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GEVEN
Is geld zo belangrijk dat we daar speciaal een brochure aan willen wijden? 

Ja en nee!

eerst het ‘nee’: verkrijgen van geld hoort niet tot de doelen van de 

gemeente! een onderneming is erop uit om winst te maken. Dat zijn wij 

niet. De gemeente is geen onderneming en is niet gericht op geld. maar de 

gemeente onderneemt wel allerlei activiteiten. en die kósten doorgaans 

geld. Dus toch ook een ‘ja’, geld is wél van belang. Van functioneel belang. 

Zonder inkomsten kan de gemeente niet functioneren. en met te weinig 

inkomsten kan de gemeente slechts gebrekkig functioneren.

In deze brochure belichten wij zowel de bijbelse onderbouwing als de 

praktische kanten van geven. De Bijbel geeft ons richtlijnen voor een 

goed geefgedrag. en vervolgens geven wij een aantal praktische tips hoe 

jij het geven aan de gemeente kunt regelen. 

Wij hopen jou met deze brochure een waardevol instrument aan te reiken 

om jouw ‘geven aan de gemeente’ in bijbels perspectief te begrijpen en 

vervolgens in praktijk te kunnen brengen.
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RentmeesteRschap
alles is van God! Vanaf het allereerste 
begin is het God die de mensen het be-
heer van de schepping toevertrouwt: 
‘God zei: Laten wij mensen maken die 
ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; 
zij moeten heerschappij voeren over de 
vissen van de zee en de vogels van de 
hemel, over het vee, over de hele aarde 
en over alles wat daarop rondkruipt’ 
(Genesis 1:26).
God is de grote Gever. Van Genesis tot 
nu. met het ontzagwekkend grote ca-
deau van zijn Zoon, Jezus christus, als 
absolute hoogtepunt: ‘Want God had 
de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 
heeft gegeven’ (Johannes 3:16).
De Bijbel laat er geen misverstand over 
bestaan. God heeft onze gaven niet 
nodig, omdat alles van hem is: ‘had Ik 
honger, Ik zou het je niet zeggen, van 
mij is de wereld en wat daar leeft’ (psalm 
50:12). en in handelingen 17:25 zegt 
paulus over God: ‘hij laat zich ook niet 
bedienen door mensenhanden alsof er 
nog iets is dat hij nodig heeft, hij die 
zelf aan iedereen leven en adem en al 
het andere schenkt.’
Je hebt niets dat je niet van God ont-
vangen hebt. het huis waar je in woont, 
het eten dat je elke dag eet, de kracht 
om te werken, de talenten om inkomen 
mee te verdienen, het plezier in je hob-
by’s, de auto waar je in rijdt, de boeken 
die je leest, de ogen waar je deze bro-
chure mee leest, de tijd waarin je deze 
brochure leest: alles heb je ontvangen 
van God en hij verwacht dat je als een 
goed rentmeester omgaat met wat hij 
je geeft. Geven is dus altijd terug-ge-
ven. Zoals Romeinen 11:35 zegt: ‘Wie 

heeft hem iets gegeven dat door hem 
moest worden terugbetaald?’

GeVen Van tIenDen
hoewel we vaak wel weten dat God de 
grote Gever is en ergens ook wel be-
seffen dat we alles wat we hebben van 
God hebben ontvangen, vinden we het 
soms toch moeilijk om te geven. Om 
ons te helpen geeft de Bijbel ons hele 
praktische richtlijnen hoe met onze 
financiën om te gaan. In het Oude tes-
tament draagt God zijn volk op in ieder 
geval 10% van de inkomsten weg te 
geven: ‘Van de opbrengst van het land, 
zowel de gewassen op de akkers als de 
vruchten aan de bomen, is een tiende 
als heilige gave voor de heer bestemd’ 
(Leviticus 27:30). In de verzen daarna 
staat beschreven hoe ook van alle die-
ren 10% aan de heer gegeven werd. Om 
de mensen te helpen dit onbevangen 
en eerlijk te doen liet men alle dieren 
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langs een bepaald punt lopen en elk 
tiende dier werd aan de heer gegeven. 
Zo werd voorkomen dat alleen de zieke 
of misvormde dieren aan God werden 
gegeven.
De instelling van het geven van 10% van 
de inkomsten was echter niet alles. het 
ging dan ook niet zozeer om de regel, 
maar veel meer om het hart achter de 
regel: omdat alles wat we hebben ons 
gegeven is door God, is het niet meer 
dan billijk dat wij onze dankbaarheid 
tonen door een deel terug te geven aan 
God. het ging God veel meer om een 
royale, ruimhartige levensstijl, dan om 
het afgepast geven van 10%. Daarom 
zijn er bijvoorbeeld ook richtlijnen dat 
je royaal moest omspringen met het 
oogsten, zodat arme mensen ook nog 
het nodige van het land konden oog-
sten (denk aan Ruth) en richtlijnen over 
ruimhartige vrijwillige bijdragen voor 
dankfeesten.

