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A. WAAROM MOET JE JE GELD OP EEN 
VERANTWOORDELIJKE WIJZE BEHEREN? 
 
1. De invloed van geld op je tijdelijke leven op aarde. 
 
Ontdek en bespreek. Welke invloed kan geld op je tijdelijke 
leven op aarde hebben?  
 
a. Geld kan geen mens voldoening geven.  
In Prediker 5:9-11 lezen we, “Wie geld liefheeft, wordt van geld 
niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft van inkomsten. ... Bij 
het vermeerderen van het goed, vermeerderen ook ze die het 
verteren; ... De verzadiging van de rijke laat hem in het geheel 
niet slapen.” Geld op zichzelf is niet slecht of goed. Maar de 
houding, die mensen hebben tegenover geld, bepaalt of geld een 
slechte of goede invloed op hen uitoefent. Als mensen geld 
liefhebben, maken ze het verkrijgen van geld tot het hoogste doel 
van hun leven. Ze willen steeds meer geld maken en meer geld 
spenderen. En omdat ze nooit genoeg geld hebben, zijn ze ook 
nooit tevreden. Geld kan geen mens voldoening geven. Geld kan 
geen mens de echte vrede in zijn hart geven. Een mens, die geld 
liefheeft, zal nooit tevreden zijn met wat hij heeft. Hij zal altijd 
meer geld begeren en streven om meer geld te verkrijgen.  
 
b. Geld kan de wortel van veel onrecht worden. 
In 1 Timoteüs 6:10 staat geschreven, “De wortel van alle kwaad is 
de geldzucht.” Geld op zichzelf is niet de wortel van alle kwaad, 
maar de zucht naar geld kan wel de wortel van heel veel kwaad 
zijn. Ook bitterheid kan de wortel van kwaad zijn (Hebreeën 
12:15). De volgende zijn voorbeelden van geldzucht. Sommige 
mensen trouwen alleen maar om te profiteren van het geld van 
hun partner. Maar omdat ze om de verkeerde reden trouwen, 
krijgen ze heel veel problemen in hun huwelijk. Geldzucht kan 
zakenmannen verzoeken oneerlijk te zijn, anderen om te kopen en 
betrokken te zijn in corruptie en fraude. Geldzucht kan politici 
motiveren leugens te vertellen, hun vriendjes te bevoordelen en 
hun eigen land en volk te plunderen om zelf rijk te worden. 
Geldzucht kan mensen ertoe brengen anderen te bestelen, te 
beroven of zelfs te vermoorden. Zo is geldzucht de wortel van veel 
kwaad!  
 
2. De invloed van geld op je eeuwige leven in de hemel. 
 
Ontdek en bespreek. Welke invloed kan geld op je eeuwige 
leven in de hemel hebben? 
 
a. De zucht naar geld en rijkdom kan het woord van God in je 
leven verstikken. 
Lees Marcus 4:14,18-19. Marcus 4:19 leert dat de zorgen van de 
wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het 
andere het woord van God kan verstikken en onvruchtbaar maken. 
Als je hart geheel in beslag genomen wordt door de liefde voor 
geld en rijkdom, dan wil je niet graag door het woord van God 
beïnvloed worden.  
 
b. De zucht naar geld en rijkdom kan de oorzaak zijn waarom je 
het hoogste doel in je leven mist. 
Lees Matteüs 6:24; Lucas 12:13-21. Het hoogste doel in het leven 
is God liefhebben en dienen. De rijke man had een geweldige 
oogst. Hij maakte plannen om grotere schuren voor zijn oogst te 
bouwen en zich dan voor goed te vestigen. Hij zeide tot zichzelf, 
“Gij hebt vele goederen liggen. Opgetast voor vele jaren, houd 
rust, eet, drink en wees vrolijk.” Maar God zeide tot hem, “ Gij 
dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij 
gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?” Zo vergaat het hem, 
die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. 
Ongeacht hoe lang zulke mensen blijven leven, hun einde komt 
plotseling en onverwachts en alles, waarvoor ze hun leven lang 
gezwoegd hebben, blijkt dan tevergeefs. Je moet werken om te 
kunnen leven. Maar wanneer het verdienen van geld en het 
vergaren van rijkdom je alles-verterende passie geworden is, dan 

zul je geen tijd of moeite doen om God lief te hebben en te 
dienen.  
 
