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50.  Levensstijl 
 

Kringleider

 
DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER 

De kringleden: 
1.  geloven dat Christus hen roept tot een christelijke 

levensstijl. 
2.  durven zich te onderscheiden van andere mensen in de 

wereld. 
 
I. AANBIDDING (14 min.) 

1. Gebed. 

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden 
van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem. 

2. Meditatie. 

Thema: De wereld vanuit Gods gezichtspunt bezien. 

Lees onderstaand Bijbelgedeelte en bespreek de vragen met 
elkaar. 
 
Psalm 73:1-28.  
Een psalm van Asaf. 
Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart! 
2 Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn 
voeten uitgegleden, 3 want ik keek met afgunst naar de 
dwazen, benijdde het geluk van wie kwaad doen 
(HSV: toen ik de vrede van de goddelozen zag). 
4 Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard, hun buik 
is goedgevuld, (HSV: Want tot aan hun dood zijn er geen 
boeien, en hun kracht is fris). 
5 aardse kwellingen kennen zij niet, het lijden van anderen 
gaat aan hen voorbij. 
6 Daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld 
hen als een mantel, 7 hun ogen puilen uit het vet, van 
eigenwaan zwelt hun hart. 
8 Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge 
zetels, 9 ze zetten een mond op tot aan de hemel en hun 
tong roert zich overal op aarde. 
10 Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun 
woorden in als water 11 en zeggen: ‘Hoe zou God iets 
weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord?’ 
12 Zo zijn de goddelozen ten voeten uit, ze verrijken zich, 
onverstoorbaar. 
13 Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik 
mijn handen in onschuld! 
14 Want ik werd gestraft, dag aan dag, en geslagen, elke 
morgen weer. 
15 Maar zou ik spreken als zij, (HSV: Als ik zou zeggen: 
Ik zal ook zo spreken) ik pleegde verraad aan Gods 
kinderen! 
16 Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom – het 
was een vraag die mij kwelde, 17 tot ik Gods heiligdom 
binnenging en mij hun einde voor ogen bracht (HSV: en 
op hun einde lette). 

18 Ja, U zet hen op een glibberig pad en stort hen in een 
diepe afgrond. 
19 In een oogwenk is het met hen gedaan, hun 
ondergang, hun einde is een verschrikking. 
(HSV: Zij komen aan hun einde, worden door rampen 
weggevaagd)  
20 Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer, bij 
het opstaan verjaagt U ze als beelden uit een droom. 
21 Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, 
22 dom en dwaas, was ik bij U als een redeloos dier. 
23 Maar nu weet ik mij altijd bij U, U houdt mij aan de 
hand 24 en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt U mij 
weg, met eer bekleed (HSV: daarna zult U mij in 
heerlijkheid opnemen). 
25 Wie buiten U heb ik in de hemel? Naast U wens ik 
geen ander op aarde (HSV: Naast U verlang ik niets op 
aarde).  
26 Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots 
van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd 
(HSV: dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig 
mijn erfdeel). 
27 Wie ver van U blijven, komen om, wie U ontrouw 
zijn, verdelgt U. (HSV: Want zie, wie zich ver van U 
houden, zullen vergaan; U roeit allen uit die als in overspel 
U verlaten.) 
28 Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht 
vind ik bij God, de HEER. Van al uw daden zal ik 
verhalen.’ 
(HSV: Maar voor mij is het goed dicht bij U te zijn; 
ik stel mijn vertrouwen op de Heere HEERE, 
om al uw werken te vertellen.) 
 
a.  Wat is de levensstijl van de goddeloze (dwazen) in 

tegenstelling tot de levensstijl van de rechtvaardige? 
b.  Hoe krijgen we pas een goed beeld van de levensstijl 

van de goddeloze? 
c.  Wat is het onbeschrijfelijke voordeel van de levensstijl 

van de rechtvaardige? 

3. Aanbidding. 

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee 
zinnen) God aanbidden als Degene die je roept tot een 
levensstijl die anders is dan dat van ongelovigen. 
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II. INLEIDING THEMA (1 min.) 

Het thema voor deze bijeenkomst is: 
Levensstijl. 

Lees voor of leg uit. 
Er zijn vele verschillende levensstijlen in de wereld. God 
houdt niet van een verkwistende of verspillende levensstijl. 
Hij houdt niet van een levensstijl van werelds plezier. En 
ook niet van een corrupte of hebberige levensstijl. 
 
