The true giver does not think of his money and his
resources as belonging to him. He regards all that
he has as belonging to the LORD.

De ware gever denkt niet aan zijn geld en zijn
middelen als hem toebehorend. Hij ziet alles wat hij
heeft, als de HEER toebehorend.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
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 Torah: Exodus 25:1-27:19
 Haftarah: 1 Kings 5:26-6:13
 Gospel: Matthew 13:1-53
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The Cheerful Giver

De Blijmoedige Gever

A true giver is not motivated to give simply because
he anticipates reaping a prosperous return on his
investment. A generous person gives to the work of
the kingdom because his heart desires to give. He
loves God and wants to do everything he can to
further the work of God on earth.
In Exodus 25:2, the LORD asked Moses to
collect donations only from those donors
who desired to give: "From every man
whose heart moves him you shall raise My
contribution" (Exodus 25:2). The collection
was to be a free-will contribution, not an
imposed tax or even a tithe. Tithes are
important, but terumah is supposed to be
given simply from the heart.
This can be compared to a husband and wife
who loved their son and wanted to see him
succeed in life. Though they depleted their
savings to send their son to college, they did
not regret the loss at all. Instead, they desired
to help their son get a good start in life, and
they rejoiced to be able to do so. In the same
way, a person who loves God should be eager
to do all that he can to see God's work succeed.
When he invests in the kingdom, he does not
regret the loss. He sees it as an opportunity to
fulfill his hopes.
A true giver wants to honor His Father by giving
back from the resources bestowed upon him. The
true giver does not think of his money and his
resources as belonging to him. He regards all that
he has as belonging to the LORD. Therefore, when
he gives to the LORD's work, he feels no regret.
This can be compared to a wealthy man who was
going on a journey. Before he left, he entrusted his
neighbor with a sack of money for safekeeping. On
returning from the journey, he asked for the sack of
money back. The neighbor felt no ill will about
returning the money because he was only the
custodian of it for a short while. In the same way,
we should regard all that we have as belonging to
God.
A person who gives to the work of the
kingdom should do so willingly and gladly.

Een echte gever is niet gericht op geven met de
bedoeling een rijkelijk rendement te oogsten als
opbrengst van zijn investering. Wie vrijgevig is, geeft
aan het werk van het koninkrijk omdat zijn hart wil
geven. Hij houdt van God en wil alles doen wat hij kan
om het werk van God op aarde te bevorderen.
In Exodus 25:2 vroeg de HEERE aan Mozes om
alleen van die donoren giften te verzamelen die
wensten te geven: "van alleman wiens hart hem
aandrijft zult ge deze heffing-voor-mij aannemen."
(Ex. 25:2, Naardense). De collecte moest een
vrijwillige bijdrage zijn, geen opgelegde belasting of
zelfs ook maar een tiende zijn. Tienden zijn belangrijk,
maar terumah wordt verondersteld gewoon vanuit het
hart te zijn gegeven.
Dit kan worden vergeleken met een man en vrouw die
van hun zoon hielden en hem wilden zien slagen in het
leven. Hoewel ze hun spaargeld gaven om hun zoon
te laten studeren, hebben ze helemaal geen spijt dat
het nu weg is. Ze wensten daarentegen hun zoon te
helpen bij een goede start in het leven, en het
verheugde hen dat te kunnen doen. Op dezelfde
manier, moet iemand die van God houdt, popelen om
alles te doen wat hij kan om Gods werk te zien slagen.
Als hij in het koninkrijk investeert, heeft hij geen spijt
dat het weg is. Hij ziet het als een kans om zijn
verwachtingen te vervullen.
Een echte gever wil Zijn Vader eren door terug te
geven van de middelen die Hij aan hem gaf. De ware
gever denkt over zijn geld en middelen niet dat die
hem toebehoren. Hij ziet alles wat hij heeft als van de
HEER. Daarom voelt hij geen spijt als hij aan het
werk van de HEER geeft.
Dit kan vergeleken worden met een rijk man die op
reis ging. Voordat hij vertrok, vertrouwde hij zijn
buurman een zak geld toe om te bewaren. Bij zijn
terugkeer vroeg hij de zak geld terug. De buurman
voelde er niets verkeerd aan om het geld terug te
geven; want hij was alleen de bewaarder ervan
voor een korte tijd. Op dezelfde manier moeten we
alles wat we hebben beschouwen als God
toebehorend.
Iemand die aan het werk van het koninkrijk geeft,
moet dat gewillig en met blijdschap doen. De
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The Apostle Paul says, "Each one must do
just as he has purposed in his heart, not
grudgingly or under compulsion, for God
loves a cheerful giver" (2 Corinthians 9:7).

apostel Paulus zegt: "Ieder moet gewoon doen wat
hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met
tegenzin of onder dwang, want God heeft een
blijmoedige gever lief" (2 Korintiërs 9:7).
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