DE VERVOLGDE KERK LES 5  GEVEN
HAND.11:19-30; 2 KOR.9:1-15

KERN VAN DE LES
Kinderen leren dat ze door het geven van gaven de zegen van de Heer zullen
ontvangen en hun liefde uiten naar de medemens.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




Te verklaren waarom geven belangrijk is.
Voorbeelden te geven hoe zij anderen, die noden hebben, kunnen helpen.
Te vertellen hoe de genade van de Heer te zien is in het geven.

MEMORIEVERS
Matt.5:10

Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen:
voor hen is het hemelse koninkrijk.

TOEPASSINGEN





Prijs de Heer dat wij anderen kunnen helpen door financiële steun te geven.
Waak voor egoïsme in het geven, geef met een vreugdevol hart.
Dank de Heer als iemand jou geholpen heeft.
Prijs de Heer voor Zijn belofte dat Hij de gever zegent.

VOLGENDE WEEK
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LIJDEN ALS EEN SOLDAAT
Lees 2 Tim.1:1-2; 2 Tim.2:1-4

ACHTERGROND
De eerste Christenen (Hand.11:19-30)
Dit gedeelte pakt het weer op waar 8:4 ophield met het bespreken van de effecten van “de verdrukking, welke
in verband met Stefanus plaats vonden.” Deze vervolging, geleid door Saulus van Tarsus, verstrooide de
gemeenschap van Jeruzalem. Enige van de Joden gingen naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. Waar ze ook gingen,
de vluchtelingen uit Jeruzalem waren daar “zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden”
(11:19). Ze konden niet hebben geweten dat het evangelie naar de heidenen gekomen was, aangezien ze
gevlucht waren voordat dit gebeurde. In het verre noorden werd er namelijk een kerk gesticht onder de
heidenen, “Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen, die, te Antiochië gekomen, ook tot
de Grieken spraken en hun de Here Jezus predikten” (11:20). De Joden dachten nog steeds dat het evangelie
alleen voor de Joden was. Door de inspanning van de Grieks sprekende Joden was de eerste heidense kerk
geboren.
Dat de Hellenisten de Here Jezus predikten, de feiten van Zijn leven, dood en opstanding, lijkt vanzelfsprekend.
Om Hem als de Joodse Messias te presenteren zou van weinig betekenis geweest zijn voor de heidense
toehoorders. “En de hand des Heren was met hen” heeft in het Oude testament twee betekenissen. Ten eerste
sprak het van Gods macht die geuit werd in oordeel (cf. Ex.9:33; Deut.2:15; Joz.4:24; 1Sam.5:6; 7:13), het
refereerde ook naar Gods macht in zegeningen (Ezra 7:9; 8:18; Neh.2:8). In dit geval was het gerelateerd aan
Gods zegening, zodat een groot aantal tot geloof kwam en zich bekeerde tot de Heer. Het antwoord op de
prediking was groot. De mensen geloofden niet alleen intellectueel, maar keerden ook van hun zonden naar de
Heer. Zoals altijd is geloven niet te scheiden van berouw.
Toen het bericht daarvan de gemeente van Jeruzalem te ore kwam, besloten zij een afgevaardigde te sturen
om het te onderzoeken. Ze stuurden Barnabas naar Antiochië. De keuze om Barnabas te sturen was cruciaal.
Barnabas “was een goed man, vol van de heilige Geest en van geloof.” Hij bezat de nodige geestelijke
kwaliteiten om te onderscheiden en waar te nemen wat er gebeurde. Hij was ook een Cyprische Jood en zou
niet als een buitenstaander beschouwd worden. De genade van God mag onzichtbaar zijn, doch zijn effecten
waren goed te zien. Toen Barnabas in Antiochië aankwam en de “genade Gods zag” waardoor ze verlost waren,
“verheugde hij zich.” Hij moedigde hen aan “om naar het voornemen van hun hart de Here trouw te blijven.”
De enige manier om de Here trouw te blijven is om in Zijn Woord te blijven (1 Joh.2:24; Joh.8:31).

