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Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 45. Geven  

A. Geven van tienden als ceremoniële handeling  
Numeri 18:21,23b-24,26,28 21 Wat de Levieten betreft, hun geef ik 

alle tienden van de Israëlieten in bezit, als vergoeding voor de 

werkzaamheden die ze bij de ontmoetingstent verrichten.  
23b Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, voor alle komende 

generaties. De Levieten krijgen geen grondbezit zoals de andere 

Israëlieten; 24 hun geef ik de tienden in eigendom die de Israëlieten 

aan de HEER afdragen. Daarom heb ik bepaald dat zij geen 

grondbezit krijgen zoals de andere Israëlieten.’  
26 ‘Zeg tegen de Levieten: “Wanneer jullie van de Israëlieten de 

tienden in ontvangst nemen, die ik jullie in eigendom geef, moeten 

jullie van die tienden een tiende aan de HEER afdragen.  
28 Ook jullie moeten dus van alle tienden die je van de Israëlieten 

ontvangt, een vast deel aan de HEER afstaan en aan de priester 

Aäron geven.  

Deuteronomium 14:2-29 zie Bijbel  
Leviticus 27:30 30 Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen 
op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige 

gave voor de HEER bestemd. 

Leviticus 25:23 23 Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, 

want het land behoort mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die 

bij mij te gast zijn. 

Leviticus 18:24 NBG 24 Verontreinigt u niet door dit alles, want door 
dit alles hebben zich verontreinigd de volken die Ik voor u uit 

wegdrijf. 

Matteüs 23:23-24 23 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, 

huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar 

veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid 

en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te 

laten. 24 Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen 

ziften, maar een kameel wegslikken. 

Matteüs 27:51 51 Op dat moment scheurde in de tempel het 

voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de 

rotsen spleten. 

Matteüs 5:17 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de 

Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, 

maar om ze tot vervulling te brengen. 

Maleachi 3:6-12 6 Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedra-

gen je nog altijd als nakomelingen van Jakob. 7 Jullie voorouders 
hielden zich al niet aan mijn geboden, en ook jullie doen dat niet. 

Keer terug naar mij – zegt de HEER van de hemelse machten –, 

dan zal ik naar jullie terugkeren; en jullie zeggen: ‘Hoezo moeten we 

terugkeren?’ 8 Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch 

bestelen jullie mij, en zeggen dan: ‘Hoezo bestelen we u?’ Door de 

tienden en de heffingen achter te houden! 9 Jullie zijn vervloekt en 
nogmaals vervloekt, en toch blijft het hele volk mij bestelen. 10 Stel 
mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse mach-

ten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in 

mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor 

jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. 11 Ik 
zal de sprinkhaan onschadelijk maken zodat hij de opbrengst van de 

aarde niet meer kan verwoesten, en de druiventros zal niet meer ver-

dorren in de wijngaarden – zegt de HEER van de hemelse machten. 

12 Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wo-
nen in een heerlijk land – zegt de HEER van de hemelse machten. 

Maleachi 1:1 1 Profetie. De woorden die de HEER tot Israël heeft 

gesproken bij monde van Maleachi. 

Maleachi 3:10-12 10 Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER 

van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn 

voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik 

niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed 

op jullie land laat neerdalen. 11 Ik zal de sprinkhaan onschadelijk 

maken zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan 

verwoesten, en de druiventros zal niet meer verdorren in de 

wijngaarden – zegt de HEER van de hemelse machten. 12 Alle 
volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een 

heerlijk land – zegt de HEER van de hemelse machten. 

Leviticus 27:30-32 30 Van de opbrengst van het land, zowel de 
gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende 

als heilige gave voor de HEER bestemd. 31 Wanneer iemand een 

deel van zijn tiende wil afkopen, wordt de afkoopsom met een vijfde 

vermeerderd. 32 Van runderen, geiten en schapen moet elk tiende 

dier dat bij de telling de herdersstaf passeert als heilige gave voor de 

HEER apart gehouden worden. 

