
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen delen 
Sta er niet naar iemand voorbij te streven, behalve in goeddoen. (William Perkins, 1558-1602). 

Lezen 
Handelingen 2:41-47, 4:32-35, 6:1-7 

 

Zingen 
Psalm 9: 1  

Psalm 69: 13 

 

Startopdracht 
Als negenjarige verloor Henry Crowell zijn vader. Toen hij als zeventienjarige zelf ook tuberculose 
kreeg, hoorde hij de evangelist Moody spreken. Het greep hem diep aan. Het was alsof de Heere 
persoonlijk tot hem sprak. Hij bad of de Heere zijn leven wilde sparen, zodat hij later als zakenman 
mensen als Moody kon steunen. Sprekersgaven als de evangelist had Henry namelijk niet. Hij werd 

beter en kocht een molen in Ohio. Zijn handelsgeest kwam tot leven. Hij kocht bedrijven en leverde 
producten. Zijn havermout werd populair in grote delen van Amerika.  
 
Henry was trouw aan zijn belofte. Eerst gaf hij tien procent van zijn inkomen, later steeds meer. Zo’n 
60-70% van zijn winst mocht hij delen met anderen, voor de Heere. Hij ondersteunde een Bijbelschool 
en hielp met het opzetten van een drukkerij, een tijdschrift en een radiostation. Zo was hij door het 
delen van zijn middelen voor velen tot zegen.  

 
Bespreek in tweetallen:  

- Wat is een Bijbelse richtlijn voor geven?  

- Moet je eerst een baan en een vast inkomen hebben om giften te kunnen geven? 

Kerngedachte 
Je bezittingen kreeg jij van de Heere in bruikleen om daarmee je naasten te helpen. 

Gift van de Heilige Geest 
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. De mensen vragen aan Petrus: ‘Wat moeten we doen?’ Petrus antwoordt: ‘Bekeert u, en 

een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden; en u zult de 
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gave van de Heilige Geest ontvangen’. Drieduizend mensen komen tot geloof en worden bekeerd op de 

Pinksterdag. Wat een zegen!  

De eerste christenen zijn dagelijks in de tempel te vinden. Daar is hun ontmoetingsplaats. Gezamenlijke 

gemeenschap met God is de beste gemeenschap die we met elkaar kunnen beoefenen (M. Henry). De 

aanbidding van de Heere moet ook ons dagelijks werk zijn. De christenen zijn ‘eendrachtelijk’: er wordt 

geen wanklank onder hen gehoord en er is een grote mate van heilige liefde voor elkaar.  

Niemand van de eerste christenen zei dat wat hij had van hemzelf was. Dat wil niet zeggen dat niemand 

eigendommen had. Het wil juist zeggen dat men zich niet aan de eigendommen hechtte. Iedereen was 

bereid om vrijwillig te delen van zijn bezittingen. Men was bereid om zelf krapper te leven om zo hun 

minderbedeelde broeders te kunnen helpen. Er was een overvloed aan liefdadigheid: ‘alle dingen 

waren hun gemeen.’ 

Bespreekvragen 
Lees Handelingen 2 vers 41 tot 47.  

a. Welk beeld krijg je door dit gedeelte van de eerste christengemeente?  

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

c. Hoe word je als hen?  

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

wil graag 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 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! 

Bespreekvragen 
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 hoofdtaak? (Zie Markus 16:15.) 

c. Hoe zie je dit tot uitdrukking komen in jouw gemeente. Functioneert het in de praktijk werkelijk?  

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 

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

zorg voor de armen. 

De menigte stemt in met het voorstel van de apostelen. Er worden zeven mannen gekozen. Matthew 

Henry zegt over deze mannen: 

1) We kunnen veronderstellen dat dit mensen waren die hun goederen hadden verkocht en het 

geld ter beschikking van de gemeenschappelijke kas hadden gesteld. Zij die het meest 

vrijgevig in hun bijdrage waren geweest, waren ook het meest geschikt om hun de verdeling 

van het geld toe te vertrouwen.  

2) De zeven mannen dragen allemaal Griekse namen. Dit wijst erop dat zij waarschijnlijk allemaal 

Griekse of Hellenistische Joden zijn geweest. Dit droeg er vermoedelijk het meest aan bij om 

het gemopper van de Grieken te stillen. 

Als eerste wordt Stéfanus genoemd. Hij is vol van de Heilige Geest. Zijn naam betekent ‘kroon’. Daarna 

wordt Filippus genoemd. Hij wordt later evangelist. De anderen zijn Próchorus, Nicanor, Timon, 

Pármenas en Nicoláüs.  

Nu de apostelen ervoor gekozen hebben om zich enkel en alleen op de prediking te richten, wordt het 

Evangelie wijder verbreid. Het aantal christenen in Jeruzalem groeit.  