De eerste gemeente van de heidenen was niet alleen solide in hun leer, maar ook sterk in hun liefde. “En in die
dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochië” en brachten verontrustend nieuws. Het woord “profeten”
verwijst niet naar een Oud Testamentisch figuur, zoals Jesaja of Johannes de Doper, maar naar de predikers uit
het Nieuwe Testament (cf. 1 Kor.14:32; Ef.2:20). “En één uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de
Geest te kennen, dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk.” Zoals de apostelen, waren
profeten niet een permanente opdracht. Na het vervullen van hun doel om het fundament te leggen van de
kerk, verdwenen ze geleidelijk van het toneel, om vervangen te worden door evangelisten en herders en
leraars (Ef.4:11). De hongersnood geschiedde tijdens de regering van Claudius (A.D.41-54).
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Lucas voegt dan een historische kanttekening toe dat “de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd
werden.” De uitdrukking betekend “degene van Christus” en werd gebruikt als spot. Petrus bemoedigde
degene, “Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam”
(1Pet.4:16). Wat echter een uitdrukking van spot was, werd al gauw een teken van eer voor de vroege kerk.
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De grote schare die werd toegevoegd aan de gemeente was te omvangrijk om alleen aan te kunnen, dus ging
hij op zoek voor hulp. Hij dacht aan de beste man voor de job, dus “vertrok (hij) naar Tarsus om Saulus te
zoeken.” Dit was geen gemakkelijke taak. Het Griekse woord dat voor “zoeken” gebruikt wordt suggereert een
moeizame zoektocht van Barnabas’ kant. Uiteindelijk vond Barnabas Saulus en “toen hij hem gevonden had,
bracht hij hem naar Antiochië.” Deze twee mannen vormden een sterk team. Zij werden geconfronteerd met
de enorme taak van het omzien naar een groot aantal nieuwe gelovigen in een vijandig heidense omgeving.
Hun oplossing was om een geheel jaar in de gemeente te zijn en hen te onderwijzen uit het Woord van God. Dit
is het hart van de bediening van de kerk.

Het antwoord van de kerk te Antiochië op het verzoek voor geld om de gelovigen in Judea te helpen, was
onmiddellijk. Ze besloten “dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de
broeders.” De Christenen in Antiochië verzamelden hulpgoederen voor hen. Net als de vrijgevigheid van de
kerk in Jeruzalem (Hand.4:34-35), was dit een uiting van liefde door hun heidense broeders. Ieder gaf naar
eigen draagkracht en de kerk gaf de bijdrage met Barnabas en Saulus mee terug naar Jeruzalem. Hun terugkeer
naar Jeruzalem wordt vermeld in Hand.12:25. Wanneer de tekst zegt dat de “discipelen het eerst te Antiochië
Christenen genoemd werden,” betekend het in de eerste plaats dat ze deze naam gekregen hebben. Maar
wanneer we de zin iets anders nemen, kunnen we misschien ook juist observeren dat ze als eerste Christenen
waren, voor enig ander iets. Ze hadden als eerste heidenen kunnen zijn en Christen als tweede, waardoor ze
hadden kunnen zeggen, “Wij zijn heidenen, waarom zouden we dan geld naar de Joden sturen?” of “Waarom
zouden wij bezorgd zijn om iemand anders?” Werkelijk waren ze geen van deze. Ze waren als eerste Christenen
en omdat ze als eerste Christen zijn en daardoor ervoeren ze een band met alle andere gelovigen en waren
vastbesloten om hen te helpen als de nood daar was.