Numeri 18:21-32 21 Wat de Levieten betreft, hun geef ik alle tienden 

van de Israëlieten in bezit, als vergoeding voor de werkzaamheden die 

ze bij de ontmoetingstent verrichten. 22 De Israëlieten mogen niet 

langer in de buurt van de ontmoetingstent komen, ze zouden 

daarmee schuld op zich laden en sterven. 23 De werkzaamheden bij 

de ontmoetingstent worden verricht door de Levieten, en zij worden 

verantwoordelijk gesteld voor overtredingen. Dit voorschrift blijft 

voor altijd van kracht, voor alle komende generaties. De Levieten 

krijgen geen grondbezit zoals de andere Israëlieten; 24 hun geef ik de 
tienden in eigendom die de Israëlieten aan de HEER afdragen. 

Daarom heb ik bepaald dat zij geen grondbezit krijgen zoals de 

andere Israëlieten.’  

25 De HEER zei tegen Mozes: 26 ‘Zeg tegen de Levieten: 
“Wanneer jullie van de Israëlieten de tienden in ontvangst nemen, 

die ik jullie in eigendom geef, moeten jullie van die tienden een 

tiende aan de HEER afdragen. 27 Dat wordt dan beschouwd als 

jullie bijdrage, alsof het graan was van jullie dorsvloer en wijn en 

olijfolie uit jullie perskuip. 28 Ook jullie moeten dus van alle 

tienden die je van de Israëlieten ontvangt, een vast deel aan de 

HEER afstaan en aan de priester Aäron geven. 29 Houd van alles 

wat je geschonken wordt een deel apart als bijdrage voor de HEER, 

het beste deel, als een heilige gave.” 30 Zeg hun ook: “Wanneer 

jullie, Levieten, het beste deel afstaan, wordt dat beschouwd als de 

opbrengst van jullie dorsvloer en perskuip. 31 Jullie mogen met je 

familieleden op elke willekeurige plaats van de tienden eten, want het 

is je loon, het is een vergoeding voor je werkzaamheden bij de 

ontmoetingstent. 32 Als je het beste deel afdraagt, laad je geen 
schuld op je en ontwijd je de heilige gaven van de Israëlieten niet, 

maar anders zullen jullie sterven.”’  

Deuteronomium 12:4-7,11-12,17-19 4 Het is u verboden om de 

HEER, uw God, op allerlei plaatsen te vereren. 5 U mag u 

daarvoor alleen naar de plaats begeven die hij in een van uw 

stamgebieden zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. Ga dus 

naar de plaats waar hij woont 6 en neem de dieren mee die u voor de 

brandoffers en vredeoffers hebt bestemd, en ook uw tienden en 

andere heffingen, de offers die u brengt ter nakoming van een gelofte 

en uw vrijwillige gaven, en uw eerstgeboren runderen, schapen en 

geiten. 7 Richt daar ten overstaan van de HEER, uw God, een 

feestmaal aan en geniet met uw familie van de zegeningen waarmee 

hij uw inspanningen heeft beloond. 

11 dan mag u zich alleen maar naar de ene plaats begeven die de 

HEER, uw God, zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. Ga 

daar met alles wat u moet afdragen heen: de dieren voor uw 

brandoffers en vredeoffers, uw tienden en andere heffingen, en de 

bijzondere offers die u ter nakoming van een gelofte aan de HEER 

brengt. 12 En vier dan feest ten overstaan van de HEER, samen 

met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten 

bij u in de stad, die immers geen grondgebied hebben zoals u.  
17 Het is niet toegestaan om in uw eigen woonplaats een feestmaal 
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aan te richten van de tienden van uw koren, wijn en olie, of van uw 

eerstgeboren runderen, schapen en geiten, van uw gelofteoffers, uw 

vrijwillige gaven en de andere heffingen. 18 Want dat mag alleen  

gebeuren ten overstaan van de HEER, uw God, op de plaats die hij 

uitkiest. Dat geldt voor ieder van u, voor uw zonen en dochters, uw 

slaven, uw slavinnen, en voor de Levieten die bij u in de stad wonen. 

In tegenwoordigheid van de HEER, uw God, zult u genieten van 

de vrucht van uw arbeid. 19 Maar vergeet, zolang u in dat land 

woont, de Levieten niet. 