naarmate de jaren vorderden werd het 
geven van 10% meer en meer wettisch. 
In maleachi 1 (het laatste boek voor het 
nieuwe testament) lezen we hoe de 
mensen blinde en kreupele dieren als 
offer aan God brengen. God krijgt de 
restjes. God vat dit op als minachting 
van zijn naam. het krenkt hem diep. hij 
die alles aan de mensen geeft wordt af-
gescheept met de restjes. Dat is geen 
liefde, dat is geven met tegenzin. 

Vaak wordt gezegd dat in het nieuwe 
testament de instelling van het geven 
van ‘de tienden’ niet meer geldt. In ze-
kere zin klopt dit. In zekere zin ook niet. 
Jezus zelf zegt in matteüs 23:23: ‘Wee 

jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, 
huichelaars, jullie geven tienden van 
munt, dille en komijn, maar veronacht-
zamen wat in de wet zwaarder weegt: 
recht, barmhartigheid en trouw, terwijl 
men het ene zou moeten doen zonder 
het andere te laten.’ als Jezus de tienden 
ergens af had willen schaffen dan had 
hij hier een uitgelezen kans gehad. hij 
had dan iets kunnen zeggen als: ‘het 
gaat niet om het geven van tienden! 
Dat is wettisch! het gaat om de barm-
hartigheid!’ Dat zegt hij echter niet. hij 
zegt: ‘het ene (het geven van tienden) 
moet je doen en het andere (de barm-
hartigheid, die weliswaar belangrijker 
is dan het geven van tienden) ook!’ Bei-
de zijn belangrijk. aan de andere kant 
klopt het dat in het nieuwe testament 
het geven van tienden een minder be-
langrijke rol speelt dan in het Oude tes-
tament. In het nieuwe testament gaat 
het niet om het geven van de tienden, 
maar om het geven van nog veel meer! 
het gaat er niet zozeer om wat je geeft, 
maar hoeveel je voor jezelf houdt. In 
handelingen lezen we hoe mensen al-
lerlei bezittingen verkopen zodat ze 
meer kunnen geven. We lezen hoe 
mensen offers brengen en zich allerlei 
zaken ontzeggen tot opbouw van de 
gemeente. moet je tegenwoordig 10% 
van je inkomen geven? het antwoord 
van Jezus is niet: ‘nee hoor, het is nu nog 
maar 5%’. het antwoord is veel meer: 
‘10%? ach ja, dat is een mooie richtlijn. 
als ondergrens. als men onder de wet al 
10% gaf, hoeveel meer zullen wij onder 
de genade dan wel niet geven?!’
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De ZeGen Van GeVen
Waarom vindt God geven zo belangrijk? 
Geven weerspiegelt Gods hart. God is 
de grote Gever en wanneer je hem volgt 
en aanbidt ga je steeds meer op hem 
lijken. Dan is het dus logisch dat jij ook 
steeds meer gaat geven. Daar komt nog 
bij dat op de een of andere mysterieuze 
manier geven ook zegen ontsluit. ma-
leachi 3:10 zegt: ‘stel mij maar eens op 
de proef – zegt de heer van de hemelse 
machten. Breng alle tienden naar mijn 
voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn 
tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen 
van de hemel voor jullie open en zegen 
in overvloed op jullie land doe nederda-
len.’ Wat een uitdaging van God! stel mij 
maar eens op de proef! Durf het maar! 
Jullie geven 10% en ik zal jullie met ze-
gen overladen! 