Terwijl het mogelijk is om te geven zonder lief te hebben, is het niet mogelijk om lief te hebben zonder geven.
God gaf Zijn Zoon aan alle gelovigen, maar Hij zegent op een unieke wijze de gulle, vreugdevolle gever. Paulus
probeerde de grootmoedigheid van Gods gulheid te verwoorden en nam daarom zijn toevlucht tot een
hyperbool, door een vorm van het woord ‘alle’ vijf maal te gebruiken. Gods genadevol geven heeft geen limiet;
het is buiten proportie. Omdat het van nature lijkt dat geven zal resulteren in het hebben van minder en niet
meer, is er geloof nodig om te geloven dat met geven Gods zegen zal beginnen. Menselijke wijsheid leert dat
voorspoed komt van het grijpen naar rijkdom, niet van het weggeven ervan. Maar geloof vertrouwd in Gods
belofte om de gever te zegenen en in Zijn bekwaamheid om Zijn beloften staande te houden, wetende dat Hij
“bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen” (Ef.3:20), hen te beschermen en hen te
bewaren (2 Tim.1:12; Heb.7:25; Jud.24), hen te helpen wanneer ze verleid worden (Heb.2:18) en hen uit de
dood te doen laten opstaan (Heb.11:19).
Het doel is niet dat wij het voor ons eigen verlangen kunnen gebruiken door grotere huizen, auto’s en juwelen
te hebben. Gods steeds wederkerende bevoorrading staat hen toe om steeds maar weer te kunnen geven om
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Daarom is rentmeesterschap met integriteit, gemarkeerd door vrijwillig, trouw geven, evenredig tot wat een
ieder heeft, in onderdanigheid aan godsvruchtige oudsten die getrouw over het geld handelen. Het wordt
gemotiveerd door voorbeeldige liefde voor God en anderen, is volledig vrij van egoïstische hebzucht en
gierigheid. Al de giften moeten gemeten worden met deze nobele normen. Des te meer iemand geeft, des te
meer God teruggeeft. Paulus geeft aan dat geven strikt vrijwillig is, “En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart
heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief” (9:7). Het
woord “voorgenomen” wordt alleen hier in het Nieuwe Testament gebruikt en heeft het idee van ‘vooraf
bepalen.” Hoewel er spontane vreugde is in het geven, moet het nog steeds gepland worden en systematisch
zijn (1 Kor.16:2). Geven mag niet met tegenzin gedaan worden, niet met een verkeerde houding of wroeging,
spijt of tegenzin, rouw over het afscheid nemen van wat er is gegeven. Geven mag niet onder dwang gebeuren.
Er wordt verwacht dat we blijde, vreugdevolle gevers zijn, die vreugdevol zijn in het licht van het privilege van
het geven en dan mogen we speciale objecten zijn van Gods liefde.
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De genade van het geven (2 Kor.9:1-15)
Paulus vond het eigenlijk overbodig om over hun dienst naar de heiligen in Jeruzalem te schrijven. Hij wist van
hun bereidheid, van hun verlangen en ijver van hun eerdere reactie. Dat maakte dat hij roemde over hen bij de
Macedoniërs. Maar door de opstand tegen Paulus door de valse leraren, was het geven waarschijnlijk gestopt.
Hij stuurde daarom broeders (Titus en twee niet bij name genoemde broeders) “opdat onze roem over u in
deze aangelegenheid niet ongegrond blijke,” met ander woorden, dat ze hun giften voorbereid hadden. Paulus
was bezorgd dat hij hen misschien onvoorbereid aantroffen. Mocht dit gebeuren dan zouden Paulus en de
mensen te Korinte niet “beschaamd worden” door zijn onjuist vertrouwen dat zij de gift klaar hadden liggen.
Hij riep hen daarom op om af te maken wat ze waren begonnen. Het voltooien van hun schenking zou ook een
voorbeeld geven. God verlangt giften die niet marginaal zijn, maar ten voorbeeld. Blijkbaar hadden de
Korintiërs een specifieke, grote som geld beloofd en Paulus wilde er zeker van zijn dat ze het voorbereid
hadden als hij kwam. Paulus waarschuwde hen voor een zonde die de Korintiërs kon afhouden van hun belofte:
gierigheid (9:5, HSV). Dat is de zonde die de grootste hinder kan zijn in het geven. In Marc.7:21-22 zegt Jezus,
“Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij…hebzucht….”
Zondaren begeren, omdat ze “hun hart geoefend (hebben) in hebzucht” 2 Pet.2:14).