Deuteronomium 14:22-27 22 Ieder jaar moet u het tiende deel van 

de opbrengst van uw akkers afdragen. 23 Van de tienden van uw 
koren, wijn en olie en uw eerstgeboren runderen, schapen en geiten 

moet u een feestmaal aanrichten ten overstaan van de HEER, uw 

God, op de plaats die hij zal uitkiezen om er zijn naam te laten 

wonen. Zo leert u steeds opnieuw te leven in ontzag voor de 

HEER, uw God. 24 Voor het geval u niet in staat bent om uw 

tienden en uw offergaven die hele afstand mee te nemen – zeker 

wanneer de HEER u rijk gezegend heeft – omdat de plaats die hij 

uitkiest te ver weg is, 25 moet u uw afdracht te gelde maken en met 

dat geld in een buidel naar de plaats van zijn keuze gaan. 26 Daar 

mag u het uitgeven aan alles wat u maar wilt: runderen, schapen en 

geiten, wijn en andere drank en wat maar in u opkomt, en daarvan 

richt u dan, ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal 

aan met uw hele familie. 27 En vergeet daarbij de Levieten die bij u 
in de stad wonen niet, want zij bezitten geen eigen grond zoals u. 

Exodus 23:17 17 Driemaal per jaar dus moeten alle mannen voor de 

Machtige, de HEER, verschijnen. 

Leviticus 23:33-43 33 De HEER zei tegen Mozes: 34 ‘Zeg tegen de 
Israëlieten: “Op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter 

ere van de HEER het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt. 35 
De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren; je mag dan niet 

werken. 36 Elk van de zeven dagen moeten jullie de HEER een 

offergave aanbieden. De achtste dag moet je opnieuw als heilige dag 

samen vieren, en ook dan moeten jullie een offergave aanbieden aan 

de HEER. Er zal dan een feestelijke samenkomst zijn en er mag niet 

gewerkt worden.  

37 Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dag 

samen moet vieren en waarop jullie de HEER een offergave moeten 

aanbieden, brandoffers, graanoffers, vredeoffers en wijnoffers, al 

naargelang voor een bepaalde dag is voorgeschreven. 38 Deze offers 

vallen buiten wat jullie de HEER elke sabbat geven en buiten je 

wijgeschenken, gelofteoffers en vrijwillige gaven.  

39 Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, 

wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van 

de HEER, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag 

moeten voor jullie rustdagen zijn. 40 De eerste dag moeten jullie 

mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loof-

bomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren 

ten overstaan van de HEER, jullie God. 41 Elk jaar moet dit feest 

ter ere van de HEER zeven dagen lang gevierd worden. Dit 

voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in 

de zevende maand. 42 Zeven dagen lang moeten jullie in hutten 

wonen, elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, 43 om 

jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet 

wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, jullie 

God.”’  

Numeri 29:12-39 zie Bijbel 
Deuteronomium 16:13-17 13 Wanneer het graan is gedorst en de 

druiven zijn geperst, moet u gedurende zeven dagen het 

Loofhuttenfeest vieren. 14 Vier dan uitbundig feest, samen met uw 

zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de 

vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. 

15 Zeven dagen lang moet u voor de HEER, uw God, feestvieren op 

de plaats van zijn keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen en u een 

rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest.  

16 Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voor de HEER, uw 

God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen: voor het feest van 

het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Ze 

mogen daar niet met lege handen komen; 17 ieder moet geven naar 

de mate waarin de HEER, uw God, hem heeft gezegend.  

Deuteronomium 14:28-29 28 Elk derde jaar moet u het tiende deel 

van de opbrengst in zijn geheel afstaan en het opslaan in de stad. 29 
De Levieten, die geen grond bezitten zoals u, en de vreemdelingen, 

de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen, mogen daarvan 

dan nemen zo veel als ze nodig hebben. De HEER, uw God, zal u 

erom zegenen in alles wat u onderneemt. 

