "een geestelijk mens
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beoordeeld
alle
dingen."
Beoordelen is dus toetsen op
zijn waarachtigheid. Ook dat is
geen oordelen.
Oordelen is kritiek hebben. Het
is wat uit de hoogte het gedrag
van de ander veroordelen.
Een mening geven doe je, als
iets nuttig is. Een zaak
beoordelen is een zaak toetsen
op z'n waarachtigheid.
Maar oordelen is - wat uit de
hoogte - kritiek te hebben op het
gedrag van de ander. Meestal
wordt het gegeven zonder dat de
betreffende persoon er bij is.
Jezus zei dus in Math. 7:1/2
Oordeelt niet, opdat gij niet
geoordeeld wordt; want met het
oordeel, waarmede gij oordeelt,
zult gij geoordeeld worden en
met de maat, waarmede gij
meet, zal u gemeten worden.
Iemand die oordeelt, krijgt
zogezegd hetzelfde weer op zijn
boterham terug.
Jezus zegt
immers:
met
de
maat,
waarmede gij meet, zal u
gemeten worden.

Paulus schrijft in Galaten 6:7b/8
Want wat een mens zaait, zal hij
ook oogsten. Want wie op de
akker van zijn vlees zaait, zal uit
zijn vlees verderf oogsten, maar
wie op de akker van de Geest
zaait, zal uit de Geest eeuwig
leven oogsten.
Laten we dus het laatste doen:
op de akker van de Geest zaaien.
En dan in vers 9:
Laten wij niet moede worden
goed te doen, want, wanneer het
eenmaal tijd is, zullen wij
oogsten, als wij niet verslappen.
Zaaien en oogsten vindt niet op
het zelfde tijdstip plaats. Eerst
zaaien – dan oogsten. Wat gaan
we dus zaaien? Er staat: laten
wij niet moede worden goed te
doen.
Goed zijn voor iedereen, en in
het bijzonder voor onze
geloofsgenoten zoals in vers 10
staat:
Laten wij dus, daar wij de
gelegenheid hebben, doen wat
goed is voor allen, maar
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inzonderheid
geloofsgenoten.

voor

onze

Zaai vrede, en je oogst vrede.
Zaai vriendelijkheid, en je oogst
vriendelijkheid.
Zaai
zachtmoedigheid, en je oogst
zachtmoedigheid.
Zaai
goedheid, en je oogst goedheid.
Wat een mens zaait, zal hij ook
oogsten.
Maak iemand blij, en je wordt
zelf blij.
Een bepaald stuk grond kan
soms een naam hebben. Meneer
Philips woonde met zijn gezin
op een landgoed en dat landgoed
heette "De Wielewaal".
Zo is er ook een akker, die een
naam heeft. Die akker wordt:
"de akker van de Geest
genoemd." (Gal. 6:8).
Wie op die akker zaait b.v.
liefde, barmhartigheid, vrede of
geduld – het zijn soms maar
kleine zaadjes, een enkel woord
of een enkele gave – die oogst
eeuwig leven.

Dat betekent, dat men dan meer
deel krijgt aan het goddelijke
leven, aan de goddelijke natuur,
zoals Petrus het zegt in zijn 2e
brief.
Wie karig zaait, zal ook karig
oogsten.
Wie mildelijk zaait, zal ook
mildelijk oogsten.
Niet met
tegenzin of gedwongen, want
God heeft de blijmoedige gever
lief.
Laten we niet moede worden
goed te doen. Maar dagelijks
zaaien op de akker van de Geest.
Het kan soms een tijd duren,
voordat de oogst komt. Daarom
staat er:
Laten wij niet moede worden
goed te doen, want, wanneer het
eenmaal tijd is, zullen wij
oogsten, als wij niet verslappen.
Dus niet verslappen; dus niet
moe worden om het goede te
doen. Als de tijd daar is, zullen
wij oogsten, als wij niet
verslappen.
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Er werd na de 2e wereldoorlog
in
Nederland
een
liedje
gezongen en dat luidde ongeveer
zo: Eens zal de Betuwe in bloei
weer staan; op Walcheren het
goud gele graan.
Als de tijd daar is, zullen we
eeuwig leven oogsten. Zie in
gedachten al het goud-gele
graan op de akker van de Geest
staan.
Verslap niet, wordt niet moede
te doen wat goed is. Wanneer
het eenmaal tijd is – eens,
eenmaal is die tijd aangebroken
– dan zullen wij oogsten. We
zullen oogsten, het zal gebeuren.
Tenslotte nog eenmaal de
kerntekst van deze bijbelstudie
uit Lucas 6:38
Geeft en u zal gegeven worden:
een goede, gedrukte, geschudde,
overlopende maat zal men in uw
schoot geven. Want met de
maat, waarmede gij meet, zal u
weder gemeten worden.

