
Geven – 2 Korintiërs 9:6-15

PP1
Het onderwerp van deze preek is: geven. 
Voor we het gedeelte uit 2 Korintiërs lezen, moet ik eerst wat vertellen over de achtergrond.
Er waren in Jeruzalem nogal wat arme mensen, o.a. veroorzaakt door hongersnoden. Paulus 
schrijft hier aan de Korintiërs dat zij hun gave, hun collecte, klaar moeten houden. Hij zegt dat 
het een milde gave moet zijn en geen afgeperst gift. En dan lezen we wat hij schrijft vanaf v.6. 
Paulus geeft de Korintiërs, en dus ook ons, een les in de manier waarop ze moeten geven en 
hoe God daarmee omgaat.

Lezen: 2 Korintiërs 9:6-15

PP2
Ik wil drie punten met jullie bekijken. Het eerste punt is ‘geven als opdracht’. Daarna wil ik 
gaan kijken naar beloften die daarbij horen. Eerst beloften voor dit leven en daarna beloften 
voor het eeuwig leven. 

Geven als opdracht
PP3

Je zou uit 2 Korintiërs 9:5, waar Paulus zegt dat de bijdrage voor de christenen in Jeruzalem 
geen afgeperste gift mag zijn, kunnen besluiten dat je dus niet hoeft te geven. Zou Paulus dat 
bedoeld hebben? Ik geloof van niet. In het stuk dat wij gezien hebben, maakt hij heel duidelijk 
dat het normaal is voor een christen om te geven. God beloont mensen die geven. Wie weinig 
zaait, zal weinig oogsten (vgl. boer die veld inzaait, maar bijna geen zaadjes strooit). Wie veel 
zaait, zal veel oogsten. Zo eenvoudig is het. Ik kom straks nog terug op de beloning van God. 
Dus: geven kan en mag niet afgeperst worden, maar dat betekent niet dat we niet moeten 
geven.

Een belangrijke vraag is hoeveel we moeten geven. Veel christenen vinden dat je een tiende 
van je maandloon moet geven. Dat is op zich een goed principe. We gaan eens kijken wat 
Paulus daarover zegt? In 1 Korintiërs 16:2, waar Paulus ook schrijft over de collecte voor 
Jeruzalem, zegt hij dat ieder ‘naar vermogen’ moet geven. Rijken moeten logischerwijze meer 
geven dan armen. Daar past het verhaal van de weduwe bij. Lees even mee in Lucas 21:1-4. 

PP4
De weduwe wordt geprezen, al gaf ze maar twee koperstukjes; zo’n koperstukje was het 
kleinste muntstukje dat in omloop was. Van de rijken wordt gezegd dat ze in feite niets 
gegeven hebben. Wij lijken veel te vaak op die rijken. Wat zeggen wij vaak? Wij hebben veel 
overvloed en van die overvloed, van het teveel dat we hebben, gaan we iets afzonderen voor 
de gemeente of voor de zendelingen. Hoe zielig klinkt dat…

Paulus schrijft dus dat we naar vermogen moeten geven. Dat is wel wat subjectief, he. 
Sommige mensen vinden, als ze 2000 euro per maand verdienen dat 50 euro al naar vermogen 
is en anderen zullen 200 euro te weinig vinden. Weet u, Paulus zegt in 2 Korintiërs 9:7 daarbij 
iets heel belangrijk. Wij moeten hetgeen we geven in ons hart voornemen. We moeten er 
m.a.w. over nadenken. Als de collectezak rondgaat, moeten we er niet gauw zomaar wat 
kleingeld in gooien om ons geweten te sussen. We moeten bewust geven. We moeten er thuis 
over nadenken en bidden. Wat wil God dat ik geef? En niet, wat denk ik dat ik kan missen op 
het einde van de maand, als mijn onkosten betaald zijn en als ik van de overschot nog iets wil 



afstaan? Durf een bedrag te geven, dat je niet uit jezelf geeft, maar waar je van weet dat God 
het op je hart heeft gelegd. Ik geloof dat dat de manier is om te geven. Laat God tot je hart 
spreken. Wees niet bang om te geven. God beloont degene die rijkelijk zaait – daar kom ik op 
terug. 

Een volgende vraag is waaraan je moet geven. Daar kan ik weinig over zeggen. Ik geloof dat 
je ook daarin God tot je hart moet laten spreken. Het is goed en nodig om aan goede doelen, 
bijvoorbeeld een organisatie als Tearfund, te geven. Aan de andere kant, en ik weet dat ik 
daarmee ook wat voor mijn eigen winkel spreek, is het ook nodig om aan de gemeente te 
geven. Deze gemeente kan eenvoudigweg niet bestaan zonder jullie giften. 