Deuteronomium 26:12-15 12 Als u in het derde jaar, het jaar van de 
tienden, het tiende deel van de opbrengst hebt afgestaan aan de 

Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen, zodat zij bij u 

in de stad voldoende te eten hebben, 13 dan moet u tegenover de 

HEER, uw God, verklaren: ‘Ik heb niets van de gaven die de 

HEER toekomen achtergehouden. Ik heb alles aan de Levieten, 

vreemdelingen, weduwen en wezen gegeven, geheel overeenkomstig 

de geboden die u mij hebt opgelegd. Ik heb geen enkel gebod 

overtreden en ben in niets nalatig geweest. 14 Ik heb niet van deze 
gaven gegeten in een tijd dat ik in de rouw was, ik heb er niets van 

afgedragen terwijl ik onrein was, en ik heb er niets van aan een dode 

meegegeven. Ik ben de HEER, mijn God, gehoorzaam geweest en 

heb me gehouden aan alles wat hij me geboden heeft. 15 HEER, 

zie vanuit uw heilige woning in de hemel neer en schenk uw volk 

Israël en het land dat u ons hebt gegeven uw zegen, zoals u onze 

voorouders hebt gezworen; zegen dit land van melk en honing.’ 

Deuteronomium 14:22-27 zie hiervoor 
Numeri 18:27-30 27 Dat wordt dan beschouwd als jullie bijdrage, 

alsof het graan was van jullie dorsvloer en wijn en olijfolie uit jullie 

perskuip. 28 Ook jullie moeten dus van alle tienden die je van de 

Israëlieten ontvangt, een vast deel aan de HEER afstaan en aan de 

priester Aäron geven. 29 Houd van alles wat je geschonken wordt 

een deel apart als bijdrage voor de HEER, het beste deel, als een 

heilige gave.” 30 Zeg hun ook: “Wanneer jullie, Levieten, het beste 

deel afstaan, wordt dat beschouwd als de opbrengst van jullie 

dorsvloer en perskuip. 

Nehemia 10:37 37 en ook zullen wij, zoals in de wet is 
voorgeschreven, onze eerstgeboren zonen, en van ons vee de 

eerstgeboren runderen, schapen en geiten, naar de tempel van onze 

God brengen, naar de priesters die daar dienstdoen. 

Nehemia 13:12 12 en alle Judeeërs brachten hun tienden van graan, 
wijn en olie naar de voorraadkamers. 

Leviticus 27:30-32 30 Van de opbrengst van het land, zowel de 
gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende 

als heilige gave voor de HEER bestemd. 31 Wanneer iemand een 

deel van zijn tiende wil afkopen, wordt de afkoopsom met een vijfde 

vermeerderd. 32 Van runderen, geiten en schapen moet elk tiende 

dier dat bij de telling de herdersstaf passeert als heilige gave voor de 

HEER apart gehouden worden. 

Deuteronomium 14:22-23    22 Ieder jaar moet u het tiende deel van 

de opbrengst van uw akkers afdragen. 23 Van de tienden van uw 
koren, wijn en olie en uw eerstgeboren runderen, schapen en geiten 

moet u een feestmaal aanrichten ten overstaan van de HEER, uw 

God, op de plaats die hij zal uitkiezen om er zijn naam te laten 

wonen. Zo leert u steeds opnieuw te leven in ontzag voor de 

HEER, uw God. 
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2 Kronieken 31:5-6 5 Zodra dit bevel was afgekondigd, stonden de 
Israëlieten met gulle hand vruchten van de nieuwe oogst af, van hun 

graan, wijn, olie en vruchtenstroop en alle andere voortbrengselen 

van het land, en leverden ze ruimhartig een tiende van hun oogst in. 

6 Ook de Israëlieten en Judeeërs die in de andere steden van Juda 

woonden, leverden hun bijdrage: een tiende van hun runderen, 

schapen en geiten en de als heilige gaven aan de HEER, hun God, 

gewijde tienden. Er werden enorme voorraden opgehoopt: 

 
B. Geven van tienden is geen voorschrift meer  
Kolossenzen 2:16-17 16 Laat niemand u iets voorschrijven op het 

gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan 

en sabbat. 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de 

werkelijkheid is Christus. 

