
Gen 28 (NBV)

15Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen 

gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten 

tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’

20Daarna legde Jakob een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij 

op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan 

mijn lichaam,21en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal 

deHEER mijn God zijn. 22................ en ik beloof dat ik u dan een 

tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.’



Leviticus 27 (NBV)

30Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers 

als de vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige gave voor 

de HEER bestemd.

32Van runderen, geiten en schapen moet elk tiende dier dat bij de 

telling de herdersstaf passeert als heilige gave voor de HEER apart 

gehouden worden.



Numeri 18 (NBV) Taken en inkomsten van priesters en Levieten

De levieten:

24De Levieten geef ik de tienden in eigendom die de Israëlieten aan 

de HEER afdragen. Daarom heb ik bepaald dat zij geen grondbezit 

krijgen zoals de andere Israëlieten.’



Numeri 18 (NBV) Taken en inkomsten van priesters en Levieten

De priesters:

13De eerste opbrengst van hun land, die ze aan deHEER geven, is voor 

jou. Iedereen in je familie die rein is mag ervan eten.



Deuteronomium 12 (NBV)

Ga dus naar de plaats waar Hij woont 6en neem de dieren mee die 

u voor de brandoffers  en vredeoffers hebt bestemd, en ook 

uw tienden en andere heffingen, de offers die u brengt ter 

nakoming van een gelofte en uw vrijwillige gaven, en 

uw eerstgeboren runderen, schapen en geiten.



Deuteronomium 12 (NBV)

7Richt daar ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal aan 

en geniet met uw familie van de zegeningen waarmee hij uw 

inspanningen heeft beloond.



Matteüs 19 (NBV)

21Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar 

huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de 

armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna 

terug en volg mij.’



Handelingen 4 (NBV)

34Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een 

huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen 35en 

legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder 

de gelovigen werd verdeeld.



Handelingen 11 (NBV)

29De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea 

ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen 

bij 30en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten 

brengen.



2 Korintiërs 8 (NBV)

....de gemeenten van Macedonië: 2ze zijn door ellende zwaar op de 

proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en 

ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. 3Ik verzeker u dat ze naar 

vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen.



2 Korintiërs 8 (NBV)

7U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in 

inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt – blink 

dus ook uit in dit goede werk.



2 Korintiërs 8 (BGT)

12je hoeft niet meer te geven dan je kunt missen. 13Het is niet de 

bedoeling dat jullie zelf in moeilijkheden komend door anderen te 

helpen.



1 Korintiërs 16 (NBV)

2laat ieder van u elke eerste dag van de week  naar vermogen iets 

opzijleggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden 

ingezameld.



Genesis 4 (NBV)

Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer.3Op een keer bracht Kaïn 

deHEER een offer van wat hij had geoogst. 4Ook Abel bracht 

een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de 

mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, 5maar voor Kaïn 

en zijn offer had hij geen oog.



Jozua 6 (BGT)

17-19Maar denk erom: de stad, en ook alles in de stad, is niet voor 

ons. Alles is voor de Heer. Daarom moeten jullie alles vernietigen. 

Jullie moeten al het zilver en goud, en alle voorwerpen van koper, 

brons en ijzer bij de kostbare schatten van de Heer bewaren. Maar al 

het andere moet vernietigd worden. Alles is voor de Heer. Jullie 

mogen echt niets voor jezelf houden.



Maleachi 3:6-12 (NBG)

8Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: 

Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing.



Maleachi 3:6-12 (NBG)

10Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij 

in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der 

heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal 

openen en zegen in overvloed over u uitgieten.



2 Korintiërs 9 (NBV)

6Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, 

zal overvloedig oogsten. 7Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten 

heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig 

geeft. 8God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat 

u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog 

ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. ..... 



2 Korintiërs 9 (NBV)

10God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook 

u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een 

rijke oogst opbrengt.



Matteüs 6 (NBG)

19Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze 

ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;20maar 

verzamelt u schatten in de hemel



2 Korintiërs 9 (NBG)

8 Want God heeft de blijmoedige gever lief.

Geven doen wij met dankbaarheid 

en uit dankbaarheid.