10% geven is best veel. Dat merk je wel. 
Dan zijn er ook allerlei zaken die je niet 
kunt doen, niet kunt kopen. 10% geven 
betekent dat je bewust keuzes moet 
maken. Geef ik mijn geld aan God of 
koop ik een nieuwe jas? God wil zien 
hoeveel je hem vertrouwt. Geloof je 
dat God jou meer kan zegenen door 
jouw geven dan door jouw kopen van 
een nieuwe jas?! In handelingen zien 
we dat dit woord van God waarheid is. 
De mensen in handelingen gaven 10% 
en nog veel meer. en wat was het een 
uitzonderlijk zegenrijke periode voor 
de gemeente! Duizenden mensen kwa-
men tot bekering. Overal ontstonden 
gemeenten. De christenen waren vol 
van God. Overal waren wonderen en 
tekenen. ‘Beproef mij maar’, zegt God. 
Geven ontsluit zegen.

hOeVeeL GeVen?
De Bijbel is zo heerlijk praktisch. 10% is 
een richtlijn die in het Oude testament 
ingesteld is en in het nieuwe testament 
niet afgeschaft is. Daarbij is echter een 
aantal nuanceringen aan te brengen. 
paulus zegt in 2 Korintiërs 8:12-13: ‘als 
u bereid bent mee te doen, wordt niet 
verwacht dat u geeft van wat u niet 
heeft, maar van wat u heeft. het is niet 
de bedoeling dat u door anderen te hel-
pen zelf in moeilijkheden raakt. er moet 
evenwicht zijn.’ Je hoeft niet te geven 
wat je niet hebt! Wat een realisme. Je 
hoeft geen lening af te sluiten om te 
kunnen geven. Je hoeft je ook niet ie-
dere maand in het rood te werken door 
te geven. het is goed om de maande-
lijkse uitgaven op een rij te zetten en de 
maandelijkse giften als onderdeel van 
de vaste lasten te zien. De giften zijn 
niet de restjes, ze horen bij de maande-
lijkse uitgaven. paulus zegt in 1 Korin-
tiërs 16:2: ‘Laat ieder van u elke eerste 
dag van de week naar vermogen iets 
opzij leggen.’ Wij leven niet meer in een 
wekelijkse, maar in een maandelijkse 
financiële cyclus. Leg dus maandelijks 
naar vermogen een gift weg voor het 
werk van de heer. De 10% is daarbij 
een goede richtlijn (maar geen wet) 
waarbij het van belang is dat je met 
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dankbaarheid en blijdschap geeft naar 
vermogen. Voor de een betekent dit 
dat maandelijks misschien 5% van het 
inkomen gegeven kan worden, voor de 
ander  betekent het misschien wel dat 
maandelijks 35% van het inkomen ge-
geven kan worden.

WaaRaan GeVen?
In het Oude testament werd door de 
giften van het volk de priesterdienst 
onderhouden. De giften gingen naar 
de tempel, naar de offerdienst, naar de 
eredienst en naar de mensen die hierin 
werkzaam waren. Daarbij kwamen dan 
nog de giften voor de armen, weduwen 
en wezen. en als er één keer in de zoveel 
tijd een groot bouwproject voor een 
nieuwe tempel was, dan gaf iedereen 
nog veel meer (een offer) om samen de 
nieuwe tempel te bekostigen. 

In het nieuwe testament geven de ge-
lovigen allereerst aan de plaatselijke 
gemeenten. Ook worden noodlijdende 
gemeenten elders ondersteund. De ge-
lovigen in Jeruzalem verkochten hun 
akkers en bezittingen en doneerden 
de opbrengsten aan de gemeente in 
Jeruzalem. Van dat geld werden armen, 
weduwen en wezen ondersteund (di-
aconaat), werden zendingsreizen on-

