


64. Geef jij je GELD 
aan God? 

(liefdadigheid)
(Deel 1)



Je eert God door te geven!

Wie een geringe onderdrukt, smaadt 
diens Maker, maar wie zich over een 

arme ontfermt, eert Hem.
Spreuken 14:31 HSV

Een arme en een rijke hebben dit 
gemeen: de  HEER  heeft hen beiden 

gemaakt. 
Spreuken 22:2 NBV



Als je geeft zal je zelf gezegend worden!

Gelukkig wie zorgt voor de armen;  in kwade dagen 
zal de  HEER  hem uitkomst geven, 

Psalmen 41:1 NBV

Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de 
HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

Spreuken 19:17 HSV

Wie gunnend is, die wordt gezegend, want hij 
geeft van zijn brood aan de armen.

Spreuken 22:9 HSV



De waarschuwing als je dat niet doet en gierig bent

Wie zijn oren dichtstopt voor het geroep van de 
arme, ook hij zal roepen en niet verhoord worden.

Spreuken 21:13 HSV

Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende 
die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw 

kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud 
en zilver is verroest en hun roest zal een 

getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur 
verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste 

dagen. 



Zie, het loon van de arbeiders die uw velden 
gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, 
schreeuwt tot God , en de jammerklachten van 

hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot 
de oren van de Heere van de hemelse 

legermachten. 

U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde 
en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart 

gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de 
rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet 

zich niet tegen u. 
Jakobus 5:1-6 HSV



Als je geeft laat het dan niet iedereen weten want God zal het je 
uiteindelijk vergoeden

Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in 
tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te 
worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de 

hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet 
voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op 

de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden 
worden. 

Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.  Maar als u een 
liefdegave geeft, laat dan uw linker hand niet weten wat uw 

rechter hand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal 
zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het 

openbaar vergelden.
Mattheüs 6:1 - 4 HSV



De Israëlieten mochten geen rente berekenen als ze uitleende aan een 
arme en moesten van hun oogst altijd overhouden voor de armen

Als u iemand van Mijn volk, een van de armen onder u, 
geld leent, dan mag u zich niet als een schuldeiser 
tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente 

opleggen. Als u het kleed van uw naaste in onderpand 
neemt, moet u dat aan hem teruggeven voordat de zon 

ondergaat. 

Dat is immers zijn enige bedekking. Het is de kleding 
over zijn huid. Waarin zou hij anders moeten slapen? 

Wanneer hij tot Mij om hulp roept, zal het gebeuren dat 
Ik het zal horen, want Ik ben genadig!

Exodus 22:25-27 HSV



Moet een christen verplicht tienden betalen?

Van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld 
jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouw het 
tiende deel geven. Voor het aangezicht van de 

HEERE , uw God, op de plaats die Hij zal 
uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, 

moet u de tienden van uw koren, van uw nieuwe 
wijn en van uw olie, en de eerstgeborenen van uw 
runderen en van uw kleinvee eten, om de HEERE 

, uw God, te leren vrezen, alle dagen. 
Deuteronomium 14:22-23 HSV



Jezus draagt ons op om geld weg te geven om zo hemelse schatten te 
verzamelen

Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft 
uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. 

Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg 
als liefdegave. 

Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een 
schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief 

niet bij komt en die door de mot niet aangetast 
wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw 

hart zijn.
Lukas 12:32-34 HSV



Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij 
niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd 

houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op 
de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate 

verschaft om ervan te genieten; 

ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, 
vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo 
verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed 

fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige 
leven verkrijgen. 

1 Timotheüs 6:17-19 HSV

Ook Paulus draagt ons op om vrijgevig te zijn zodat we hemelse 
schatten ontvangen



Je zal straks beoordeeld worden om wat je voor de armste mensen hebt gedaan

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn 
heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, 

dan zal Hij zitten op de troon van Zijn 
heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken 

bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar 
scheiden zoals de herder de schapen van de 

bokken scheidt.  En Hij zal de schapen aan Zijn 
rechter hand zetten, maar de bokken aan Zijn 

linker hand .  



Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn 
rechter hand zijn : Kom, gezegenden van Mijn 

Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is 
vanaf de grondlegging van de wereld.

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten 
gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken 
gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij 

gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij 
gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij 

bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij 
Mij gekomen. 



Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: 
Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te 

eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?  
Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en 

gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?  
Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de 

gevangenis en zijn bij U gekomen?  

En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg 
u: voor zover u dit voor een van deze geringste 

broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij 
gedaan.

Mattheüs 25:31 - 40 HSV



En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: 
Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, 
roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en 
niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u 
niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden 

wordt. 

Wanneer u echter een feest maaltijd gereedmaakt, 
nodig dan armen, verminkten, kreupelen en 

blinden.  En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben 
om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden 

in de opstanding van de rechtvaardigen.
Lukas 14:12 - 14 HSV



Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet 
u het net zo doen als ik het aan de gemeenten in 

Galatië opgedragen heb: 

Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij 
zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn 

vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas dan 
gehouden worden, wanneer ik gekomen ben. En 

wanneer ik bij u gekomen ben, zal ik hen die u 
daarvoor geschikt acht, met brieven sturen om uw 

gave naar Jeruzalem over te brengen.
1 Korinthe 16:1 - 3 HSV

Paulus vroeg de gemeenten om de arme broeders en zusters 
in Jeruzalem te onderhouden



Sluit je hart niet voor broeders die gebrek lijden, als je levend geloof hebt 
geef je ook!

Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons 
Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de 

broeders het leven geven.  Wie dan de goederen van de 
wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar 
zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God 

in hem blijven?  

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het 
woord of met de tong, maar met de daad en in 

waarheid.
1 Johannes 3:16 - 18 HSV



Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand 
zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? 

Kan dat geloof hem zalig maken? 

Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou 
zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en 

iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in 
vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun 

niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor 
nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen 

werken heeft, in zichzelf dood. 
Jakobus 2:14-17 HSV



Doe goed aan de huisgenoten van het geloof die onderwijs geven in het 
Woord want wat je zaait zal je ook oogsten!

En laat hij die onderwezen wordt in het Woord in alle goede 
dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet: God 
laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij 
ook oogsten.  Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het 
vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de 

Geest het eeuwige leven oogsten. 

En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner 
tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij 
dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, 

maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.
Galaten 6:6 - 10 HSV



64. Geef jij je GELD 
aan God? 

(liefdadigheid)
(Deel 2)



God heeft een specifieke opdracht om de wees en de weduwe te helpen, als 
je hun benadeeld heb je een groot probleem met God….

Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is 
God in Zijn heilige woning;  een God Die eenzamen in 

een huis gezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in 
voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor 

land .
Psalm 68:6 - 7 HSV

Beroof de geringe niet, omdat hij gering is, en vertrap 
de ellendige niet in de poort.  Want de HEERE zal hun 
rechtszaak voeren, wie hen beroven, zal Hij van het 

leven beroven.
Spreuken 22:22 - 23 HSV



U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem 
niet onderdrukken, want u bent zelf 

vreemdelingen geweest in het land Egypte.  U 
mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken.  

Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar 
enigszins tot Mij om hulp roepen, zal Ik hun 

roep zeker verhoren. Mijn toorn zal ontbranden 
en Ik zal u met het zwaard doden en uw vrouwen 
zullen weduwen en uw kinderen wezen worden.

Exodus 22:21 - 24 HSV



Want onder Mijn volk worden goddelozen gevonden. 
Men ligt op de loer, ineengedoken als vogelvangers. 
Zij zetten een vernielende strik, mensen vangen zij. 

Hun huizen zijn zo vol bedrog als een kooi vol vogels. 

