45. Geven

Kringleider
De Bijbelstudie uit 2 Korintiërs 8:1-9:15 leert hoe we als
christenen horen te geven tijdens het nieuwe verbond

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER
De kringleden helpen:
1. begrijpen dat ‘geven’ in het Nieuwe Testament anders
geworden is dan het ‘geven’ in het Oude Testament,
omdat de wet veranderd is.
2. te beginnen met geven zoals het Nieuwe Testament
dat leert: blijmoedig en overvloedig.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)
Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.
Thema: Bijbelse redenen om te geven

I. AANBIDDING (14 min.)
1. Gebed.
Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden
van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.
2. Meditatie.

Dag 1

Matteüs 6:1-4,19-21.
Geef onopvallend, daar waar het telt.

Dag 2

Matteüs 10:8; 25:35-40.
Geef aan de onaanzienlijke broeders.

Dag 3

2 Korintiërs 8:1-9.
De nieuwtestamentische wijze van geven is niet
een vast bedrag, maar naar vermogen.

Thema: God danken omdat Hij onbeschrijfelijk veel
aan ons gegeven heeft.
Lees onderstaande Bijbelgedeelten en bespreek de vragen
met elkaar.

Dag 4BS 2 Korintiërs 9:6-15.
De nieuwtestamentische wijze van geven is
zonder dwang.

2 Korintiërs 8:9.
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.
2 Korintiërs 9:15.
Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.
a. Op welke wijze is Jezus Christus omwille van ons arm
geworden?
b. Op welke wijze zijn wij door zijn armoede rijk
geworden?
3. Aanbidding.
Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee
zinnen) God aanbidden voor zijn onbeschrijfelijke gave
die Hij ons gegeven heeft.

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

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.

Dag 6

Lucas 16:1-9.
Gebruik wat je hebt om vrienden voor de
eeuwigheid te maken.

Dag 7

Spreuken 19:17; 21:13; Matteüs 5:42; 7:6.
Geef aan de armen, maar niet aan de ‘honden’.

Dag 8

1 Johannes 3:16-22.
Geef, want geven is liefhebben met daden i.p.v.
woorden.

Dag 9

1 Korintiërs 16:1-3.
Geef door wekelijks iets opzij te leggen.

Dag 10 Handelingen 20:32-35.
Geef door hard te werken.

Het thema voor deze bijeenkomst is:
Geven tijdens het nieuwe verbond.
Lees voor of leg uit.
Hoewel christenen één tiende van hun inkomen aan
Christus en zijn Koninkrijk mogen geven, leert de Bijbel
echter niet dat christenen één tiende van hun inkomen
moeten geven. ‘Het geven van tienden’ was een onderdeel
van de ceremoniële wet in het Oude Testament. Ook de
tempel, de priesters en de dierenoffers waren een onderdeel van de ceremoniële wet. Jezus Christus heeft met zijn
eerste komst naar deze wereld de ceremoniële wet vervuld
(Matteüs 5:17), afgeschaft en uitgewist (Kolossenzen 2:14;
Efeziërs 2:15).
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IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)

De nieuwtestamentische wijze van geven.
Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra
gespreksstof dienen.

Thema: Wie overvloedig zaait, zal ook overvloedig
oogsten.
1. Bijbelstudie.
Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:
2 Korintiërs 9:1-15. Lees ook 2 Korintiërs 8:1-15.

1. Bespreking studie
Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de
onderstaande vragen:

2 Korintiërs 8:1-15.
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. 10 In uw eigen belang raad ik u het
volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede
bedoelingen getoond door met de collecte een begin te
maken. 11 Rond deze nu met dezelfde inzet af als
waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede
bedoelingen. Dus geef naar vermogen. 12 Als u bereid
bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat
u niet heeft, maar van wat u heeft. 13 Het is niet de
bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op dit moment
lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in
Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood
kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15 zoals ook
geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij
die minder had, had niet te weinig.’

Thema: Geven.
a. Wat leert het Oude Testament over geven van
tienden?
b. Wat leert het Nieuwe Testament over de ceremoniële
wetten?
c. Wat leert het Nieuwe Testament over geven?
2. Toewijding
Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en
hun antwoord opschrijven in hun map: ‘Hoe geef jij nu en
zou jij misschien anders willen gaan geven?’
3. Persoonlijke uitwisseling
Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn
leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand
moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder?

V. MEMORISATIE ( 5 min.)
1. Overhoring.
Laat de kringleden twee aan twee elkaars
memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).
2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.
Verduidelijk het memorisatievers.
GEVEN
2 Korintiërs 9:6-7
Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten;
wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.
Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft,
zonder tegenzin of dwang,
want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

2 Korintiërs 9:1-15
1 Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte
voor de heiligen in Jeruzalem, 2 want ik weet dat u bereid
bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de
Macedoniërs zeggen: ‘Achaje is vorig jaar al begonnen.’
Uw inzet heeft de meesten van hen tot navolging
geprikkeld. 3 Ik stuur de broeders naar u toe om ervoor te
zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. Ik wil dat
u ook werkelijk gereed bent, zoals ik heb gezegd. 4 Het
mag niet zo zijn dat, wanneer een aantal Macedoniërs met
mij meekomt, blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die

2 Korintiërs 9:6-7 (NBV)
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schande wil ik ons, beter gezegd: u, in deze zaak besparen.
5 Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen
vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt
toegezegd, nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze
niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom,
maar als een gulle gave klaarligt.

3.Uitleg voor de kringleider.
Zie de studie.

VII. GEBED (8 min.)
Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen)
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van
Hem leerde.

6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 7 Laat ieder zoveel
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.

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30)
en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)
Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer
uit.

2. Nadruk.
De ceremoniële wetten in het Oude Testament waren
enkel schaduwen of illustraties van de werkelijkheden die
met de eerste komst van Christus gekomen zijn. Wat het
Nieuwe Testament over ‘geven’ leert, vervangt wat het
Oude Testament over geven beveelt en gaat dat ver te
boven.
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