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God heeft lief wie blijmoedig geeft (2 Kor.9:8)  
 
Beste gemeenteleden,  
 
Hierbij vindt u opnieuw de financiële stukken van onze kerk. Ik zal het meteen maar toegeven: ze 
bevatten weinig nieuws. En dat is tegelijk ook het goede nieuws. We hebben in materiële zin onze 
lasten samen kunnen dragen in 2016, en we hebben goed vertrouwen dat we dat ook kunnen in 
2017.  
Daarvoor danken we bovenal onze hemelse Vader aan wie we alles danken.  
We bedanken ook de penningmeester en alle anderen die zich met al het cijferwerk bezighouden – 
de commissie van beheer, de diaconie, de kascontroleurs, en anderen. Maar we bedanken als 
kerkenraad ook u en jou, voor de trouw in het geven.  
 
Dat er elke maand een bedrag van je rekening af gaat, gebeurt misschien zonder dat je er verder bij 
nadenkt. Maar toch drukt het iets uit wat heel belangrijk is in het leven volgens het koninkrijk van 
God. Ik raak er steeds weer van doordrongen dat ‘geven’ en ‘vergeven’ horen bij de kern van Jezus’ 
onderwijs. Twee werkwoorden die het karakter van God zelf weerspiegelen. Mensen die tot geloof 
komen valt dat ook op. Het hoort bij de nieuwe levensstijl die ze willen aanleren om meer op Jezus te 
lijken.  
 
Ik vond ergens de volgende mooie uitleg over ‘geven’ volgens de Bijbel: het is vrijwillig, het is uit 
liefde en het is goed voor jezelf: 
 
Vrijwillig: God dienen doe je vanuit je hart en kan niet afgedwongen worden. Paulus schrijft:  
‘Laat ieder zoveel geven als hij besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God  
heeft lief wie blijmoedig geeft’ (2 Kor. 9:8). 
 
Uit liefde: Geven aan kerk en goede doelen is een reactie op wat we van God gekregen hebben.  
Paulus noemt geefgedrag een test voor de oprechtheid van onze liefde, en schrijft in dat verband: 
‘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). 
 
Goed voor jezelf: Daar komt nog bij dat geven ook goed is voor jezelf. Het helpt je om gericht te zijn 
op God en zijn koninkrijk, of om het met de woorden van Jezus te zeggen: ‘Waar je schat is daar zal 
ook je hart zijn’ (Luk. 12:34). 
 
‘Geven’ gaat niet alleen over geld, maar ook over aandacht, tijd, liefde, geestelijke gaven en 
praktische inzet. Geef met blijdschap aan je naaste, en laat de kerkgemeenschap daarbij een 
bijzonder plekje hebben. Geven aan de kerk is een mogelijkheid om bij te dragen aan het koninkrijk 
van God. Maak daar dankbaar gebruik van! 
 
Hartelijke groet, namens de kerkenraad,  
 
Willem van der Deijl 
 
 

Gelegenheid tot vragen stellen over dit financiële jaarverslag is er: 
* schriftelijk, bij Willem van der Deijl (liefst binnen twee weken), of: 
* mondeling, na de ochtenddienst van 9 april (binnenlopen in de kerkenraadskamer) 

 


