GEVEN

Disciple 2 Lesson 11.2

VERDIEPING
Geven komt van God de Vader, Jezus en de Heilige Geest
Toen God de mens schiep, werden wij geschapen naar zijn evenbeeld. Als we kijken naar het
karakter van God de Vader, Jezus en de Heilige Geest, zien we dat geven in het hart en de kern van
Gods wezen aanwezig is. Laten we naar een paar teksten kijken waar we kunnen vinden wat God
zoal geeft.
Wat geeft de Vader?
Joh 3:16
Joh 14:16,17
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Wat geeft de zoon?
Luk 9:1
Matt 14:19
Luk 5:17-20
Joh 10:10,17

1
2
3
4

Wat geeft de Geest?
Joh 16:13
Hand 6:10
Rom 8:5,6
Ef 1:17-19
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Wat zegt Jezus over geven?
Geven en geld zijn belangrijk voor Jezus. Hij spreekt daar heel gewoon over. Als je kijkt wat Jezus
daarover zegt zien we iets belangrijks. Het gaat namelijk niet over wat of hoeveel je geeft, maar om
iets heel anders.
Waar gaat het Jezus dan wel om?
Mark 12:42-44
Matt 19:16-22
Matt 6:1-4
Matt 6:19-21,
25-34
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In de teksten zien we dat Jezus heel anders naar geven kijkt dan wat je ziet in de wereld om ons
heen. Hij kijkt allereerst naar wat er in ons hart zit. Is Jezus wel onze koning? Zit hij op de troon van
ons hart of is dat ons bezit en/of geld?
Als Jezus dan koning in ons leven is, geef in het verborgene. Het gaat er niet om eer van mensen te
krijgen als je iets weggeeft. Ook zegt Jezus dat God voor ons zal zorgen als hij op de troon van ons
hart zit.
De eerste gemeente is een voorbeeld van Gods Vaderhart.
In de teksten uit Handelingen zien we direct het gevolg van mensen die zich tot God bekeren.
Zij veranderen in hun gedrag. Ze zijn niet meer gericht op zichzelf, het gaat nu om elkaar.
De eerste gemeenten gaven aan de armen en hen die zorg nodig hadden. Dit was een krachtig
getuigenis.
Een vader die voor zijn kinderen zorgt.
Het was een vreemde gewaarwording toen ik zelf vader werd. Al direct kwam er die drang in mij om
goed voor onze zoon en later voor onze dochters te zorgen. Er moest voor de geboorte al van alles
gekocht worden om de komst van onze kinderen voor te bereiden. Ook later toen ze volwassen
werden was er die innerlijke drang om het goede te geven. Als vader wil je het beste voor je
kinderen.
Eén van de dingen die we duidelijk aan onze kinderen leerden was om al heel snel dingen aan
anderen te geven. Zo waren we met David, ons zoontje van 4 in Afrika. Hij had een paar van zijn
mooiste auto’s meegenomen. Op een dag net voor ons vertrek, vroeg David of hij de auto’s weg
mocht geven aan zijn Afrikaanse vriendjes. Ik wilde direct nee zeggen, maar Gods Geest liet mij zien
dat God een gever is en dat het juist goed was wat mijn zoon deed.
14 jaar later toen David slaagde voor zijn rijbewijs, werd ik gebeld door een vriend. Hij vroeg of ik
een gratis oude auto, maar in goede staat, kon gebruiken. David heeft er met veel plezier in gereden
en God liet me toen zien: als je geeft, zal God het niet vergeten.
Asielzoekerscentrum
Een paar van onze vrienden kwamen vanuit Iran naar Nederland gevlucht. Zij hadden Jezus in Iran
leren kennen. Wat snel opviel was dat zij heel anders spraken over het centrum waar ze als familie in
moesten wonen. Veel mensen mopperden over de gebouwen en hun woningen. Deze familie deed
iets heel anders. Ze gingen de gang, waaraan ze woonden, schoonmaken en verzorgden deze heel
netjes. De plek die eerst ongezellig, vuil en lelijk was, kreeg een heel andere sfeer op die afdeling.
Veel mensen vroegen hen waarom ze dit deden. Het gaf een open uitnodiging om over de koning
van het koninkrijk te spreken.