c. De zucht naar geld en rijkdom kan de oorzaak worden waarom 
je je ziel verliest. 
Lees Marcus 8:34-38; 10:21-27; Lucas 16:19-31; 22:4-6; 
Handelingen 5:1-11; 1 Timoteüs 6:10; Jakobus 5:1-6. De liefde 
voor geld en rijkdom kan het grootste gevaar in je leven worden. 
Marcus 10:21-27 vertelt hoe een rijke jonge man zich van Jezus 
Christus afkeerde omdat hij meer van geld hield dan van Jezus. 
Zonder Jezus Christus kan niemand het koninkrijk van God 
binnengaan of gered worden. Lucas 16:19-31 vertelt hoe een 
andere rijke man naliet om barmhartig te zijn tegenover een arme 
bedelaar, die bij zijn poort lag. Toen hij stierf, ging hij regelrecht 
naar de hel, omdat hij zelfzuchtig en harteloos was. Dat feit 
bewijst dat hij geen geloof in God en geen liefde voor zijn naaste 
had (Lucas 16:25; 1 Johannes 3:16-17). Lucas 22:4-6 vertelt hoe 
Judas overeenkwam Jezus te verraden voor geld. Later pleegde hij 
zelfmoord. Handelingen 5:1-11 vertelt hoe Ananias en Saffira 
leugens aan de gemeente vertelde over hun financiële zaken. Ze 
vielen onmiddellijk dood neer. Jakobus 5:1-6 vertelt hoe bepaalde 
rijke mensen hun rijkdom oppotten, in weelde en genotzucht 
leefden, maar niet het loon van hun arbeiders uitbetaalden. Ze 
vermoordden zelfs mensen alleen maar om rijker te worden. 
Jakobus waarschuwt dat deze mensen zichzelf vetmesten voor de 
slachttijd in de hel. 1 Timoteüs 6:10 waarschuwt dat de geldzucht 
de oorzaak kan worden waarom iemand de rug naar het 
christelijke geloof toekeert. Daarom waarschuwt Jezus dat mensen 
niet tegelijk God en Geld kunnen dienen (Matteüs 6:24). “Want 
wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel 
schade te lijden? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil 
voor zijn leven?” Aan je ziel schade lijden verwijst hier naar de 
eeuwige dood in de hel. Vele mensen denken dat rijkdom, macht 
of roem hun in dit leven het verst kan brengen. Maar Jezus zegt 
dat de enige manier om je ziel in dit leven en in het toekomende 
leven te behouden is om jezelf te verloochenen en dagelijks je 
leven in te zetten voor Christus en zijn koninkrijk!  
 
3. Verschillende vormen van corruptie. 
 
Corruptie is het verkrijgen van geld of rijkdom op een 
onrechtvaardige manier of het gebruiken van geld om kwaad te 
doen.  
 
a. Corruptie in de Bijbel genoemd.  
De volgende zaken in de Bijbel vallen allemaal onder corruptie: 
diefstal en roof (Leviticus 19:11-13), het niet teruggeven van wat 
je geleend hebt (Psalm 37:21), het niet uitbetalen van het loon 
van je arbeiders (Jakobus 5:4), oneerlijkheid en bedrog, b.v. door 
het gebruik van onzuivere maten en gewichten (Deuteronomium 
25:13-15), het geven of ontvangen van steekpenningen of 
omkoopgeld (Spreuken 17:8,23), het eisen van buitensporige 
rente op leningen (Spreuken 28:8) en het afpersen van geld of 
goederen, b.v. het eisen van ‘een beschermingsfooi’ (Prediker 
7:7). God haat elke vorm van oneerlijkheid en corruptie.  
 
