
 

 RENTMEESTERSCHAP 

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

nee! 

Eerst het ’’nee’’: verkrijgen van geld hoort niet bij 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 niet op effectieve wijze bouwen aan het Koninkrijk van God. Met 

te weinig inkomsten kan de gemeente slechts gebrekkig functioneren. 

In deze brochure belichten wij zowel de Bijbelse als de praktische kanten van 

geven. De Bijbel geeft ons principes en 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 beheer 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 cadeau 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 ontvangen 

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 hobby’s, de auto waar je in rijdt, 

de boeken die je leest, de ogen waar je deze 

brochure 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-geven. Zoals 

Romeinen 11:35 zegt: “Wie heeft hem iets 

gegeven dat door hem moest worden 

terugbetaald?” 

 

HET PRINCIPE 

Helemaal in het begin van de Bijbel lezen 

we in Genesis het verhaal van Kaïn en Abel. 

Kaïn was een landbouwer en Abel een 

schaapherder. Abel brengt een offer met de 

opbrengst van zijn schapen en Kaïn brengt 

een offer met de opbrengst van zijn oogst. 

God accepteert het offer van Abel, maar het 

offer van Kaïn wijst Hij af. Waarom? Kaïn 

bracht een offer nadat hij eerst zichzelf had 

voorzien. Het was een offer op grond van 

zijn eigen voorwaarden. God accepteerde 

het offer van Abel omdat hij gaf van zijn 

eerste opbrengst. Het offer van Kaïn werd 

daarom afgewezen. Abel bracht een offer 

vanuit geloof. Wanneer een eerstgeboren 

lam in een kudde wordt geboren weet men 

niet hoeveel er nog zullen komen. Helaas 

behandelen we God vaak net zoals Kaïn. We 

zorgen dat we eerst zelf genoeg hebben en 

geven God de restjes. Probeer daarom net 

als Abel in geloof als eerste aan God te 

denken zodat Hij ook jou welgevallig is en 

Hij het kan accepteren.  

 

Veel verhalen in de Bijbel geven deze 

waarheid weer. Bij de inname van Jericho 

gaf God de Israëlieten duidelijke instructies 

dat zij niets voor zichzelf mochten houden 

van de overwinning. Jericho behoorde God 

toe. Het was de eerste overwinning in het 

beloofde land. God kon Israël niet zegenen 

zodra iemand een deel van de buit voor 

zichzelf nam. Het eerste behoorde God toe.  

 

Toen God Abraham vroeg om zijn zoon, 

Izaäk, te offeren, wachtte Abraham niet 



 

 

totdat hij meer zonen zou krijgen. Hij was 

bereid zijn eerste en enige zoon af te staan. 

Abraham kende de belofte dat hij meer 

zonen zou krijgen. Het vereiste geloof van 

Abraham om Izaäk aan God te geven. 

Geloof waar God blij van wordt en waarmee 

Zijn zegen kan gaan werken.  

 

God stopte Abraham en uiteindelijk deed 

God het voor ons. Hij gaf zijn eniggeboren 

Zoon toen wij nog zondaars waren. God gaf 

Jezus in geloof opdat wij op een dag ons 

leven aan Hem zouden toewijden. De gave 

van Zijn Zoon werd gegeven voordat wij 

onszelf terug konden geven. Wij mogen 

geven van onze inkomsten op eenzelfde 

wijze: ’’Ik erken U en zet U op de eerste 

plaats in mijn leven en vertrouw erop dat U 

in al mijn behoefte zult voorzien.’’ 

 

GEVEN VAN TIENDEN 

Hoewel we vaak wel weten dat God de grote 

Gever is en ergens ook wel beseffen dat we 

alles van God ontvangen hebben, vinden we 

het vaak 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 testament stelt God dat zijn 

volk in ieder geval 10% van zijn inkomsten 

weggeeft: “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 dieren 10% aan 

de Heer gegeven werd. Om de mensen te 

helpen dit onbevangen en eerlijk te doen liet 

men alle dieren 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 normaal 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 oogsten (denk aan Ruth) en 

richtlijnen over ruimhartige 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 afgescheept 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 zekere zin klopt dit. In zekere 

zin ook niet. Jezus zelf zegt in Mattheüs 

23:23: “Wee jullie, schriftgeleerden en 

farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden 

van munt, dille en komijn, maar 

veronachtzamen 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 barmhartigheid!” Dat zegt hij echter 

niet. Hij zegt: “het ene (het geven van 

tienden) moet je doen en het andere (de 

barmhartigheid, die weliswaar belangrijker 

is dan het geven van tienden) ook!” Beiden 

zijn belangrijk. 

