
Gul geven: de supergrote 
genade van God
2 Korintiërs 8 en 9





De bron van vrijgevigheid zonder 
bijbedoeling



De bron van geven: genade van 
God

 Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat 
Gods  genade  tot stand heeft  gebracht in de  
gemeenten  van Macedonië: ze zijn door ellende 
zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een 
overstelpende vreugde en ondanks hun grote 
armoede zeer vrijgevig (lett.heeft geleid  tot de 
rijkdom van hun vrijgevigheid zonder 
bijbedoelingen). 2 Kor. 8:1-2 NVB

 In hun  gebed  voor u spreken ze hun verlangen naar 
u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor 
u is geweest. (Lett.: vanwege de supergrote genade 
van God) 

 2 Kor.9:14 NBV



De bron van geven: voorbeeld

 Het voorbeeld van de Heer Jezus Christus

 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 Kor. 8:9 NBV



De wijze van geven



De wijze van geven: ze gaven 
zich aan God

 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. 2 Kor. 8:5 NBV



De wijze van geven: naar 
vermogen

 Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te 
doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u 
niet hebt, maar van wat u hebt. Het is niet de 
bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in 
moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 

 2 Kor. 8:12-13 NBV



De wijze van geven: gul, om te 
dienen

 Uit eigen beweging hebben ze ons dringend 
verzocht mee te mogen doen aan de collecte, 
waarmee de heiligen in Jeruzalem  zullen worden 
ondersteund (lett.: mee te mogen doen aan de 
dienst aan de heiligen). 2 Kor. 8:4 NBV

 Bedenk dit: wie karig  zaait, zal karig oogsten; wie 
overvloedig  zaait, zal overvloedig oogsten. 

 2 Kor.9:6-7



De wijze van dienen: bereidwillig, 
niet gedwongen

 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. 2 Kor.9:5 NBV

 ... blink dus ook uit in dit goede werk. Ik zeg dit 
niet als een bevel; door op de inzet van anderen te 
wijzen wil ik nagaan of uw  liefde oprecht is. 2 Kor. 
8:7b-8 NBV

 Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, 
zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie 
blijmoedig geeft. 2 Kor.9:7 NBV



De gevolgen van geven



De gevolgen van dienen: 
gelijkheid

 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, zoals ook geschreven staat: ‘Hij die 
meer had, had niet te veel; hij die minder had, had 
niet te weinig.’  2 Kor.8:14-15 NBV



De gevolgen van dienen: 
gelijkheid

 Nu sta ik echter op het punt naar  Jeruzalem  te 
gaan om de  heiligen  daar bijstand te verlenen, 
want Macedonië en Achaje hebben voor de armen 
onder hen een collecte gehouden. Ze hebben 
daartoe vrijwillig besloten, maar ze staan dan ook 
bij hen in de  schuld. Immers, omdat de heidenen 
deel hebben gekregen aan wat de  heiligen  in  
Jeruzalem  in geestelijk opzicht geschonken 
hebben, zijn ze ertoe verplicht hen bij te staan in 
materiële zaken. Rom.15:25-27 NBV



De gevolgen van dienen: 
overvloed

 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. 

 Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de 
armen, zijn  rechtvaardigheid  houdt stand, voor 
altijd.’ 

 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. 2 Kor. 9:8-10 NBV



De gevolgen van dienen: 
Dankzegging

 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. 
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. 
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. 

 2 Kor. 9:10-13 NBV



De gevolgen van dienen: Eenheid

 In hun  gebed  voor u spreken ze hun verlangen 
naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed 
God voor u is geweest. Laten we God danken voor 
zijn onbeschrijfelijk geschenk. 2 Kor. 9:14-15 NBV



En nu doen!

 U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen 
getoond door met de collecte een begin te maken. 
Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u 
begonnen bent, dan blijft het niet bij goede 
bedoelingen. 2 Kor.8:10-11a NBV

 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. 2 Kor. 9:5 NBV.


