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Geven in liefde 
 

“Het vasthouden van mensen aan wat van henzelf is en het grijpen naar hetgeen meer is dan van henzelf 

vormen de oorsprong van oorlogen en gevechten.”  

Matthew Henry 

 

Lezen                    Zingen 
Handelingen 6:1-7                                                 Psalm 108:1 en 146:5 

 

Startopdracht 
Iedereen heeft spullen waaraan hij gehecht is. Misschien kreeg jij voor je verjaardag een mooi cadeau 

van je ouders. Het cadeau is helemaal van jou. Niemand anders kan ervan zeggen: ‘Het is mijn bezit!’ 

Dat wil je trouwens ook niet, want jij wilt het cadeau niet missen en liever ook niet delen met een 

ander.  

 

Bedenk eens minstens één ding waaraan jij gehecht bent. Je zou het liever niet missen in het dagelijks 

leven. En… eerlijk gezegd zou je het liever ook niet delen met anderen. Schrijf op een briefje waar jij 

aan denkt en stop je briefje in de pot. 

 

Kerngedachte 
Al jouw bezittingen heb jij van de Heere in bruikleen gekregen om daarmee je naasten te helpen. 

Op de Pinksterdag 
Aandachtig luisteren mannen en vrouwen naar de toespraak van Petrus. Hij vertelt hen over de 

opstanding van de Heere Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. De woorden van Petrus zijn 

scherp. Openlijk zegt hij tegen de mannen en vrouwen die voor hem staan dat zíj de Heere Jezus 

gekruisigd hebben. De mensen die de toespraak van Petrus horen, raken verslagen. De Heilige Geest 

opent hun ogen. Het dringt nu pas tot hen door wat zij gedaan hebben. Een Onschuldige gedood. De 

Zoon van God nota bene. De mensen vragen aan Petrus: ‘Wat moeten we doen?’ Petrus antwoordt: 

Kerntekst – Handelingen 6:3 

‘Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, 
vol des Heiligen Geestes en der wijsheid (…).’ 

Bijbelstudie 16-  



 
 

‘Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van 

zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’ Drieduizend mensen komen tot geloof op 

de Pinksterdag. Wat een zegen!  

 

Gemeenschap van goederen 

Barnabas loopt over zijn akker. Het stuk land ligt er netjes bij. Klaar om verkocht te worden. Graag wil 

Barnabas met de verkoop van zijn akker geld inzamelen om daarmee de armen in de gemeente te 

kunnen helpen. Hoewel de akker een goed en vruchtbaar stuk grond is, waar Barnabas zelf veel 

gewassen op kan verbouwen, is hij niet met heel zijn hart aan de akker gehecht. Zijn hart is door het 

geloof gehecht aan de Heere. Barnabas weet dat hij de akker ten diepste het eigendom van de Heere 

is. Hij weet dat hij het stuk grond van Hem in bruikleen gekregen heeft. Het geld van de verkochte 

akker zal hij aan de voeten van de apostelen leggen. Dan kunnen zij het uitdelen aan de mensen die 

dit geld het meest hard nodig hebben. 

Ken jij de term ‘trouwen in gemeenschap van goederen’? Als je trouwt in gemeenschap van goederen, 

zijn alle bezittingen die jij voor je huwelijk had ook van je man of vrouw. Alle bezittingen die jouw man 

of vrouw voor jullie huwelijk had, zijn ook van jou. De eerste christenen leven ook in gemeenschap van 

goederen. In Handelingen 4 vers 32 schrijft Lukas: ‘En de menigte van degenen, die geloofden, was één 

van hart en één van ziel; en niemand zei, dat iets van wat hij had, van hemzelf was, maar alle dingen 

waren van hen allemaal.’ Iedereen is bereid om te delen van zijn bezittingen. Weet je waarom? Omdat 

alle mannen en vrouwen beseffen dat hun eigendommen ten diepste van de Heere zijn. Dat geldt ook 

voor jouw bezittingen. Jij krijgt ze van de Heere te leen om je naasten ermee te helpen! 