Hebreeën 8:5 5 Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de 
voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes 

geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de 

tabernakel: ‘Let erop,’ staat er immers, ‘dat je alles vervaardigt 

volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is. 

Hebreeën 9:8-10 8 Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de 

weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent 

nog dienstdoet.9 Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er 

worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen 

die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen; 

10 het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepa-

lingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde. 

Hebreeën 10:1-4 1 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont 

van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf 

laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit 

met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot 

volmaaktheid te brengen. 2 Anders zouden die offers allang niet meer 

gebracht worden; degenen die aan de dienst deelnemen, zouden 

immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer 

hebben. 3 Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden met dezelfde 

offers de zonden weer in herinnering geroepen – 4 bloed van stieren 
en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. 

Hebreeën 7:12 12 Maar wanneer de aard van het priesterschap 

verandert, verandert onherroepelijk ook de wet. 

Matteüs 5:17 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de 

Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, 

maar om ze tot vervulling te brengen. 

Kolossenzen 2:14 14 Hij heeft het document met voorschriften 

waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het 

aan het kruis te nagelen. 

Efeziërs 2:15 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten 

werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te 

scheppen. Zo bracht hij vrede 

 

 
C. De principes die het Nieuwe Testament leert over geven  
Lucas 6:38 38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig 

aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden 

toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor 

jullie worden gebruikt.’ 

1 Korintiërs 16:2 2 laat ieder van u elke eerste dag van de week naar 
vermogen iets opzijleggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld 

meer te worden ingezameld. 

2 Korintiërs 8:1 –9:15 Bijbel  
1 Korintiërs 16:2 2 laat ieder van u elke eerste dag van de week naar 
vermogen iets opzijleggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld 

meer te worden ingezameld. 

2 Korintiërs 8:11-13 11 Rond deze nu met dezelfde inzet af als 

waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen. 

Dus geef naar vermogen. 12 Als u bereid bent mee te doen, wordt 

niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. 

13 Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in 

moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn.  

2 Korintiërs 8: 3 3 Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben 

gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. 

2 Korintiërs 9:6 6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie 
overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 

Galaten 6:7 7 Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een 

mens zaait, zal hij ook oogsten. 

Lucas 6:38 38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig 

aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden 

toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor 

jullie worden gebruikt.’ 

Spreuken 11:24-25 24 Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig 

is, wordt arm. 25 Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal 
te drinken krijgen. 

Spreuken 19:17 17 Wie barmhartig is voor een arme leent aan de 

HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden. 

Matteüs 10:42 42 En wie een van deze geringe mensen een beker koel 

water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik 

verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’ 

Matteüs 25:35-40 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, 

ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, 

en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik 

was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen 

naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: 

“Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of 

dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als 

vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 

39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat 

en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun 
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 

een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat 

hebben jullie voor mij gedaan.” 

Lucas 6:38 38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig 

aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden 

toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor 

jullie worden gebruikt.’ 

2 Korintiërs 9:7 7 Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, 
zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. 

Maleachi 3:6-12 6 Ik, de HEER, ben niet veranderd, en jullie gedra-

gen je nog altijd als nakomelingen van Jakob. 7 Jullie voorouders 
hielden zich al niet aan mijn geboden, en ook jullie doen dat niet. 

Keer terug naar mij – zegt de HEER van de hemelse machten –, 

dan zal ik naar jullie terugkeren; en jullie zeggen: ‘Hoezo moeten we 

terugkeren?’ 8 Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch 

bestelen jullie mij, en zeggen dan: ‘Hoezo bestelen we u?’ Door de 

tienden en de heffingen achter te houden! 9 Jullie zijn vervloekt en 
nogmaals vervloekt, en toch blijft het hele volk mij bestelen. 10 Stel 
mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse mach-

ten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in 

mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jul-

lie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. 11 Ik zal 
de sprinkhaan onschadelijk maken zodat hij de opbrengst van de aar-

de niet meer kan verwoesten, en de druiventros zal niet meer verdor-

ren in de wijngaarden – zegt de HEER van de hemelse machten. 