God roept alle christenen tot een levensstijl waarin het 
hoogste doel is om hem te verheerlijken. We hebben de 
verantwoordelijkheid om niet toe te laten dat de wereld 
om ons heen ons in haar eigentijdse vormen perst of ons 
in haar eigentijdse levensstijl meesleept. We hebben de 
verantwoordelijkheid om ons door God te laten vormen 
doordat hij ons met zijn waarheid verandert. 
 
III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.) 

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen 
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille 
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft. 

Thema: Levensstijl 

Dag 1 Daniël 6:4-5. 
Durf je te onderscheiden! (vgl. Daniël 1). 

Dag 2 2 Tessalonicenzen 3:6-12. 
Werk en verdien je eigen brood. 

Dag 3 Matteüs 6:19-21. 
Wees geen materialist. 

Dag 4BS 1 Timoteüs 6:3-10 en 6:17-19. 
Wees tevreden rijk te zijn in God en goede 
daden. 

Dag 5 Jakobus 5:1-6. 
Hebzucht en leven in weelde hebben 
consequenties (vgl. Lucas 12:13-21). 

Dag 6 Marcus 12:41-44. 
Geef met zelfopoffering (vgl. Lucas 6:38). 

Dag 7 Deuteronomium 16:18-20. 
God is voor een rechtvaardige levensstijl  
(vgl. Deuteronomium 10:17-20). 

Dag 8 Leviticus 19:33-36. 
God is tegen een onderdrukkende en corrupte 
levensstijl. 

Dag 9 Spreuken 24:30-36. 
God is tegen een levensstijl van luiheid  
(vgl. Spreuken 6:6-11). 

Dag 10 Ezechiël 34:17-23. 
God is tegen een levensstijl van verkwisting.  

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.) 

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling 
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra 
gespreksstof dienen. 

1. Bespreking studie 

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de 
onderstaande vragen: 

Thema: De christelijke levensstijl. 

a.  Welke invloed heeft geldzucht op mensen? 
b.  Wat zijn goede principes bij het uitgeven van geld? 
c.  Hoe blijf je vrij van financiële gebondenheid aan 

anderen? 
d.  Wat zijn de verantwoordelijkheden van een christen 

ten aanzien van zijn hulpbehoevende familieleden? 
e.  Aan wie zouden christenen giften moeten geven? 
f.  Tot welke offers kan Jezus Christus bepaalde 

christenen roepen? 
g.  Wat is het grote voorbeeld van Daniël? 

2. Toewijding 

Laat de kringleden over de volgende vragen nadenken en 
hun antwoorden opschrijven in hun map: 
a.  Welke invloed kan geld op je tijdelijke leven op aarde 

hebben? 
b.  Welke invloed kan geld op je eeuwige leven in de 

hemel hebben? 
c.  Wat is het hoogste doel voor jou als christen? Staat dit 

doel centraal in jouw leven? 
d.  Welke houding heb jij ten aanzien van geld en je echte 

behoeften? Zou je jouw houding moeten veranderen? 
e.  Hoe ga je om met de bezittingen, die God aan jou 

heeft toevertrouwd? Moet je daar iets in veranderen? 

3. Persoonlijke uitwisseling 

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en 
toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over 
(zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat 
iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder? 
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V. MEMORISATIE (5 min.) 

1. Overhoring. 

Laat de kringleden twee aan twee elkaars 
memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen). 

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers. 

Verduidelijk het memorisatievers. 
 

LEVENSSTIJL 

Filippenzen 4:11b 

Want ik heb geleerd tevreden te zijn  
in de omstandigheden waarin ik verkeer. 

 
Filippenzen 4:11b (HSV) 

 
 
VI. BIJBELSTUDIE (45 min.) 

Thema: Rijk zijn in God. 

1. Bijbelstudie. 

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer: 
1 Timoteüs 6:1-19. 

