
Geven maakt gelukkiger dan ontvangen? 
 

Handelingen 20:32-38 

Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan 

opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. 
33

Geld of kleding 

heb ik van niemand verlangd; 
34

u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud 

en dat van mijn metgezellen. 
35

In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, 

moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: “Geven maakt 

gelukkiger dan ontvangen.”’
 

36
Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. 

37
Niemand kon 

zijn tranen bedwingen. Allen vielen ze Paulus om de hals en kusten hem. 
38

Ze waren vooral zo 

ontdaan omdat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. Toen deden ze hem uitgeleide naar 

het schip. 

 

Mattheüs 20:25-28 

Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun 

macht misbruiken. 
26

Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de 

anderen moeten dienen, 
27

en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 
28

zoals 

de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als 

losgeld voor velen.’ 

 

Klopt het thema? Maakt opofferend substantieel weggeven jezelf gelukkig? Waarom doen we het dan 

weinig? 

We bezitten veel, we horen bij de 7 % rijksten van de aarde,we hebben erg veel. 

Hoe kunnen wij hierover praten?  

Wij ontvangen juist, nou ja mondiaal stelen we. En in eigen land ook: Gronings gas. We leven als 

rijken omdat we roven van andere landen en andere mensen. Het leven van onze kinderen is veel 

meer waard dan dat van het kind wat onze T-shirts maakt. Dat is onrechtvaardig. Wij handelen 

onrechtvaardig, eten onrechtvaardig, kleden ons onrechtvaardig. En daar ontkomen we niet aan. Ook 

niet als je veganist wordt of slaafvrij koopt. Als regelmatige bezoekers van het Afrikaanse platteland is 

dit voor mijn vrouw en mij dagelijkse realiteit 

. 

Lastig onderwerp dus in maart: Opoffering. In het jaarthema Karakter zitten we in het blokje Karakter 

vormen en zijn we nu bezig met ‘Opoffering’.  

 

Dit wordt niet een ‘zo moet je denken’ preek. Dit is: een ‘zoek de pijn, de onrechtvaardigheid, 

confronteer je ermee preek.Praat erover onderling, in de huiskring en met de kids en durf de 

oneerlijkheid, de pijn en het schuldig/hulpeloos te laten staan. 

 

We gaan steeds meer op Jezus lijken door onze inzet en het werk van de Heilige Geest (zie vorige 

preek).Maar Jezus wijkt op veel punten af van wat wij toen en nu normaal vinden. Wil ik eigenlijk wel 

op hem lijken? Wat wil ik met mijn karakter? Maar al te vaak zeggen we in een reflex: “Alles is voor 

Bassie” 

Voor wie is het wel eens een gebedspunt geweest: ‘Heer maak mij vrijgeviger.’  

Wel een gebedspunt. Gelukkiger dat wel denk ik? Dit was niet zo zeer Jezus gebed. Hij handelde 

vanuit geven. Kijk maar: Jezus had prima kunnen trouwen, een carrière beginnen als it-er, 

bouwkundige, manager een succesvol bedrijf starten; hij was er slim en charismatisch genoeg voor 

=> . veel huisjes, boompjes en beestjes. Echter hij koos een ander levensdoel:: 

 

“Ik ben niet gekomen om over mensen te heersen. Ik ben er juist om mensen te dienen. 

Ik zal mijn leven geven om veel mensen te redden.’ (Mattheüs 20 vers 28) 



 

Aan het strand niet zo ver van het bekende vakantieoord Kos blijkt dat Paulus dit voorbeeld na volgt.  

Hij heeft in Efeze, zelf geld verdiend met eigen handen. => om te kunnen geven en niet zijn gehoor te 

belasten met traktement en om de zwakke te ondersteunen. 

Oops ... 

 

Bij zijn afscheid van de mensen in Efeze memoreert hij dat hij deze houding aannam in het spoor van 

Jezus. Hij doet dat door te verwijzen door Jezus te citeren: 

Geven maakt gelukkiger van ontvangen. We kennen deze uitspraak niet letterlijk uit de vier 

Evangeliën,maar Jezus heeft meer gezegd dan in de bijbel staat. De geciteerde levensles van Jezus 

gaat terug op het doel van zijn leven. Zijn passie. 

Geen carrière, geen huwelijk, geen gezin. Niet oud worden => dienen, geven: 

Dat gaat nog verder terug op het karakter van God. De gevende God. 

 

(Eerder preek over evolutie) Alles is ontstaan uit Jezus Christus Kolossenzen 1 

Christus geeft dus de wereld. Alles is ontstaan als gift, geschenk. 

Gods karakter is niet een ontvangende en eisende maar een gevende. Hij is de bron. 

We hebben dus de 3 in 1 God die de wereld geeft (1) en Zichzelf nogmaals geeft (2) als het goed fout 

gaat met die wereld. 

 

Andersom kan niet. Alles komt voor uit een gevende God.  

 

1 Korinthiërs 4 vers 7 

Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus 

waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt? 

 

Zoals zonlicht geeft, het groen weer laat ontstaan in het voorjaar. Wie geeft de zon iets terug? 

 

Mens zijn is twee keer ontvangen: 

1 Ontvangen van leven, adem, alles om ons heen   > < blijvend bezit. 

2  Ontvangen van broer en zus zijn met schuldloze status   > < eigen prestatie 

 

https://2.bp.blogspot.com/-

xS6u5vs5_C4/VxuReo2U18I/AAAAAAAABBM/tIqTQevUBDccq5cC_Nr8lGF6Wx9Hm-

cNwCLcB/s1600/subak-bali-irrigation.jpg 

 

Ontvang 1 en 2 als water. Wat mensen doen is oppotten voor jezelf. Zelf hogere muren bouwen.  

Doorverkopen voor veel geld naar een boer beneden die het kan betalen. 

Denk aan Subak: Harmonie met God, harmonie met buren, harmonie met natuur.  

De ander tot bloei brengen maakt gelukkiger dan ontvangen. 

Ontvangen maakt je heel gelukkig. Doorgeven nog gelukkiger! 

 

Zoals God kunnen we niet. Wij blijven mensen. Wij zijn zo afhankelijk, van God en water. 

Nadoen kunnen we wel. Dat is een Leerproces. Je leert het je kinderen, hoe doe je het zelf? 

Hoe kunnen we ons karakter in Jezus richting buigen?  

Misschien helpt de goddelijke vuistregel?. Het geven van tienden, zonder je gelukkiger te voelen. 

Geld  Check eens of je wel 10 % weggeeft (hoeft niet alleen aan de kerk). Wel bruto, hè.  

Tijd: Totaal 24 - 8 u slapen = 16 => 1,6 uur per dag belangeloos voor anderen. Check? Da’s 

misschien nog wel moeilijker. 
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Jezus passie om te dienen was leidend voor hem. Wat is je passie?  

Wat geven jullie (doop)ouders zonder nadenken veel geld en tijd en aandacht door.  

Een passie leert je dat het ook een keer genoeg is qua huis, salaris, carrière en tijd voor jezelf. 

 

Jullie kinderen groeien op in een tijd die in veel opzichten geen precedent heeft. Verwenning en 

versofting ligt voor de hand. Ons karakter mee gevormd door de Heilige Geest zal van opoffering 

moeten weten  

Laten we elkaar niet lastig vallen met ‘je moet’ maar wel de pijn opzoeken en dit soort lastige issues 

bespreken en elkaar en God vragen: Waarom maakt geven mij niet gelukkiger? 

Zonder te ontkennen dat hij graag met ons optrekt. Wij zijn Zijn zonen en dochters en Jezus onze 

oudste broer is. 

 