zo in de noden van anderen te kunnen voorzien. De uiteindelijke oogst van het gulle geven is niet alleen de
eeuwige beloning, maar ook de tijdelijke zegen in zijn leven voor degene die “Zaait in gerechtigheid, oogst in
liefde” (Hos.10:12). Het nobelste doel is dat God eer en glorie krijgt (cf. 1 Kor.10:31). De vrijgevigheid van de
Korintiërs had al “dankzegging aan God” bewerkt. Dank geven brengt glorie aan God (2 Kor.4:15). Hun
dienstbetoon in het geven is niet als eerste een sociaal programma, maar een geestelijke dienst naar God. De
offergave van de Korintiërs laat hun liefde voor hun medegelovigen tastbaar zien, een teken van oprechtheid
(1Joh.2:10; 3:17-18; 4:20-21).
Sommigen kunnen denken dat arme gelovigen niets hebben om aan de rijke te geven, maar dat is niet het
geval. De gebeden van een arme zijn de beloning van de rijke en de gelovigen in Jeruzalem zouden de gulheid
van de Korintiërs terugbetalen door in het “gebed het verlangen naar u uitspreken” (9:14). Ware eenheid in de
gemeente is gefundeerd op gezonde leer en gezamenlijk gebed. De gift van de Korintiërs zou de cirkel van
vrienden, die toegewijd waren in het gebed voor hen, vergroten.
Vers 15 is een van de rijkste verklaringen in de Schrift. Gods “onuitsprekelijke gave” is, natuurlijk, Zijn Zoon –
het meest grootmoedig, glorieus, schitterende gift ooit gegeven, het geschenk dat alle andere geschenken
inspireert. Gods geschenk van de Here Jezus is de basis voor Christelijk geven. Gelovigen worden opgeroepen
om “navolgers Gods (te zijn), als geliefde kinderen” (Ef.5:1) en ze lijken nooit meer op Hem dan wanneer ze
geven.

MOEILIJKE WOORDEN

Marginaal
Proportie
Refereren
Relateren
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Hyperbool

Van overheersende betekenis.
Benaming van de in Egypte gevestigde Joden, door wie het hellenisme tot bloei
kwam.
Overdrijvende, vergrotende uitdrukking, bv. zo snel als de bliksem; een zee van
tranen.
Gering.
Juiste verhouding.
Verwijzen.
In verband brengen met; in een bepaalde verhouding brengen tot het genoemde.
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Cruciaal
Hellenisten

INTERESSANTE WEETJES
Ondersteuning
“En de discipelen besloten, dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de
broeders” (Hand.11:29) en “Want over de dienst, die gij de heiligen betoont, u nog te schrijven, acht ik
overbodig” (2 kor.9:1). Het woord dat in deze tekst voor ‘ondersteuning’ en ‘dienst’ gebruikt wordt komt van
het Griekse woord diakonia, wat bediening betekend. De meest voorkomende benaming voor dienen is
diakonia. Christenen zijn dienaren van Christus (1 Kor.3:5; 1 Tim.1:12). In relatie tot de Christelijke
gemeenschap wordt diakonia gebruikt om het volgende aan te duiden:








Discipelschap in het algemeen (Jon.12:26.
De volle dienstbaarheid en activiteiten waardoor Christus’ werk wordt voortgezet in de kerk en in de
wereld (Hand.21:9; 1 Kor.16:15; Ef.4:11; Kol.4:17; 2 Tim.4:5.
De prediking en onderwijzing van het Woord (Hand.6:4).
Een speciaal en goddelijke “gave” voor verscheidene geestelijke en tijdelijke diensten (Rom.12:7; 1
Kor.12:5).
Specifieke welwillende bedieningen, zoals de verdeling in de sociale bijstand in de kerk te Jeruzalem
(Hand.6:1) en de bijdrage van de heidense gemeenten voor de verarmde gelovigen in Jeruzalem (2
Kor.8:4)
Persoonlijke diensten zoals Tychikus gedaan had aan Paulus (Ef.6:21).
Het ambt van diaken (Fil.1:1; 1 Tim.3:8, 12).
Bron: The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible.