1 Wie het slavenjuk draagt, moet zijn meester hoogachten, 
zodat Gods naam en de leer niet worden bespot. 2 Een 
slaaf die een gelovige meester heeft, mag zijn meester niet 
zijn respect onthouden omdat ze broeders zijn. 
Integendeel, hij moet hem met nog meer inzet dienen, 
juist omdat hij met degene die van zijn diensten gebruik 
maakt, in geloof en liefde verbonden is. 
Onderwijs dit alles en spoor ertoe aan. 
3 Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de 
heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer 
van ons geloof (HSV: Als iemand een andere leer brengt 
en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze 
Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstem-
ming is met de godsvrucht), 4 is verblind. Zo iemand 
begrijpt niets, maar is ziek door zijn geredetwist en geruzie 
(HSV: heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en 
woordenstrijd); dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster en 
kwaadaardige verdachtmakingen, 5 en tot eindeloos 
gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die 
van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof 
hun geldelijk gewin brengt (HSV: omdat zij denken dat 
de godsvrucht een bron van winst is). 
6 Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof 
grote winst (HSV: Maar de godsvrucht is inderdaad een 
bron van 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 
(HSV: Als wij echter voedsel en kleding hebben: wij zullen 
daarmee tevreden 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 (HSV: Door daarnaar te 
hunkeren), zijn sommigen van het geloof afgedwaald en 
hebben ze zichzelf veel leed berokkend. 
11 Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van 
houden (HSV: vlucht voor deze dingen). Streef naar 
(HSV: Jaag na) rechtvaardigheid, vroomheid (HSV: gods-
vrucht), geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. 
12 Strijd de goede strijd van het geloof, win (HSV: Grijp 
naar) het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en 
waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig 
getuigenis hebt afgelegd. 13 Ten overstaan van God, die 
alles in leven houdt (Grieks: Die alle dingen leven geeft, 
levend maakt), en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus 
een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op 14 je 
taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze 
Heer Jezus Christus verschijnt 15 op de dag die is vastge-
steld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer 
en koning. 16 Hij alleen is onsterfelijk en Hij woont in 
een ontoegankelijk licht; geen mens heeft Hem ooit gezien 
of kan Hem zien. Aan Hem zij de eer en de eeuwige 
kracht. Amen. 
17 (Grieks: beveel de rijken) 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 beveel hen) 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 (HSV: Zo verzamelen zij voor 
zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, 
opdat zij het eeuwige leven verkrijgen). 

2. Nadruk. 

Je kunt voor eeuwig rijk in God zijn door in zijn 
Koninkrijk te investeren. 

3.Uitleg voor de kringleider. 

6:1-2. Werknemers en werkgevers. 
De onwillige, oneerlijke en luie houding van werknemers 
(slaven in die tijd) moet plaats maken voor een gewillige, 
eerlijke, oprechte en ijverige houding. En de wrede, bruta-
le en heersende houding van de werkgevers (meesters in 
die tijd) moet verruild worden voor een barmhartige, 
vriendelijke en gelijkwaardige nederigheid. De genade en 
liefde van Jezus Christus werken in zowel slaven als mees-
ters van binnenuit naar buiten. Evenals Gods Koninkrijk 
(koningschap, heerschappij) als zuurdesem van binnenuit 
het hart (Lucas 13:20-211) naar buiten toe in alle relaties 
en activiteiten doordringt en alles verandert (Lucas 17:21 
HSV2).  
 
                                                           
1 Lucas 13:20-21 20 En opnieuw zei hij: ‘Waarmee zal ik het koninkrijk 
van God vergelijken? 21 Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met 
drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’ 
2 Lucas 17:21 (HSV) het koninkrijk van God is binnen in u.  
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6:3-5. Leerstellingen. 
De verkondigers van andere leerstellingen (valse leerstel-
lingen, fabels, visioenen, dromen) en muggenzifters (rede-
twisters) (over de wet en geslachtsregisters van de Joden 
die zouden kunnen bewijzen wie echt een Jood is) worden 
bevolen te stoppen (1 Timoteüs 1:3-43). Ze veroorzaken 
alleen maar ruzie (1 Timoteüs 6:4-54). Ze worden alleen 
maar gemotiveerd door eigenbelang (voor geldgewin, 
roem, eer, macht).  
 
Godsdienst die geldelijke gewin brengt. 
“Zij denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt” 
(1 Timoteüs 6:5).  
 
Sommige mensen verdienen geld en zelfs veel geld met de 
christelijke godsdienst. Denk maar aan het volgende: 
Mensen die overdreven veel geld vragen voor de 
christelijke cursussen die ze geven. Mensen die christelijke 
boeken schrijven om er veel geld mee te verdienen. 
Mensen die het geestelijke erfgoed (liederen, muziek, 
cursussen, enz.) van anderen wegkapen, auteurs –en 
kopijrecht erop verkrijgen en het vervolgens duur 
verkopen aan anderen. Mensen die alleen een bediening 
kiezen in rijke gemeenten. Bepaalde kerkgenootschappen 
in het westen die in arme landen de christelijke arbeiders 
en leiders van andere groepen omkopen door hun 
geweldige ‘salarissen’ te betalen. En deze christelijke 
arbeiders en leiders in de arme landen die ter wille van 
geld hun eigen gemeenten in de steek laten. 
 
