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Woord vooraf
Geld speelt geen rol – voor een heer van stand, 
Olivier B. Bommel van de strip. In het echte le-
ven speelt geld een grote rol.

Als je arm bent zitten de geldzorgen je aldoor 
dwars. Was ik maar wat rijker! denk je. Maar als 
je eenmaal rijk bent kom je nog moeilijk los van 
het denken aan geld.

De Bijbel weet dat. Die laat zien hoe gevaar-
lijk geld is voor gewone mensen en hoe het hun 
samenleving kan verwoesten.

Goddank, er is een betere weg! Daar zegt de 
Bijbel ook veel over. De Geest van Christus leidt 
ons op die weg.

Aan de hand van deze schetsen kun je je daarin 
verdiepen en er met elkaar over praten, zodat je 
van elkaar leert.

De bedoeling is dat dat inwerkt op je beleving 
van geld krijgen, hebben en uitgeven. En daar-
mee ook op je praktijk.
Voor de volwassenen is er ook een onderdeel 
over hoe je je kinderen leert met geld om te 
gaan.

Ik wens je een vruchtbare Bijbelstudie toe.

 
 
 
 
 
 
Deze gemeenteschets is een uitgave van
de Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Mei 2014  
 
Alles uit deze uitgave mag vrij gekopieerd 
worden!
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Bijbelstudie voor jongeren van 12 tot 16 jaar

God en ons geld
          drs. Piet Houtman 
          Goudenstein 31 
          3772 LA BARNEVELD 
          T 0342-750808, 
          E piet.houtman@hotmail.com
          I www.piethoutman.net 
 
Inleiding

Geld wordt wel genoemd ‘het slijk der aarde’. Dat betekent: het is waardeloos, je kijkt er op neer, als 
je het vergelijkt met het geestelijke. Het wordt zelfs wel verbonden met poep: je praat er niet over, 
maar het is wel belangrijk of  je het op het juiste moment loslaat. In sprookjes als ‘Tafeltje dek je’ 
poept de ezel goudstukken.

De Bijbel weet dat geld een grote rol speelt, in het klein als je boodschappen doet in leuke winkels 
en op lekkere dingen af  gaat, en ook in het groot – denk maar aan de politiek, banken, rijke en arme 
landen: dingen die vaak in het nieuws komen.

Je zou zomaar vergeten dat de belangrijkste dingen in het leven niet voor geld te koop zijn: je plekje 
op de wereld, je gezondheid, het zonlicht, je ouders...

In deze schets denken we na over wat we in de praktijk met ons geld doen, en dan kijken we wat de 
Bijbel erover zegt. Eén Bijbelgedeelte bespreken we uitvoerig, andere korter.

 
 A. Van wie is geld? Vul hieronder in bij elk van de tien genoemde dingen,  
      of het van God of van jou is.
  

van God van mij

spelletjes, games

fiets 

het huis

de kerk

de zon

schoolboeken

schone lucht

broodje kaas

zakgeld

het politiebureau
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 En nu de praktijk

 Waar geef  je geld aan uit? Geef  bij elk van de volgende posten  
 aan of  je er, voor je eigen idee, veel, matig of  weinig aan uitgeeft. 
 Als je ouders het voor je betalen, vul je niets in.

  
           

 

 B. Bijbelstudie
     We gaan een gedeelte uit Marcus 10 lezen. Je kent de geschiedenis wel van de rijke jonge 
     man. (Die staat trouwens ook in Matteüs en Lucas.)
     Lees eerst het hele stuk door. Vervolgens lees je om de beurt een vers en zeg je in eigen  
     woorden wat dat volgens jou betekent. Waarom zegt deze persoon (de jongeman, Jezus,  
     de leerlingen, Petrus) dit, wat bedoelt hij daarmee? Bij de woorden van Jezus past ook de  
     vraag: wat betekent dit voor ons?
   
   
       
       

veel matig weinig

Snoep en snacks 

Lunch

Drinken

Kleding en schoenen

Persoonlijke verzorging

Sieraden, accessoires, kleine gadgets

Uitgaan

Dagje weg, recreatie

Boeken en tijdschriften

Muziek en films

Games, apps, (spel-)computeraccessoires

Gespreks- en internetkosten mobieltje

Openbaar vervoer

Schoolspullen, schoolboeken

Cadeaus

Kerk, giften, goede doelen

Huisdier(en)

Overige hobby’s
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Marcus 10: 17 -31 (NBV)

17  Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er 
iemand naar hem toe die voor hem op zijn 
knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet 
ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige 
leven?’

18  Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij 
goed? Niemand is goed, behalve God.

19  U kent de geboden: pleeg geen moord, 
pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals 
getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied 
voor uw vader en uw moeder.’

20  Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn 
jeugd heb ik me daaraan gehouden.’

21  Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen 
hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, 
verkoop alles wat u hebt en geef  het geld aan 
de armen, dan zult u een schat in de hemel 
bezitten; kom dan terug en volg mij.’

22  Maar de man werd somber toen hij dit 
hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had 
namelijk veel bezittingen.

23  Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn 
leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om 
het koninkrijk van God binnen te gaan.’

24  De leerlingen schrokken van zijn woorden. 
Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kin-
deren, wat is het moeilijk om het koninkrijk van 
God binnen te gaan:

Stellingen om over na te denken en te  
bespreken:

>  Hoe meer geld je hebt, hoe    
        vrijer je je voelt.

25  het is gemakkelijker voor een kameel 
om door het oog van een naald te gaan 
dan voor een rijke om het koninkrijk van God 
binnen te gaan.’

26  Nu waren ze nog meer ontzet, 
en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan 
nog gered worden?’

27  Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is 
dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God 
is alles mogelijk.’

28  Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij 
hebben alles achtergelaten om u te volgen!’

29  Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die 
broers of  zusters, moeder, vader of  kinderen, 
huis of  akkers heeft achtergelaten omwille van 
mij en het evangelie,

30  zal het honderdvoudige ontvangen: in deze 
tijd broers en zusters, moeders en kinderen, 
huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met 
vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.

31  Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele 
laatsten de eersten.’

>  Hoe meer geld en spullen je 
        hebt, hoe meer dat je tijd en je 
        aandacht opslokt.
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C. Rentmeester
Wij zijn rentmeesters over de gaven die God ons geeft. Dat woord ‘rentmeester’ 
gebruikt de Bijbel zelf.
 
Bij een rentmeester moet je denken aan iemand die op een landgoed woont, een 
voornaam huis met een groot stuk land er omheen. Hij is niet de eigenaar. De eige-
naar woont vaak ergens anders, bijvoorbeeld in de stad.
 
De rentmeester moet het landgoed beheren. Hij moet uiteindelijk verantwoording 
afleggen aan de eigenaar.
 
Rentmeesters zijn er nu nog. Wat doet zoiemand? Kijk naar de volgende video over 
rentmeester Frank Klement in Zuid-Limburg. Het filmpje begint bij de rivier de 
Gulp. Het helpt als je let op de volgende vragen. 

http://www.zuidlimburg.nl/video/portretten/107128719001/rentmeester-frank-kle-
ment  
 
(je kunt het ook via Google met zoekwoorden vinden)

VRAGEN

1. Waarom vindt hij het fijn om in dit gebied te wonen? Probeer meer dan een   
    punt te noemen. 

2. Frank kijkt naar “de mooiigheid van dingen”. Waar moet hij als rentmeester nog 
    meer aan denken? Wat zou hij daarmee bedoelen?
 
3. Bij een rentmeester gaat het niet alleen om …………………………..….., maar 
    meer nog om ………………………………
 
4. Wat wil hij van het gebied waar hij woont nog meer weten?
 
5. Op welke manier pakt hij zijn werk aan?

Zo zijn wij ‘rentmeesters’ over wat God ons geeft om te gebruiken. De bedoeling is 
dat we er goed mee omgaan en aan Hem vertellen wat we ermee hebben gedaan. 
Je kunt daarbij denken aan de gelijkenis van de talenten (Matteüs 25: 14-30). In 
1 Petrus 4: 10 stond in de vorige vertaling ook het woord ‘rentmeester’, nu is het 
vertaald als ‘beheerder’:
  
 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft,  
 gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het  
 goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
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D. Om over na te denken en te bespreken
Kies enkele van de volgende teksten uit om te bespreken.

Psalm 24: 1 en 2
Van de HEER is de aarde 
en alles wat daar leeft, 
de wereld en wie haar 
bewonen.

Psalm 37: 25 en 26
Ooit was ik jong, nu ben 
ik oud,  en nooit zag ik dat 
een rechtvaardige werd 
verlaten, nooit zag ik zijn 
kinderen zoeken naar 
brood; hij is vol mededo-
gen en leent uit, elke dag, 
voor zijn kinderen is hij 
een zegen.

Een ‘rechtvaardige’ is iemand 
die wat God zegt belangrijk vin-
dt in zijn leven. Rechtvaardigen 
zijn in deze Psalm meestal niet 
rijk, ze hebben juist last van de 
rijken en hebben zelf niet veel. 
Hier staat dat zulke mensen 
toch nog omkijken naar mensen 
die hulp nodig hebben. Ken jij 
ook zulke mensen, die zelf niet 
veel hebben en toch anderen 
helpen? En dan die laatste 
versregel: op welke manier kun-
nen zulke mensen hun kinderen 
tot een zegen zijn?

Spreuken 19: 4
Rijkdom maakt veel 
vrienden, een arme komt 
alleen te staan.

Deze spreuk zegt alleen iets 
over wat er in de praktijk ge-
beurt. Zie je dat zelf om je heen 
ook gebeuren? Kun je uit deze 
spreuk ook iets afleiden over wat 
goed of niet goed is om te doen 
met je geld?

Leviticus 25: 17
Benadeel je volksgenoten 
niet. Toon ontzag voor je 
God; ik ben de HEER, jullie 
God.

Omgaan met geld is eigenlijk 
een manier waarop je omgaat 
met de ander, met wie je zaken 
doet. En als je dat eerlijk doet, is 
dat weer een manier waarop je je 
ontzag voor God toont.

Leviticus 25: 23
Het land behoort mij toe 
en jullie zijn slechts vreem-
delingen die bij mij te gast 
zijn.

Dit zegt de HEER tegen de 
Israëlieten, als ze naar het 
beloofde land toe gaan. Het volk 
van God krijgt dus zoiets als een 
vluchtelingenstatus. Kunnen ze 
daar blij mee zijn, denk je?

Spreuken 19: 17
Wie barmhartig is voor een 
arme leent aan de HEER, 
die zal hem zijn weldaad 
vergoeden.

Hoe zou de HEER dat bijvoor-
beeld kunnen doen, dat ‘ver-
goeden’ van die weldaad? Tip: 
denk daarbij aan dit leven én aan 
het eeuwige leven.

Spreuken 30: 8 en 9
Maak me niet arm, maar 
ook niet rijk, voed me 
slechts met wat ik nodig 
heb. Want als ik rijk zou 
zijn, zou ik u wellicht ver-
loochenen, zou ik kunnen 
zeggen: ‘Wie is de HEER?’ 
En als ik arm zou zijn, 
zou ik stelen  en de naam 
van mijn God te schande 
maken.

Deuteronomium 14: 22
Ieder jaar moet u het 
tiende deel van de op-
brengst van uw akkers 
afdragen.

Ook dit is een wet voor Israël in 
het beloofde land. Zouden ze er 
moeite mee hebben om dat te 
doen? 

Christenen zijn het erover eens 
dat we ook nu nog moeten geven 
voor de dienst van de Heer, zoals 
de kerk en goede doelen. Ze 
verschillen van mening over de 
vraag of de wet van de tienden, 
de ‘tienprocentsregel’, nu ook 
nog letterlijk voor ons geldt. 
Sommigen zeggen bijvoorbeeld: 
die tien procent is nu niet meer 
een verplichting, maar wel een 
goede aanwijzing voor hoeveel je 
ongeveer kunt geven. Wat vind jij 
ervan om tien procent van jouw 
geld te geven?

Prediker 5: 19
Wanneer een mens ge-
niet van rijkdom en bezit, 
wanneer hem dat door God 
wordt toegestaan als zijn 
rechtmatig deel en hij zich 
verheugt in alles wat hij 
moeizaam heeft verwor-
ven, is dat een geschenk 
van God.

