
Zeg Oscar, Waarom moet ik 

zondags geld deponeren in het 

zwarte zakje dat door de rijen 

gaat? Waar is dat voor? Hoeveel 

zou ik moeten geven?  

 

Beste Henk, 

Op zondag houden wij collectes 

om als kerk te kunnen doen waar 

we voor bestaan. Ons doel is: God 

eren door toegewijde volgelingen 

van Jezus te zijn en te maken. Als 

volgelingen van Jezus willen we bij elkaar komen om 

te aanbidden, te leren en elkaar te ontmoeten. En om bij 

elkaar te komen met zoveel mensen heb je bv. een 

gebouw nodig. Je hebt ook allerlei spullen nodig, zoals 

een geluidsinstallatie, muziekinstrumenten, overhead-

projector, bloemen, koffie, thee, koek, limonade, 

suiker, liederenbundels, materiaal voor de 

zondagsschool, knutselspullen, en ga zo maar nog een 

hele tijd door. Daarnaast zijn er ook nog vele 

doordeweekse activiteiten waar geld voor nodig is, en 

geven we een blad uit en veel ander drukwerk. En er is 

een predikant aangenomen in wiens levensonderhoud 

voorzien wordt, en inmiddels ook een part-time 

jeugdwerker. We willen ook uitreiken naar mensen om 

ons heen, en daarvoor houden we gastendiensten, 

jeugddiensten, kinderdiensten, waar ook kosten voor 

worden gemaakt. We hebben elk jaar ook heel wat 

gastsprekers die van ander plaatsten komen, die 

vergoeding voor de reiskosten krijgen en preekgeld. 

Bovendien hebben we op dit moment 1 uitgezonden 

zendeling en 6 gezinnen of personen die bij een 

zendingsorganisatie in Emmeloord werken die wij 

financieel ondersteunen. En er is nog veel meer wat we 

doen waar geld voor nodig is. Dit alles doen we om te 

groeien in geloof, in liefde voor Jezus en in 

gehoorzaamheid aan het Woord van God, en om 

anderen op te roepen ook zo te leven.  

Wanneer je een kind van God bent geworden is geld 

niet meer het belangrijkste voor je. Dan is het niet meer 

een doel voor je, maar een middel. Je wilt je geld dan 

ook zo gebruiken dat je de doelen die God voor jou 

heeft, gaat bereiken. Daarbij hoort ook het geven aan 

de kerk, omdat je op die manier meewerkt aan bereiken 

van het doel. De Bijbel spreekt over het geven van 10% 

van al je inkomsten. Ik geloof niet dat dat een absolute 

wet is waar wij ons precies aan moeten houden, maar 

wel een richtlijn die we kunnen hanteren. Sommigen 

worden door de Heer geleid om misschien wel 30% 

van al hun inkomsten te geven. Als je de vreugde van 

het geven leert kennen zul je 10% als een minimum 

gaan zien. Je zult ook ervaren dat God je geestelijk en 

materieel zegent wanneer je geeft.  

Dus Henk, hoe jong je ook bent, geef van wat je hebt 

ontvangen ook een deel weg. Alles wat je hebt heb je 

ontvangen, en als goed beheerder over wat jou is 

toevertrouwd moet je ook een deel weggeven. Dat 

vraagt God van je. Het is voor de rest van je leven een 

zegen als je dat nu al leert doen.  

 

Hartelijke groet, 

Oscar 