Een van de grootste niet-christelijke godsdiensten in de 
wereld gebruikt miljarden om mensen om te kopen aan 
hun godsdienst te behoren. Zij geven gratis TV’s in arme 
landen aan alleen degenen die voortaan bij hun gods-
dienstbijeenkomsten aanwezig zijn. Zij kopen hele winkel-
straten in dorpen op en verhuren die dan aan aanhangers 
van alleen hun godsdienst. Zichtbare godsdienstige 
gebouwen worden met veel geld elke tien kilometer 
opgericht als advertentie van het ‘succes’ van deze gods-
dienst, al zijn er bijna geen aanbidders van die godsdienst 
in de wijde omtrek. Veel geld wordt besteed om regerings-
leiders te bewegen politieke, economische en culturele 
(onderwijs en godsdienst) beslissingen en vergunningen in 
hun voordeel te maken. De media wordt met veel geld 
gemanipuleerd hun godsdienst in het publieke oog te 
bevorderen. Heel veel geld wordt door een rijke gods-
dienstige staat beloofd en gegeven aan alle mannen die 

                                                           
3 1 Timoteüs 1:3-4 3 Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je 
gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen 
daar een afwijkende leer onderwijzen 4 en zich verdiepen in verzinsels en 
eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de 
vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft.  
4 1 Timoteüs 6:4-5 4 is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek 
door zijn geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster 
en kwaadaardige verdachtmakingen, 5 en tot eindeloos gekrakeel tussen 
mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en 
denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. 

met een christen meisje trouwen en haar zodoende tot hun 
godsdienst bekeren.  
 
6:6-8. De echte godsvrucht. 
Godsvrucht is letterlijk: ‘de goede manier om God te 
aanbidden (vroomheid). Het is de verplichting tegenover 
God: geloofsvertrouwen, ontzag en trouw. Het wordt tot 
stand gebracht door kennis van God Zelf en van zijn 
beloften en leidt tot het deelhebben aan de goddelijke 
natuur (2 Petrus 1:3-45). Godsvrucht is het resultaat van 
deugd, kennis, zelfbeheersing en volharding en leidt tot 
broederliefde en liefde voor alle mensen (2 Petrus 1:5-76).  
 
De christelijke levensstijl houdt niet alleen maar in dat je 
verdraagzaam (tolerant) bent naar anderen toe, maar het 
houdt in dat je je actief aansluit bij de gezonde woorden 
van Jezus en je daarnaar voegt. Godsvrucht is zonder 
gezonde christelijke leerstellingen niet mogelijk! Een 
gezonde christelijke levensstijl is altijd gebaseerd op een 
gezonde christelijke geloofsleer! Het is dus belangrijk dat 
je christelijke overtuigingen heel goed gegrond zijn op de 
Bijbel als geheel. Een gezonde leerstelling kan niet alleen 
maar op een paar Bijbelteksten rusten. Het moet rusten op 
een goede uitleg van alles wat daarover staat in de Bijbel 
als geheel! Mensen die dit niet willen doen worden 
twistziek en valse leraren.  
 
De echte godsvrucht is een bron van grote winst. Het be-
staat echter niet uit het verzamelen van materiële dingen, 
maar uit tevredenheid met wat God je toebedeeld heeft. 
De christen neemt genoegen met al zijn omstandigheden: 
wanneer hij gebrek lijdt en wanneer hij overvloed heeft 
(Filippenzen 4:11-127). Hij is tevreden wanneer hij 
onderhoud (zijn dagelijkse brood) en onderdak heeft 
(bedekking: een dak boven zijn hoofd en kleren om zijn 
lijf)(1 Timoteüs 6:88). In Matteüs 6:25-34 leert Jezus 
Christus dat een christen zich geen zorgen moet maken 
over de basisbehoeften in zijn leven: voedsel en kleding. 
Wanneer hij de belangen van God en zijn Koninkrijk 
belangrijk vindt en zelfs op de eerste plaats zet, dan zal 
God ook zijn belangen belangrijk vinden en in zijn 

                                                           
5 2 Petrus 1:3-4 Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat 
nodig is voor een vroom leven (HSV: godsvrucht), door de kennis van 
hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke 
kracht. 4 Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou 
ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de 
begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. 
6 2 Petrus 1:5-7 Span daarom al uw krachten in om uw geloof te 
verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, 6 uw 
kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw 
volharding met vroomheid, 7 uw vroomheid met liefde voor uw broeders 
en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. 
7 Filippenzen 4:11-12 Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb 
geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. 12 Ik weet wat 
het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik 
heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en 
gebrek. 
8 1 Timoteüs 6:8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden 
mee zijn. 
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behoeften voorzien. De hoogste prioriteit voor een 
christen is God, Gods koningschap en Gods 
gerechtigheid.  
 