Matteüs 6: 24(b)-33
Jullie kunnen niet God 
dienen én de mammon.
Daarom zeg ik jullie: maak 
je geen zorgen over jezelf 
en over wat je zult eten 
of drinken, noch over je 
lichaam en over wat je 
zult aantrekken. (…) Jullie 
hemelse Vader weet wel 
dat jullie dat alles nodig 
hebben. Zoek liever eerst 
het koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid, dan 
zullen al die andere dingen 
je erbij gegeven worden.
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Matteüs 6: 24(b)-33 is een stukje (eigenlijk twee stukjes) uit de Bergrede van de 
Heer Jezus. ‘Mammon’ is het geld dat je achter de hand hebt. Zeg maar: wat je op 
je spaarrekening hebt staan. En wat je daardoor een veilig gevoel geeft: daar kan 
ik altijd nog op terugvallen. De beide uitspraken in dit stukje zijn ieder op zichzelf  
nogal bekend. Maar meestal worden ze dan los van elkaar gebruikt. Zoals je hier 
kunt zien hebben ze veel met elkaar te maken. Hoe dan? Wat is volgens Jezus het 
gevaar als je je zorgen maakt over eten en drinken en kleding?

E. Tot besluit

o Ga nu nog eens terug naar het lijstje met  
   uitgavenposten in A. Stel dat je honderd  
   euro hebt. Hoe zou je die over de uitgaven- 
   posten verdelen? Zet achter elke post hoe- 
   veel euro je daar dan aan zou besteden.    
    Vergelijk je antwoorden met die van degene  
   naast je en discussieer daar met elkaar over.

o Bedenk nog meer dingen die je niet voor     
   geld kunt kopen.
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Handleiding voor de leiders / leidsters

Je kunt dit onderwerp verdelen over twee of  drie avonden. In beide gevallen behan-
del je op de eerste avond onderdeel A en B. Kom je niet helemaal klaar met B, dan 
haal je dat op de tweede avond nog weer even op en rondt het af; het voordeel kan 
zijn dat dit Bijbelgedeelte door een stukje herhaling des te beter blijft hangen.

Op een latere avond bespreek je een aantal teksten uit D, naar keuze. Reserveer 
verder behoorlijk wat tijd voor E; laat de jongeren discussiëren in kleine groepjes of  
in de totale groep. Het kan nodig zijn dat je ook je eigen overwegingen geeft. Ver-
mijd de indruk dat telkens maar één antwoord juist is.

Als je drie avonden uittrekt, kun je op de tussenliggende avond onderdeel C doen 
met de groep; dat is gewoon leuk voor de afwisseling. Bedenk wel dat je apparatuur 
nodig hebt om het filmpje te bekijken. Eventueel kun je het de jongeren thuis laten 
doen, maar dan is het moeilijker om er een aantrekkelijke groepsbespreking over te 
hebben. Vervolgens heb je meer gelegenheid om een aantal teksten uit C te bespre-
ken. Zie verder nog het N.B. aan het slot van deze Handleiding.

B. 
Dit gedeelte is geschikt om in rollenspel te lezen. Rollen zijn: de verteller, de jonge-
man, Jezus (dan moet er geen bezwaar zijn om iemand deze ‘rol’ te laten lezen; 
anders neemt de verteller die waar), twee (of  meer) discipelen, Petrus.
 
Hoewel het Bijbelgedeelte vrij bekend is, kan de vers-voor-versmethode hier en daar 
moeilijk zijn voor de groep. Het kan helpen als je het eerst een keer of  twee ‘voor-
doet’.

Ter ondersteuning: “Jezus keek hem liefdevol aan.” Deze man zat er niet totaal 
naast, hij had veel goeds.

Jezus vraagt van deze man dat hij alles weg doet. En dan met Hem mee gaat op 
zijn aardse weg. Dat is niet hetzelfde wat Hij van al zijn leerlingen (discipelen) 
vroeg. Ook van ons vraagt Hij niet letterlijk dat wij al onze bezittingen verkopen. 
Hij vraagt wel dat ook wij met Hem het koninkrijk van God binnengaan. En dat we 
bereid zijn om voor Hem los te laten als het nodig is. Dat we bereid zijn om het met 
Hem alleen te wagen.

Jezus zegt dat rijken moeilijk het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Ze zitten 
te veel vast aan alles wat ze hebben. Denk ook aan de geschiedenis van de vrouw 
van Lot. Ze keek onderweg om naar alles wat ze achter moest laten. Dat werd haar 
ondergang. Dat een kameel door het oog van een naald gaat is onmogelijk.

De leerlingen beseffen dat ieder mens dan wel iets op aarde heeft waar hij of  zij te 
sterk aan vast zit. Niemand zal zomaar bereid zijn om alles op te geven voor Je-
zus. Maar God kan mensen wel zo ver brengen. Jezus en zijn koninkrijk zijn zo veel 
waard dat je daar al het andere wel voor kunt missen.
In zijn antwoord op de opmerking van Petrus zegt Jezus: je krijgt er ook eindeloos 
veel voor terug! In dit leven al, en straks nog ongelooflijk veel meer. Jezus noemt 
daarbij ook veel op wat niet voor geld te koop is.
.
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De echte vrijheid is dat je de aardse dingen, zoals geld, niet meer nodig hebt 
voor je levensgeluk. Maar dat je die uit Gods handen aanneemt om ze te gebrui-
ken, zoals Hij wil en zo lang als Hij wil.

C. Hier is een ‘spiekbriefje’ voor bij de vragen:

 1. Natuurschoon, het wonen, het leven samen met zijn vrouw.

 2. Hij moet ook aan de economische kant denken, aan de opbreng- 
  stenkant werken. Vanuit economisch perspectief  kijken. Het be- 
  heer en onderhoud van de natuur kost best veel geld.

Bespreek vraag 2 en 3 samen wat breder (bij vraag 4 komt een voorbeeld van 
het vastgoed ter sprake).

 3. Niet alleen de natuur, maar meer nog het vastgoed. Wat is dat?
  Wat zou de natuur kunnen opbrengen? Graan en andere voedsel- 
  gewassen, hout.
  En wat het vastgoed? Huur. Misschien entreegeld van toeristen.
 
 4. Welke vis in de rivier zit. Meer over het landhuis.
 
 5. Ik ben iemand van daden. Ik ga door tot het gaatje. Ik rust pas 
  als het voor elkaar is.

Webpagina’s waarin je nog wat verder kunt lezen over rentmeesters in onze 
eigen tijd (ongeveer in volgorde van de meest waardevolle info): 

http://landgoederen.net/landgoed_verhalen/index.php?p=nieuw_landgoed_ver-
halen_006_landgoed_witte 

http://www.twickel.nl/CM/PAG000013598/Beheer.html 
 
http://www.rentmeester.nl/rentmeesters?gclid=CPSB7-2C2rsCFbGWtAodp-
BoA1Q 
 
http://www.boerenvoornatuur.nl/index.php?mact=News,cntnt01,print,0&cntn-
t01articleid=42&cntnt01showtemplate=false&cntnt01returnid=96
 
http://www.krlmuseum.nl/reunies/Reunie1.htm   
iets boven het midden: afsluitingsbijeenkomst “grote slamatherdenking”

http://www.landschapoverijssel.nl/rentmeesterdag

D. 
Van deze tien teksten kies je er enkele uit om met de groep te bespreken, waar-
bij je rekening houdt met wat jouw groep aan kan. Het kan ook goed zijn om de 
groep zelf  te laten kiezen (nadat ze even het lijstje hebben kunnen doorkijken). 
Wie het eerst een tekst noemt ter bespreking, kan er dan meteen bij zeggen 
waarom; dan is de bespreking eigenlijk al begonnen. Als regel zal het nodig zijn 
dat je wat stuur aan de bespreking geeft en benadrukt wat de hoofdzaak in de 
tekst is.
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Bij Deuteronomium 14: 22 kun je de ‘Lagerhuismethode’ gebruiken: je laat 
de groep zich verdelen tussen voor- en tegenstanders van de stelling ‘De tien-
procentsregel geldt ook nog voor vandaag’. Je laat ze elk aan een kant van de 
kamer gaan zitten. Vervolgens laat je ze over en weer hun standpunt onderbou-
wen. 

Voor de spreuk van Agur uit Spreuken 30 kun je wat meer tijd nemen.
 

E.   
Nog meer dingen die je niet voor geld kunt kopen: broers en zussen, de zon, de 
lucht die je inademt, vrijheid, de kerk, liefde.

 N.B.:  Drie avonden achter elkaar over dit onderwerp zal voor deze leeftijd 
waarschijnlijk teveel zijn van het goede.  Als er stof  is voor een derde keer, zou  
daar ook een paar maanden later een avond voor ingepland kunnen worden. 
Dan kun je ook weer meten hoeveel er van de vorige keren over dit onderwerp is 
blijven hangen.
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Bijbelstudie voor jongeren van 16+

God en jouw bankpas       
   
          drs. Piet Houtman 
          Goudenstein 31, 
          3772 LA BARNEVELD 
          T 0342-750808, 
          E piet.houtman@hotmail.com
          I www.piethoutman.net

‘Geld, dat stom is, maakt recht wat krom is’, is een 
Nederlands spreekwoord. Geld is op zichzelf  dood 
spul, het doet niets, het kiest voor niemand partij, en 
toch heeft het een geweldige macht. Je kunt er niet 
alleen verkeerd mee omgaan en kwaad mee doen. Je 
kunt er kwaad zelfs goed mee laten lijken. Je kunt er 
getuigen mee omkopen waardoor misdaden in de doof-
pot verdwijnen. Je kunt als een Robin Hood uitdelen 
aan de armen waardoor je diefstal van de rijken min-
der verkeerd lijkt. Vaak wordt de spreuk nog uitge-
breid: ‘…en slim wat dom is’. Slim om je eigen voor-
deel te behalen, vaak ten koste van anderen.

Anders gezegd: je kunt met geld enorm veel kwaad 
doen. Geld is een grote verleiding. Hoe kun je er goed 
mee omgaan? Daarvoor moet God ons door zijn Woord 
leiden. Deze schets wil daar een hulpmiddel voor zijn.

Werken met de schets: opzet en indeling
Om het onderwerp recht te doen kun je er het beste twee avonden voor uittrekken. 
Er is zelfs wel genoeg stof  voor drie avonden, maar dat is misschien teveel van het 
goede. Je zult dan in elk geval goed genoeg in het onderwerp zitten om nog meer  
uit de schets voor jezelf  te kunnen gebruiken.

Onderdeel A dient om je gedachten te bepalen bij het onderwerp en waarom het 
belangrijk voor je is. Neem daarvoor 20 minuten, maximaal een half  uur. On-
derdeel B daagt je uit om in de spiegel te kijken, hoe jij zelf  tegenover geld staat. 
Timing als bij A.

Met onderdeel C verdiep je je in een Bijbelgedeelte dat richting wil geven aan 
hoe wij met geld omgaan. Uit de twee mogelijkheden kies je er een uit. De eerste 
avond lees je het gedeelte met elkaar hardop, en je begint met de bestudering. In 
het eerste gedeelte van de volgende avond rond je het af. Daarna ga je verder met 
keuzeonderwerpen uit D. Zoals daar aangegeven kun je die ook verdelen. Je hebt 
vervolgens misschien nog tijd over voor G en mogelijk voor F.  
Let erop dat je voor een aantal items van onderdeel D allemaal een bijbel voor je 
moet hebben.
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A.  Inleiding: Wat is geld voor ons?

 a. Hoe kom je aan geld?
  
 We gebruiken allemaal geld. Je ouders geven geld voor je uit en geven je   
 zakgeld. Vervolgens ga je (als het kan) zelf  werken en daarmee geld    
 verdienen. Je kunt ook geld lenen, bijvoorbeeld om een studie te kunnen   
 betalen. In verscheidene gevallen kun je op de overheid een beroep    
 doen voor geld. Verder kent de kerk een diaconie, waardoor gemeenteleden   
 die in geldnood verkeren geholpen kunnen worden.

Om over na te denken en met elkaar te bespreken:

Waar komt dat geld vandaan? Hoe komt het dat het bij (je ouders en) jou terecht-
komt? Het is niet vanzelfsprekend dat het er is!
 
 b. Waar gebruik je geld voor?

 Maak een lijstje van de verschillende soorten doelen waar je geld voor ge-  
           bruikt, zowel je ouders voor jou, als jij voor jezelf. Denk ook aan dingen   
 waar je in de toekomst geld dat je dan hebt, voor zult willen gebruiken.   
 Groepeer de doelen in vier tot zes hoofdgroepen. Doe dat met elkaar, of   
 bespreek je lijstje achteraf  in de groep en vul van daaruit je eigen lijstje  
 aan.

B.  Om over na te denken en te bespreken

Onder Nederlandse jongeren is een onderzoek gedaan over hoe ze met geld 
omgaan. Ze werden gevraagd te reageren op stellingen als:

 >  Ik vind het moeilijk om te sparen.