Gave
“Ik achtte het dus noodzakelijk de broeders op te wekken, van tevoren tot u te gaan en uw vroeger toegezegde
milde gave vooraf in gereedheid te brengen, zodat zij klaar ligt als een milde gave en niet als een afgeperste
gift” (2 Kor.9:5). Paulus gebruikt hier het Griekse woord eulogia, waarvan de stam betekent ‘zegen’ of ‘daad
van zegen’. De handeling van de Korintiërs door het schenken van hun royale gift is een zegen aan de
gemeente te Jeruzalem. Geven dat voortkomt vanuit het hart en opgedragen aan God, resulteert altijd in een
zegen. Gulle gevers zullen gulle zegeningen van de Heer oogsten.
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Bron: An Expository Dictionary of Biblical Words; W.E. Vine.

BIJBELLES
INLEIDING
In Jeruzalem woonden Christenen. In het gebied waar zij woonden was er een erge hongersnood. Jaren later
leefden er Christenen in Judea die ook nood hadden. Maar voor zowel de Christenen in Jeruzalem als de
Christenen in Judea werd gezorgd. Weet jij hoe? Laten we eens luisteren wat de verhalen in de Bijbel vertellen
en hoe ze geholpen werden.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat was er gebeurt dat alle gelovigen naar alle kanten deed wegvluchten?
Er was vervolging die begonnen was met de dood van Stefanus.
 Wat voor boodschap kregen de Grieken in Antiochië te horen?
Sommigen van de vervolgden, die oorspronkelijk uit Cyprus en Cyrene kwamen, richtten zich in
Antiochië ook tot de Grieken, verkondigden ook hun het evangelie van de Heer Jezus.
 Hoeveel mensen kwamen tot geloof in Antiochië?
De Heer was met hen en een groot aantal mensen kwam tot geloof en keerde zich tot de Heer.
 Welke mensen hoorden hiervan?
De gemeente in Jeruzalem hoorde dat er een groot aantal mensen tot geloof gekomen waren.
 Wat ging de gemeente in Jeruzalem doen?
De gemeente in Jeruzalem stuurde Barnabas naar Antiochië.
 Hoe reageerde Barnabas toen hij in Antiochië was gekomen?
Toen hij daar was aangekomen, zag Barnabas tot zijn grote vreugde dat het Gods genade was. En hij
spoorde allen aan de Heer ook trouw te blijven.
 Omdat er zoveel mensen tot geloof kwamen zocht Barnabas hulp. Wie ging hij zoeken?
Barnabas trok verder naar Tarsus om Saulus op te zoeken. Toen hij hem gevonden had, bracht hij hem
naar Antiochië.
 Wat deden Barnabas en Saulus in de gemeente van Antiochië?
Een vol jaar kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven een groot aantal mensen onderricht.
 Hoe werden de mensen daar voor het eerst genoemd?
In Antiochië noemde men de leerlingen voor het eerst christenen.
 Een zekere Agabus bracht het nieuws dat er een zware hongersnood zou komen. wat gingen de
Christenen uit Antiochië doen?
De leerlingen namen het besluit de gelovigen in Judea te steunen; iedereen zou naar vermogen
bijdragen.
 Hoe kwam het geld bij de Christenen in Jeruzalem?
Zij zonden de opbrengst naar de oudsten van de gemeente daar door bemiddeling van Paulus en
Barnabas, die deze zouden overhandigen.
 Waar riep Paulus de Christenen in Korinte toe op?
Paulus riep op dat de gift klaar zou liggen, “Ik heb u deze broeders gestuurd, omdat ik niet het risico wil
lopen in deze kwestie ten onrechte op u geroemd te hebben. Ik wil dat u inderdaad klaarstaat, zoals ik
beweerd heb” en “Ik vond het daarom nodig deze broeders te vragen naar u vooruit te reizen en het zo
te regelen dat de door u toegezegde gift voor mijn komst klaarligt, zodat het inderdaad een gift is en
niet iets dat ik bij elkaar moet schrapen” (2 Kor.9:3, 5).
 God houdt van de blijmoedige gever. Hoe verwacht Hij dat we geven?
God verwacht dat iedereen zal geven waartoe hij in zijn hart heeft besloten, zonder gevoelens van spijt
of dwang.
 Wie zorgt er voor het zaad om te zaaien en voor het brood om te eten?
God zorgt voor het zaad en voor het brood. Hij zal ervoor zorgen dat het zich vermenigvuldigt en dat je
rechtvaardig handelen een rijke oogst opbrengt.
 Als je veel weggeeft, zal je dan minder hebben?
Nee, God zal ons rijk voorzien (9:11).