b. Corruptie in de moderne maatschappij.  
Spreuken 10:2 zegt dat schatten door goddeloosheid of onrecht 
verkregen geen nut doen. Spreuken 16:8 zegt dat weinig bezit 
met gerechtigheid verkregen veel beter is dan grote inkomsten 
met onrecht verkregen. Weddenschappen, loterij en gokken zijn 
corrupte praktijken omdat ze mensen aanzetten tot hebzucht en 
tot geloof in kansen. Veel mensen raken hieraan verslaafd. Hun 
handelen gaat tegenin het goede rentmeesterschap over het geld, 
dat God aan hen toevertrouwd heeft. Vooral het gokken leidt tot 
grote schulden, faillissement en slaaf worden van geldschieters. 
De Bijbel leert dat mensen eerlijk en hard moeten werken voor 
hun voedsel (2 Tessalonicenzen 3:10). Het maken van geld door 
het verbouwen en het verspreiden van drugs en het witwassen 
van onrechtvaardig verkregen geld is corruptie. De verkoop van 
valse kwitanties is corruptie. Het drukken van vals geld en valse 

HOE ONTWIKKELT EEN CHRISTEN EEN EENVOUDIGE LEVENSSTIJL? 
Een discipelschaptraining om christenen toe te rusten te dienen tot opbouw van het lichaam van Christus (Efe 4:11-16) studie
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creditkaarten is corruptie. Welke andere vormen van corruptie kun 
je nog noemen?  
 
4. De invloed van omkoperij. 
 
a. Het geven of ontvangen van steekpenningen of 
omkoopgeschenken.   
Spreuken 17:8,23 zegt dat het geven of aannemen van 
omkoopgeschenken onder corruptie valt. Psalm 26:10 zegt dat 
misdaad kleeft aan de handen van mensen, die 
omkoopgeschenken geven of aannemen. Ongeacht wat zakenlui of 
politici hierover zeggen, de Bijbel leert dat mensen, die 
steekpenningen geven of aannemen, kwade bedoelingen hebben 
en onrechtvaardige plannen smeden. Zulke mensen kun je nooit 
vertrouwen! Spreuken 19:6 zegt dat het geven van kleine of grote 
omkoopgeschenken, om vriendjes te maken, corruptie is. 
Christenen mogen nooit steekpenningen geven of aannemen!  
 
b. De gevolgen van het geven of aannemen van steekpenningen 
of omkoopgeschenken.  
De Bijbel waarschuwt dat alle mensen, die betrokken zijn bij 
corruptie, in vreselijk gevaar verkeren. 
i) Deuteronomium 16:18-19 leert dat het betalen van geld om een 
rechtszaak in je gunst te beslechten of een ongewenste 
tegenstander uit de weg te ruimen corruptie is. Een rechter, die 
geen eerlijke rechtsspraak uitoefent, is een corrupte rechter! In 
plaats van het recht te handhaven, buigt hij het recht. In plaats 
van de schuldige, die meestal rijk is, te veroordelen, veroordeelt 
hij de onschuldige, die meestal arm is! Een omkoopgeschenk 
verblindt de ogen van wijze rechters en verdraait de woorden van 
onschuldige veroordeelden! Zulke rechters willen de waarheid niet 
zien en willen het recht niet uitspreken. Een maatschappij met 
zulke rechters vernietigt uiteindelijk zichzelf!  
ii) Deuteronomium 27:19,25 en Jesaja 5:22-23 leren dat een 
maatschappij met corrupte rechters, politici en zakenlui onder 
Gods vloek staan!  
iii) Micha 3:9-11 en Jesaja 1:23 beschrijven de kenmerken van een 
corrupte maatschappij. “De hoofden spreken er recht voor 
geschenken, en de priesters geven er onderricht om loon, en de 
profeten plegen er waarzeggerij voor geld.” “Uw vorsten zijn 
opstandelingen en metgezellen der dieven; ieder van hen is belust 
op geschenken en jaagt beloningen na; aan de wees doen ze geen 
recht en de rechtzaak der weduwe vindt bij hen geen gehoor.” 
God waarschuwt dat hij zijn hand tegen een dergelijke 
maatschappij uitstrekt, zichzelf zal wreken tegen zulke leiders en 
uiteindelijk elk corrupt mens zal verpletteren! God zal dat al in dit 
leven of in het toekomstige eindoordeel uitvoeren.  
iv) Prediker 7:7 zegt dat een steekpenning het hart bederft, 
d.w.z., een mens moreel en geestelijk corrupt en onrechtvaardig 
maakt. Een dergelijk mens vernietigt zijn eigen karakter! Spreuken 
15:27 zegt dat wie naar onrechtmatige winst hunkert zijn eigen 
huis vernielt. Als hij gepakt wordt, wordt hij in de gevangenis 
gestopt en kan hij zijn gezin niet meer verzorgen. Ook zullen zijn 
familieleden zich schamen voor hem. Micha 3:9-12 zegt dat de 
mensen, die omkoopgeschenken aannamen, de oorzaak waren 
waarom het land van Israël, de stad Jeruzalem en de tempel 
uiteindelijk vernietigd werden. Deuteronomium 27:25, Job 15:34 
en Matteüs 18:7-9 leren dat de ergste gevolgen van het geven en 
aannemen van omkoopgeschenken zijn dat God zulke mensen zal 
vervloeken, hun gezinnen lijden zullen, hun bezittingen vernietigd 
zullen worden en ze uiteindelijk in de hel geworpen zullen worden, 
omdat ze anderen tot zonden verleid hebben!  
 
