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Het lijkt een controversieel onderwerp, maar er is geld nodig voor het werk van de
Heer. Dit ter ondersteuning van het werk, maar in het bijzonder ook voor de uitbreiding
van het werk.
Er is dus geld nodig om alle kosten van het gemeente-zijn te kunnen betalen. Daarom
hebben wij als Jozua Evangelische gemeente Alblasserwaard deze brochure gemaakt.
In deze brochure proberen we een Bijbels antwoord te vinden over geven.
In onze maatschappij kunnen we niet meer zonder geld. Ook voor het functioneren van
de gemeente is geld nodig. Denk daarbij aan kosten voor de zendelingen en evangelisatie, voor het gebouw zoals rente, hypotheek, verwarming en onderhoud, salarissen voor
de parttime medewerkers, geluid en techniek, gemeenteactiviteiten enz. Al deze kosten
moeten worden betaald uit giften. Daarom zijn er veel en regelmatig giften nodig.
Maar wat is nu de Bijbelse basis?
Daarvoor gaan we eerst naar het Oude (Eerste) Testament en wel naar Gen. 14:18-20.
Abraham heeft hier net een overwinning behaald en komt dan Melchizedek tegen. Deze
komt met brood en wijn! En Abraham geeft aan Melchizedek tien procent van de buit.
Opmerkelijk is dat dit gebeurt, lange tijd voordat Mozes de wet aan Israël gegeven
heeft. Dit principe is dus van voor de wet!
Melchizedek is een type, een voorbeeld van Christus, lees maar in Hebr.7:1-10, waar het
belang van dit verhaal wordt uitgewerkt. Bijbels gezien lijkt het erop dat alle nakomelingen van Abraham tiendrecht verschuldigd zijn aan Melchizedek. Als gelovigen worden
wij kinderen van Abraham genoemd (Rom. 4:16). Als Melchizedek een type van Christus
is, dan zijn wij aan Christus onze tienden schuldig. Later, in Lev. 27:30-32 wordt het volk
Israël opgedragen het tiende deel van de opbrengst van het land en het vee voor de
Here te heiligen.
In Mal. 3:8-12 zegt de Here dat de Israëlieten Hem beroven, omdat zij hun tienden niet
geven. Als zij dat wel gaan doen verbindt de Here hier grote zegeningen aan.
Hartsgesteldheid
Natuurlijk is daarbij onze hartsgesteldheid van groot belang. Geven wij omdat wij dat
moeten, of geven wij uit liefde voor de Here en Zijn werk? Het loflied van David in
1 Kronieken 29:10-17 is in dit opzicht zeker het lezen waard. Zijn redenering is als volgt:
“Here van U is alles al, de zee, de aarde, alles wat daarin is, van U is de heerschappij.
Rijkdom en eer komen van U! Wie toch ben ik, wie zijn wij, dat wij in staat zouden zijn
zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit
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uw hand”. In dat licht gezien zijn wij alleen maar als beheerders over alles gesteld en is
het dus niet (meer) ons geld. Als de Here dan tien procent vraagt mogen we van Hem
met de overige negentig procent zelfs dingen voor onszelf kopen! In vers 17 zegt David
vervolgens dat: “Hij en zijn volk in oprechtheid van zijn hart dit alles vrijwillig gegeven
heeft”.
Concluderend kan gezegd worden: Het geven van tienden is een goed uitgangspunt
voor de gemeente. Het wordt echter niet als wet opgelegd, maar…..in het bepalen wat
je (regelmatig) gaat geven voor het werk van de gemeente Jozua Alblasserwaard mag je
je laten leiden door wat er staat in 2 Kor.9:6-7: “Bedenk dit: Wie karig zaait, zal karig
oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang,
want God heeft lief wie blijmoedig geeft.” (NBG)
Over het geven van giften aan de gemeente is ook de tekst uit 1 Kor. 9:11 van belang:
“Indien wij het zijn, die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan teveel, dat wij
van u het stoffelijke zouden oogsten?” (NBG)
(De Here zegene je bij het overdenken hiervan.)
Taakgroep Onderwijs
onderwijs@jozua-ega.nl
De mogelijkheden om te geven aan Jozua zijn onder andere:
- De collecte
- Collectebonnen
- Een gift op de bank: NL35 INGB 06791.69.431 t.n.v. Jozua
- Door af te zien van een kostendeclaratie aan Jozua (stel je koopt een stereoset
voor de zondagsschool en declareert die niet bij Jozua, dan mag je die aftrekken
van de belasting)
Jozua Evangelische gemeente Alblasserwaard is een ANBI erkende instelling.
Bovenstaande giften zijn daarom aftrekbaar via uw belasting aangifte.
Voor legaten en giften via de notaris; informeer bij uw notaris. Dit geeft andere
belastingvoordelen.
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