DE VERVOLGDE KERK LES 5  GEVEN

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Hand.11:19-30; 2 Kor.9:1-15.




Waar leid onze gulle gaven en onze geldelijke bijdragen ons toe?
Onze gulle gaven leiden ons tot een dankgebed en overvloedige dank aan God.
Na de hulpvaardigheid van de Korintiërs, wat deden de Christenen in Jeruzalem?
De christenen in Judea gingen God verheerlijken om de loyale gehoorzaamheid van de Korintiërs aan
het evangelie van Christus en om de vrijgevigheid waarmee zij met hen en alle anderen wilden delen.

SAMENVATTING
De vervolging, geleid door Saulus van Tarsus, verstrooide de gemeenschap van Jeruzalem. In het verre noorden
werd er een kerk gesticht onder de heidenen, dit gebeurde door enige Cyprische en Cyreense mannen, die, te
Antiochië gekomen, ook tot de Grieken spraken en hun de Here Jezus predikten. Een groot aantal kwam tot
geloof. Toen het bericht daarvan de gemeente van Jeruzalem te ore kwam, besloten zij een afgevaardigde te
sturen om het te onderzoeken. Ze stuurden Barnabas naar Antiochië. Toen hij daar aankwam en de “genade
Gods zag” waardoor ze verlost waren, “verheugde hij zich.” De grote schare die werd toegevoegd aan de
gemeente was te omvangrijk om alleen aan te kunnen, dus ging hij op zoek voor hulp. Uiteindelijk vond
Barnabas Saulus. Een geheel jaar onderwezen zij in de gemeente uit het Woord van God. De eerste gemeente
van de heidenen was niet alleen solide in hun leer, maar ook sterk in hun liefde. Een grote hongersnood kwam
in het gebied van Jeruzalem. De kerk te Antiochië verzamelde geld om de gelovigen in Judea te helpen. Dit een
uiting van liefde door hun heidense broeders. God verlangt giften die niet marginaal zijn, maar ten voorbeeld.
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In Korinte hadden de Christenen blijkbaar een grote som geld beloofd en Paulus wilde er zeker van zijn dat ze
het voorbereid hadden als hij kwam. Paulus geeft aan dat geven strikt vrijwillig is en volledig vrij van egoïstische
hebzucht en gierigheid. Geven mag niet met tegenzin gedaan worden, niet met een verkeerde houding of
wroeging, spijt of tegenzin, rouw over het afscheid nemen van wat er is gegeven. Geven mag niet onder dwang
gebeuren. Er wordt verwacht dat we blijde, vreugdevolle gevers zijn en dan mogen we speciale objecten zijn
van Gods liefde. Omdat het van nature lijkt dat geven zal resulteren in het hebben van minder en niet meer, is
er geloof nodig om te geloven dat met geven Gods zegen zal beginnen. De vrijgevigheid van de Korintiërs had al
“dankzegging aan God” bewerkt. Dank geven brengt glorie aan God.