>  Ik verwacht later rijk te worden.

>  Geld interesseert mij niet veel.

>  Ik word graag geholpen bij geldzaken.

>  Ik zou me ervoor schamen als ik schulden zou hebben.

Kies een stelling en praat erover.
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Naar aanleiding van dit onderzoek is een indeling gemaakt in vier typen.

 1.  De trendsetter. Dit type jongere is gericht op status, geeft impulsief  geld  
 uit en heeft er geen behoefte aan om controle over zijn financiën te houden.  
 Hiertoe behoren 30 % van de jongeren.

 2.  De regelaar. Deze wil zijn financiën goed onder controle houden en geeft  
 geld niet zomaar uit. Status is voor hem niet belangrijk. Dit zijn er opnieuw   
 bijna 30 %.

 3.  De levensgenieter. Deze groep geeft makkelijk geld uit, maar hecht niet   
 aan status. Deze groep omvat 25 % van de jongeren.
 
 4.  De toekomstplanner. Deze groep is graag financieel onafhankelijk, 
 wil z’n financiën in de hand houden en vindt status belangrijk. Zij geven  
 niet impulsief  geld uit en gaan liefst niet voor een lening. Dit is de kleinste   
 groep: ruim 15 %.
 
Bron: Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB), Money Mindsets.

Op welk type lijk jij het meest?

C.  Gemeenschappelijke Bijbelstudie

I.  Eerste mogelijkheid: 1 Timoteüs 6 (twee gedeelten)
 
METHODE
 
Eerste stap: 
In de groep leest om de beurt, met de klok mee, iemand een vers. Je kunt een 
kort moment van stilte nemen om allemaal de tekst op je in te laten werken en te 
proberen te begrijpen wat die betekent. Daarna vertelt de voorlezer in eigen woor-
den wat de tekst zegt. De uitspraken van de verzen zijn algemeen, bedenk er een 
persoon als voorbeeld bij. De voorlezer zegt vervolgens wat hij of  zij ervan vindt: 
mooi, moeilijk om toe te passen, goed, of  iets dergelijks. 1-2 minuten per vers, 
totaal 10-15 minuten.
Enkele aantekeningen voor de verklaring van dit Bijbelgedeelte kun je vinden in de 
schets voor volwassenen.
 
Tweede stap:
Vorm drietallen. Ieder drietal neemt één vers voor z’n rekening. Als de groep klein 
is, kun je eventueel vers 6-8 samennemen, vers 9 en 10, en vers 18 en 19.
 
 (a)  De een neemt de ‘rol’ op zich om de tekst uit te leggen en aan de ander  
 over te brengen hoe belangrijk en waardevol die is voor een mens. Blijf    
 niet in algemeenheden steken, maar neem jezelf  en je gesprekspartner of    
 andere mensen die je kent in gedachten. Geef  voorbeelden. 
 De tweede neemt de rol op zich van tegenpartij. Die brengt tegenwerpingen  
 in tegen de tekst. In beide gevallen betreft het een rol; het gaat er niet om   
 dat je je persoonlijke overtuiging naar voren brengt. 
 De rol van de derde is die van waarnemer. Die luistert vooral goed naar wat   
 beide kanten inbrengen. 5-8 minuten.
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 (b)  Vervolgens brengt die derde een conclusie onder woorden, niet over   
 wie van beide het sterkst staat, maar over: waar zit de spits van dit  
 vers; wat vraagt God hier aan mensen om te geloven en te doen, waar een   
 mens uit zichzelf  niet toe geneigd is of  moeite mee heeft. Zo’n conclusie  
 bespreek je dan met z’n drieën. 3-5 minuten.

 Tenslotte ga je weer naar de plenaire groep. Uit ieder drietal breng je je   
 conclusie samengevat naar voren.

 Totaal van deze stap: 10 minuten of  iets meer.

Derde stap:
Eventueel kun je in de plenaire groep nog over de conclusies napraten.

II.  Een ander Bijbelgedeelte dat je kunt gebruiken is Lukas 19: 11-27,  
“De gelijkenis van de koning en de drachmen”. Bij dit gedeelte is de vers-voor-vers-
methode minder geschikt. De Zweedse methode is hier aan te bevelen. Die gaat 
als volgt. Iedereen krijgt 10 minuten om het gedeelte te lezen, enkele aantekenin-
gen te maken en een goede stelling te bedenken: 

o Zet een ? bij woorden of  (delen van) zinnen die niet duidelijk zijn.
 
o Zet een ! bij woorden of  (delen van) zinnen of  hele passages die belangrijk zijn.
 
o Plaats een      bij een gedeelte dat je emotioneel raakt.
 
o Onderstreep het gedeelte dat volgens jou de kern van deze gelijkenis is.
 
o Maar er een goede stelling over.
 
o Praat samen door over één of  twee stellingen.

Gedeelten uit 
1 Timoteüs 6.     

6  Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft,  
is het geloof  grote winst.
7  Wij hebben niets in deze wereld meegebracht  
en kunnen er ook niets uit meenemen.
8  Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar  
tevreden mee zijn.
9  Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding,  
raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en  
schadelijke begeerten die een mens in het verderf   
storten en ten onder doen gaan.
10  Want de wortel van alle kwaad is geldzucht.  
Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van  
het geloof  afgedwaald en hebben ze zichzelf  veel leed 
berokkend.

17  Draag de rijken van deze wereld op niet  
hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets  
onzekers te stellen als rijkdom, maar op God,  
die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te  
genieten.
18  En draag hun op om goed te doen, rijk te  
zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om  
te delen.
19  Zo leggen ze een stevig fundament voor de  
toekomst, en winnen ze het ware leven.
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Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis, aangezien 
hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig 
zou aanbreken.

Een paar opmerkingen over de uitleg:

o Deze gelijkenis staat bekend (vanuit oudere vertalingen) als de gelijkenis van de   
   ponden. Een pond = 100 drachmen. 

o Het gaat in deze gelijkenis niet alleen om omgaan met geld. Toch kun je die wel  
   ook op dit onderwerp toepassen.

o Deze gelijkenis lijkt erg op die van de talenten, maar is toch anders. Een  
   drachme is het dagloon van een arbeider. Het wettelijk minimumdagloon in  
   Nederland is € 68,21. Honderd drachmen is véél minder dan een talent, een  
   klein startkapitaaltje om een zaakje te beginnen.

o De drie apart genoemde dienaars behoren allemaal tot de (tien) dienaren van de  
  “man van voorname afkomst”. Twee worden positief  getekend, één negatief, dat  
   wil zeggen: trouwe dienaars komen het meest voor, maar ontrouwe ook.
   In een doek bewaren (vers 20) was een gewone manier van bewaren in die   
   wereld.

Lukas 19: 12-27    
 
12  Hij zei: ‘Een man van voorname afkomst ging 
op reis naar een ver land om het koningschap in 
ontvangst te nemen en dan terug te keren.
13  Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf  elk 
van hen honderd drachme en zei tegen hen: “Ga 
daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben.”
14  Maar zijn landgenoten haatten hem en 
stuurden afgevaardigden achter hem aan met de 
boodschap: “We willen niet dat die man koning 
over ons wordt!”
15  Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap 
had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het 
geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen 
wat ze met handeldrijven hadden verdiend.
16  De eerste kwam en zei: “Heer, uw geld heeft 
het tienvoudige opgeleverd.”
17  Zijn meester zei: “Voortreffelijk, je bent een 
goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent ge-
weest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur 
over tien steden.”
18  De tweede kwam zeggen: “Uw geld, heer, heeft 
het vijfvoudige opgebracht.”
19  Tegen hem zei hij: “Jij krijgt het bestuur over 
vijf  steden.”

20  Toen kwam de derde dienaar, die zei: “Heer, 
hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u 
bewaard.
21  Ik was bang voor u, omdat u een streng man 
bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en 
oogst wat hij niet heeft gezaaid.”
22  Zijn meester zei tegen hem: “Je bent een 
slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je 
veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en 
terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik 
niet heb gezaaid?
23  Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank 
in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn ter-
ugkeer met rente kunnen opvorderen.”
24  En tegen degenen die erbij stonden zei hij: 
“Neem hem de honderd drachme af  en geef  
ze aan de knecht die het tienvoudige verworven 
heeft.”
25  Ze zeiden tegen hem: “Heer, hij heeft al het 
tienvoudige!”
26  “Ik zeg jullie: wie heeft zal nog meer krijgen; 
maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft 
worden ontnomen.
27  En die vijanden van mij die niet wilden dat ik 
koning over hen werd, breng hen hier en dood ze 
voor mijn ogen.”’
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D. Keuzeonderwerpen voor Bijbelstudie
 
Hieronder volgen negen onderwerpen. Dat is best veel. Het is niet de bedoeling dat 
je ze allemaal afwerkt in de groep. Maak een keus. Reken per onderwerp op on-
geveer een half  uur tot drie kwartier.
Een mogelijkheid is, de groep te verdelen in subgroepjes van drie of  vier, die elk 
een onderwerp voor hun rekening nemen. Aan het eind van de bespreking kun je 
dan een stelling over je onderwerp formuleren die je in de grote groep brengt.

1. Geld is een middel om iedereen een bestaan te geven
Lees Leviticus 25: 1-24 eerst voor jezelf. Denk daarbij aan de Bijbelse geschiede-
nis van de verovering van het beloofde land (Jozua 1 en volgende hoofdstukken) 
en de verdeling ervan (hoofdstuk 13 en volgende) onder leiding van Jozua: iedere 
stam kreeg een eigen grondgebied. Het land, waar de Israëliet op woonde en 
boerde, was de bron van levensonderhoud voor hem en zijn gezin.
 
Als hulpmiddel bij het lezen kun je het volgende overzicht gebruiken:
 
vs. 1-7  Elk zevende jaar is een ‘sabbatsjaar’. Dan moet je het land laten rusten, er 
niets op verbouwen.
 
vs. 8-12  Om de zeven sabbatsjaren is er een ‘jubeljaar’ (‘jubel’ = ‘jobeel’  <b als v 
uitspreken> = ramshoorn; het jaar wordt aangekondigd met een ramshoorn). Dan 
mag iedereen naar zijn eigen grond en familie teruggaan.
 
vs. 13-17  De grond wordt dan ook eigenlijk niet verkocht, alleen het vruchtgebruik 
tot aan het jubeljaar wordt ‘verkocht’. Eigenlijk kan het land dus alleen verpacht 
worden.
 
vs. 18-22  Als je je aan de wetten van de HEER houdt, hoef  je niet bang te zijn dat 
je er nadeel door zult lijden, want Hij zal je zegenen.
 
vs. 23  is een kernzin, daarover zo dadelijk.
 
vs. 24-28  Grond mag alleen verpacht worden. Dit kan gebeuren als iemand in de 
schuld raakt en zijn grond moet afstaan als onderpand voor die schuld. (Vergelijk: 
hypotheek.) Als er genoeg geld beschikbaar komt, mag de schuld worden afgelost, 
zodat de schuldenaar zijn grond terugkrijgt. Zo niet, dan krijgt hij dat in ieder 
geval in het jubeljaar terug. – 
Het centrale vers in Leviticus 25 is vers 23. We lezen eerst het tweede gedeelte: 
“Het land behoort mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast 
zijn”. Hoe kun je dat begrijpen tegen de achtergrond van de geschiedenis?

Het volk van God krijgt dus zoiets als een vluchtelingenstatus. Kunnen ze daar blij 
mee zijn?

De conclusie staat in het eerste deel: “Land mag nooit verkocht worden, alleen ver-
pand”. Als iemand zijn land had moeten verpanden, mocht hij of  iemand die hem 
hielp het altijd weer terugkopen. Lukte dan niet, dan mochten hij en zijn gezin 
(familie) er in het ‘jubeljaar’ weer naar terug. Wat betekende dat voor de Israëliet? 
Denk hierbij aan de geschiedenis van Nabot (1 Koningen 21): hij wilde zijn wijn-
gaard niet aan koning Achab verkopen; dat mocht hij niet.
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Wat betekent deze wet nu voor ons, hoe wij ons geld en bezit moeten zien en er-
mee omgaan? Hoe vind je dat? (Bijvoorbeeld fijn, vreemd, moeilijk…)

In 2 Korinthe 8 en 9 schrijft Paulus over de collecte voor Jeruzalem. Lees hoofd-
stuk 8: 12-15. In vers 15 haalt Paulus iets aan uit de geschiedenis van het manna 
in de woestijn, Exodus 16: 2-4 en 13b-18. Het vers dat Paulus aanhaalt is daar 
vers 18. Wat betekende die gebeurtenis voor de Israëlieten in de woestijn? En wat 
wil Paulus daarmee aan de Korinthische christenen duidelijk maken over de col-
lecte? Trek nu een conclusie voor ons als christenen in deze tijd: wat voor men-
taliteit vraagt dit van ons? En wat voor daden?