Daarom zijn zij groot en rijk geworden, vet en vadsig. 
Zelfs overtreffen zij de slechtste dingen: geen 

rechtszaak behartigen zij, zelfs niet de rechtszaak 
van een wees, en toch hebben ze voorspoed, het recht 

van de armen laten zij niet gelden. Zou Ik vanwege 
deze dingen niet straffen? spreekt de HEERE , of op 

een volk als dit Mijzelf niet wreken?
Jeremia 5:26-29 HSV



En Hij zei tegen hen in Zijn onderricht: Pas op voor de 
schriftgeleerden, die gesteld zijn op het rondlopen in 

lange gewaden, op begroetingen op de markten,  op de 
voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen 
tijdens de maaltijden. Zij verslinden de huizen van de 

weduwen en voor de schijn bidden zij lang. Dezen 
zullen een zwaarder oordeel ontvangen.

Markus 12:38 - 40 HSV

De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de 
Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun 

verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de 
wereld.

Jakobus 1:27 HSV



Jobs vrienden beschuldigen hem ervan dat hij niet goed voor de weduwen 
gezorgd heeft, maar Job zegt juist dat hij dat wel gedaan heeft

Weduwen heb je met lege handen weggestuurd, en de 
armen van de wezen werden verbrijzeld. Dáárom zijn 

er strikken rondom je, en word je plotseling door 
schrik overmand.
Job 22:9 - 10 HSV

Ieder die mij hoorde prees mijn woorden, ieder die mij 
zag had niets dan lof,  omdat ik de arme redde die om 
hulp riep,  en de wees die in de steek gelaten was.  Ik 

werd gezegend door de stervende,  in het hart van de 
weduwe bracht ik de vreugde terug.  



Ik kleedde mij in gerechtigheid en deze 
kleedde mij, het recht was mij een mantel en 

een tulband. 

Ogen was ik voor de blinde, voeten was ik 
voor de lamme.  Voor de behoeftigen was ik 

een vader, ik verdedigde de zaak van 
vreemdelingen.  Ik brak de kaken van de 

boosdoener en ontrukte de prooi aan zijn 
tanden.  

 Job 29:11-17 NBV



Paulus zegt dat hij een recht heeft om op kosten van de broeders en zusters 
te eten aangezien hij hun van geestelijk voedsel bediend. Wie het geestelijke 

zaait mag het materiële oogsten. De Heer heeft bepaald dat ze in hun 
levensonderhoud mogen voorzien

Zie hier mijn verdediging tegen wie zich een oordeel over 
mijn apostelschap aanmatigen. Hebben wij geen recht op 

eten en drinken? Zouden wij niet het recht hebben een 
gelovige echtgenote op onze reizen mee te nemen, zoals de 

andere apostelen, de broers van de Heer en Kefas? 

Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen 
levensonderhoud moeten voorzien? Wie gaat er nu op 

eigen kosten in krijgsdienst? Wie plant er een wijngaard 
en eet niet van de vruchten? Of wie hoedt er een kudde en 

drinkt niet van de melk? 



Dit is niet alleen een algemene waarheid, het staat ook in de 
wet, want in de wet van Mozes staat: ‘U mag een dorsend 

rund niet muilbanden.’ Maar bekommert God zich dan om 
runderen? Of zegt hij dit om ons? Om ons natuurlijk, want 
het is ook om ons dat er staat: ‘Een ploeger en een dorser 
werken beiden in de hoop op een aandeel in de oogst.’ Als 
wij geestelijke zaken onder u hebben gezaaid, is het dan te 

veel gevraagd dat we materiële zaken van u oogsten? 

Als anderen hierop al aanspraak kunnen maken, kunnen wij 
het dan niet des te meer? We hebben echter geen gebruik 

gemaakt van onze rechten; integendeel, we verdragen alles, 
omdat we de verkondiging van het evangelie van Christus 

niets in de weg willen leggen. 



U weet toch dat wie in de tempel dienstdoen daarvan leven, en dat 
wie aan het altaar dienen een deel van het offervlees krijgen? 

Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde: de Heer 
heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levensonderhoud 

mogen voorzien.

