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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 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.  

19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze 

weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de 

hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in 

om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.  

 

Dag 2 Matteüs 10:8; 25:35-40. 

Geef aan de onaanzienlijke broeders 

8 Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat 

lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, 

om niet moeten jullie geven! 

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.” 

 

Dag 3  2 Korintiërs 8:1-9. 

De nieuwtestamentische wijze van geven is naar 

vermogen 

1 Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade 

tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: 2 ze zijn 

door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een 

overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. 

3 Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven 

hun vermogen. 4 Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht 

mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem 

zullen worden ondersteund. 5 En ze gaven aanzienlijk meer dan we 

hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats 

aan de Heer, en vervolgens ook aan ons. 6 We hebben er dan ook bij 

Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u 

begonnen is, voltooit. 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.  

 

Dag 4BS 2 Korintiërs 9:6-15. 

De nieuwtestamentische wijze van geven is zonder 

dwang 

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. 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. 15 Laten we God 

danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.  

 

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 Petrus vroeg: ‘Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of 

voor iedereen?’ 42 De Heer antwoordde: ‘Wie is die betrouwbare en 

verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten 

om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? 43 Gelukkig de 

dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. 44 Ik verzeker 

jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 45 Maar als die 

dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de 

knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, 

46 dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet 

verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem 

straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen 

ondergaan. 47 De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen 

voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel 

slagen te verduren krijgen. 48 Maar wie niet weet wat zijn heer wil en 

zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. 

Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe 

meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden 

gevraagd.  
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Dag 6 Lucas 16:1-9. 

Gebruik wat je hebt om vrienden voor de 

eeuwigheid te maken 

1 Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man 

die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn 

eigendommen verkwistte. 2 De rijke man riep de rentmeester bij zich 

en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van 

je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” 3 Toen zei de 

rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het 

beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen 

schaam ik me. 4 Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te 

zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben 

ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. 5 Een voor een riep hij de 

schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent 

u mijn heer schuldig?” 6 “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de 

schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, 

ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7 Daarna vroeg hij aan de 

volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd 

balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw 

schuldbewijs, maak er tachtig van.” 8 En de heer prees de oneerlijke 

rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze 

wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het 

licht. 9 Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse 

mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen 

wanneer de mammon er niet meer is.  

 

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

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

17 Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER,  

die zal hem zijn weldaad vergoeden.  

13 Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de arme  

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

42 Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je 

wil lenen 

6 Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de 

zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren 

en jullie verscheuren 

 

Dag 8 1 Johannes 3:16-22. 

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

woorden 

16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons 

gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze 

broeders en zusters. 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. 19 Dan weten we dat we voortkomen 

uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. 

20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij 

weet alles. 21 Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet 

aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden 22 en 

ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn 

geboden houden en doen wat hij wil.  

 

Dag 9 1 Korintiërs 16:1-3. 

Geef door wekelijks iets opzij te leggen 

1 Wat de collecte voor de heiligen betreft, moet u de richtlijn volgen 

die ik aan de gemeenten in Galatië gegeven heb: 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. 3 Wanneer ik 

eenmaal bij u ben, zal ik degenen die u hebt uitgekozen om de gaven 

te overhandigen, met aanbevelingsbrieven naar Jeruzalem laten gaan.  

 

Dag 10 Handelingen 20:32-35. 

Geef door hard te werken 

32 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn 

genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde 

erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. 33 Geld of kleding 

heb ik van niemand verlangd; 34 u weet wel dat ik eigenhandig heb 

voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. 35 In 

alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, 

moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers 

gezegd heeft: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.”’  

 

 

Denk na over Spreuken 30:8-9.  

8 Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook 

niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.  

9 Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen, zou ik 

kunnen zeggen: ‘Wie is de H E E R ?’ En als ik arm zou zijn, zou ik 

stelen en de naam van mijn God te schande maken. 

 

“Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik 

nodig heb.”  

 

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet 

(Psalm 5:4) 

4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij 

tot u en wacht. 

 