12 Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen 
in een heerlijk land – zegt de HEER van de hemelse machten.  
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D. De zegeningen van geven  
2 Korintiërs 9:8-14 8 God heeft de macht u te overstelpen met al zijn 

gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt 

en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. 9 Zo 
staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn 

rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ 10 God, die zaad geeft om 

te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten 

ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. 11 U 

bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen 

zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot 

dankzegging aan God. 12 Uw bijdrage aan de collecte heft immers 

niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er 

bovendien toe dat ze God uitbundig danken. 13 Ze prijzen God 

omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van 

Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen 

en alle anderen wilt delen. 14 In hun gebed voor u spreken ze hun 
verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor 

u is geweest. 

Johannes 10:16 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit 

deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen 

naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 

2 Korintiërs 9:15 15 Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk 

geschenk. 

Romeinen 8:32 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, 
maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem 

niet alles schenken? 

Efeziërs 1:3 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus 

Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke 

geestelijke zegeningen heeft gezegend.  

 
E. Aan wie hoor je als christen te geven?  
1 Korintiërs 9:14 14 Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt 

hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun 

levensonderhoud mogen voorzien. 

Galaten 6:6 6 Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit 

met zijn leermeester delen. 

1 Timoteüs 5:17-18 17 Oudsten die goed leiding geven moeten 

dubbel worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven 

voor de prediking en het onderricht. 18 De Schrift zegt immers: ‘U 

mag een dorsend rund niet muilkorven’ en ‘De arbeider is zijn loon 

waard.’ 

Filippenzen 4:14-18 14 Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn 

moeilijkheden te delen. 15 U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na 

mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw 

gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en 

tekorten. 16 Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd 

om mijn tekorten aan te vullen. 17 Niet dat het mij om uw gaven te 

doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. 

18 Nu is alles mij vergoed, en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Mij 

ontbreekt niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft 

gebracht; ze zijn een geurig en aangenaam offer, dat God behaagt. 

3 Johannes 5-8 5 Geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u 

voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet. 6 Ten overstaan van 
de gemeente hebben zij van uw liefde getuigd. Wees zo goed hen 

voor de verdere reis uit te rusten op een wijze die God waardig is. 

7 Ze zijn immers omwille van de Naam op reis gegaan en hebben 

van de ongelovigen niets aangenomen. 8 Daarom horen wij zulke 

mensen gastvrij te ontvangen en zo mee te werken aan de 

verkondiging van de waarheid. 

Jakobus 2:15-17 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft 
en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je 

goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien 

van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het 
ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 

1 Johannes 3:17-18 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die 

meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor 

een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? 

18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met 

woorden, maar waarachtig, met daden. 

2 Korintiërs 8:7-15 7 U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en 

welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u 

hebben gewekt – blink dus ook uit in dit goede werk. 8 Ik zeg dit 
niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik 

nagaan of uw liefde oprecht is. 9 Tenslotte kent u de liefde die onze 
Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van 

u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. 10 In 
uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar 

geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een 

begin te maken. 11 Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee 

u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef 

naar vermogen. 12 Als u bereid bent mee te doen, wordt niet 

verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. 

13 Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in 

moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op dit moment 

lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, 

zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er 

evenwicht, 15 zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet 

te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’ 

Spreuken 19:17 17 Wie barmhartig is voor een arme leent aan de 

HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden. 

Spreuken 21:13 13 Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de 

arme zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen.  

Matteüs 6:1-4 1 Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor 
de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan 

beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2 Dus wanneer je aalmoezen 

geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de 

synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik 

verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3 Maar als je 

aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand 

doet. 4 Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in 

het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

 
F. Hoeveel hoor je als christen te geven?  
1 Korintiërs 16:2 2 laat ieder van u elke eerste dag van de week naar 
vermogen iets opzijleggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld 

meer te worden ingezameld. 

2 Korintiërs 8:12 12 Als u bereid bent mee te doen, wordt niet 

verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. 

2 Korintiërs 9:6-7 6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie 
overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 7 Laat ieder zo veel geven 
als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft 

lief wie blijmoedig geeft. 

 