OPDRACHT:
Hoe kijk jij tegen geven aan? Is dit iets wat je bijvoorbeeld hebt geleerd in je familie of juist niet?
Kijk eens terug op je leven. Wie zijn jouw voorbeelden hierin? Hoe heeft dit jou beïnvloed?
Zijn er ook mensen in je leven geweest die gierig waren? Hoe heeft dat je leven beïnvloed?
Vraag aan God om een kijkje in je hart te geven. Zit je vast aan bezit of geld?
Wil je hem vragen om jou een echte discipel te maken die met het hele hart kan en wil geven?
Bespreek met je mentor wat je geleerd hebt tijdens de eerste vier vragen op de eerste pagina.
Op welke gebieden kan en wil je geven? Is dat tijd, hulp aan anderen, geld, bemoedigingen?
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God is de eigenaar
Als God de wereld en de mens geschapen heeft, laat hij Adam en Eva de hof zien en geeft deze aan
hen om te gebruiken. Ze krijgen alles in bezit, maar ze moeten er wel goed voor zorgen. Er is echter
één boom waar ze niet van mogen eten.
In andere verhalen zien we steeds dat God de eigenaar is en dat hij mensen als Abraham, Mozes,
Nehemia land en wat daarop staat in bezit geeft. Het is van hem en zij mogen ervoor zorgen en van
de opbrengst genieten. We lezen ook dat de zegen van God aan deze mensen gegeven wordt.
Mensen geven offers aan God
Gen 4:1-5
Gen 8:20,21
Gen 12:7
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Wat geeft Abraham aan Melchisedek en het volk Israël later aan de priester?
Gen 14:17-24
Lev 23:10
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Dit is de eerste keer dat in de Bijbel over het eerste deel van het bezit gesproken wordt. Dit principe
vinden we door de hele Bijbel heen terug. God is de eigenaar van alles, wij krijgen de aarde van hem
in bezit, maar God vraagt wel het eerste deel voor hem zelf. Abraham is de eerste persoon die dat
doet en hij geeft het aan een priester van God, de Allerhoogste. Deze priester gaf Abraham brood en
wijn, een verbondsteken. Dit teken zullen we in les 8 bespreken.
Ook zien we dat God in de wetgeving voor Israël het volk de opdracht geeft om 10% van de
opbrengst aan de priesters te geven zodat zij het werk in de tempel en alles wat hen is opgedragen
kunnen uitvoeren.
Wat zegt Jezus over deze wetten?
Matt 23:23
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Jezus legt hier de vinger op de zere plek. Mensen denken dat als ze doen wat de wet voorschrijft, het
geven van tienden, alles wel in orde is. Maar Jezus wijst erop dat geven normaal is, en dat juist leven
in gerechtigheid hoort bij het wandelen als discipel in het koninkrijk. Hier spreekt Jezus over zorgen
dat het recht voor mensen nagekomen wordt, zoals bijvoorbeeld zorgen voor de armen, mensen die
niet op zichzelf kunnen staan. Hier horen ook de weduwen en wezen, asielzoekers, verslaafden etc.
bij. Jezus vindt het belangrijk dat je al die dingen met je hele hart doet, in plaats van uit plicht en
omdat het moet.
Wat leren de apostelen over geven?
Hand 6:1-6
1 Tim 5:17,18
1 Kor 9:9-14
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In het NT lezen we veel over extra offers, vrijwillig geven.
Zowel Jezus als Paulus spreken over de houding van je hart die bij geven hoort. Dit gaat over extra
giften die gegeven worden om anderen in nood te helpen. Ook wordt er gevraagd om dit naar
vermogen te geven. Mensen die veel hebben, kunnen extra geven. Anderen die minder vermogend
zijn kunnen bijdragen wat mogelijk is.
2 Cor 8:1-5,9-15
Zijn er nog anderen waar we aan geven?
Rom 12:20
Rom 13:7
Ef 4:28

OPDRACHT:
In het tweede deel van de les gaat het vooral over geld geven. Denk goed na hoe je
uitgavepatroon is. Komt dit overeen met wat Jezus je in deze les leert?
Neem tijd om met God te praten over je geven. Is er iets wat hij van je vraagt?
Vraag aan je mentor hoe hij heeft leren geven. Bespreek de lessen die er te leren zijn over geven.

PRINCIPE 28
Jezus spreekt over zorgen voor de armen, mensen die niet op zichzelf kunnen staan. Hier horen
de weduwen en wezen, asielzoekers, verslaafden etc. bij.
Jezus vindt het belangrijk dat je al die dingen met je hele hart doet, in plaats van uit plicht en
omdat het moet.
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