B. HOE MOET JE JE GELD OP EEN VERANTWOORDELIJKE 
WIJZE BEHEREN? 
 
1. Verdienen van geld. 
 
In 2 Tessalonicenzen 3:6-15 wordt christenen opgedragen te 
werken en hun eigen inkomen te verdienen! Christenen mogen 
niet op een intieme wijze omgaan met mensen die lui zijn of zich 
ten onrechte bemoeien met de zaken van andere mensen. Aan de 
ene kant leert Spreuken 10:4-5 dat een christen niet lui mag zijn, 
maar ijverig behoort te zijn. Aan de andere kant leert Spreuken 
23:4-5 dat een christen niet alleen maar mag werken en overuren 
maken. Hij moet tijd vrij houden voor de andere belangrijke 
terreinen van zijn leven, zoals stille tijd houden, uitgaan met zijn 

echtgenoot en God dienen in zijn koninkrijk. Deuteronomium 8:17-
18 en 1 Korintiërs 4:7 leren dat christenen niet tegen zichzelf 
moeten zeggen, “Mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij 
dit vermogen verworven.” Ze horen altijd te onthouden dat God 
aan hen het vermogen gegeven heeft om geld te verdienen of 
zelfs rijk te worden. Christenen moeten altijd nederig en 
afhankelijk van God blijven.  
 
2. Sparen van geld. 
 
Christenen horen af en toe geld te sparen voor een of ander 
toekomstig project als bijvoorbeeld, het ondersteunen van een 
goede zaak of de studie van je kinderen. Door telkens een klein 
beetje geld opzij te leggen, verzamel je uiteindelijk genoeg voor 
het project (cf. Spreuken 13:11).  
Matteüs 25:27 leert dat christenen een spaarrekening mogen 
openen om rente te verdienen op het kapitaal van hun spaargeld.  
Maar Matteüs 6:19-24 leert dat de veiligste manier om geld te 
sparen is om geld te investeren in het koninkrijk van God! Jezus 
zegt, “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze 
ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar 
verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze 
ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.” De 
praktische manier om schatten in de hemel te verzamelen is om 
geld te investeren in de uitbreiding van het koninkrijk van God.  
 