CRÈCHELES
Michaël was een kleine jongen. Hij woonde samen met zijn papa en mama in Jeruzalem. Zijn papa was zijn
held. Steeds als hij thuis was speelde hij met hem en vertelde hem dan vaak over God en de Bijbel. Maar de
laatste tijd was papa niet veel thuis. Hij zag hem bijna niet meer. Er was namelijk een hongersnood. Er was
nauwelijks eten te vinden. Alle winkels waren bijna leeg en de bomen langs de weg waren allemaal kaal
geplukt. Als er nog voedsel was, werd er heel veel geld voor gevraagd zodat enkel de hele rijke mensen dat
konden kopen. Zijn papa was nu dus vaak lang onderweg om voedsel te vinden. Maar veel bracht hij niet meer
mee. Het eten was op.
De buik van Michaël knorde en grommelde. Het leek wel alsof hij zijn buikje hoorde morren: “Wanneer ga je
me eten geven, ‘k heb zo’n honger.” Mama zag er ook maar verdrietig uit. Ze miste papa en was bezorgd om
het gezinnetje. “Oh God”, bad ze vaak, “wilt U ons alsjeblieft geven wat we nodig hebben, we hebben zo’n
honger.”
Op een dag kwamen er enkele vreemde mannen aan. Michaël schrok, maar toen hij wat beter keek, zag hij dat
zijn papa met de mannen wandelde. “Papa!” riep hij zo hard als hij kon en liep hem tegemoet. Oh, wat was hij
blij om zijn papa terug te zien. Hij was nu al dagen weggeweest. Papa keek hem met tranen in de ogen aan en
zei: “Lieverd, wij waren in nood, maar de Here heeft ons niet in de steek gelaten. Hij heeft gezorgd dat we
terug kunnen eten!” Michaël kon zijn oren niet geloven. “Meen je dat papa, kunnen we terug eten kopen?”
Papa knikte en keek naar de drie mannen die bij hem waren. Ze lachten en haalden een grote zak vol met
geldstukken naar boven.
Ondertussen was mama er ook al bij komen staan. De tranen rolden over haar wangen. Ze wist niet wie ze
eerst moest bedanken, papa, de vreemde mannen of God. Ze viel op haar knieën neer en bad tot God: “Dank je
Vader, dank je, dank je, … “
De vreemde mannen waren Christenen uit een ander dorp, redelijk ver van het gebied waar zij woonden. Bij
hun was er geen hongersnood. Toen ze hadden gehoord dat er in Jeruzalem een hongersnood was, wilden ze

God gekregen, daarom moeten we met hetgeen we hebben ook zorgen voor de andere kinderen van God,”

God had er voor gezorgd dat hun hart graag andere kinderen van God wilde helpen door te geven. Ook al
hadden ze daardoor minder, ze voelden zich nu rijker dan ooit. Heb jij ook een hartje dat graag andere
kinderen helpt?
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zeiden ze.
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graag de andere Christenen helpen. Ze besloten daarom om geld in te zamelen. “Alles wat we hebben is van

MEMORIEVERS
Matt.5:10

Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen:
voor hen is het hemelse koninkrijk.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers “De Vervolgde Kerk Les 1”).
Om dit vers aan te leren kan er gebruik gemaakt worden van de melodie van het kinderlied “De Heer is waarlijk
opgestaan” uit de bundel Op Toonhoogte, nummer 352. Om het goed te laten klinken kunnen de regels van het
lied op de volgende manier gezongen worden: “Gelukkig zij die vervolgd worden – omdat ze Gods wil doen –
voor hen is het hemels koninkrijk – (echo) voor hen is het hemels koninkrijk – (zing de eerste regel nog eens)
Gelukkig zij die vervolgd worden – omdat ze Gods wil doen.” Wanneer deze melodie niet bekend is kan er ook
gebruik gemaakt worden van het lied “Er is een kindeke geboren op d’aard”, nummer 341. De regels kunnen
dan op de volgende manier gezongen worden: “Gelukkig zij die vervolgd worden omdat – (herhaling tweede
regel) gelukkig zij die vervolgd worden omdat – ze Gods wil doen – (herhaling) ze Gods wil doen – voor hen is
het hemelse koninkrijk.”

IJSBREKERTJES
Spaarslipper
Hoe gaat het met het sparen thuis? Is de spaarslipper al vol met centjes? Herinner de kinderen er aan dat zij
kinderen kunnen helpen die vervolgd worden om hun geloof! Door te bidden of een kaartje te sturen, maar
ook door geld te sparen! Zodat kinderen in landen waar vervolging is een kinderbijbel kunnen krijgen.