2. Werken om te eten

Voor geld moet je werken. Geld is om zelfstandig te zijn. De arbeider is zijn loon 
waard

Israël was van oorsprong een agrarische samenleving. De Israëlitische boer moest 
voor zijn inkomen en eten werken. Wel beloofde de HEER zegen en goede oogsten 
als ze Hem gehoorzaam waren, en trof  Hij in zijn wet regelingen voor wie niet 
(goed) kon boeren, maar de regel was dat de Israëliet moest werken. In het boek 
Spreuken staan waarschuwingen tegen luiheid. 

Hieronder volgen twee gedeelten uit Spreuken 6, die direct op elkaar volgen. Vat 
elk ervan in eigen woorden samen en trek een conclusie over wat dat voor ons 
vandaag betekent.

Je kunt hierbij, of  in plaats hiervan, ook lezen 24: 30-34.
Met behulp van een concordantie kun je eventueel nog meer teksten opzoeken 
waarin het woord ‘luiaard’ in Spreuken voorkomt. Je kunt ook op Google zoeken op 
‘bijbel luiaard’.

Er waren ook mensen in loondienst. Daarover staat in Leviticus 19: 13: “Betaal 
een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit.” In verschillende Bijbelgedeelten 
wordt gezegd: “De arbeider is zijn loon waard” (Lukas 10: 7, 1 Timoteüs 5: 18). 
Daarbij wordt een verband gelegd met de wet: “U mag een rund bij het dorsen niet 
muilkorven” (Deuteronomium 25: 4).

Spreuken 6, 
6  Ga naar de mieren, luiaard, 
kijk hoe ze werken en word wijs. 
7  Hoewel er onder hen geen leider is, 
geen aanvoerder, geen koning, 
8  halen ze in de zomer voedsel binnen, 
leggen ze in de oogsttijd een voorraad 
aan. 

9  Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven 
slapen, 
wanneer kom je uit bed? 
10  Nog even dan? Nog even slapen, 
nog een beetje rusten, 
een ogenblik nog blijven liggen? 
11  Armoede overvalt je als een 
struikrover, 
gebrek slaat je neer als een bandiet.
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Meer uitgewerkt vinden we deze gedachte, met die verwijzing naar de wet,  
in 1 Korinthe 9: 7-10.
 
Christenen moeten werken voor hun brood, schrijft Paulus in zijn brieven, Efeze 4: 
28, 1 Tessalonicenzen 4: 11 en 12 en 2 Tessalonicenzen 3: 6-15. (De opvatting dat 
dat niet-werken te maken had met de verwachting dat de Heer Jezus spoedig zou 
terugkomen, is onwaarschijnlijk.)
 
Om welke redenen is het volgens deze teksten belangrijk dat christenen werken 
voor hun brood?
 
Zijn deze regels nog actueel?
 
Wat kun je zelf  zoal doen om door middel van werk in je levensonderhoud te 
voorzien? Wat kun je al van tevoren doen om (ook) in de toekomst door middel van 
werk in je levensonderhoud te voorzien?

3. Rijk en arm
 
Geld is ongelijk verdeeld. Rijken en armen moeten goed met elkaar omgaan. Denk 
bij dit onderdeel na over de vraag: ben je rijk, of  arm, of  iets er tussenin? Waarom 
vind je dat?
 
Er zijn rijken en armen. De tegenstelling is vaak schrijnend groot. Ook in Neder-
land is er armoede. Het maakt verschil waar je precies de grens legt. Is een gezin 
arm als er wel geld is voor eten en kleding maar niet om de wasmachine te re-
pareren? Of  is een gezin al arm als er geen geld is voor een schoolreisje voor de 
kinderen en een cadeautje als ze naar een verjaardag gaan? De cijfers spreken van 
rond de 7% armen in Nederland. In ieder geval hebben velen, en veel gezinnen, 
moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Stel dat iemand in jullie Bijbelstudiegroep 
arm is, zou de sfeer dan zo zijn dat daar zonder moeite over gepraat kan worden?
In de Bijbel gaat het ook doorlopend over de tegenstelling tussen rijk en arm.  
 
Je kunt uit de volgende vier onderdelen (a) – (d) er twee kiezen.

 (a)  Lees Deuteronomium 15: 1-11. 
 Hoe kun je vers 4 en vers 11 met elkaar rijmen? (Zie ook vers 5.) Wat is   
 het doel van het geven aan de armen? Dit is maar één van de vele oproepen  
 in de Bijbel om vrijgevig te zijn voor de armen.

 (b)  In het boek Spreuken staan veel uitspraken over rijken en armen. Ze   
 laten in verschillende ‘plaatjes’ zien hoe rijken en armen in de samenleving   
 staan, met name ten opzichte van elkaar. Hier volgen er enkele. Bespreek 
  bij elk daarvan hoe je dit herkent in je eigen omgeving of  verder in de  
 wereld, in het nieuws. Trek ook een conclusie over wat de rijke zou moeten  
 doen, en (zo mogelijk) wat de arme zou moeten doen.
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 (c)  Lees Spreuken 30: 7-9. Waarom wil Agur liever niet rijk zijn? En waarom  
 niet arm? Kun je nu ook merken dat rijkdom en armoede zulke gevolgen   
 hebben als waar Agur hier bang voor is?

 (d)  Lees Prediker 5:  9-6: 9 door en pik daar de volgende elementen uit op: 
   
  Waarom is rijkdom niet zo fijn en waardevol als je zou kunnen 
  denk en? Wat gaat er zoals mis in het leven van een rijke?

  Wat voor positieve dingen kan iemand die niet rijk is genieten in het   
  leven?

4. Het gevaar van rijkdom

Kies een of  twee uit de volgende vier Bijbelgedeelten.

 (a)  Rijken komen er in de Bijbel in het algemeen  
 niet goed af. Bij de profeten lezen we felle woorden  
 tegen de rijken. De profeet die hierom het meest  
 bekend is is Amos. Lees Amos 6: 1-7. Wie zijn deze  
 mensen precies, tegen wie de profetie zich richt? 
 Welke dreiging ziet de profetie dichterbij komen? 
 Wat doen deze mensen? En wat ontbreekt 
 bij ze?
 
 (b)  Lees de geschiedenis van de rijke jongeman die bij Jezus kwam, 
 Matteüs 19: 16-26. Wat vroeg Jezus precies van hem? Wat was de reactie   
 van de leerlingen? Waarom denk je dat een rijke er moeite mee heeft om  
 het koninkrijk van de hemel binnen te gaan?
 
 (c)  In Lukas 12: 15-21 vertelt Jezus een gelijkenis over een rijke man. Wat  
 was de dwaasheid van deze man?
 
 (d)  Lees Matteüs 6: 24. In de naam ‘Mammon’ zit hetzelfde woord als in  
 ‘amen’. Het is het geld waarop je vertrouwt, het spaargeld waarmee je je  
 veilig voelt, wat er ook gebeurt. Wat bedoelt Jezus hier? Wat moeten zijn 
 hoorders, ook wij, daarmee? 
 Lees nu het directe vervolg, vers 25-34. Wat zegt Jezus hier dat we niet   
 moeten doen, en wat wel? 
 Wat is het verband tussen dit gedeelte en vers 24? Let op het woord  
 ‘daar om’ in vers 25. Welke levenshouding wil Jezus bij ons aandringen met  
 dit hele gedeelte, vanaf  vers 24 tot het eind?

Spreuken 14: 20, 
Een arm mens wordt zelfs door zijn 
vriend gehaat,
wie rijk is heeft veel vrienden.

Spreuken 18:23
Een verschoppeling bidt en smeekt,
de rijkaard antwoordt hem hooghartig.

Spreuken 22:2
Een arme en een rijke hebben dit 
gemeen:
de HEER heeft hen beiden gemaakt.
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Om te lezen

Wat is dat toch met dat geld?
Iemand zei tegen een rabbi: ‘Ik snap er niets van. 
Kom je bij een arme, dan is hij vriendelijk en helpt 
waar hij kan. Kom je bij een rijke, dan ziet hij 
niemand staan. Wat is dat toch met dat geld?’
De rabbi antwoordde: ‘Ga eens aan het raam 
staan. Wat zie je?’
‘Ik zie een vrouw met een kind.’
‘Goed’, zei de rabbi, ‘ga nu eens voor de spiegel 
staan. Wat zie je nu?’
‘Rabbi, wat zou ik zien? Ik zie alleen mijzelf.’
‘Zie je’, zei de rabbi, ‘het raam is uit glas gemaakt 
en ook de spiegel. Maar men hoeft slechts een 
klein beetje zilver achter het glas te leggen en 
het resultaat is dat je alleen jezelf  ziet. Dit is het 
gevaar voor de rijke. Hij is zo ingenomen met zich-
zelf, dat hij anderen en de Andere niet meer ziet.’

5. Als je arm bent

Psalm 37 is een (lange) les voor mensen die zelf  niet rijk zijn, maar last hebben 
van de druk van de rijken. Bedenk of  dat ook op jou van toepassing is. Denk daar-
bij bijvoorbeeld aan het nieuws over de rol van de banken in de economische crisis 
van 2008 en volgende jaren.
Zouden er ook mensen zijn die minder rijk zijn dan wij en last hebben van de druk 
van de rijken in de wereld zoals wij?
We lezen Psalm 37. Bespreek die aan de hand van de volgende vragen:

o Tegen welk gedrag waarschuwt deze Psalm de arme?

o Welke kwalijke praktijken van de rijken en machtigen worden hier genoemd?

o Op welke levenshouding dringt de Psalm aan? Let ook op de verschillende be-   
   woordingen die daarvoor gebruikt worden.

o In deze Psalm worden de machtigen gelijkgesteld met de zondaars, degenen die  
   kwaad doen. De aangesproken mensen worden op een lijn gesteld met de recht 
   vaardigen. Begrijp je deze parallel? En vind je dat terecht?

o Wat mag je van de HEER verwachten?

o Wat kun je wel doen? Wat doen rechtvaardigen volgens deze Psalm?

o Hoe loopt het af  met degenen die kwaad doen?

o Wat mogen de rechtvaardigen in de toekomst voor zichzelf  verwachten?



GEMEENTESCHETS
www.steunpuntbijbelstudie.nl22

 

De Heer Jezus haalt in zijn Bergrede, in de ‘zaligsprekingen’, deze Psalm aan: in 
Matteüs 5: 5 hoor je Psalm 37: 11a terug. Het voert wat ver om in dit verband een 
gedeelte uit de Bergrede te bestuderen en toe te passen, maar het zou wel verhel-
derend zijn. Jezus past deze woorden toe op mensen die niet hun kracht zoeken in 
aardse middelen, maar alleen bij God, en dus nu bij Hem.

Lees over wat de arme kan doen en wat de Heer van hem of  haar verwacht 
Lukas 18: 1-8.

Denk ook aan de geschiedenis van Ruth. Wat deden Ruth en Naomi toen ze als 
armen (weer) in Betlehem woonden?

Kunnen rijke mensen ook iets met deze Psalm? Bedenk en bespreek wat voor 
boodschap ervan uitgaat voor rijken. Uiteindelijk gaat het erom wat deze Psalm 
jou zelf  te zeggen heeft.

6. Delen

Vaak dringt de Bijbel er op aan, royaal te geven aan de armen. Voorbeelden zijn: 
Deuteronomium 15: 7-11 en 1 Timoteüs 6: 18.

Een voorbeeld van armenzorg waarbij de armen wel geacht werden zelf  te werken, 
vinden we in Deuteronomium 24: 19-22. Hoe paste Boaz dat toe in de geschiede-
nis van Ruth?

Uitgangspunt daarvoor is dat je samen het volk van God bent. Je bent een ge-
meenschap, je hoort bij elkaar als broeders (en zusters).

Heel sterk zie je dat in de kerk in Jeruzalem in de eerste tijd na Pinksteren. Lees 
daarover Handelingen 2: 45 en 46, 4: 32-35 en 6: 1-6.

Hierboven, in onderdeel 1 ‘Geld is een middel om iedereen een bestaan te geven’, 
vind je aan het eind een bespreking van enkele verzen uit 2 Korinthe 8 en 9. In die 
passage is ‘delen’ ook het hoofdthema.

Psalm 37: 34
Vestig je hoop op de HEER 
en blijf op de weg die hij wijst, 
hij zal je aanzien geven en grondbezit, 
je zult beleven dat zondaars worden 
verdelgd.