Een christen zoekt naar God, zijn koningschap en naar 
wat recht is in zijn ogen. Een niet-christen echter streeft 
naar materiële zaken (Matteüs 6:329). Elke christen moet 
dus bewust de richting van zijn leven en zijn levensstijl 
kiezen. Jezus Christus wil dat een christen ‘rijk in God’ is 
(Lucas 12:16-2110) en dat hij op een bedachtzame wijze 
vrienden maakt voor de eeuwigheid met behulp van zijn 
aardse bezittingen (Lucas 16:911) en kansen (Matteüs 
25:14-1612).  
 
6:9-10. De wortel van alle kwaad. 
Eigenlijk staat er “een wortel van alle (soorten van) kwaad 
is geldzucht”. Er bestaan andere wortels voor het kwaad – 
bv. bitterheid (Hebreeën 12:1513). Geld op zichzelf is niet 
verkeerd, want geld is zelfs noodzakelijk. Het gaat hier 
over de zucht naar geld. Het gaat hier over geldzucht: je 
uitsloven om rijk te worden. Overuren maken om luxe 
dingen te bezitten. Hopen om d.m.v. loterijen/gokken rijk 
te worden. Steekpenningen betalen. Corrupt zijn. 
Belastingen ontduiken. Geen kinderen willen ‘nemen’ om 
een ‘yuppenlevensstijl’ te leiden. In het kort samengevat: 
schatten op aarde verzamelen. En waar je schat is, daar zal 
ook je hart zijn (Matteüs 6:19-2414; Jakobus 5:1-615). 

                                                           
9 Matteüs 6:32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie 
hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 
10 Lucas 12:16-21 16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het 
landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 17 en daarom vroeg hij 
zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te 
slaan. 18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn 
schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan 
opslaan, 19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in 
voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 
20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je 
worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt 
opgeslagen?” 21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor 
zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ 
11 Lucas 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. 
12 Matteüs 25:14-16 14 Of het zal zijn als met een man die op reis ging, 
zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 
15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een 
ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16 ging 
de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te 
drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij.  
13 Hebreeën 12:15 Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God 
laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en 
met zijn bitterheid velen besmet. 
14 Matteüs 6:19-24 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en 
roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel 
schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken 
geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart 
zijn.  
15 Jakobus 5:1-6 1 En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de 
rampspoed die over u komt. 2 Uw rijkdom is verrot en uw kleding is 
door de mot aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest, en die roest zal 
tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw 
schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. 4 Hoor de klacht van 
het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het 

De christen, die rijk wil zijn, zal in verzoekingen en 
strikken van de duivel vallen. Hij zal mogelijk zelfs van het 
christelijke geloof afdwalen. Hij zal zichzelf veel schade 
toebrengen en uiteindelijk ten onder gaan. 
 
6:11-16. Vlucht weg en jaag na. 
De christen moet van bepaalde schadelijke menselijke 
gewoonten wegvluchten. Christen zijn vraagt geen passie-
ve levenshouding. Een christen streeft actief naar alles wat 
rechtvaardig en belangrijk is in Gods ogen (godsvrucht).  
 
God beloont wie hem ernstig zoekt (Hebreeën 11:616). 
Zonder liefde wordt niets volmaakt (1 Korintiërs 13). Een 
christen volhardt totdat hij Gods doel met zijn leven 
bereikt (Filippenzen 3:1417).  
 
Een christen is zachtmoedig, d.w.z., hij is beheerst en 
straalt innerlijke kracht uit dat zichtbaar wordt in uiter-
lijke vriendelijkheid en gevoeligheid. Hij geraakt niet in 
een woordenstrijd, maar raakt betrokken bij een geestelijke 
wedloop (een worsteling of vuistgevecht) (1 Korintiërs 
9:24-2718; 2 Timoteüs 2:519; Hebreeën 12:120) die hij wil 
winnen! Door deze dingen op aarde te doen krijgt hij al 
goed grip op het eeuwige leven.  
 