dernomen en werd de dagelijkse gang 
van zaken in de gemeente gefinancierd, 
inclusief het levensonderhoud van de-
genen die fulltime in dienst van de heer 
werkzaam waren. paulus zegt tegen ti-
moteüs: ‘Oudsten die goed leiding ge-
ven moeten dubbel worden beloond, 
vooral degenen die zich veel moeite 
geven voor de prediking en het onder-
richt. De schrift zegt immers: ‘U mag 
een dorsend rund niet muilkorven’ en 
‘De arbeider is zijn loon waard’ (1 timo-
teüs 5:17-18). 
het is een bijbels principe in ieder ge-
val ruimhartig te geven aan de plaat-
selijke gemeente waar je deel van uit 
maakt. mocht je daarnaast nog andere 
organisaties of zendelingen willen on-
dersteunen dan is dat natuurlijk prima. 
maar vergeet je eigen geestelijk huis-
gezin niet. De richtlijn die wij in De 
Regenboog hanteren voor het geven 
binnen de gemeente is 5% tot 10% van 
het maandelijks inkomen, uiteraard af-
hankelijk van ieders persoonlijke situ-
atie en draagkracht. Let wel: dit is een 
geven binnen de gemeente. niet aan 
de gemeente. Wanneer je aan de ge-
meente geeft, geef je aan iets waar je 
zelf deel van uitmaakt. Je geeft het niet 
als buitenstaander aan de gemeente. 
Je geeft het vanuit de gemeente in de 
gemeente.

hOe GeVen?
Geven doe je vrijwillig (2 Kor 9:7), van-
uit je hart. Vanuit betrokkenheid en 
verantwoordelijkheidsbesef. Daarom 
vragen wij geen ‘contributie’, zoals bij 
een sportvereniging, maar een vaste 
vrijwillige bijdrage: ‘vast’ omdat de kos-
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ten die we als gemeente maken voor 
het grootste deel vaste lasten zijn en 
‘vrijwillig’ omdat wij het niet verplich-
tend willen opleggen. Je bepaalt dus 
zelf hoeveel je bijdraagt, wetend wat de 
bijbelse richtlijnen zijn en welke kosten 
de gemeente maakt. Want samen zijn 
we er toch verantwoordelijk voor dat 
de vaste lasten betaald kunnen wor-
den? Denk bijvoorbeeld aan de kosten 
van de hypotheek, inrichting, energie, 
onderhoud, belastingen en verzekerin-
gen van het gebouw dat we in gebruik 
en in eigendom hebben, salarissen van 
betaalde krachten, vergoeding van 
gastsprekers, aanschaf, onderhoud en 
verzekering van geluidsapparatuur en 
muziekinstrumenten, etc. maar ook de 
kosten van de vele gemeenteactivitei-
ten van De Regenboog, zoals kinder- en 
jongerenwerk, evangelisatie, diaconaat, 
etc. nu zul je misschien zeggen: ‘maar ik 
geef elke zondag al iets in de collecte’. 
De collecten zijn inderdaad belangrijk, 
de opbrengsten hebben we zeker no-
dig voor het bestrijden van een deel van 
de kosten. maar verreweg het groot-
ste deel van onze inkomsten zal toch 
moeten komen uit de vaste vrijwillige 
bijdragen. Bovendien, de collecte-op-
brengsten zijn niet ‘vast’ en we kunnen 
er dus niet op bouwen voor wat betreft 
de financiële verplichtingen die De Re-
genboog is aangegaan. 

hOe Kan IK het pRaKtIsch ReGe-
Len?
Om de daad bij het woord te voegen 
vind je in deze brochure een antwoord-
kaart. Daarmee kun je De Regenboog 
machtigen om jouw vaste vrijwillige 

bijdrage automatisch af te schrijven. 
Zo help je ons enorm om de uitgaven-
stroom goed af te stemmen op de in-
komstenstroom. Bovendien help je zo 
ook jezelf om trouw te zijn in je geven, 
want dat gebeurt dan automatisch. 
Onze voorkeur heeft een maandelijkse 
bijdrage, maar je bent uiteraard vrij om 
een andere periode te kiezen. natuurlijk 
ben je vrij om de vaste vrijwillige bijdra-
ge zelf over te maken. eventueel kun je 
zelf de bank opdracht geven om de bij-
drage maandelijks over te boeken voor 
een bepaalde periode. Jouw vaste vrij-
willige bijdrage kun je overmaken op 
rekening nr. 36.51.97.505 bij de Rabo-
bank te Veenendaal, of op gironummer 
7288744 t.n.v. evangeliegemeente De 
Regenboog noord te Veenendaal onder 
vermelding van ‘VVB’. heb je een keer 
een financiële meevaller, bijvoorbeeld 
vakantiegeld, 13e maand of erfenis, dan 
is dat een mooie gelegenheid om iets 
extra’s te geven aan de gemeente!

