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18. Vensters van de hemel 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (18/24) 

 

Jakob had zich nog nooit zo ellendig en alleen gevoeld – en dit 
omdat hij zo slinks en begerig was geweest. Eerst had hij zijn broer 
Ezau overgehaald om zijn eerstgeboorterecht aan hem te verkopen. 
Daarna had hij, met hulp van zijn moeder, er door bedrog voor 
gezorgd dat zijn blinde hem de vaderlijke zegen gaf die Ezau 
toekwam. Nu was Jakob ver van huis gevlucht om te ontsnappen 
aan de doodsbedreigingen van zijn beledigde broer. Hij boog zijn 
hoofd en huilde bij het besef dat zijn hebberige plannen zoveel 
kwaad veroorzaakt hadden. Alleen in de wildernis, met een steen als 
hoofdkussen en een stok als enige bescherming, probeerde hij wat 
te rusten. Hij vroeg zich af of hij zijn ouders ooit nog terug zou zien 
en of God hem dit alles zou willen vergeven. Uitgeput viel Jakob in 
slaap en had hij een levendige droom. Een verblindend licht straalde 
uit de geopende hemel, met in het midden een ladder die vanuit de 
prachtige hemel tot op de aarde reikte. Ontelbare glinsterende 

engelen gingen de ladder op en af. Jakob hoorde de Heere vanuit de hemel spreken en beloven dat Hij 
hem op zijn reis zou zegenen. Ook bevestigde de Heere aan Jakob hetzelfde verbond dat Hij met Abraham 
en Izak gesloten had. Toen Jakob wakker werd, viel hij op zijn knieën en beloofde God om zich af te keren 
van zijn begerigheid. Hij zei: ‘Van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven’  
(Genesis 28:22). God aanvaardde deze gelofte en opende de vensters van de hemel: toen Jakob twintig 
jaar later eindelijk weer thuiskwam, was hij een zeer welvarend man geworden.  

 

1. Waar leerde Jakob het concept  
van het aan God teruggeven van tienden? 

Genesis 14:18,20 En Melchizedek … was een priester van God, 
de Allerhoogste. … En hij [Abraham] gaf hem van alles een 
___________ deel. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: We hebben het hier over een tiende van iemands 
inkomen. Jakobs grootvader Abraham gaf vele jaren geleden hierin een voorbeeld, toen hij een tiende van 
zijn inkomsten aan Gods priester Melchizedek gaf.  

 

2. Welk deel van ons inkomen behoort God toe?  

Leviticus 27:30 Alle ____________ ...  
zijn voor de HEERE bestemd. Ze zijn heilig voor de HEERE. 

Antwoord: ____________________ 

Psalm 24:1 De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,  
de wereld en wie er wonen. 

Merk op: In wezen behoort 100% van wat we hebben God toe. Maar God vraagt ons te erkennen dat wij 
geloven dat alles Hem toebehoort, door een tiende van onze inkomsten aan Hem terug te geven.  
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3. Wat doet God met onze tienden?  

Numeri 18:21,24 En zie, aan de nakomelingen van ______  
heb Ik alle tienden in Israël als erfelijk bezit gegeven, als vergoeding 
voor hun dienst, die zij verrichten, ... de tienden van de Israëlieten ... 
heb Ik de Levieten als erfelijk bezit gegeven.  

1 Korinthe 9:13,14 Weet u niet dat zij die de tempeldienst 
verrichten, van het heilige eten? En dat zij die steeds bij het altaar 
verkeren, hun deel ontvangen van de offers van het altaar? Zo heeft 
de Heere ook met het oog op hen die het Evangelie verkondigen, 
opgedragen dat zij van het Evangelie leven. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: In het Oude Testament gaf God aan dat de tienden gebruikt dienden te worden voor het 
onderhoud van de Levieten, die in dienst van de Heere stonden. In 1 Korinthe 9:14 zegt God ons dat de 
verkondigers van het Evangelie net als de priesters uit het Oude Testament betaald dienen te worden met 
de tienden gegeven door de gemeente.  

 

4. Is het tiendensysteem onderdeel van de wet van 
Mozes, die haar einde vond bij het kruis?  

Genesis 28:20,22 Jakob legde een gelofte af en zei: ... van alles 
wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel ___________. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nee! Zowel Abraham als Jakob gaven een tiende van hun inkomen aan God en dat was lang 
voor de wet van Mozes. Omdat het geven van tienden al voor Sinaï plaatsvond, weten we dat het geen 
deel uitmaakte van de ceremoniële wet die haar eind vond aan het kruis. De wet van het geven van tienden 
is Gods plan voor het ondersteunen van Zijn werk en dat blijft ook nu nog van kracht.  

 

5. Maar veroordeelde Jezus dan niet  
het geven van tienden?  

Mattheüs 23:23 Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, 
huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de 
komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht,  
en de barmhartigheid en het geloof. Deze _____________  
zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nee. Jezus zag dat de trotse Farizeeën zeer nauwkeurig waren in het berekenen van hun 
tienden, maar zeer nalatig in belangrijke zaken zoals liefde voor de medemens, genade, geloof en 
barmhartigheid. Hij veroordeelde hen niet voor het geven van tienden, maar voor het negeren van de 
andere grote christelijke principes. Daarom zei Jezus: ‘Deze dingen zou men moeten doen en die andere 
dingen niet nalaten.’  
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6. Welke verbazingwekkende belofte doet God  
in verband met het geven van tienden?  