 

Zeven mannen gezocht 
Het aantal discipelen in Jeruzalem neemt elke dag toe. Hoe eensgezind deze christenen ook leven, 

toch ontstaat er onvrede onder hen. Vanwege het Pinksterfeest zijn er Griekssprekende Joden in 

Jeruzalem. Ze zijn onder de toespraak van Petrus tot geloof gekomen. Deze Griekssprekende discipelen 

mopperen dat hun weduwen over het hoofd worden gezien bij het uitdelen van geld en goed. De twaalf 

apostelen roepen alle discipelen bij zich. ‘Het is niet goed dat wij het verkondigen van Gods Woord 

nalaten, omdat wij verhinderd zijn door het bedienen van de armen’, zeggen ze. Steeds brengen 

gemeenteleden geld bij de apostelen. De apostelen moeten dit geld verdelen over de arme mensen. 

Door deze extra taak komen de apostelen veel minder aan de verkondiging van het Evangelie toe. Dat 

willen de twaalf mannen niet. Ze zijn geroepen om het Woord van God te verspreiden. Daarom zoeken 

Bijbelstudieopdracht 1 

Lees Handelingen 2 vers 41 tot 47.  

a. Welk beeld krijg je in dit gedeelte van de 

eerste christengemeente?  

b. Wat spreekt jou aan in hun ‘levensstijl’?  

c. Waarin zou jij op hen willen lijken? 

Om over na te denken… 

De jonge christengemeente zorgt goed voor 

haar naasten. Niemand komt iets tekort in de 

gemeente, want zelfs de arme gemeentele-

den krijgen wat zij nodig hebben. In deze 

eerste christengemeente is elk gemeentelid 

een soort diaken! 

Bijbelstudieopdracht 2 

Lees Handelingen 4 vers 32 tot 35. 

a. Over welke twee taken van de apostelen 

lees je hier? 

b. Welke van deze twee taken is hun hoofd-

taak? (Zie Markus 16:15.) 

Om samen te bespreken… 

Alles wat jij hebt, heb je in bruikleen gekregen 

van de Heere. 

Bedenk met elkaar drie manieren waarop jij 

jouw bezittingen zou kunnen inzetten om an-

deren te dienen.  



 
 

ze naar een oplossing. Er moeten zeven mannen gezocht worden, die zich bezig gaan houden met de 

zorg voor de armen. 

 

Bied jij hulp? 
Armen waren er in de tijd van de eerste christenen en zijn er ook nu nog. Mensen in nood, die acuut 

geld nodig hebben, maar niet weten waar ze het vandaan moeten halen. Hun leven is als het ware 

vastgelopen. Ontmoeting is een stichting die vastgelopen mensen helpt om hun leven weer op de rit 

te krijgen. Daarom heeft Ontmoeting een Cliëntenfonds opgericht. Bij dit Cliëntenfonds kunnen 

mensen die geholpen worden door Ontmoeting een aanvraag indienen voor een geldbedrag dat zij 

acuut nodig hebben. Jij hebt vast weleens een identiteitskaart gehaald op het gemeentehuis. Een 

identiteitskaart is niet gratis. Meestal ben je zo’n €60 kwijt bij het aanvragen van een nieuwe ID-kaart. 

Sommige cliënten van Ontmoeting willen graag een uitkering aanvragen, maar zonder ID-kaar lukt dat 

niet. Zij kunnen bij het Cliëntenfonds een aanvraag indienen van €60 om een nieuwe identiteitskaart 

aan te kunnen vragen. Jij kunt de mensen die aankloppen bij het Cliëntenfonds helpen!  

Ga naar www.ontmoeting.help/projecten. Klik op ‘Cliëntenfonds’. Hier zie je allerlei aanvragen staan 

van cliënten van Ontmoeting. Kies één van deze aanvragen uit en motiveer in het webformulier welk 

project je wilt adopteren. Wie ga jij helpen om acute geldnood op te lossen?  

Bijbelstudieopdracht 3 

Lees Handelingen 6 vers 1 tot 7.  

a. Aan welke ‘voorwaarden’ moeten deze zeven mannen voldoen? 

b. Welke naam krijgt de functie van deze zeven mannen? 

c. Wie van de zeven mannen herken je? Waar ken je hen/hun naam van? 

d. Welke taken blijven er over voor de apostelen? 

http://www.ontmoeting.help/projecten