hOe ZIt het met GeVen aan Re-
GenBOOG ZenDeLInGen?
elke zendeling die door De Regenboog 
is uitgezonden, wordt financieel onder-
steund door een eigen achterban van 
sponsors binnen en voor een deel ook 
buiten De Regenboog. Je bent uiteraard 
vrij om naast de vaste vrijwillige bijdra-
ge aan De Regenboog ook een of meer 
zendelingen te ondersteunen. tijdens 
de jaarlijkse zendingszondag wordt er 
een speciale offergave gevraagd voor 
onze zendelingen. De opbrengst hier-
van komt ten goede aan onze zendelin-
gen als aanvulling op hun maandelijkse 
ondersteuning.



7

testament OF LeGaat 
als je dat wilt, kun je bij leven er voor 
zorgen dat een deel van jouw vermogen 
aan De Regenboog geschonken wordt 
bij overlijden door middel van een tes-
tament of legaat. Daarvoor is een be-
zoek aan de notaris nodig. Wij kunnen 
je helpen bij het praktisch regelen van 
een lijfrenteschenking, testament of le-
gaat. Geef op de antwoordkaart aan dat 
je middels deze vorm wilt geven of daar 
over na denkt, dan nemen wij contact 
met je op.

hOe heLpt De BeLastInGDIenst 
mee?
Giften aan De Regenboog zijn aftrek-
baar voor de inkomstenbelasting. De 
Regenboog heeft namelijk een beschik-
king algemeen nut Beogende Instel-
ling (anBI) van de Belastingdienst. Bij 
‘gewone giften’ op het aangifteformu-
lier inkomstenbelasting zijn giften af-
trekbaar voor een bedrag tussen 1% 
en maximaal 10% van je inkomsten. 
Die 10% (‘tiende’) is geen toevallig ge-
tal, want daaruit blijkt een stukje chris-
telijk verleden van ons land. een heel 
mooi principe dus van de nederlandse 
belastingwetgeving waar we dankbaar 
gebruik van mogen maken. 

Bij ‘periodieke giften’ (termijnen van 
lijfrente) is de drempel van 1% en maxi-
mum aftrekgrens van 10% niet van toe-
passing. In dat geval is dus het gehele 
bedrag aan giften volledig aftrekbaar, 
ongeacht de hoogte van het bedrag. 
Let wel: je krijgt nooit meer terug van 
de belasting dan wat je aan belasting 
betaald hebt! Voorwaarde om voor 

deze aftrekmogelijkheid in aanmerking 
te komen is dat je deze bijdrage voor 
een periode van minimaal 5 jaar laat 
vastleggen in een akte bij een notaris. 
Vooral als je meer wilt en kunt geven 
dan 10% van je inkomen is deze moge-
lijkheid zeker het overwegen waard. 

Door de belastingteruggave op jouw 
giften ook weer te geven aan De Regen-
boog (‘hergeving’) haal je het maximale 
uit de gegeven euro’s ten gunste van De 
Regenboog.

Wij hopen dat deze brochure je aan het 
denken zet en praktische handreikin-
gen biedt hoe jij een goede rentmees-
ter mag zijn over de middelen die jou 
zijn toevertrouwd door onze God, de 
grote Gever. 

InFORmatIe
Wil je doorpraten over de inhoud van 
deze brochure of meer informatie over 
de financiën en praktische kanten van 
het geven binnen De Regenboog? Bel 
of mail met een van de leden van de Lei-
dinggevende Raad noord. U vindt hun 
gegevens op de website of in nieuws 
uit noord.
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cOLOFOn
evangeliegemeente De Regenboog noord
emmerschans 2
3905 XG Veenendaal 
t. 0318-510286
e. info@regenboogveenendaal.nl
www.regenboogveenendaal.nl

Rekeningnummers De Regenboog
Vaste vrijwillige bijdragen (VVB) en overige giften:
Rekening nr. 36.51.97.505 bij de Rabobank te Veenendaal
Gironummer 7288744  t.n.v. evangeliegemeente De Regenboog te Veenendaal 
onder vermelding van ‘VVB eDR noord’