Een laatste vraag bij dit punt is vanaf welke leeftijd je moet geven. Ik geloof dat het 
belangrijk is dat wij onze kinderen leren te geven. In Handelingen 20:38 haalt Paulus woorden 
van Jezus aan: 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen'. Dat is iets wat wij onze kinderen 
moeten leren; zeker in onze rijke maatschappij. Ze krijgen veel meer dan ze nodig hebben. 
Als wij onze kinderen een voorbeeld geven van geven, dan leren we hen een bijzonder 
belangrijke les. Ik geloof, en nu spreek ik even speciaal tot de jongeren, dat je, zelfs als je nog 
geen geld verdient of niet veel verdient, er toch goed aan doet te leren geven van je zakgeld of 
geld dat je bij andere gelegenheden krijgt. Als je nu van het misschien weinige dat je hebt, 
leert geven, zal je later veel gemakkelijker in staat zijn veel te geven. Als je christen bent en je 
beseft dat je alles van God krijgt, moet je bereid zijn alles terug te geven. 

 
Beloften voor dit leven

PP5
We komen bij het tweede punt; beloften voor dit leven. Bij dit punt moet ik een beetje 
oppassen dat ik geen verkeerd beeld geef. Er zijn heel wat mensen die een succesevangelie 
prediken. Ze zeggen: 'Als je christen bent', en meestal hoort daarbij dat je moet doneren aan 
de prediker in kwestie, 'dan zal je rijk worden'. Ik las over een prediker, Kenneth Copeland, 
die op de enveloppes die rondgaan tijdens zijn “diensten” laat zetten: 'Ik geef $ _____ en 
geloof in een honderdvoudige opbrengst'. Deze opbrengst wordt heel letterlijk, financieel 
gezien. Als je $ 100 aan de bediening van die man geeft, mag je geloven dat je $10.000 terug 
krijgt. Er staan op de site van die Copeland getuigenissen van mensen die, na geld gegeven te 
hebben, veel geld terug kregen. Ik heb er eentje vertaald en haal hier een paar zinnen:

Het zag ernaar uit dat we niet naar de Signapore Victory Campaign konden gaan, 
door al de rekeningen die we nog moesten betalen. Onze gebeden werden toch 
verhoord, nadat we aanzienlijk gezaaid hadden (financieel). We ontvingen zo'n oogst  
dat we naar Signapore konden gaan. We verbleven daar in een mooi viersterrenhotel  
en we vlogen naar Signapore in plaats van ernaartoe te rijden. De Heer zorgde ervoor 
dat we in stijl naar de campagne konden gaan. We hadden ook nog een aanval van 
koopwoede aan de Kenneth-Copeland-Ministry-stand. 

Zoiets wil ik vanochtend zeker NIET prediken. 

Toch staat er in 2 Korintiërs 9:8-11 dat de Korintiërs mogen weten dat God alle genade in hen 
overvloedig wil schenken en ook dat ze in alles genoegzaam voorzien zullen zijn. In v.11 staat 
dat ze in alles verrijkt zullen worden. Dit houdt in dat ze geestelijke zegeningen zullen 
krijgen. Gaat het hier ook over materiële zegeningen? Dat lijkt me wel – de commentaren die 
ik erbij opgezocht heb, zeggen dit ook. Heeft Kenneth Copeland dan toch gelijk? NEE!! Twee 
opmerkingen hierbij. Eerst en vooral spreekt Paulus over 'genoegzaam voorzien'. Dat houdt in 
dat God ook op materieel vlak voor ons zal zorgen. We zullen genoeg hebben. Stinkend rijk 



zullen we er normaalgezien niet van worden, maar God zal zeker, ook op materieel vlak, voor 
ons zorgen.

Ten tweede spreekt Paulus in de verzen 8-11 over het doel van deze geestelijke en materiële 
zegeningen. In vers 8 zegt hij dat God overvloedig genade schenkt, opdat de Korintiërs in alle 
goed werk overvloedig mogen zijn. En in vers 11 vinden we ongeveer hetzelfde. Daar staat 
dat zij in alles verrijkt worden tot alle onbekrompenheid. In deze context gaat 
onbekrompenheid over vrijgevigheid. In andere woorden: Als wij geven, dan zegent God ons 
– geestelijk en/of materieel, waardoor wij nog meer gaan geven. Mooi vind ik dat. Je krijgt 
meer van God, zodat je meer kan geven. Dat is de bedoeling. 

PP6
Kenneth Copeland en zijn succesevangelie zegt: 'Geef mij een hoop geld en God zal je veel 
meer terug geven, zodat je rijk wordt.' Paulus zegt: 'Geef geld aan wie het nodig heeft en God 
zal je zegenen, zodat je nog meer kan en wil geven'. Ik hoop dat het duidelijk is dat er tussen 
die twee een hemelsbreed verschil is. 

