Les 47
Geven.
De christenen uit Macedonië kunnen ons als voorbeeld dienen wanneer wij aan “geven”
denken:
1. Ze gaven zichzelf aan de Here;
2 Kor. 8:5

“en zij gaven zich – zoals wij niet hadden durven verwachten – eerst aan de
Here en door de wil van God ook aan ons”.

2. Zij beschouwden hun verdrukking en diepe armoede als een excuus om niet te geven.
2 Kor. 8:2

“Want, doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking, hebben hun
overvloedige blijdschap en diepe armoede nog overvloedig de rijkdom van hun
mildheid bevorderd”

3. Ze wachtten niet totdat ze verzocht werden te geven.
2 Kor. 8:4

“en zij vroegen, met alle aandrang, uit eigen beweging van ons de gunst, deel
te mogen nemen aan het dienstbetoon voor de heiligen”.

4. Ze stelden zich niet tevreden met goede voornemens maar gaven daadwerkelijk.
2 Kor. 8:1

“Wij maken u de genade Gods bekend, broeders, die aan de gemeenten van
Macedonië geschonken is”.

5. De geestesgesteldheid waarin wij moeten geven.
2 Kor. 9:7

“En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met
tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief”.

6. De reden waarom wij moeten geven.
2 Kor. 8:9

“Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om
uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede
rijk zoudt worden”.

7. Het loon van het geven.
2 Kor. 9:6-8 “(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait,
zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft
voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige
gever lief. 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”.

1e. De Persoon, aan wíe moeten wij geven?
Ex. 35:5

“neemt van uw bezit een heffing voor de HERE; ieder zal deze gewillig van
hart opbrengen als heffing voor de HERE, goud, zilver, koper”.

Fil. 4:18

“Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien; alles is aangezuiverd, nu ik
van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb, een welriekend, een
aangenaam, Gode welgevallig offer”.

2e. Het principe; Hoe moeten wij geven?
a. Systematisch.
1 Kor. 16:2

“elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en
hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten
gehouden worden”.

b. Individueel.
1 Kor. 16:2

“elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en
hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten
gehouden worden”.

c. Evenredig.
1 Kor. 16:2(SV)
“Op elke eerste dag der week, legge ieder van u iets bij zichzelf weg,
vergaderende een schat, naardat hij welvaren verkregen heeft; opdat de
inzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn”.
1 Kor. 16:2(NBG ’51)
“elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg,
d. Blijmoedig.
2 Kor 9:7

“En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met
tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief”.

e. Offervaardig.
Luk 21:3-4

“en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen daarin
geworpen. Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven
geworpen, maar zij heeft van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin
geworpen”.

2 Kor. 8:2

“Want, doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking, hebben hun
overvloedige blijdschap en diepe armoede nog overvloedig de rijkdom van hun
mildheid bevorderd”.

3. Het loon is (mede) naar ons geven.
Hand 20:35 “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”.
Matth. 6:20 “maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze
ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen”.
2 Kor. 9:7

“En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met
tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief”.

Hebr. 13:16 “En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke
offers heeft God een welgevallen”.
Mal. 3:10

“Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn
huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan
niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u
uitgieten”.

