
  



 

UIT UW HAND 

Een doorgaande lijn in de Bijbel is dat God wil wonen te 

midden van Zijn volk. Dat is absoluut geen 

vanzelfsprekendheid. Het is het grootste wonder dat je 

maar denken kunt. Dat God, de Heilige, wil wonen te 

midden van zondige mensen. 

In het tijd van het Oude Testament kreeg dat wonen van 

God gestalte in tabernakel en tempel. Daar werden de 

offers gebracht en daar werd de verzoening bediend. De 

gebeden en de liederen van Israël werden ten gehore 

gebracht. God zocht omgang met Zijn volk. Wonder van 

genade! 

Als koning David ziet wat er allemaal gegeven wordt om die  

 

 

 

tempelbouw mogelijk te maken, breekt hij uit in een loflied. 

Daarbij klinken ook deze woorden: ‘Want van U is alles, en 

uit Uw hand hebben wij het U gegeven.’ (1Kron. 29:14b) 

Bijzondere manier van zeggen, vindt u niet? ‘Uit Uw hand 

hebben wij het U gegeven.’ Ja, want alles wat wij ontvingen, 

kwam ons toe uit Gods hand. Laat dat besef ons geven 

stempelen. Als we (terug)geven, geven we aan de Heere ‘uit 

Zijn hand’. Wonderlijke vertolking die harten in beweging 

zet. Uw hart ook? Dan volgt uw hand vanzelf.  

Ik dank u bij voorbaat voor uw gaven. Maar mag ik u vragen: 

geeft u ook uzélf? De HEERE roept het u toe: ‘Mijn zoon, 

Mijn dochter, geef Mij uw hart!’ Er is plaats in het 

kerkgebouw, ook voor u! 

Ds. J.J. ten Brinke 
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Belastingaftrek 

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens 

meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar.  

Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft tegenwoordig 

niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk.  

Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl 

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut’ Beogende Instellingen (ANBI). 

Heeft u naar aanleiding van deze actie nog 

vragen? 

 

Neem dan contact op met het kerkelijk 

bureau. 

 

Telefoon: (0186) 61 07 01 

 

Openingstijden: 
 

Dinsdag:      09:00 – 12:00 uur 

Woensdag:  09:00 – 12:00 uur 
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