Over bezittingen en giften aan armen
M.V. 14-6-2018
Een vraag van een lezer komt op het volgende neer (sterk ingekort wegens privacy):
Ik ken een wedergeboren persoon die een huis heeft gekocht. Horen niet alle wedergeborenen hun
huis te verkopen en het geld aan de armen te geven? Ik zou denken van wel. Je kan toch ook huren.
MIJN ANTWOORD (het oorspronkelijke verder aangevuld):
1. In het Nieuwe Testament zien we dat joden materiële giften schonken aan de armen van hun eigen (joodse) volk, en dat christenen (joden + heidenen) materiële giften schonken aan christenen.
Nergens in de Bijbel worden geregelde inzamelingen gedaan voor ongelovigen; wat ons echter niet
belet om het goede te doen voor iedereen (onze naasten; vgl. Lukas 10:29-37).
2. In het Westen is overal ook een groot sociaal vangnet voorzien. In ver afgelegen landen echter
bestaat wèl armoede. Daar moeten christenen onderling voor elkaar zorgen, zoals men dat in nieuwtestamentische tijden ook deed. Ook wij kunnen schenkingen doen voor arme christenen in die landen ... maar ... het kost vaak grote moeite om ware christenen te onderscheiden van naamchristenen,
zowel hier als daar trouwens. Ieder moet voor zichzelf nagaan wie betrouwbare christenen zijn, en
aan wie hij of zij kan geven.
3. Let goed op: de Grote Opdracht van de Heer Jezus (Mattheüs 28:19) voor ons christenen is niet
sociaal werk te doen, maar wel aan alle volkeren het Evangelie te verkondigen, hen te onderwijzen
en te dopen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteOpdracht.pdf ,
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Joh20vs21.pdf ,
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/DoeGoedEvangelie.pdf ,
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sociaalEvangelie.pdf ,
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sociaalEvangelie2.pdf ...
4. De armen, wie zijn ze? In onze landen zijn er nauwelijks armen, althans in de bijbelse definitie,
zie volgende Schriftplaatsen:
a) 1 Timotheüs 6:8: “Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden
zijn”.
Arme mensen zijn zij die tekort hebben aan voedsel en kleding/beschutting. Het is verder ieders
eigen beoordeling, naar eigen geweten, om te geven, en aan wie te geven. Wees daarbij echter niet
naïef: geef niet aan ongeregelden!
b) 2 Thessalonicenzen 3:10-12: “Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen: als
iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.1 Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen; zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij
en roepen wij er door onze Heere Jezus Christus toe op dat zij in alle rust werken en hun eigen
brood eten”.
c) 1 Thessalonicenzen 4:11: “en er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben”.
Er zijn in onze contreien veel “armen” die gewoon te lui zijn om te werken. Ze leven doelbewust
van een uitkering en zoeken niet ernstig naar enig werk. Ze mankeren eigenlijk niets essentieels
maar leven liever op de kap van de maatschappij. Uiteraard zijn er uitzonderingen, mensen die
geestelijk of fysisch tot werken niet in staat zijn, maar dat doet niet af aan de waarheid van vorige
drie genoemde Schriftplaatsen.
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Vergelijk Genesis 3:19.
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