
Zondag 1 juni 2014 - Gods beloften zijn Ja en Amen (deel 3)
- Ps. Hoo Handojo -

Als Gods kind, moet je kunnen geven. Dit is meer dan het financiële.
Je moet zelfs een blijmoedige gever zijn.


2 Korinthiërs 9: 6-8•
Als je iets zaait, zaai dan genereus (om tot zegen te zijn voor iemand), dan ◦
zal je ook genereus oogsten.
God houdt van een blijmoedige gever.◦
Geven heeft te maken met je hart. Als je van iemand houdt, dan ben je meer ◦
geneigd om iets te geven. Zo gaf God, omdat Hij zoveel van je houdt, zijn 
eniggeboren zoon om te sterven voor jou.


Lucas 6: 38•

Met dezelfde maat waarmee je meet, zal je ook gemeten worden.◦


Mattheüs 6: 24-25•
Je kan geen 2 heren dienen. Dus niet tegelijk God en de mammon (= ◦
geldzucht).
Hoe kan je weten dat je karig zaait? Als je moeite hebt om met een blij hart ◦
veel weg te geven.
Geven doe je uit je relatie met God.◦


Galaten 6: 7•

Wat je zaait, zal je ook oogsten.◦
Geven doe je altijd aan mensen. Als je iets aan God wilt geven, gooi je niet ◦
geld in de lucht. Je geeft uiteindelijk aan mensen.


Het eerste niveau van geven = je leven geven in Gods hand. Dus ook alles wat je 
hebt (je tijd, je bezit,…)

Natuurlijk mag je voor jezelf dingen sparen, maar vergeet niet om te zaaien. Hou 
niet alles voor jezelf. In de bijbel staat er ook dat je beter schatten verzameld in 
de hemel, waar geen rot en mot aankan.







2 Korinthiërs 9: 9-10•
God geeft zaad aan de zaaier. Hij geeft dus aan diegene die aan anderen ◦
geeft. Als je niet zaait, kan God ook geen zaad geven. God geeft altijd zaad 
om verder te zaaien. En hoe meer je zaait, hoe meer je zal oogsten.


4 plaatsen waar je kan zaaien/geven:

1) De eerste plaats van geven: God

Spreuken 3: 9-10◦
Aan God zelf geven: de eerstelingen van je opbrengst (= tienden)◦
Handelingen 20: 35 (het is beter om te geven dan te ontvangen)◦


2) De tweede plaats waar je kan geven: je ouders

Efeziërs 6: 1-3◦
Eer je ouders… ◦


3) De derde plaats waar je kan geven: je onderwijzers

Galaten 6: 6-7◦

4) De vierde plaats waar je kan geven: ouderlingen

1 Timotheüs 5: 17-18 → de arbeider is zijn loon waard◦