Maar ik heb van geen van deze rechten ooit gebruikgemaakt, en 
dat schrijf ik niet om ze nu bij u op te eisen. Ik zou liever sterven. 
Geen mens zal me deze roem ontnemen. Dat ik verkondig is niet 

iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders, en het zou me 
slecht vergaan als ik het niet zou doen. Als ik het uit eigen 

beweging zou doen, zou ik recht op betaling hebben. Maar ik doe 
het niet uit vrije wil; deze opdracht is mij toevertrouwd. Wat is nu 

mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor 
terug te vragen en dus geen gebruik maak van de rechten die de 

verkondiging mij geeft.
1 Korinthiërs 9:3 - 18 NBV



Paulus vertelde de Gemeente in Korinthe dat hij omwille van valse apostelen die 
aangaven dat hij op hun geld uit was van de gemeente geen geld wilde hebben

Of heb ik soms een misdaad begaan door u zonder 
enige vergoeding Gods evangelie te verkondigen? 

Wanneer ik me daarmee vernederd heb, was het alleen 
om u te verheffen. Andere gemeenten heb ik 

geplunderd door geld aan te nemen om u van dienst te 
kunnen zijn. 

Maar tijdens mijn verblijf bij u heb ik niemand om 
hulp gevraagd toen ik in geldnood kwam; het zijn de 

broeders uit Macedonië geweest die me hebben 
geholpen.



Ik heb er altijd voor gewaakt u iets te kosten, en zal dat 
blijven doen. Zo zeker als de waarheid van Christus in mij 
is, die roem zal ik mij nergens in Achaje laten ontnemen. 

En waarom niet? Omdat ik u niet lief zou hebben? God 
weet dat ik dat wel doe. 

Ik zal mijn werk op dezelfde manier blijven doen om die 
apostelen de kans te ontnemen met hun 

gewichtigdoenerij dezelfde roem te oogsten als wij. 
Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk 
te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook 

geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt 
zich als een engel van het licht. 

2 Korinthiërs 11:7 - 14 NBV



Soms maakte Paulus geen gebruik van dat recht en werkte hij ook nog als 
tentenmaker. Jezus vertelde, het is zaliger om te geven dan om te ontvangen

En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in 
Korinthe.  En hij trof er een Jood aan van wie de naam 

Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië 
gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw (omdat Claudius 

bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan) 
en hij ging naar hen toe.  

En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen 
en werkte er ; want zij waren tentenmakers van beroep.  
En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde 

Joden en Grieken te overtuigen.
Handelingen 18:1 - 4 HSV



Ik heb niemands zilver of goud of kleding 
verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst 

hebben gedaan om te voorzien in mijn 
behoeften, en voor hen die bij mij waren.  

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.
Handelingen 20:33 - 35 HSV



En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze 
Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van 
iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet 

naar de overlevering die hij van ons ontvangen 
heeft. 

Want u weet zelf hoe men ons behoort na te 
volgen. Wij hebben ons immers niet ongeregeld 

gedragen in uw midden  en wij hebben bij 
niemand brood gegeten voor niets, maar met 

inspanning en moeite werkten wij nacht en dag 
om niemand van u tot last te zijn.   



Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij 
handelden zo opdat wij onszelf voor u tot een 
voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen.  

Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als 
iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.  

Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld 
wandelen; zij werken niet, maar zijn bezig met 
nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en 

sporen wij namens onze Heere Jezus Christus aan 
dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen 

brood eten.
2 Thessalonicenzen 3:6 - 12 HSV



De gemeente in Filippi was onderdeel geworden van de bediening van het 
Evangelie door Paulus te steunen hierin

Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn 
verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het 
Evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente 

mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst, dan 
u alleen.

Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal iets 
gestuurd voor wat ik nodig had.  Niet dat ik de gave zoek, maar ik 

zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt.  Maar ik heb alles 
ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door 
middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was , 
als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor 

God.
Filippenzen 4:14 - 18 HSV



Laat ouderlingen die goed leiding 
geven, dubbele eer waard geacht 

worden, vooral diegenen die arbeiden in 
het Woord en in de leer. Want de Schrift 

zegt: Een dorsende os mag u niet 
muilkorven, en: De arbeider is zijn loon 

waard.
1 Timotheüs 5:17 - 18 HSV
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