Handelingen 4: 34 en 35
Niemand onder hen leed enig gebrek: 
wie een stuk grond of een huis bezat, 
verkocht het, bracht de opbrengst naar 
de apostelen en legde die aan hun voet-
en neer, waarna het geld naar behoefte 
onder de gelovigen werd verdeeld.
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7. Geld is om te gebruiken

Zowel rijken als armen krijgen in de Bijbel aanwijzingen over goede manieren om 
hun geld te gebruiken. In keuze-thema 1 hierboven, ‘Geld is een middel om ieder-
een een bestaan te geven’, ging het al over levensonderhoud. Royaal geven voor de 
armen komt aan de orde in item 6 hierboven. Hier volgen nog wat bredere aan-
wijzingen over zinvol gebruik van geld. Je kunt een deel van je groep(je) het 
gedeelte uit Lucas 16 laten doen en een ander deel dat uit Deuteronomium 14.
God voorziet ons van middelen om ervan te genieten, lazen we in 1 Timoteüs 6. 
In de vorige vertaling (NV51) stond “ten gebruike”. Het gaat hier dus niet speciaal 
om het genieten van luxe, extraatjes en uitgaan. De bedoeling is dat je van het 
gebruiken van je geld in het algemeen, ook van de gewone alledaagse dingen die je 
ervoor koopt, geniet. Bijvoorbeeld van je eten: dat je het niet achteloos wegwerkt 
omdat je het nu eenmaal nodig hebt, maar met aandacht en dankbaarheid proeft 
hoe lekker het is (een eigentijds woord hiervoor is ‘mindfulness’). De ‘wijsheids-
boeken’, Spreuken en Prediker, leren ons: “Beter een schotel groente, waar liefde 
heerst, dan een gemeste os en haat daarbij” (Spreuken 15: 17). 

Als je slordig met geld omgaat kom je in de problemen. Lees Lucas 16: 1-9. Je-
zus zegt als conclusie, dat de rentmeester ‘slim’ had gehandeld; wat had hij dan 
precies gedaan met zijn geld? Lees extra aandachtig vers 9 en breng zelf  onder 
woorden wat Jezus daar zegt. Wat vind je van het advies om geld te gebruiken om 
vrienden te maken? Wat vind je ervan wat Jezus aangeeft als het beoogde doel van 
dat gebruik?
 
In Deuteronomium 14: 22-29 staat een wet voor het vieren van een feest. De aan-
leiding is dat de Heer zegen heeft gegeven en inkomen. De Israëlieten moesten dat 
vieren samen met degenen die geen eigen inkomen hadden.

Om te lezen

Honger en eten in het concentratiekamp
Dit is een waar gebeurd verhaal. Yanek Gruner, een joodse jongen in Krakau, is tien jaar als 
de Duitsers het land binnenvallen (1939). De joden moeten in een getto wonen. Zijn ouders 
worden weggevoerd en hij komt zelf  in een werkkamp even buiten de stad terecht. Daar 
ontmoet hij zijn oom Moshe, die hem leert hoe hij moet overleven. Een van de regels is: deel 
nooit je voedsel met een ander. De oom kan soms een extra rantsoen kopen voor hen beiden. 
Ondanks alle slimheid wordt de oom op een keer zomaar doodgeschoten. Intussen is Yanek 
een geoefende overlever geworden. Hij komt van het ene kamp in het andere terecht en 
beleeft wreedheid, honger en de ellende en dood van zijn kampgenoten, ook van een vriend 
die net zo oud is als hij. Een enkele keer kan hij even aansterken omdat er wat meer te eten 
is, maar als je niet meer gewend bent aan voldoende voedsel, word je ook van eten ziek. 
Gevangenen kunnen ook tegenover elkaar wreed zijn en stelen soms elkaars voedsel. Maar 
heel soms is er ook iemand die net het verschil maakt, bijvoorbeeld door een homp brood te 
delen.

Op een lange mars door Tsjechië naar het kamp Dachau stoppen de bewoners de gevan-
genen af  en toe wat eten toe. Maar in Dachau zelf  krijgen veel joden tyfus, kunnen ze nau-
welijks nog werken en heerst er chaos. Dan komt het einde van de oorlog. De Amerikanen 
bevrijden Dachau en Yanek kan mee-eten met de soldaten. Hij emigreert naar Amerika en 
verandert zijn naam in Jack. Alan Gratz heeft zijn levensverhaal beschreven in het boek ‘De 
jongen die tien concentratiekampen overleefde’ (uitg. Kluitman, Alkmaar, 2013).
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8. Diaconie

De kerk heeft diakenen. ‘Diakonein’ (Grieks) betekent dienen. Diaconie is dienst, 
diaken is dienaar. Het is een aanduiding van het werk van Christus, van het ambt 
in het algemeen, en van het diakenambt in het bijzonder.

De collecte in de kerk was in oude tijden vooral voor diaconaal werk. We letten dan 
vooral op de avondmaalscollecte. Aan het avondmaal zie je de gemeente als het 
‘lichaam van Christus’, die leeft en samenleeft dank zij Hem. Dat bij elkaar horen 
moet ook in de zorg voor de armen zichtbaar worden.

Geldgebrek staat niet op zichzelf, maar heeft te maken met omstandigheden, 
zoals ziekte, handicap, weduwe of  gescheiden zijn en dan vooral met kinderen,  
‘een grote afstand tot de arbeidsmarkt’, schulden waar geen inkomsten tegenover 
staan, vreemdeling zijn. Dat zijn allemaal problemen of  noden waar diakenen aan-
dacht voor hebben.

Het diaconale werk wordt door de gemeente niet aan diakenen uitbesteed. Dia-
kenen zijn er om de gemeente voor te gaan en te stimuleren om zelf  in haar ge-
heel diaconale gemeente te zijn.
Hieronder volgen een aantal Bijbelteksten. Laat ieder in de kring, bij toerbeurt, 
een tekst hardop voorlezen en dan zeggen wat dat volgens hem of  haar te zeggen 
heeft voor het diaconale werk in de gemeente.

Vragen om te bespreken:

o Hoe zou je het vinden om diaken in jouw gemeente te zijn?

o Wat voor soort mensen zouden diakenen moeten zijn?

Ps. 146: 6b-9  
hij die trouw is tot in eeu-
wigheid, recht doet aan 
de verdrukten, brood geeft 
aan de hongerigen. De 
HEER bevrijdt de gevan-
genen, de HEER opent 
de ogen van blinden, de 
HEER richt de gebogenen 
op, de HEER heeft de 
rechtvaardigen lief, 
de HEER beschermt de 
vreemdelingen, wezen en 
weduwen steunt hij…

Marcus 10: 45  
“…want ook de Mensen-
zoon is niet gekomen om 
gediend te worden, maar 
om te dienen en zijn leven 
te geven als losgeld voor 
velen.”

Johannes 13: 14 en 15  
“Als ik, jullie Heer en 
jullie meester, je voeten 
gewassen heb, moet je 
ook elkaars voeten was-
sen. Ik heb een voorbeeld 
gegeven; wat ik voor jullie 
heb gedaan, moeten jullie 
ook doen.”

Handelingen 4: 32  
De groep mensen die 
het geloof had aanvaard, 
leefde eendrachtig samen. 
Geen van hen beschou-
wde zijn bezittingen als 
zijn persoonlijk eigendom, 
want ze hadden alles ge-
meenschappelijk.

2 Korinthe 8: 9    
Tenslotte kent u de liefde 
die onze Heer Jezus Chris-
tus heeft gegeven: hij was 
rijk, maar is omwille van 
u arm geworden opdat u 
door zijn armoede rijk zou 
worden.

Jakobus 1: 27 
Voor God, de Vader, is 
alleen dit reine, zuivere 
godsdienst: weduwen en 
wezen bijstaan in hun 
nood, en je in acht nemen 
voor de wereld en onbe-
rispelijk blijven.
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9. Lenen en schulden
 
‘Geld lenen kost geld!’ Deze waarschuwing is verplicht ingevoerd, omdat de er-
varing leerde dat veel mensen door geld te lenen in de problemen komen. 
 
Je ontkomt er niet altijd aan om geld te lenen. Zo zul je, als je een huis koopt en 
inricht, een hypotheek nemen. Een deel van je inkomen gaat naar woonlasten; 
dat is normaal en geldt ook bij huren. Als je een studie volgt, ga je meestal een 
lening aan. Soms wordt die later omgezet in een schenking. De overheid biedt op 
dit terrein speciale mogelijkheden. De gedachte is dat je dank zij je diploma werk 
vindt waardoor je de lening later terug kunt betalen. Als je een zaak begint, kun je 
een lening nodig hebben die je terugbetaalt als de zaak eenmaal loopt. In al deze 
gevallen is het niet zeker dat je later altijd aan je terugbetalingsverplichting kunt 
voldoen.

Maar het is heel verleidelijk om geld te lenen om andere redenen. Als iedereen 
een auto of  een mobieltje heeft, wil jij niet achterblijven, ook al heb je er geen geld 
voor. En geld lenen is heel makkelijk. Het begint al met kopen op afbetaling. Win-
kels, banken en andere instanties willen graag dat je geld leent, want dan moet 
je rente betalen en daar verdienen zij aan. Tegenwoordig gelden er voor banken 
wel beperkingen: ze moeten erop toezien dat de klant redelijkerwijs verwacht kan 
worden aan zijn verplichtingen te voldoen.

Als je geld leent maak je schuld. Die moet je meestal in een aantal maandelijkse 
termijnen afbetalen. Veel mensen, ook jongeren, komen daardoor in de problemen. 
Schulden stapelen zich makkelijk op en de vaste uitgaven gaan ook door. Tenslotte 
kunnen mensen in een schuldhulpverleningstraject terechtkomen. Dat is heel hard; 
elke keer als je inkomen krijgt, gaat een flink deel ervan naar de schuldeisers. Wie 
schulden heeft gaat daarom vaak zijn schuldeiser, die rijker is dan hij of  zij, haten.

Het is belangrijk dat jongeren van huis uit leren verantwoord met geld om te gaan. 
‘De tering naar de nering zetten’ is daarbij een goed startpunt. De meeste kin-
deren krijgen zakgeld, en daar begint het al: waar kun je dat het beste voor ge-
bruiken, en wat moet je er in ieder geval van betalen en dus apart houden (bijvoor-
beeld kleding, bijdragen voor de kerk en goede doelen)?
Het is overigens lang niet altijd iemands eigen schuld als hij of  zij in geldnood 
komt. Zie het gedeelte over de diaconie.

Toelichting: een borg is iemand die belooft voor een ander  
te betalen als die dat niet zelf kan.

Bespreek tenslotte de volgende stelling:

 >  Als iemand door eigen schuld in geldproblemen komt, is   
 het billijk als hij of  zij minder royaal geholpen wordt.

Spreuken 22: 7
De rijke heerst over de 
armen, en de man die 
leent, is een knecht van 
de  uitlener.

Spreuken 17:18  
Wie al te makkelijk een 
handslag geeft, 
wie zomaar borg staat voor 
een ander, 
ontbreekt het aan verstand.

Deuteronomium 15:6   
Dan zal de HEER, uw God, 
U zeker zegenen, zoals Hij 
beloofd heeft. U zult aan 
veel volken leningen ver-
strekken, maar zelf hoeft 
u niet te lenen. U zult over 
veel volken macht uit-
oefenen, maar zij niet over 
u.
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E. Om over na te denken

Je vindt nog meer van dit soort materiaal in ‘Om over na te denken’ in de schets 
voor 12-16.

F.  Welke van de volgende stellingen past het meest bij jou?

  1.  Ik vind het moeilijk om met geld om te gaan op de   
      manier die de Heer wil.

 2.  Wat de Heer zegt over de manier waarop Hij wil dat wij  
      met geld omgaan, geeft mij een vrij gevoel.

 3.  Dat ik christen ben maakt voor de besteding van mijn  
      geld niet veel uit.

Om te lezen

Ps. 49 uit Psalmen voor nu
Dit is een lied, bewoners van de aarde
voor iedereen, voor armen en voor rijken
Ik heb veel wijze woorden aangehoord
Ik speel gitaar, en wat ik zeg is waar

Waarom zou ik in slechte tijden bang zijn
Waarom moet ik mijn vijanden ontlopen
Want hoeveel geld een mens ook heeft
De dood is zeker, God is niet te koop

Al ben je wijs, je zult ooit moeten sterven
En je bezit is voor je erfgenamen
Met wie naar geld of  roem zoekt loopt het af
Als met een dief, die vindt een donker graf

De mensen die alleen zichzelf  geloven 
Volgen de dood en komen nooit meer boven
wie eerlijk leeft, staat straks weer op
zodra het licht wordt, God heeft ons gekocht

Wees niet jaloers op rijkdom, die blijft achter
Met geld en al zijn hele generaties
verdwenen in de nacht. De rijke dwaas
blijft niet bestaan, zal als een beest vergaan.

