Overwegingen en praktische aanwijzingen voor Geven binnen xxnaam kerkxx

Perspectief
God is onze schepper en alles is van Hem (Psalm 24:1), dus ook onze tijd en ons geld. Christenen zijn als
rentmeesters hierover aangesteld. Geven heeft dan ook te maken met discipelschap en aanbidding. Geven zorgt
voor een verdieping en een uitbreiding van het geloof. Dit betekent niet dat we alles aan ‘de kerk’ moeten geven.
Er zijn ook veel andere goede doelen. Tegelijk geldt dat voor het Koninkrijk van God het wel erg belangrijk is dat
er bloeiende christelijke gemeenten in de stad zijn of komen! XXnaam kerkxx hoopt daar een van te zijn. In elk
geval: waaraan we geven, laat zien wat we belangrijk vinden.
Motief
Uit 2 Korintiërs 8 en 9 leren we onder meer het volgende:
•

Christenen geven niet omdat het moet, maar omdat ze diep doordrongen zijn van het feit dat ze zoveel
ontvangen hebben: leven, liefde, toekomst.

•

Door overvloedig en enthousiast te geven (zonder dat je zelf gebrek gaat lijden), maak je jezelf kwetsbaar. Je
leert dat je niet op je bezit hoeft te vertrouwen. Je wordt afhankelijker van God en meer overtuigd van zijn
liefde en van zijn toekomst voor jou. Geven is een van de beste manieren om de westerse neiging naar of
zelfs verslaving aan bezit te overwinnen.

•

Aan gul geven zijn duidelijke beloften van God verbonden.

Mate
In het Oude Testament (zie Numeri 18:26) gaven de Joden een tiende van hun inkomsten aan de gemeente en
daarmee aan de Heer. Hoewel dit nergens aan christenen wordt voorgeschreven als een plicht, is het een goede
richtlijn om mee te beginnen. Maar let op: geven is geen dorre plicht, zo van ‘als ik 10% geef, is het wel genoeg’.
Voor sommigen is 5% misschien alles wat ze kunnen missen (zie bijv. Marcus 12:41-44). Anderen zouden veel
meer dan 10% kunnen geven. Laten we zoveel geven dat het ons echt iets kost, zonder dat we ons eigen
levensonderhoud in gevaar brengen. Het is daarentegen niet erg als we onze levensstandaard uitdagen.
Periodieke betalingen aan xxnaam kerkxx
Wij zouden het zeer op prijs stellen als je periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, geld overboekt naar XX
Belasting
Giften (aan kerken, hulporganisaties en andere ‘goede doelen’) boven 1% van je belastbaar inkomen zijn
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit geldt ook voor xxnaam kerkxx. Het is daarom verstandig om je giften
vast te leggen op bankafschriften. Op je opgave voor de inkomstenbelasting dien je te noteren: xxx, omdat deze
bij de belastingdienst als ‘goed doel’ bekend is.