Bespreekvragen  
Lees Handelingen 6 vers 1 tot 7.  

a. Aan welke ‘voorwaarden’ moeten deze zeven mannen voldoen volgens de beschrijving in 

Handelingen? 

b. Kun je deze ‘voorwaarden’ ook betrekken op je eigen leven? Met andere woorden: Welke spiegel 

houdt de Heere ons hiermee voor? 

c. Armoede is in onze maatschappij minder zichtbaar dan toen, omdat we sociale voorzieningen 

kennen. Denk daarbij aan uitkeringen, etc. Waaraan kun je stille armoede erkennen?  

d. Wat doe jij aan (stille) armoede?  

 
Een topbankier die leerde delen en dienen 
De christelijke topbankier Ken Costa leerde delen. In een interview met het NRC (2008) zegt hij: 
‘Inderdaad, de eerste christenen gaven alles weg, maar dat kreeg geen vervolg. Het Nieuwe Testament 
legt ook nadruk op het gebruik van je talenten. In het Bijbelboek Handelingen wordt ook verteld hoe 
vrouwen geld verdienden om daarmee het zendingswerk van Paulus te steunen. Bovendien, de Tien 
Geboden zeggen dat je niet mag stelen. Dat veronderstelt toch de waarde van bezit.’ Costa is van 
mening dat we moeten leren delen. Hij stelt dat als we van 90% van ons inkomen niet rond kunnen 
komen, dan ook niet van 100%. Met andere woorden: leer delen. Overigens is de lijn van het Oude 

Testament dat je tienden mocht geven niet direct door te trekken naar het Nieuwe Testament. Wel is 
het een spiegel om in te kijken. Ben jij bereid te delen, ook als dat pijn doet?  
 

Bespreekvragen 
1. Stelling: Je moet zoveel delen dat het pijn doet.  

2. Welk voorbeeld gaf Christus ons als het gaat om dienen en delen?  

 



 
 

Ed van Hell over dienen 
Al tientallen jaren is Ed van Hell directeur van Stichting Ontmoeting. Een reformatorische organisatie 

die hulp biedt aan dak- en thuislozen. In een interview door het Reformatorisch Dagblad zegt hij: ‘Een 

dakloze, een thuisloze zoekt uit zichzelf geen hulp. Dat moeten we ons goed realiseren. Wij zijn direct 

geneigd te vragen: Zal ik u helpen? Dat deed ik ook, maar ik ben erop stukgelopen. Ik heb moeten leren 

naast de ander te gaan zitten, een arm om z’n schouder te leggen, niet te veroordelen maar te luisteren, 

belangstelling te tonen, begrip. Ik moet vaak denken aan de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse 

vrouw. Hij vroeg niet: Kan Ik u helpen? Maar: Heeft u water? Een wonderlijk begin dat tot een diep 

gesprek leidde. 

Dit werk heeft mij veranderd. Absoluut. Veel zaken in de Bijbel hebben voor mij een andere waarde 

gekregen. Het geromantiseer is er afgegaan. Laat ik een voorbeeld geven. Simson was een held; zo 

wordt hij beschreven in de Hebreeënbrief. Maar goed beschouwd was hij –ik aarzel om het te zeggen– 

ook een hoerenloper. Hij zou in onze kerken geschorst worden. Toch wordt juist hij door God ingezet 

om het volk Israël te bevrijden. Ontmoeting brengt mij in aanraking met publiek dat door Jezus werd 

opgezocht. Dat botst met mijn reformatorische wereldje van principes, zekerheden, welvaart, luxe.’ 

Bespreekvragen 
1. Een dakloze helpen is wat anders dan zo iemand als volwaardig behandelen. 

Waarom/waardoor?  

2. Wat heb je nodig om werkelijk lief te kunnen hebben?  

 

 

Leestip 
Dienen in Bijbels licht – Ed van Hell 

Dienen is een uiting van dankbaarheid. Iedere christen heeft de opdracht te 

dienen, in navolging van Christus. Hij kwam naar de aarde om te dienen. Maar 

hoe doe je dat ? Hoe dien ik de Heere? Hoe dien ik mijn naaste? Hoe kan een 

christen de samenleving dienen? En hoe de kerk? Ed van Hell geeft praktische 

handvaten voor het vinden van antwoorden op deze vragen. Hij geeft christenen 

raad en tips om dienstbaar te zijn. Dat doet hij vanuit zijn ervaring als 

ambtsdrager en als directeur van Ontmoeting, een stichting die kwetsbare 

mensen helpt. 

ISBN: 9789087180850 
Prijs: € 8.95 

  Uitgeverij: De Banier 