Lukas 12: 20 en 21
‘(…) Maar God zei tegen 
hem: “Dwaas, nog deze 
nacht zal je leven van 
je worden teruggevor-
derd. Voor wie zijn dan 
de schatten die je hebt 
opgeslagen?” Zo vergaat 
het iemand die schatten 
verzamelt voor zichzelf, 
maar niet rijk is bij God.’

Lees, om deze tekst goed 
te begrijpen, het hele 
gedeelte vanaf vers 15.

Lukas 16: 9
Ook ik zeg jullie: maak vrienden  
met behulp van de valse mammon,  
opdat jullie in de eeuwige tenten  
worden opgenomen wanneer de  
mammon er niet meer is.

Om deze tekst goed te begrijpen, kun je het beste het 
hele gedeelte vanaf vers 1 lezen. ‘Maak vrienden met 
behulp van je geld’: dat zal dus niet gaan over hoe je 
vrienden moet maken (zoals de verloren zoon deed in 
de gelijkenis direct hiervoor), maar waar je je geld voor 
moet gebruiken. Hoe pas je dat toe? Wat zal volgens 
Jezus het resultaat zijn? Kun je je dat voorstellen?
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G.  Meningenmarkt

Kies met elkaar een van de volgende stellingen uit. Daarover ga je dan je stand-
punt bepalen: eens of  oneens? Bedenk eerst argumenten voor en tegen (neem 
daarvoor echt de tijd). Vervolgens kun je, per stelling, de deelnemers letterlijk een 
standpunt laten innemen: ‘eens’ aan de ene kant van de kamer, ‘oneens’ aan de 
andere kant. Je kunt dan eventueel nog een ‘debat’ laten voeren. Een of  twee uit 
elke groep noemen hun argumenten. Vervolgens gaan uit elke groep een of  twee 
op de genoemde argumenten in. Het is dan wel belangrijk dat je strak de hand 
houdt aan wie aan de beurt is om te praten. Op die manier houd je het debat ook 
beperkt in tijd. Nadat je een stelling zo hebt besproken, kun je er nog een doen.

 > Als je geld hebt mag je zelf weten wat je ermee doet.

 > Als je niet rijk bent is het makkelijker om op de Heer   
      alleen te vertrouwen.

 > Bij het geven aan armen en voor goede doelen moet   
      hulp aan christenen voorop staan.

 > De Bijbel beveelt uitgaan aan als een van de goede  
      mogelijkheden om geld voor te gebruiken.

 > Christenen zouden, net als het oudtestamentische  
      Israël, ‘tienden’ (een tiende deel) van hun inkomsten   
      moeten geven voor de kerk en christelijke  
             goede doelen.

 > Geven aan goede doelen is een christenplicht.

 > Een van de belangrijkste taken van christenen in 
      Nederland is op te komen voor de armen in de wereld.

 > Als christen behoor je ‘fair trade’-producten te kopen.
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Bijbelstudie voor volwassenen

God en onze bankrekening     
    
          drs. Piet Houtman 
          Goudenstein 31, 
          3772 LA BARNEVELD 
          T 0342-750808, 
          E piet.houtman@hotmail.com
          I www.piethoutman.net

A.  Inleiding en overzicht

Geld stinkt, geld helpt, geld vervuilt, geld vecht, geld verbindt, geld ontwricht, geld 
ontspant, geld zorgt, geld verwoest, geld bouwt, geld verziekt, geld ontdekt, geld 
doodt, geld geneest. Dit is nog maar een deel van een tv-spotje van een bank. Kor-
tom, geld kan alle kanten uit. Geld verwart. Voor een heer van stand speelt geld 
geen rol, is een bekende uitspraak van Olivier B. Bommel, maar in ons leven speelt 
het een heel grote rol. Zo groot, dat je makkelijk het overzicht verliest en de draad 
kwijtraakt. 

Veel dingen die in een meer traditionele samenleving ‘in natura’ plaatsvinden, 
gaan bij ons via geld. In een boerensamenleving bijvoorbeeld komt het eten recht-
streeks van het land. In dorpen waar families de generaties door blijven wonen, 
zorgen mensen meer direct voor elkaar. Wij zijn eraan gewend geraakt dat zorg 
met geld kan worden ‘ingekocht’.
Wij hebben eindeloos veel keuzemogelijkheden. Eten en drinken, apparaten, vakan-
ties, opleidingsmogelijkheden en goede doelen, ze doen om strijd een beroep op 
onze betaalpas en bankrekening. Die veelheid aan mogelijkheden maakt onze 
verantwoordelijkheid des te groter.

Geld is een goede dienaar, maar een slechte meester. Zulke spreuken zijn er veel, 
maar hoe blijf  je in de praktijk meester over je geld? Als topbankiers of  andere 
bobo’s in de fout gaan windt iedereen zich op, maar laten we bij onszelf  beginnen. 
En luisteren naar wat de Meester en Heer over ons en ons geld te zeggen heeft.

Overzicht van deze schets  
Om het onderwerp tot z’n recht te laten komen zul je wel twee of  eventueel drie 
vergaderingen nodig hebben. Er is genoeg stof  met genoeg afwisseling.
We beginnen met de vraag: Hoe komen wij aan ons geld? (onderdeel B). We lezen 
enkele centrale Bijbelgedeelten daarover. Een daarvan bestuderen we wat nader. 
We nemen daarvoor het eerste deel van een vergadering, 45-60 minuten. Daarop 
volgen een aantal stellingen (onderdeel C), waarmee je de rest van de vergadering 
kunt vullen.

Vervolgens vind je een ruim aanbod van bijzondere onderwerpen waaruit je kunt 
kiezen (onderdeel D; nog meer zijn er in de schets voor jongeren 16+). Het idee is 
dat je er in een avond twee behandelt.

Een belangrijk onderwerp is de financiële opvoeding (onderdeel E). Dat zal makke-
lijk driekwart vergadering in beslag nemen. In onderdeel F vind je nog wat Bij-
belteksten en ander ‘los’ materiaal, dat je naar eigen inzicht kunt gebruiken.
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B.  Hoe komen wij aan ons geld? 

Geld komt bij ons binnen doordat wij ervoor werken. Daarnaast is er een systeem 
van uitkeringen en andere sociale voorzieningen, zoals leningen voor studenten, 
doorbetaling bij ziekte, werkloosheids- en bijstandsuitkeringen. Pensioen is weer 
een ander soort voorziening.

Uiteindelijk komt dat allemaal van God. “Van de HEER is de aarde en alles wat 
daar leeft, / de wereld en wie haar bewonen” (Psalm 24: 1).
Aan Israël in het Oude Testament heeft God dat op een bijzondere manier duidelijk 
gemaakt. Hij gaf  ze, nadat Hij ze verlost had uit slavernij, een eigen land. Dat werd 
verdeeld onder de stammen de families. 

Dat land was voor de Israëlieten hun bron van inkomsten. Israël werd een 
agrarische samenleving. Door te boeren voorzagen ze in hun levensonderhoud.

De Israëlitische boer had dus een eigen verantwoordelijkheid. Het boek Spreuken 
waarschuwt herhaaldelijk tegen luiheid: dan verwildert je akker en verval je tot ar-
moede. Het kon een boer goed of  minder goed gaan. Hij kon ook meer of  minder 
bekwaam zijn, en omstandigheden konden mee- of  tegenzitten.

Er zijn in de wet allerlei regelingen getroffen om op die situatie in te spelen, zoals 
over het inkomen van een dagloner, over hoe om te gaan met schulden en met 
mensen die in schuldslavernij raken – vergelijkbaar met wat wij faillissement 
noemen. Als iemand in financiële problemen komt, moet de familie bijspringen en 
hem ondersteunen op zo’n manier dat hij zelfstandig kan blijven.

Een centrale uitspraak is Leviticus 25: 23, in de wet op het sabbats- en jubeljaar: 
“Het land behoort mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast 
zijn” (Leviticus 25: 23).

We horen hier in de kiem het principe van het rentmeesterschap. Het land was in 
de praktijk wel het eigendom van de Israëlieten, maar niet absoluut en niet onvoor-
waardelijk.

Aan dat principe van Gods eigenaarschap is een regel verbonden: “Land mag 
nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land behoort mij toe en jullie zijn 
slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn” (Leviticus 25: 23). Het recht van 
lossing blijft bestaan: de oorspronkelijke eigenaar mag het land terugkopen als 
hij weer genoeg geld heeft, of  zijn familie mag dat voor hem doen. Als dat niet 
lukt, komt het land uiteindelijk in het jubeljaar vrij. Dan mag de oorspronkelijke 
eigenaar en/of  zijn familie, die waarschijnlijk ergens anders werkt als dagloner of  
schuldslaaf, vrij terug naar zijn eigen land. (Jubeljaar = ‘jobeel’-jaar, het jaar van 
de ramshoorn: het werd met hoorngeschal aangekondigd.)

Er waren verder verschillende wetten om de armen tegemoet te komen. Bijvoor-
beeld: “Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof  vergeet, mag u niet 
teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen 
en wezen” (Deuteronomium 24: 19; lees ook het vervolg, tot en met vers 21).
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Bijbelstudie over Deuteronomium 15: 1-11

Een uitvoerige wet over de omgang met armen vinden we in Deuteronomium 15: 
1-11. Lees dit gedeelte in z’n geheel. Voor de bestudering ervan is de Zweedse 
methode bijzonder geschikt (zie kader).

 
 De ‘Zweedse methode’ van Bijbelstudie gaat als volgt. Iedereen krijgt 10   
 minuten om het gedeelte te lezen, enkele aantekeningen te maken en een   
 goede stelling te bedenken:
  o Zet een ? bij woorden of  (delen van) zinnen die niet duidelijk zijn.
  o  Zet een ! bij woorden of  (delen van) zinnen of  hele passages die  
    belangrijk zijn.
  o  Plaats een    > bij een gedeelte dat je emotioneel raakt.
  o  Onderstreep het gedeelte dat volgens jou de kern van deze 
    passage is.
  o  Maak er een goede stelling over.
  o  Praat samen door over één of  twee stellingen.

 Vergelijk in dit gedeelte speciaal deze twee uitspraken: “Overigens zal 
 niemand van u in armoede leven” (vers 4) en: “Armen zullen er altijd zijn bij  
 u” (vers 11). Lees ze in hun verband. Hoe zijn deze twee te verenigen?

De achtergrond van al deze bepalingen is dat God zijn volk het land ter beschik-
king stelt. Bij de bepalingen over de zorg voor het dienstpersoneel en de armen 
en de vriendelijkheid tegenover vreemdelingen staat meer dan eens: denk eraan 
dat jullie zelf  vreemdelingen en slaven in Egypte waren en dat de HEER jullie daar 
machtig uit bevrijd heeft (bijvoorbeeld Exodus 23: 9, Deuteronomium 5: 15 en 15: 
15). De HEER belooft dat Hij zijn volk zal zegenen in hun land, onder andere met 
vruchtbaarheid en rijke oogsten, als ze Hem trouw blijven. Maar als ze Hem on-
trouw zijn, zal het allemaal tegenzitten. De uiteindelijke straf  zal zijn dat het volk 
zijn land zal kwijtraken en in ballingschap naar vreemde landen zal gaan. Zelfs 
dan nog is er de mogelijkheid van bekering en uitzicht op herstel. (Leviticus 26, 
Deuteronomium 29 en 30.) Dat het inderdaad zo zal gaan heeft Mozes profetisch 
bezongen in het lied dat hij aan Israël leerde (Deuteronomium 32).
 
In de geschiedenis zien we dit gebeuren. In de tijd van de Rechters (Richteren) 
raakt het volk collectief  in de economische ellende, maar ze worden er ook telkens 
weer uit bevrijd. Het verhaal van een individueel geval uit die tijd biedt het boek 
Ruth (met het oog op de toekomstige koning David en uiteindelijk Christus). De 
arme Ruth werkt hard en komt op voor haar schoonmoeder en zichzelf, en de rijke 
Boaz past de wetten over het omgaan met degenen die aan lager wal geraakt zijn, 
niet alleen maar naar de letter toe, maar royaal, naar de geest.
Israël gaat inderdaad in ballingschap, maar dat is toch niet het einde. Over beide 
spreken de profeten. De Joden mogen terug uit de ballingschap naar hun eigen 
land. En dan komt tenslotte Jezus Christus, die zegt: het jubeljaar is aangebroken, 
nu, in mijn persoon (Lukas 4: 18-21).