Er is nog een mooi gevolg aan het geven – dat beschrijft Paulus in v.12. Door te geven help je 
natuurlijk degenen die het nodig hebben. Wat belangrijker is: Als de gelovigen in Jeruzalem 
geholpen worden, zullen zij God overvloedig gaan danken voor de hulp. 

Ik wil, voor we naar het derde punt gaan nog even een zijdelingse opmerking maken. 
Lezen: Spreuken 3:9-10. 
Een paar jaar geleden heb ik over Spreuken 3:1-10 gesproken. Toen heb ik weinig gezegd 
over de beloften in v.10 en ik kreeg achteraf de opmerking van Nadja dat ze daar toch graag 
iets meer over wou horen. Zoals het hier staat, wordt er grote rijkdom beloofd aan degene die 
God vereert met zijn rijkdom. Geldt dat ook nog voor ons? Ik geloof dat God ons, zoals ik net 
gezegd heb, grote geestelijke rijkdom wil geven. Ik geloof we de belofte van rijkdom meer 
moeten zien als een belofte die gold voor Israël – dat past ook bij de zegen en vloek die in de 
wet staat. Als het volk zou doen wat God vroeg, dan zou het heel goed met hen gaan. Wat nog 
wel voor ons geldt en wat ik ook daarnet heb gezegd, is dat we de belofte hebben dat God, 
ook op materieel vlak, voor ons zal zorgen.

Beloften voor later
PP7

Kristof heeft vorige week gesproken over 1 Petrus en over de erfenis die op ons ligt te 
wachten. Een erfenis die niet verwelkt, die voor ons klaarligt in de hemel 
Lezen: 1 Petrus 1:3-5
Een soortgelijk idee vinden we in Lucas.
Lezen: Lucas 12:32-34
Jezus spreekt hier over een schat in de hemel. In Matteüs staat dat we geen schatten op aarde, 
maar schatten in de hemel moeten verzamelen. Hier in Lucas wordt gesproken over het 
verkopen van bezittingen. Je kan natuurlijk ook je geld weggeven voor je er iets van koopt. 

Er is al veel geschreven en gedacht over die erfenis, deze schatten in de hemel. Sommigen 
zeggen dat onze erfenis het eeuwig leven is – en daar hebben ze zeker gelijk in. Anderen 
zeggen dat er nog een bijkomende beloning is. Persoonlijk lijken de verzen in Lucas die we 
gelezen hebben, het idee van een bijkomende beloning te ondersteunen. Hoe die eruit moet 
zien... tsja, dat zullen we dan later zien. 



Als wij onze taak hier op aarde op een goede manier uitvoeren, dan zal er iets heel moois 
gebeuren. Jezus vertelt in Matteüs 25 de gelijkenis van de talenten. Hij laat zien hoe de heer 
zijn dienaren prijst, als duidelijk wordt dat ze hun werk goed gedaan hebben. Hij zegt: 'Wel 
gedaan, gij goede en getrouwe slaaf.'
Ooit zal ik, zal u, voor Gods troon moeten verschijnen. Hoe onbeschrijflijk moet het zijn, als 
ik daar sta of misschien door Zijn krachtige aanwezigheid op de grond val, en als de God der 
Goden, de Koning der Koningen, de Schepper van hemel en aarde, oneindig in kracht, 
wijsheid en kennis, tegen mij zegt: 'Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf'. Ziet u daar naar 
uit? 

Slot
PP8

Paulus roept ons op om te geven, hoe jong of hoe oud je ook bent. Wie in vergelijking met 
wat hij heeft, weinig geeft, zal ook weinig oogsten. Wie veel geeft, zal veel oogsten. God 
beloont ons als we geven – we moeten niet denken dat we er rijk van zullen worden, maar we 
krijgen wel veel terug. Dat gaat zeker over geestelijke zegen, maar ook op materieel vlak is er 
de belofte dat Hij voor ons zal zorgen. 

Hetgeen we van God terug krijgen, de zegeningen, heeft als doel dat we nog meer gaan geven. 
Geven heeft ook veel belang, omdat God daardoor meer gedankt wordt.

Beste mensen, ik hoop dat ik duidelijk gemaakt heb dat geven, of dat nu over de collecte hier 
op zondag gaat, of over geld dat je aan een goed doel geeft, een geestelijke zaak is. 

PP9
Je moet hierover nadenken, hierover bidden. 'Vader, wat wilt u dat ik geef?' Ik hoop en bid dat 
wij deze les al langer hoe meer gaan leren.

Amen.