Een christen voert zijn taak, die hij van God ontvangen 
heeft op zo’n manier uit dat niemand daarop aanmerkin-
gen kan maken. Hij blijft dat doen totdat Jezus 
terugkomt.  
 
Alleen God is van alle eeuwigheid onsterfelijk, maar geeft 
in de tijd aan sterfelijke mensen die in Jezus Christus 
geloven onsterfelijkheid (het eeuwig leven in geest en 
lichaam)!  
 
  
                                                                                           
geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten 
doorgedrongen. 5 U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig 
geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. 6 U hebt de 
rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u 
verzet. 
16 Hebreeën 11:6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te 
geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie 
hem zoekt zal door hem worden beloond. 
17 Filippenzen 3:14 (HSV) maar één ding doe ik: vergetend wat achter 
is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de 
roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.  
18 1 Korintiërs 9:24-27 Weet u niet dat van de atleten die in het stadion 
een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet 
die wint. 25 Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in 
alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor 
een onvergankelijke. 26 Daarom ren ik niet als iemand die geen doel 
heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. 27 Ik hard 
mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de 
spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd. 
19 2 Timoteüs 2:5 Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan 
de regels houdt. 
20 Hebreeën 12:1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen (uit het 
Oude Testament) omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, 
waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden 
de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 
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6:17-19. Gods opdracht aan rijke christenen. 
God geeft aan sommige mensen aardse rijkdom, maar deze 
mensen mogen nooit neerkijken op anderen, die arm zijn. 
Aardse rijkdom is niet verkeerd, maar het blijft altijd 
onzeker. Een rijk persoon mag van zijn rijkdom genieten, 
maar hij hoort ook zijn rijkdom te gebruiken om goede 
werken te doen en daarmee Gods Koninkrijk uit te 
breiden. Een (rijke) christen moet gekenmerkt worden 
door zijn vrijgevigheid en bereidheid tot delen. Alleen zo 
kan hij echt zekerheid van verlossing behouden.  
 
Grijp het eeuwige leven. 
Paulus leert in 1 Timoteüs 6:12 en 19 hetzelfde wat Jezus 
in Matteüs 6:19-3421 en Matteüs 25:34-40, 46b leert: het 
eeuwige leven (verlossing) is helemaal uit Gods genade en 
door geloof alleen (Efeziërs 2:8-922; Titus 3:523).  
 
Maar dit ware leven wordt pas gegrepen, d.w.z., verkregen 
in je ervaring wanneer je het najaagt en wanneer het 

                                                           
21 Matteüs 6:19-34 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te 
geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie 
hem zoekt zal door hem worden beloond. 
22 Efeziërs 2:8-9 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw 
geloof. Maar dat (niet alleen de verlossing, maar ook het geloof) dankt u 
niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw 
daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 
23 Titus 3:5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige 
daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de 
wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest. 

gepaard gaat met daden (Jakobus 2:21-2424). Het zijn de 
daden van het geloof die ons geloof volmaakt maken 
(Filippenzen 3:12 HSV25; Jakobus 2:17,2226). Onze 
geloofsdaden worden bij de terugkomst van Jezus beoor-
deeld of veroordeeld  (2 Korintiërs 5:1027; Openbaring 
20:1228).  
 
VII. GEBED (8 min.) 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat 
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) 
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van 
Hem leerde. 
 
Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) 
en voor anderen (Kolossenzen 4:12). 
 
VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.) 

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer 
uit. 
 

                                                           
24 Jakobus 2:21-24 21 Werd het onze voorvader Abraham niet als een 
rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde 
offeren? 22 U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en 
hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. 23 Zo ging in vervulling 
wat de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem 
toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend 
genoemd. 24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat 
hij doet, en niet alleen om zijn geloof. 
25 Filippenzen 3:12 (HSV) Niet dat ik het al verkregen heb of al 
volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik 
ook door Christus Jezus gegrepen.  
26 Jakobus 2:17,22 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet 
daadwerkelijk bewijst, is het dood. 22 U ziet hoe geloof en handelen daar 
hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. 
27 2 Korintiërs 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van 
Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat 
hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. 
28 Openbaring 20:12 Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. 
Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek 
van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond 
geoordeeld naar hun daden. 