Samengevat: God geeft in zijn genadige goedheid aan zijn volk grond om op te 
leven en daarmee de mogelijkheid om te werken voor hun levensonderhoud. Dat is 
een gave aan het volk gemeenschappelijk, waarvan ze dan ook gemeenschappelijk 
kunnen en moeten leven, ervoor zorgend dan niemand uit de boot valt.
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C.  Stellingen ter bespreking

Hier volgen een aantal stellingen en/of  vragen, waaruit je er enkele kunt kiezen 
om te bespreken. De bedoeling is dat je daarbij bovenstaande Bijbelse gegevens 
gebruikt en toepast. Laat in de discussie altijd de vraag een rol spelen (ook als die 
niet expliciet staat aangegeven): wat betekent dat voor ons vandaag?
  
 1.  Vanuit het besef verlost te zijn, leer je hoe je met geld moet  

      omgaan.
 
 2.  In onze situatie (als vreemdelingen in de wereld) kunnen we de   
      lessen van het Oude Testament over geld en economie niet  

      toepassen.

 
 3.  De wetten van het Oude Testament over omgaan met bezit en geld  

      zijn hoogstens relevant voor de kerk, niet voor de wereld.

 4.  De oudtestamentische wetgeving is idealistisch, niet praktisch.
 
 5.  De Bijbel suggereert niet dat wij de economie kunnen maken, maar  
      vraagt ons het gebruik ervan te delen met elkaar.
 
 6.  Ons levensonderhoud hangt niet af van economische maatregelen,   
      maar van onze gehoorzaamheid aan God over de hele linie.
 
 7.  De economische crisis van deze tijd is een gevolg van het afdwalen  
      van God door de samenleving als geheel.
 
 8.
  a. Christenen moeten bereid zijn elkaar geld te lenen zonder rente  
      te vragen.
  b. …En om, als de ander later niet terug blijkt te kunnen betalen,  
     de lening om te zetten in een schenking.

 9.  Dat het westen rijk is en Afrika arm, komt door de invloed van het  
      christendom in het westen.
 
         10.  Ontwikkelingshulp is dweilen met de kraan open als die niet ge- 
       paard gaat met evangelieverkondiging.
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D.  Keuzegedeelten ter bespreking

Behalve uit de onderstaande items kun je ook kiezen uit die in de schets voor 
jongeren 16+. Je kunt een of  meer onderwerpen uitkiezen voor plenaire bespre-
king, of  de groep opsplitsen in kleine groepjes, die ieder een onderwerp voor hun 
rekening nemen. Een item waarin meerdere teksten worden besproken, kun je 
weer verdelen over de deelnemers. Laat ieder, of  ieder groepje, de tekst in eigen 
woorden weergeven, en vervolgens onder woorden brengen wat die ‘ons’ te zeggen 
heeft; eventueel in de vorm van een stelling. 

1.  Lukas
In het evangelie van Lukas staan verschillende gedeelten die het begrip ‘rent-
meesterschap’ verder inkleuren. (Een uitleg over de ‘rentmeester’, met ver-
duidelijking vanuit Nederland nu, vind je in de schets voor jongeren 12-16.) Vorm 
groepjes van drie of  vier, die elk een van de volgende passages bestuderen. Je 
kunt daarvoor (weer) van de Zweedse methode gebruikmaken (zie kader).

Lukas 12: 42-46. Lees, voor het verband, vanaf  vers 35. Het gaat hier niet speciaal 
over omgaan met geld. Toch heeft het er alles mee te maken: hoe ga je om met 
bijvoorbeeld je gezin, of  met het bedrijf  of  de afdeling waarover je de leiding hebt? 
Hoe ga je, met het oog op de mensen waarvoor je verantwoordelijkheid draagt, om 
met het geld en de goederen die daarvoor ter beschikking zijn?

Lukas 16: 1-9. De verzen 8 en 9 geven elk een eigen toepassing, al kun je beide 
wel combineren. Geef  elk van beide in eigen woorden weer. Omschrijf  een 
(mogelijke) situatie in je eigen leven of  omgeving als voorbeeld.

Lukas 16: 10-13. In de naam ‘Mammon’ zit hetzelfde woord als in ‘amen’. Het is 
het opgepotte geld, het appeltje voor de dorst, waarmee je je veilig voelt voor als 
er een onvoorziene tegenslag of  ramp gebeurt. Bespreek naar aanleiding hiervan 
de vraag: in hoeverre vind je sparen nuttig en verantwoord, en wanneer zou het 
voor jouw gevoel ‘mammondienst’ worden? Heeft dat alleen met je innerlijke 
houding te maken, of  ook met hoe je in de praktijk met geld omgaat?

Lukas 19: 12-26. (Lees de hele passage, vers 11-28.) Je kunt hierbij de 
aantekeningen in de schets voor 16+ gebruiken.

Lukas 21: 34. Lees het verband, vanaf  vers 5, of  vanaf  vers 25. Hier voor vers 35 
enkele vertalingen die kunnen helpen dicht(er) bij de precieze betekenis te komen. 
(a) ‘…dat jullie hart niet afgestompt raakt’. NV51: ‘dat uw hart nimmer bezwaard 
worde’. Het Boek: ‘Laat je niet in beslag nemen door…’. (b) ‘…de zorgen van het 
dagelijks leven’. NV51: ‘zorgen voor levensonderhoud’. Willibrordvertaling: ‘de zor-
gen van het leven’. Groot Nieuws Bijbel: ‘dagelijkse zorgen’. 
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2.  Hoe niet, hoe wel

In 1 Timoteüs 6 vind je de meest uitvoerige passage met aanwijzingen voor het 
omgaan met geld. Eerst, in vers 6-10, hoe het niet moet. Daarna, in vers 17-19, 
hoe het wel moet: aanwijzingen voor ‘de rijken van deze wereld’ (hoort de groep 
daarbij, alle groepsleden?). Voor de bespreking van dit gedeelte kun je gebruik 
maken van het gedeelte daarover in de schets voor 16+.

3.  Wat gaat er met ons geld gebeuren?

Er komt een eind aan deze wereld. De rijkdom van deze wereld zal dan vergaan. De 
Bijbel waarschuwt vooral de rijken daarvoor: zij zullen dan veel verliezen en daar 
veelal onvoldoende op voorbereid zijn.

Vooral in het Oude Testament zijn de rijken in het algemeen degenen die zich 
weinig aan de wet van de HEER gelegen laten liggen en zich verrijken ten koste van 
anderen. Van de profetieën tegen de rijken zijn vooral die van Amos bekend, 
bijvoorbeeld Amos 6: 1-7. Deze profetie loopt uit op de aankondiging dat die rijken 
als eersten in ballingschap zullen gaan.

Soortgelijke geluiden klinken in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld in de brief  
van Jakobus – hoofdstuk 2: 5 en 6 en 5: 1-6. Zie ook 1: 10 en 11, een vriendelijke 
aansporing aan de rijken om hun rijkdom juist als een aanleiding tot nederigheid 
te zien.

Voor de rijke jongeman die bij Jezus kwam was zijn rijkdom een beletsel om Jezus 
te volgen, Matteüs 19: 16-26 (en verder tot 30).
Heel kernachtig zegt Jezus, in de aankondiging van zijn komst in heerlijkheid op 
zijn dag: “Denk aan de vrouw van Lot!” (Lukas 17: 32).

Nuchtere taal spreekt Paulus in 1 Timoteüs 6: 7: “Wij hebben niets in deze wereld 
meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen”. De uitspraak herinnert aan 
de donkere wijsheid van Prediker 5: 10-17.
Tenslotte tekent Openbaring 18 de ondergang van Babylon met al haar schatten, 
beklaagd door al degenen die van die rijkdom profiteerden.

4.  Armoede

Over armoede hebben we het al gehad in onderdeel B en Bijbelstudie C. We zagen 
daar dat armoede onder het volk van God abnormaal is, al is die er door de zonde 
als regel wel.

Wij beschouwen onszelf  gewoonlijk als rijk, vergeleken met de meeste wereldbe-
woners. Terecht. Veel aandacht gaat dan ook uit naar Bijbelse aanwijzingen voor 
rijken, hoe ze moeten omgaan met armen. We worden vaak aangesproken op ons 
geefgedrag. Een voorbeeld is de ‘Micha-campagne’. In dit verband wijzen mede-
christenen ons vaak op de profetieën van met name Amos (zie in de schets voor 
16+, de keuzegedeelten onderdeel 4).
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Ook krijgen we veel steunverzoeken van goede doelen. Tegenwoordig wordt onze 
aandacht ook gevraagd voor armoede in Nederland, vooral sinds de economische 
crisis van 2008. Zo krijgen we in Nederland te maken met
 
 • voedselbanken
 • hulpbehoevenden die minder dan tevoren door de overheid worden op 
    gevangen, 
 • verantwoordelijkheden van plaatselijke overheden voor sociale  
    problemen en zorg, waarbij de kerk een actievere rol krijgt dan in het  
    verleden
 • vreemdelingen die opvang nodig hebben, en in een volgend stadium bege- 
   leiding bij hun integratie.

In dit onderdeel steken we over naar de andere kant en gaan we in de schoenen 
van de armen staan. Niet alleen om ons in hun situatie te kunnen verplaatsen. 
Maar ook omdat de Bijbel zich vaak richt tot de armen.

De eerste reden daarvoor is dat er veel armen zijn en dat het evangelie aan hen 
verkondigd moet worden.
 
 o Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht,  
    wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.  
    1 Korinthe 1: 28.
 
 o Heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitge-  
    kozen om rijk te zijn door het geloof  en deel te krijgen aan het koninkrijk  
    dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? Jakobus 2: 5.
 
Maar er is ook een tweede reden. Volgens de Bijbel zullen christenen vaak arm 
zijn. Dat komt doordat ze niet van deze wereld zijn. Ze zullen vervolgd worden en 
dat leidt tot armoede. Zij lijden omdat zij een lijdende Heer volgen.
 
Dat is ook in het Oude Testament al zo. Wie de geboden van de Heer in ere houdt 
en geen gebruik maakt van wereldse mogelijkheden om zich te verrijken, komt 
onder druk te staan van degenen die dat laatste wel doen – van oneerlijke 
praktijken, bedrog en diefstal, tot moord.
 
De Bijbel geeft dan ook aanwijzingen over hoe je moet omgaan met je eigen ar-
moede en met de druk van de rijken. In het boek Psalmen is vaak iemand aan het 
woord die lijdt onder zulke druk. In verband met ons onderwerp verdienen vooral 
drie Psalmen aandacht.

 o  Psalm 37. Zie de schets voor 16+, de keuzeonderwerpen voor  
     Bijbelstudie (onderdeel B), item 5.
 
 o  Psalm 49.
 
 o  Psalm 73.
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Het is bijzonder treffend als je deze drie Psalmen met elkaar vergelijkt. Te denken 
valt aan de volgende punten, die je bij elke Psalm kunt nalopen.

 o Onder welk gedrag van de rijke lijdt de arme hier?
    Welke gevoelens gaan er door de arme heen? Welke levenshouding vormt  
    vooral een verleiding voor hem?
 
 o Welke inzichten (een of  meer) troosten de arme?

Vervolgens komt de toepassing op onszelf  aan de orde. In onze tijd klinken de 
klachten over topmannen die graaien. Het gedrag van zulke mensen is volop in 
discussie. In hoeverre moet onze houding in deze discussie verschillen van die van 
niet-christenen? Wat leren we op dit punt uit deze Psalmen? En: zouden er ook 
mensen zijn die minder rijk zijn dan wij en last hebben van de druk van de rijken in 
ons deel van de wereld, misschien van ons zelf? Welke spiegel houden deze Psal-
men ons dan voor?

5. Delen

In de schets voor jongeren 16+ is al een onderdeel ‘Delen’ opgenomen met een 
aantal Bijbelgedeelten. Denk daarbij ook nog aan de aanwijzing van Johannes de 
Doper: 
 
Lukas 3: 11
‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten  
heeft moet hetzelfde doen.’ 
 
Deze woorden gaan des te meer spreken als je ze opvat als praktische aanwijzin-
gen voor de heel korte termijn. Van de mensen die bij Johannes kwamen, kunnen 
sommigen kleding en proviand voor onderweg bij zich gehad hebben.

Denk bij dit ‘delen’ ook aan het gebod: “Heb uw naaste lief  als uzelf” (Leviticus 
19: 18, Matteüs 22: 39).