Als eerste Christenen
In de HSV en de NBG vertaling staat, “…dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd
werden” (Hand.11:26). Dit waren geen Joden, maar heidenen die tot geloof gekomen waren. Het was de eerste
plaats waar zij die naam kregen. Maar ze zijn ook voordat ze heiden zijn, Christen. Ben jij als eerste een
Christen? Is dat het meest belangrijke voor jou? Ben je eerst en vooral blij om een volgeling van Christus te
zijn? Als je dat bent, gaat het evangelie voort. God zal het zegenen en vele andere mensen zullen tot de Heer
gebracht worden doorheen jouw getuigenis.
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Bijnaam
Toen je geboren werd, kregen jullie allemaal een naam van je papa en mama. Vraag of de kinderen weten wat
een bijnaam is. Een `bijnaam` is een breed bekende, niet-officiële naam van een persoon, een groep van
personen of een zaak. Vraag de kinderen of hun papa, mama of misschien wel iemand anders hen anders
noemt dan ze eigenlijk heten. In een plaats ten noorden van Jeruzalem kwamen zoveel mensen tot geloof dat
de lokale bevolking een nieuwe naam voor de gelovigen bedacht: “In Antiochië noemde men de leerlingen voor
het eerst christenen” (Hand.11:26). Ze noemden zichzelf ook al “de volgelingen, de heiligen, de gelovigen en de
broeders.” Het woord Christen komt van het Griekse woord “Messias” en een Latijns achtervoegsel.
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Wat kan ik geven?
Spreek met de kinderen over wat ze allemaal kunnen geven: geld, kleding waar we misschien uitgegroeid zijn,
onze tijd en talenten. Waarschijnlijk kunnen ze nog geen geld geven, omdat ze nog geen werk hebben.
Misschien krijgen ze al zakgeld? Er zijn andere dingen die we kunnen geven. Ze kunnen hun tijd geven door
anderen te helpen of hun talenten om geld in te zamelen.

KNUTSELWERKJES
Een blijmoedige gever
Geef elk kind een kopie van het blad “Een blijmoedige gever” en een papieren bord. Laat hen de centjes
uitknippen en op hun bord plakken. God houdt van een blijmoedige gever.

KNUTSELACTIVITEITJES
Verzamelspel
Verdeel de kinderen in twee groepen en laat hen in twee rijen achterelkaar opstellen. Heb aan de ene kant van
het lokaal twee mandjes staan met (speelgoed)geld er in. Laat het eerste kind uit de rij op jouw teken naar de
mand lopen en een centje uithalen. Deze nemen ze mee en verzamelen de centjes in een mandje dat naast de
rij kinderen staat. Wie heeft als eerste het geld verzameld?
Het zesde dorp
Kinderverzamel DVD. Maak gebruik van deze DVD om het verhaal van vervolging te laten zien. Neem een
laptop mee om de DVD te kunnen afspelen. Kies hierna het filmpje “Het zesde dorp.” Dit filmpje duurt
ongeveer 15 minuten.
Verboden letters op de muur (Week 5)
Een spannend jeugdboek over Christenen in Pakistan. Gebaseerd op waargebeurde feiten. Een groep mannen
en jongens gaat schreeuwend naar het dorp om de Christenen een lesje te leren. Ajoeb leert daarna Salima
kennen en wordt zelf doelwit. Basisschool leeftijd. Lees deze week pagina 54-66 voor aan de kinderen.
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Superkoffer!
Een boekje voor de peuters en kleuters om voor te lezen. Laat de plaatjes in het boek zien, terwijl je voorleest.
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EEN BLIJMOEDIGE GEVER
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GEVEN
(HANDREIKING KINDEREN)
HAND.11:19-30; 2 KOR.9:1-15

MEMORIEVERS
Matt.5:10

Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods wil doen:
voor hen is het hemelse koninkrijk.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Hoeveel mensen kwamen er tot geloof in Antiochië? _______________.

 Welke mensen hoorden hiervan?
___________________________________________________________.
 Wie werd er naar Antiochië gestuurd en wat deed hij daar samen met
Saulus? ____________________________________________________.
 Nadat Agabus vertelde dat er hongersnood kwam, wat deden de
Christenen in Antiochië? ______________________________________.
 Hoe kwam het geld in Jeruzalem? _______________________________.

“Laat iedereen geven waartoe hij in zijn ______________ heeft besloten,
zonder gevoelens van __________ of ___________. Want God houdt van
een __________________ gever.” (2 Kor.9:7).
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Vul aan met de volgende woorden: HART, BLIJMOEDIGE, SPIJT, HOUD, DWANG.
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 Wat hadden de Christenen in Korinte klaarliggen? __________________.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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