
Givertjeneste

– å få og å gi



Apo.gj. 20,35: 
«Husk de ordene Herren 

Jesus selv sa: ‘Det er 
saligere å gi enn å få.’»

Matteus 10,7-8: 
«For intet har dere fått det 
(evangeliet), for intet skal 

dere gi det.»



Verdidokument for Misjonssalen Sandnes:

«I Misjonssalen ønsker vi å forvalte våre ressurser 

og penger riktig, og å ha en bevisst givertjeneste.» 

(1.Timoteusbrev 6,6-8; 2.Korinterbrev 9,6-7)
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Givertjeneste

– å få og å gi

Hvorfor gi?

1 – Fordi Bibelen sier det!

La ikke penger og 
givertjeneste bli et tabu-emne



2.Mosebok 35,5.21-22.29 – Byggingen av Tabernaklet

Ta ut en gave til Herren av det dere eier! Hver den som har 

hjertelag til det, skal komme med gaven til Herren, gull og sølv og 

kobber.

Men enhver som kjente at hans hjerte drev ham, og at hans ånd 

tilskyndet ham til det, kom med gaver til Herren til arbeidet på 

sammenkomstens telt og til all tjenesten der og til de hellige 

klærne. Både menn og kvinner kom. Alle som hadde hjertelag til 

det, kom med spenner og øreringer og fingerringer og halskjeder, 

alle slags saker av gull, og likeså kom hver den som ville vie en 

gave av gull til Herren.

Hver mann og kvinne av Israels barn som kjente at deres hjerte

drev dem til å gi noe til det store verket som Herren ved Moses 

hadde befalt å gjøre, kom med det som en frivillig gave til Herren.



2.Korinterbrev 8 og 9

1 Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene 

i Makedonia. 2 De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel er det 

av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram 

en rikdom på oppriktig godhet. 3 For de ga etter evne, det kan jeg 

bevitne, ja, over evne, av egen drift/frivillig. 4 De ba oss inntrengende 

om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. 
5 Og de ga ikke bare slik vi hadde håpet, men de ga seg selv, først til 

Herren og så til oss, ved Guds vilje. 2Kor 8,1-5

6 Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, 

og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. 7 Enhver må gi 

slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av 

tvang. For Gud elsker en glad giver. 8 Og Gud er mektig til å gi dere all 

nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere 

trenger til, og ha overflod til all god gjerning. 2Kor 9,6-8



1.Kor.brev 16,1-2

1 Når det gjelder innsamlingen til de hellige, så skal 

også dere gjøre det slik som jeg har ordnet det for 

menighetene i Galatia! 2 På den første dagen i uken 

skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side 

det han får lykke til, for at ikke innsamlingen først 

skal begynne når jeg kommer.



Givertjeneste – å få og å gi

Hvorfor gi?

2 – Fordi Gud er en giver!

«Gud sin egen Sønn oss gav nå ved juletide. 

Derfor går et lovsangshav over verden vide.

Derfor fra det høye kor lyder det her nede: 

Gi, det er din sak på jord, gi og gi med glede!»
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3 – Fordi andre trenger det!



Givertjeneste
– å få og å gi

Hvorfor gi?

4 – Fordi du trenger det!



Givertjeneste – å få og å gi

Hvordan gi? - Givertips

- Ta et valg: plan eller tilfeldig! (ikke la 

møtefrekvens avgjøre hvor mye du gir)

- Bestem deg for et fast beløp hver måned. 

– Øk beløpet for hvert år. Ha som mål å gi «tiende».

– Gi bl.a. til et fast prosjekt. Ha fast givertjeneste

– Gi andre ting enn penger: Dugnad, bake kake, 

gevinster til basar/julemesse. (Gi med fantasi).

– Gi abonnement på et kristent blad 

(Superblink, Utsyn m.m) 

- Kjøp og gi bøker.

- Gi andre familier et leiropphold

- Ikke vent med å gi til du kjenner gleden ved å gi. 

Gleden kommer etter hvert, når du gir.