Wissel suggesties uit over hoe je dit kunt toepassen. En vertel voorbeelden van 
zulk handelen die indruk op je gemaakt hebben. Zo mogelijk ook voorbeelden die 
niet in de publiciteit komen. (Als je ze in eigen kring meegemaakt hebt, kun je 
overwegen ze zo te vertellen dat anderen de situatie niet herkennen.)
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6.  Geven voor de kerk

Je kunt uit de Bijbel opmaken dat geven voor de kerk een aparte plaats inneemt 
in onze geldbesteding. De kerk is niet zomaar een van de goede doelen die we 
steunen. Je kunt voor dit onderwerp je groepje in tweeën verdelen, zodat elk een 
onderdeel voor zijn of  haar rekening neemt.

 a.  Lees Exodus 35: 4-36: 7 voor jezelf. Vat kort samen wat hier gebeurt. Je  
 kunt daarvoor gebruik maken van de volgende vragen: 
  o Waarvoor worden hier bijdragen gevraagd? 
  o In hoeverre is die verplicht en in hoeverre vrijwillig? 
  o Hoe reageren de mensen op de oproep? 
  o Waaruit bestaat hun bijdrage? 
  o Wat is het resultaat? 
 
Je kunt vervolgens op dit gedeelte de ‘Zweedse methode’ toepassen (zie de eerder 
gegeven handleiding). Als je dit Bijbelgedeelte op je laat inwerken, wat trek je daar 
dan voor conclusie uit voor ons geven voor de kerk?
 
 b.  Dit onderdeel heeft speciaal betrekking op het inkomen van degene die  
 werkt in dienst van het evangelie. Lees 1 Korinthe 9: 4-14. Je kunt dit op  
 dezelfde manier bestuderen. Een paar notities voor de uitleg is wel prak-  
 tisch. 

 Vers 9 is een citaat uit Deuteronomium 25: 4.
 
 Bij vers 13 valt vooral te denken aan Numeri 18, met name vanaf  vers 8.

Extra uitleg. De woorden “De arbeider is zijn loon waard” zullen je bekend voor-
komen. Je vindt deze uitspraak in Lukas 10: 7 (ook in Matteüs), als de Heer de 
leerlingen twee aan twee eropuit stuurt door Israël om het koninkrijk te verkondi-
gen en daarbij tekenen te doen. Verder staat het in 1 Timoteüs 5: 18, samen met 
die regel over het dorsende rund. Daar wordt het toegepast op “Oudsten die goed 
leiding geven (…), vooral degenen die zich veel moeite geven voor de prediking en 
het onderricht.” Overigens geeft het Oude Testament ook wetten voor de beloning 
van arbeiders in het algemeen. Bijvoorbeeld: “Betaal een dagloner zijn loon nog op 
dezelfde dag uit” (Leviticus 19: 13).

Voor de beloning van de dienaar van het evangelie kun je ook nog denken aan 2 
Timoteüs 4: 3-7. Maar deze aanwijzing geldt vooral voor Timoteüs zelf. Hier ligt 
de nadruk erop dat hij zich in zijn werk moet inspannen (“Deel in het lijden”) om 
beloning te kunnen krijgen. Het gaat hier niet speciaal over geld. Ook niet speciaal 
over wat mensen kunnen geven.
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7. In huwelijk en relatie

Geld speelt een grote rol in het huwelijk. Het is vaak een bron van onenigheid. 
Verliefde stellen gaan al gauw samenwonen, terwijl ze vaak nog niet van elkaars 
financiën – inkomen, schulden – op de hoogte zijn. Tegenwoordig wordt wel gead-
viseerd om niet in gemeenschap van goederen te trouwen, ook met het oog op een 
mogelijke scheiding in de toekomst.

In een christelijk huwelijk ben je ook financieel een eenheid. (Een uitzondering 
kan zijn als er de verantwoordelijkheid voor een bedrijf  is; dan kan een financieel 
‘deelgenootschap’ worden aangegaan met ‘huwelijkse voorwaarden’.) Je belooft 
elkaar trouw ‘in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede’. Als je allebei 
inkomen hebt, is het belangrijk om eerlijk te zijn over hoe je dat ervaart. Hoe je 
met geld omgaat zal vaak een onderwerp van gesprek zijn. Voelt degene die het 
grootste inkomen binnenbrengt zich de meerdere en de ander de mindere, ook wat 
betreft recht van spreken? Verder is er verschil in karakters: de een geeft makkelijk 
geld uit, de ander is juist erg voorzichtig en zuinig (zie de typen in het begin van 
de schets voor 12-16). Belangrijk is om te beginnen dat je open bent naar elkaar, 
en met elkaar overzicht hebt: wat komt er binnen, wat zijn onze regelmatige, 
noodzakelijke uitgaven? Wat hebben we, welke schulden staan er? Grote uitgaven 
doe je in gezamenlijk overleg, uit de gezamenlijke pot. Heel belangrijk is dat je 
samen duidelijke afspraken maakt. Wie is verantwoordelijk voor welke uitgaven? In 
een begroting maak je een overzicht van de verwachte vaste lasten, de ‘huishoud-
pot’ en reserveringen voor bepaalde grotere uitgaven. Het kan handig zijn om 
maandelijks een vast bedrag voor ieder opzij te zetten dat ‘vrij besteedbaar’ is. 
De diepe achtergrond, een huwelijk geworteld in het geloof  in Christus’ liefde voor 
zijn gemeente, zul je in zoiets praktisch als geldzaken hard nodig hebben. 

Om te lezen

Ps. 112 uit Psalmen voor nu

Alle eer aan God!

Bezing met mij de man bij wie het woord van 
God Centraal staat in zijn leven en gehoor-
zaamd wordt.

Die man krijgt kinderen die ook gelukkig zijn
En die de leiding nemen. God blijft heel dicht-
bij.

Financieel gezien heeft hij de top bereikt:
Geef  hem vertrouwen. Hij gelooft in eerlijkheid.

Het volk van God ziet hem als ideale man:
In hem is goed te zien hoe mooi Gods volk zijn 
kan.

Juist hem zit alles mee. En wie van hem iets 
leent, Knijpt hij niet uit. Hij geeft aan wie iets 
nodig heeft.

Lang zal zijn leven zijn. En als hij niet meer 
leeft, Mag hij herinnerd worden. Het is mooi 
geweest.

Nooit raakt hij in paniek, hoe slecht het nieu-
ws ook wordt, Omdat hij altijd rekent op zijn 
trouwe God.

Problemen pakt hij aan: hij is niet bang. Hij 
wacht Rustig zijn vijand af, die nooit als laatste 
lacht.

Sociaal en heel royaal, tot iedereen hem kent:
U zult de ster zien rijzen van een eerlijk mens.

Voor wie dit niet gelooft, wacht enkel ongeluk.
Zij zijn jaloers en kwaad, omdat hun nooit iets 
lukt.
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E.  Financiële opvoeding

Als ouders zul je je kinderen willen leren goed met geld om te gaan. Dat is een 
belangrijk deel van de opvoeding.

Wat vind je belangrijk om aan je kinderen mee te geven? Hier volgen enkele 
mogelijke antwoorden ontleend aan het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting). Vul als groep gezamenlijk de lijst aan met nog een paar mogelijke 
antwoorden. Zet bij de antwoorden vervolgens cijfers: een 1 bij het item dat je als 
christen het meest belangrijk vindt, enzovoort. 

Daarna kun je de resultaten met elkaar bespreken. Dat kan op de volgende manier. 
Je wisselt twee aan twee je blaadje met elkaar uit en stelt daar elkaar vragen over, 
in interviewstijl. Een van de vragen kan zijn of  het belang dat de ander aan een 
item hecht ook iets met zijn of  haar christen-zijn te maken heeft. Probeer 
vanuit dat gesprek een stelling te formuleren. Die breng je vervolgens in de ple-
naire groep. Daarna kan iedereen nog een korte reactie geven op een of  meer van 
de stellingen.

In de bijlage zijn de resultaten van de Nibud-enquête opgenomen. Daaruit kun je 
opmaken wat andere ouders gemiddeld het belangrijkst vinden.

Op is op 

Leren sparen

Merkartikelen zijn niet belangrijk

Dat ze geen geld moeten lenen

Dat er gewerkt moet worden voor geld

Dat ze alleen iets moeten kopen als ze het nodig hebben

Dat ze kunnen omgaan met reclame
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F.  Om over na te denken (en eventueel kort te bespreken)

Je kunt ook gebruik maken van soortgelijke onderdelen in de beide schetsen voor 
jongeren.

Prikkels voor verder lezen en nadenken

> Onze consumptie is veel meer zichtbaar geworden voor iedereen. Daardoor 
vergelijken we ons meer met anderen. Hebben we eenmaal meer, dan gaan we ons 
met weer anderen vergelijken die nog meer hebben.

>“Het opschalen van behoeften… Een inkomensstijging wordt besteed aan langge-
koesterde wensen. Na verloop van tijd wordt de nieuwe situatie als normaal be-
schouwd en doen zich nieuwe wensen voor.”

>“Ik vrees dat ouderen en andere opvoeders er onvoldoende in zijn geslaagd 
goede christelijke voorbeelden te geven: er zijn weinig rolmodellen meer.”

> Het bestedingspatroon van het christelijk gezin komt overeen met dat van an-
deren, maar doordat ze meer geven aan kerkelijke en charitatieve doelen, moet er 
toch sprake zijn van iets meer soberheid.

> De ’70-30-regel’ blijkt ruwweg op te gaan: 30% van de kerkleden brengt 70% 
van de bijdragen op, de overige 70% van de leden brengt de overige 30% op.
Samengevat of  geciteerd uit: ‘Geld speelt een rol’.
o Veel gebruikte criteria voor dat deel van het inkomen dat men voor zichzelf  mag 
besteden, zijn:
 o de grootte van het eigen bezit;
 o de grootte van de nood van de naaste;
 o het levensminimum en de luxe;
 o de gemiddelde levensstandaard;
 o een percentage van het inkomen;
 o het nodige. (*Het laatste criterium is volgens de schrijver (J. Blokland) het beste.Samengevat uit: ‘ Inkomen en tijd’.)

Lukas 16: 11 
Als jullie onbetrouwbaar 
blijken in de omgang met 
de valse mammon, wie 
zal jullie dan werkelijk 
belangrijke dingen toever-
trouwen?

Lukas 21: 34
Pas op dat jullie hart niet 
afgestompt raakt door de 
roes en de dronkenschap 
en de zorgen van het 
dagelijks leven, zodat die 
dag jullie overvalt…

Handelingen 4: 34 en 35
Niemand onder hen leed 
enig gebrek: wie een stuk 
grond of een huis bezat, 
verkocht het, bracht de op-
brengst naar de apostelen 
en legde die aan hun voe-
ten neer, waarna het geld 
naar behoefte onder de 
gelovigen werd verdeeld.

Efeziërs 4: 28
Laat wie steelt niet meer 
stelen, maar eerlijk de kost 
verdienen door zelf hard 
te werken om iets weg te 
kunnen geven aan wie het 
nodig heeft.

1 Timoteüs 4: 4 en 5 
Alles wat God geschapen 
heeft is goed. Niets hoeft 
te worden verworpen als 
het onder dank wordt 
aangenomen, want het is 
geheiligd door het woord 
van God en door het ge-
bed.

1 Timoteüs 6: 7 en 8  
Wij hebben niets in deze 
wereld meegebracht en 
kunnen er ook niets uit 
meenemen.
Wij hebben voedsel en kle-
ren, laten we daar tevreden 
mee zijn.
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Zingen       Gebed
Psalmen    Gezangen   Gezangen Liedboek
Ps. 4: 3
Ps. 24: 1 
Ps. 33: 7 (en 8)
Ps. 37
Ps. 49
Ps. 62: 5 (en 6)
Ps. 78: 5 -7 
Ps. 81: 10 ,12
Ps. 104: 8

Dank en lof
Psalmen    Gezangen   
Ps.65: 5,6     Gez. 141 
Ps. 67: 3
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Bijlage
Uit: Rapport financiële opvoeding 2010
Tabel 6: Wat vindt u belangrijk dat uw kind leert op financieel gebied?  
U kunt meerdere antwoorden geven. (%) 
Op is op          72
Leren sparen         88
Merkartikelen zijn niet belangrijk      28
Dat ze geen geld moeten lenen       48
Dat er gewerkt moet worden voor geld     57
Dat ze alleen iets moeten kopen als ze het nodig hebben  26
Dat ze kunnen omgaan met reclame      40
Anders, namelijk         15
Weet ik niet          <1