 

Het klopt dat in het nieuwe testament het 

geven van tienden een minder belangrijke 

rol speelt dan in het oude testament. In het 

nieuwe testament gaat het niet om het geven 

van de tienden op grond van de wet, maar 

om het geven van nog veel meer! Het gaat er 

niet zozeer om wat je geeft, maar hoeveel je 

houdt voor jezelf. In Handelingen lezen we 

hoe mensen allerlei 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 is ‘’nee’’, Jezus vraagt 

ons om alles te geven! Wij beheren al het 

bezit wat Hij ons heeft gegeven. Jezus heeft 

ons alles al gegeven door onze zonde op ons 

te nemen, is dat ons niet wat waard? Wij 

stellen ons leven in dienst van Hem. De 

Bijbelse 10% is dan een mooie richtlijn om 

ons dienstbaar voor Hem op te stellen. Het 

geven van 10% dient dan ook niet als wet te 

worden gezien, maar als fantastische 

mogelijkheid om te geven aan Zijn Werk en 

de vrucht daarvan zichtbaar te zien worden.  

 

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 “geven’’ ook 

de zegen ontsluit. Maleachi 3:10 zegt: “stel 

Mij maar eens op de proef – zegt de Heer 

van de hemelse machten (een uitdaging van 

God! Dat is interessant). 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 

nederdalen.” Wat een uitdaging van God! 

Stel me maar eens op de proef! Durf het 

maar! Jullie geven 10% en ik zal jullie met 

zegen overladen! 

 

10% geven is best veel, dat is merkbaar. Er 

zijn dingen die je mogelijk niet kunt doen, 

niet kunt kopen. Door 10% af te geven, 

betekent het 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 vrijgevigheid, dan 

door het 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 

kwamen tot bekering. Overal ontstonden 

gemeenten. De christenen waren vol van 

God. Overal waren wonderen en tekenen. 

‘Beproef Mij maar’, zegt God. Geven 

ontsluit zegen. Bovendien, is de bouw van 



 

 

Gods Koninkrijk in Langedijk jou ook niet 

gewoon wat waard? 

 

HOEVEEL GEVEN? 

De Bijbel is zo heerlijk praktisch. 10% is een 

principe en richtlijn die in het oude 

testament al voor de wet aanwezig was en 

later onder de wet is ingesteld en in het 

nieuwe testament niet is afgeschaft. Daarbij 

zijn echter een aantal nuanceringen aan te 

brengen. Paulus zegt in 2 Korinthiërs 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 helpen zelf 

in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht 

zijn.” Je hoeft niet te geven van wat je niet 

hebt! Wat een heerlijk realisme. Je hoeft 

geen lening af te sluiten om te kunnen 

geven. Je hoeft je ook niet elke maand in het 

rood te werken door te geven. Wel is het 

goed om de maandelijkse 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 

maandelijkse uitgaven. Paulus zegt in 1 

Korinthiërs 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. Je mag dus maandelijks 

naar vermogen een gift geven voor het werk 

van de Heer. De 10% is daarbij een goede 

richtlijn (maar geen wet) het is een principe 

waarbij het van belang is dat je geeft naar 

vermogen en vanuit je hart. Voor de één 

betekent dit dat maandelijks daadwerkelijk 

10% van het inkomen gegeven kan worden, 

een ander heeft mogelijk meer middelen 

beschikbaar en kan maandelijks 30% van 

het inkomen benutten voor God. 

 

WAAR AAN 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, 

wezen en weduwen. 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 gelovigen 

steeds aan de plaatselijke gemeenten. De 

gelovigen in Jeruzalem verkochten hun 

akkers en bezittingen en doneerden de 

opbrengsten aan de gemeente in Jeruzalem. 

Van dat geld werd diaconaat bedreven, 

werden zendingsreizen gemaakt en werd de 

dagelijkse gang van zaken in de gemeente 

onderhouden, inclusief het onderhouden van 

degenen die fulltime in dienst van de Heer 

werkzaam waren. Paulus zegt tegen 

Timotheüs: “oudsten die goed leiding geven 

moeten dubbel worden beloond, vooral 

degenen die zich veel moeite geven voor de 

prediking en het onderricht.” De Schrift zegt 

immers: “u mag een dorsend rund niet 

muilkorven” en “de arbeider is zijn loon 

waard“ (1 Timotheüs 5:17-18). 

 

Het is een Bijbels principe ruimhartig te 

geven aan de plaatselijke gemeente waar je 

deel van uit maakt. Uiteraard kun je 

daarnaast andere organisaties of 

zendelingen ondersteunen. Maar vergeet je 



 

 

eigen huisgezin niet! Als je bij de 

McDonald’s eet, ga je immers ook niet bij 

de Subway afrekenen. 

 

Het verlangen van De Ark Langedijk is dat 

ieder lid toewijding maakt en streeft 10% af 

te dragen aan de gemeente, uiteraard 

afhankelijk van ieders persoonlijke 

financiële situatie. Besef dat je geeft binnen 

de gemeente, niet aan de gemeente! Je geeft 

aan de gemeenschap waar je zelf deel van 

uitmaakt, dus niet als buitenstaander. Met 

elkaar bouwen wij, met ons geld en 

vermogen, aan Gods Koninkrijk in 

Langedijk. 