Maleachi 3:10 Breng al de tienden naar het voorraadhuis, ... 
_____________ Mij toch hierin, zegt de HEERE van de 
legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal 
openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren 
genoeg zullen zijn. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: God zegt ons: “Als je twijfelt, probeer dan tienden te geven als experiment. Stel Mij op de proef 
en zie of Ik je geen zegen geef die groter is dan je kunt ontvangen.” Miljoenen gevers van tienden kunnen u 
vertellen dat dit waar is.  

 
 
7. God vraagt Zijn volk om alle tienden naar de 
voorraadkamer te brengen. Wat bedoelt Hij daarmee?  

Nehemia 13:12 Toen bracht heel Juda de tienden van het graan,  
de nieuwe wijn en de olie weer naar de ____________________. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De voorraadkamer is de schatkist van Gods kerk. In Maleachi 3:10 noemt God de voorraadkamer 
‘Mijn huis’, waarmee Hij Zijn kerk of tempel bedoelt. Andere teksten waarin de voorraadkamer naar de 
tempel, of schatkist van de tempel verwijst, zijn 1 Kronieken 9:26; 2 Kronieken 31:11,12 en  
Nehemia 10:37,38. Uit al deze teksten blijkt duidelijk dat de voorraadkamer de schatkist van de kerk is.  

 

8. Wie ontvangt ons geld  
wanneer we tienden geven?  

Kolossenzen 3:23 En alles wat u doet, doe dat van harte,  
als voor de ___________ en niet voor mensen. 

Hebreeën 7:8 En hier nemen sterfelijke mensen tienden, maar 
daar nam Iemand ze van wie getuigd wordt dat Hij leeft (Jezus). 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: We mogen nooit vergeten dat we tienden aan de Heere geven en niet aan mensen. Het behoort 
Hem toe. We hoeven ons geen zorgen te maken over het gebruik van de tienden als we deze aan God 
teruggeven. Hij is wijs genoeg om voor Zijn eigen geld te zorgen en iedereen aan te pakken die op een 
onverantwoorde manier Zijn fondsen beheert.  

 
 
  



v2.0 4 

9. Wat vraagt God van Zijn volk nog meer  
naast het geven van de tienden? 

Psalm 96:8 ... breng __________ en kom in Zijn voorhoven. 

Maleachi 3:8 Zou een mens God beroven? Werkelijk,  
u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan beroven wij U?  
Van de tienden en het hefoffer! 

Merk op: De Heere vraagt van ons vrijwillige offergaven als een 
uitdrukking van onze liefde voor Hem en dankbaarheid voor Zijn 
zegeningen.  

 

10. Hoeveel zouden we als gave kunnen geven?  

2 Korintiërs 9:7 Laat ieder doen zoals hij in zijn ______ 
voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang,  
want God heeft een blijmoedige gever lief. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Bijbel geeft geen specifiek bedrag. Wat de vrijwillige 
gave betreft beslist eenieder voor zichzelf, naar wat God hem of 
haar ingeeft.  

 

11. In welke test, die ook wij moeten doorstaan  
om het Koninkrijk van God binnen te gaan, faalden Adam en Eva?  

Genesis 2:16,17 Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,  
maar van de _________ van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: God vertelde Adam en Eva dat ze de vruchten van alle bomen konden eten, behalve de vruchten 
van de boom van kennis van goed en kwaad. Van deze boom mochten ze niet eten, anders zouden ze 
sterven. God plaatste geen schrikdraad rondom de boom. Hij liet de mogelijkheid bestaan om van haar 
vruchten te plukken. En dat deden Adam en Eva, omdat ze God niet vertrouwden. God onderwerpt ons 
vandaag de dag allemaal aan een soortgelijke test. Hij zegt: “Je kunt al het geld dat je verdient behouden 
behalve een tiende, dat geld is van Mij. Neem het niet.” Hij laat het echter daar waar we het kunnen 
aanraken en wegnemen als we dat wensen. Maar als we dat doen, herhalen we de zonde van Adam en 
Eva.  

God had het fruit van die bijzondere boom niet nodig. Het was een test voor hun trouw. Hij heeft ook onze 
tienden niet nodig. Alles behoort Hem immers toe! Het is een test van onze liefde, trouw en vertrouwen in 
God.    
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12. Welk gebod overtreden wij wanneer we weigeren 
tienden en gaven aan God te geven?  

Exodus 20:15 U zult niet ___________. 

Maleachi 3:8 Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! 
En dan zegt u: Waarvan beroven wij U?  
Van de tienden en het hefoffer! 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: God zegt dat zij die tegen beter weten in tienden en gaven weerhouden, dieven zijn. Het is erg 
genoeg wanneer een mens steelt van een ander, maar het is een vreselijke gedachte dat mensen van God 
zouden stelen. Het is ook moeilijk te geloven dat mensen zo laag kunnen zakken dat ze van God geld 
zouden stelen dat bestemd is voor de verspreiding van het Evangelie.  

