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45. Bijbelse redenen om te geven  Stille tijd 

Dag 1 Matteüs 6:1-4,19-21. 

Geef onopvallend, maar waar het telt 

1 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. 

2 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. 3 Maar als u een liefdegave geeft, laat 

dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, 4 zodat uw 

liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het 

verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.    
19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze 

verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel 

schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en 

waar dieven niet inbreken of stelen; 21 want waar uw schat is, daar zal 

ook uw hart zijn. 

 

Dag 2 Matteüs 10:8; 25:35-40. 

Geef aan de onaanzienlijke broeders 

8 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. 

U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. 
35 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. 36 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. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: 

Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of 

dorstig en te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als een 
vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U 

gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en 

zijn bij U gekomen? 40 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. 

 

Dag 3  2 Korintiërs 8:1-9. 

De nieuwtestamentische wijze van geven is naar 

vermogen 

1 Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de 

gemeenten van Macedonië gegeven is, 2 namelijk dat te midden van 

veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en 

hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben 

tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. 3 Want, zo getuig ik, zij gaven 
naar vermogen, ja, boven vermogen, en uit eigen beweging; 4 en zij 
smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genadegave en aandeel in 
het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. 5 En zij deden 
niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de 

Heere en daarna aan ons, door de wil van God. 6 Zo hebben wij dan 

Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de 
inzameling van deze genadegave bij u zou voltooien. 7 Zo dan, zoals u 
in alles overvloedig bent, in geloof, en in woord, en in kennis, en met 

alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave 
overvloedig. 8 Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van 

anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. 9 Want u 

kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u 

arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk 

zou worden. 

 

Dag 4BS 2 Korintiërs 9:6-15. 

De nieuwtestamentische wijze van geven is zonder 

dwang 

6 En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk 

zaait, zal ook zegenrijk oogsten. 7 Laat ieder doen zoals hij in zijn hart 
voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft 

een blijmoedige gever lief. 8 En God is bij machte elke vorm van 
genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al 

het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. 9 Zoals 
geschreven staat: Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen 

gegeven; zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. 10 Hij nu Die de 

zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw 

zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid 

vermeerderen. 11 Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid 

in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan 

God teweegbrengt. 12 Want het betonen van deze dienst vult niet 

alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige 

bron van vele dankzeggingen aan God, 13 want door dit bewijs van 

dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan 

het Evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege 
de gulle handreiking aan hen en aan allen. 14 En in hun gebed voor u 
verlangen zij vurig naar u vanwege de allesovertreffende genade van 

God over u. 15 Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave! 

 

Dag 5 Lucas 12:41-48. 

Geef op tijd aan de mensen die God jou heeft 

toevertrouwd wat zij nodig hebben in geestelijk en 

materieel opzicht 

41 En Petrus zei tegen Hem: Heere, spreekt U deze gelijkenis tot ons, 

of ook tot allen? 42 En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en 

verstandige rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal 

aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun 
toekomt? 43 Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo 

handelend aangetroffen zal worden. 44 Werkelijk, Ik zeg u dat hij 

hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. 45 Als die slaaf echter in 
zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen 

de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en 

dronken te worden, 46 dan zal de heer van deze slaaf komen op een 

dag waarop hij hem niet verwacht, en op een uur dat hij niet weet; en 

hij zal hem in stukken houwen en hem in het lot doen delen van hen 

die ontrouw zijn. 47 En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft 

en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil 

gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. 48 Wie echter 

zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, 
zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel 

gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men 

veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.  
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Dag 6 Lucas 16:1-9. 

Gebruik wat je hebt om vrienden voor de 

eeuwigheid te maken 

1 En Hij zei ook tegen Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, die 

een rentmeester had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn 

goederen verkwistte. 2 En hij riep hem en zei tegen hem: Wat is dit 

wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u 

kunt niet langer rentmeester zijn. 3 En de rentmeester zei bij zichzelf: 

Wat moet ik doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij 

afneemt? Spitten kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. 4 Ik weet 
wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, 

in hun huizen ontvangen. 5 En hij riep de schuldenaars van zijn heer 
één voor één bij zich en zei tegen de eerste: Hoeveel bent u mijn heer 

schuldig? 6 En hij zei: Honderd vaten olie. En hij zei tegen hem: 

Neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel vijftig. 7 Daarna 

zei hij tegen een ander: En u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei: 

Honderd zakken tarwe. En hij zei tegen hem: Neem uw 

schuldbekentenis en schrijf tachtig. 8 En de heer prees de 
onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. 

Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan 

de kinderen van het licht. 9 En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met 

behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek 

lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. 

 

Dag 7 Spreuken 19:17; 21:13; Matteüs 5:42; 7:6. 

Geef aan de armen, maar niet aan de ‘honden’ 

17 Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal 

hem zijn weldaad vergelden. 
13 Wie zijn oren dichtstopt voor het geroep van de arme, ook hij zal 

roepen en niet verhoord worden. 
42 Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die 

van u lenen wil. 
6 Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de 

zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, 

zich omkeren en u verscheuren. 

 

Dag 8 1 Johannes 3:16-22. 

Geef, want geven is liefhebben met daden i.p.v. 

woorden 

16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven 

heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. 

17 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? 

18 Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of 

met de tong, maar met de daad en in waarheid. 19 En hieraan weten 

wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem 

geruststellen. 20 Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan 

ons hart, en Hij weet alle dingen. 21 Geliefden! Als ons hart ons niet 

veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; 22 en 
wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn 

geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. 

 

Dag 9 1 Korintiërs 16:1-3. 

Geef door wekelijks iets opzij te leggen 

1 Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo 
doen als ik het aan de gemeenten in Galatië opgedragen heb: 2 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. 3 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. 

 

Dag 10 Handelingen 20:32-35. 

Geef door hard te werken 

32 En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn 

genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een 

erfdeel te geven onder al de geheiligden. 33 Ik heb niemands zilver of 

goud of kleding verlangd. 34 En u weet zelf dat deze handen dienst 

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

mij waren. 35 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. 