 

HOE GEVEN? 

Geven doe je vrijwillig (2 Korintiërs 9:7), 

vanuit je hart. Vanuit liefde, betrokkenheid 

en verantwoordelijkheid besef. Daarom 

vragen wij geen 'contributie’, zoals bij een 

sportvereniging, maar een vaste vrijwillige 

bijdrage. ‘’Vast’’, omdat de kosten die we 

als gemeente maken grotendeels vaste lasten 

zijn en ‘vrijwillig’ omdat het geen 

verplichting dient te zijn. 

 

Je bepaalt dus zelf hoeveel je bijdraagt, 

wetende wat de Bijbelse principes en 

richtlijnen zijn en welke kosten de gemeente 

maakt. Want samen zijn we er toch 

verantwoordelijk voor dat de vaste lasten 

betaald kunnen worden om het Koninkrijk 

van God te bouwen? Denk bijvoorbeeld aan 

de kosten van huur, inrichting, inventaris, 

salaris van de voorganger en verschillende 

cursussen en evangelisatie. Nu denk je 

misschien: “maar ik geef elke week al iets in 

de collecte”. Dat is fantastisch natuurlijk! 

De collectes zijn belangrijk en de 

opbrengsten hiervan we zeker nodig voor 

het bestrijden van een deel van de kosten. 

Maar verreweg het grootste deel van onze 

inkomsten zal toch moeten komen uit de 

vaste vrijwillige bijdrages. Met de vaste 

vrijwillige bijdrages hebben wij onze 

financiële huishouding beter inzichtelijk en 

kunnen wij de mogelijkheid voor huidige en 

toekomstige uitgaven beter inschatten. 

 

Er zijn verschillende manieren om 

financieel bij te dragen.  

 

Middels het invullen van een 

machtigingskaart kun je De Ark Langedijk 

machtigen om eenmalig of maandelijks 

jouw vaste vrijwillige bijdrage automatisch 

af te schrijven. Wanneer je maandelijks 

invult, wordt je dus een  ‘partner’. Zo help 

je ons enorm om de uitgavenstroom goed af 

te stemmen op de inkomstenstroom en leer 

je ook jezelf om ‘’trouw’’ te geven.  

 

Je kunt jouw gift ook zelf overmaken. 

Deze bijdrage kun je agenderen bij jouw 

bank, waarmee het bedrag op de door jou 

gewenste datum automatisch wordt 

overgemaakt. Jouw vaste bijdrage kun je 

overmaken naar Rabobank 

bankrekeningnummer: NL14 RABO 0302 

965 335 ten name van De Ark Langedijk 

onder vermelding van ”(Maandelijkse) 

Gift”.  

 

Met de Givt app op jouw smartphone kun je 

met een simpele beweging een bedrag 

geven. De Givt app vind je gratis in de App 

Store en in Google Play. Geven met Givt is 

anoniem en je bepaalt zelf hoeveel je wilt 

geven. Je kiest een bedrag dat je wilt geven, 



 

 

beweeg je telefoon langs de collectezak en 

klaar. 

 

Ook via de website en app van De Ark 

Langedijk zijn links te vinden hoe je 

financieel kunt bijdragen.  

 

Alhoewel digitaal onze voorkeur heeft, kun 

je altijd op zondag contant bijdragen tijdens 

het vreugdeoffer. 

 

De Ark Langedijk heeft een ANBI status 

(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit 

betekent dat jouw giften aftrekbaar zijn voor 

de belasting. Het drempelbedrag is 1% van 

jouw bruto jaarinkomen. Alles wat jij meer 

hebt gegeven dan het drempelbedrag is 

belasting aftrekbaar. Indien jij structureel 

geeft aan de gemeente ontvang je jaarlijks 

van ons een overzicht waarin jouw bijdrage 

aan de gemeente staat verwoord. Dit 

overzicht kan worden gebruikt als 

bewijsstuk voor de jaarlijkse 

belastingaangifte.  

 
 
 
 
 

GEGEVENS 

De Ark Langedijk 

Tweede Industriestraat 17 

1723 LG Noord - Scharwoude 

E. info@dearklangedijk.nl 

W. www.dearklangedijk.nl 

B. NL14 RABO 0302 965 335 

 

MEER INFORMATIE 

Wil je doorpraten over de inhoud van deze brochure of meer informatie over de financiën en 

praktische kanten van het geven binnen de gemeente? Neem dan contact met ons op. Het 

bestuur van De Ark Langedijk staat je graag te woord. 

 

Daarnaast kan je ook het boek en/of de dvd bestellen van ‘Gods economie’ van Michiel 

Koelewijn, met bijbelse principes over geven. Zie de website: http://www.boazmedia.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