 

13. Wat zegt God dat er zal gebeuren met hen die tegen beter weten in  
Hem bestelen van tienden en gaven?  

Maleachi 3:9 U bent door de __________ getroffen, omdat u Mij berooft, als volk in zijn geheel. 

1 Korinthe 6:10 ... dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers  
zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Zij die ontrouw zijn in het geven van gaven en tienden zijn vervloekt. Tenzij zij veranderen, zullen 
ze buitengesloten worden van het Koninkrijk van God, omdat ze dieven zijn. 

 

14. Waarom is begeerte zo gevaarlijk?  

Lukas 12:34 Want waar uw _________ is,  
daar zal ook uw hart zijn. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Begeerte is dodelijk, want onze harten volgen onze 
investeringen. Wanneeer ik gefocust ben op het voortdurend 
vermeerderen van mijn bezit, wordt mijn hart begerig, hebzuchtig 
en trots. Als mijn aandacht echter gericht is op de vooruitgang van Gods werk, dan wordt mijn hart 
barmhartig, liefdevol, vrijgevig en nederig. Onze harten volgen onvermijdelijk onze schatten. We mogen 
nooit vergeten dat het door hebzucht en liefde voor geld was dat Judas ertoe gebracht werd Jezus voor 
dertig zilverstukken te verraden (Mattheüs 26:14-16).  

  



v2.0 6 

 

15. Hoe denkt u dat Jezus Zich voelt  
wanneer we Hem beroven van tienden en gaven?  

Hebreeën 3:10 Daarom ben Ik ___________ geworden  
op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Jezus voelt Zich waarschijnlijk zoals een ouder wiens kind geld steelt uit zijn portemonnee.  
Het geld kwijtraken is niet het ergste. Erger is het gebrek aan integriteit, liefde en vertrouwen bij het kind. 
Hierdoor is de ouder diep teleurgesteld. Niemand van ons wil toch het hart van onze Verlosser zo 
bedroeven? 

 

16. Welke andere Bijbelse principes  
geeft God ons in verband met het geven?  

2 Korinthe 8:5 ... maar zij gaven ________ eerst aan de Heere. 

Spreuken 3:9 Vereer de HEERE met je bezit,  
met de eerstelingen van heel je opbrengst. 

Spreuken 11:24,25 Er zijn er die mild uitdelen en nog meer 
ontvangen, en er zijn er die meer inhouden dan rechtmatig is,  
maar het is tot gebrek. Een zegenende ziel wordt verzadigd,  
en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. 

Lukas 12:21 Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. 

Lukas 6:38 Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat 
zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. 

1 Korinthe 16:2 Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen  
om op te sparen wat in zijn vermogen is. 

Deuteronomium 16:17 Maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de HEERE, uw God, 
die Hij u gegeven heeft. 

Handelingen 20:35 Het is zaliger te geven dan te ontvangen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Negen tiende deel van mijn inkomen mét Gods zegen is 
veel beter dan tien tienden zonder Gods zegen. Wanneer God de 
vensters van de hemel opent, zijn Zijn zegeningen niet altijd van 
financiële aard. We kunnen ook gezegend worden met gezondheid, 
diepe vrede, beantwoorde gebeden, bescherming, een warm en 
liefdevol gezin, lichamelijke kracht, het vermogen om wijze 
beslissingen te nemen, een betere relatie met Jezus, succes in het 
winnen van zielen, een oude wagen die toch nog blijft rijden, etc. 
Als we Jezus waarlijk liefhebben, dan zal het geven voor Zijn werk 
nooit een last zijn. Het zal eerder een zegen zijn, een voorrecht dat 
we met blijdschap en tevredenheid zullen vervullen.  
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17. Wat stelde de ladder uit Jakobs droom voor? 

Johannes 1:52. En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u  
de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de ________ des mensen.   

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Jakob zag een ladder die als brug diende tussen de hemel en de aarde. Dit stelde de Zoon des 
Mensen voor. In Maleachi 3:10 zegt God dat wanneer we al de tienden naar de voorraadkamer brengen, 
Hij voor ons de vensters van de hemel zal openen en een zegen zal uitstorten die ons verstand te boven 
gaat! Deze zegening is Jezus Zelf.  

 

18. Wat is de grootste gave  
die we Jezus kunnen schenken?  

Spreuken 23:26 Mijn zoon, geef mij je ________,  
en laten je ogen behagen scheppen in Mijn wegen. 
 
Markus 7:6 Dit volk eert Mij met de lippen,  
maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Wanneer Jezus ons hart bezit, heeft Hij al het andere ook.  

 
 
19. Wanneer we getrouw zijn in onze tienden en 
gaven, wordt Jezus onze Partner in alles wat we in 
het leven ondernemen. Wilt u Hem uitnodigen uw 
Partner te zijn door Hem tienden en gaven te geven?  

Antwoord: ____________________ 

 
 