3. Uitgeven van geld. 
 
Spreuken 21:5 leert wat een christen hoort te doen voordat hij zijn 
geld uitgeeft. “De plannen van de vlijtige strekken tot louter 
overvloed, maar al wie overijlt, komt slechts tot gebrek.” 
Christenen horen hun uitgaven te plannen op basis van hun 
inkomen en Gods doelen voor hun leven (cf. Spreuken 16:2-3). De 
volgende praktische suggesties kunnen christenen helpen om hun 
uitgaven te plannen.  
a. Plan de uitgaven samen met je echtgenoot. Betrek je kinderen, 
want dan leren ze ook hoe ze met geld om moeten gaan.  
b. Maak een lijstje van alle dingen waaraan je geld uitgeeft. Leer 
je geld uit te geven aan alleen de werkelijke belangrijke dingen. 
Als je geld wilt sparen, stop dan alle uitgaven die niet echt 
noodzakelijk zijn.  
c. Stel realistische doelen op voor je uitgaven.  
d. Bewaar al de bonnetjes van je uitgaven en schrijf elke dag al je 
uitgaven op. Maak een maandelijks rapport van al je uitgaven.  
e. Koop verstandig. Verzamel eerst alle feiten met betrekking tot 
wat je overweegt te kopen. Is en doet het product alles waarop 
het aanspraak maakt? Rechtvaardigt het gebruik van het product 
de aankoop daarvan? Koop je meer dan je eigenlijk nodig hebt? 
Betaal je de juiste en beste prijs voor het product? Spreuken 1:3 
leert dat alles wat een christen doet, juist, rechtvaardig en eerlijk 
hoort te zijn. (Zie C3) 
 
4. Lenen van geld. 
 
De Bijbel waarschuwt in het algemeen tegen het lenen van geld. 
Spreuken 22:7 waarschuwt, “De rijke heerst over de armen, en de 
man die leent, is een knecht van de uitlener!” Daarom horen 
christenen in het algemeen geen geld van anderen te lenen of 
geld aan anderen uit te lenen. Ze kunnen gemakkelijk slaven van 
geldschieters worden! Maar de Bijbel spreekt wel over leningen uit 
liefdadigheid, over commerciële leningen, over leningen tegen een 
pand als borg en over leningen in de gemeente.  
 
a. Liefdadigheids leningen.  
Alle leningen in Israël (Exodus 22:25-27; Leviticus 25:35-37; 
Deuteronomium 15:7-11; 23:19-20) waren geen commerciële 
leningen, maar liefdadigheidsleningen. De leningen werden niet 
gegeven om een handelaar in staat te stellen een onderneming op 
poten te zetten, maar om een pachter of arm persoon te helpen 
een periode van armoede te overbruggen. De Bijbel verbiedt het 
heffen van rente op dergelijke leningen, omdat dat een 
onbroederlijke exploitatie van het ongeluk van een mede-Israëliet 
zou zijn. Het woord ‘woeker’ heeft in de Bijbel niet de moderne 
betekenis van ‘woekerwinst of buitensporige rente’. De Bijbel was 
niet alleen maar tegen het heffen van buitensporige rente, maar 
tegen het heffen van rente zonder meer! Matteüs 5:42 leert dat 
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een christen zich niet mag afkeren van iemand die van hem wil 
lenen.  
 
c. Commerciële leningen.  
In tred met de veranderende economie stemde Jezus in met het 
investeren van geld op een bank om rente te verdienen (Matteüs 
25:27; Lucas 19:23). Daarom mogen banken ook commerciële 
leningen verschaffen en rente heffen. Maar in Lucas 6:30-36 
behoudt Jezus het traditionele wantrouwen tegen het heffen van 
rente op elke private liefdadigheidslening.  
 
d. Leningen tegen een pand als borg.  
Gedurende de oudtestamentische periode werd geld geleend 
tegen het geven van een pand als borg voor terugbetaling. Het 
pand nam de vorm aan van een of ander persoonlijk bezit, een 
stukje grond of de borg van iemand die garant staat. Als de lening 
niet terugbetaald werd, werd de lening verbeurd (Deuteronomium 
24:10-13; Nehemia 5:3; Job 24:3; Spreuken 6:1-5; 22:26-27). Als 
er geen borg was, kon de schuldenaar of degene die garant stond 
verkocht worden als slaaf (Exodus 22:3; 2 Koningen 4:1; Amos 
2:6-8; 8:6). Daarom leert Spreuken 6:1-5 dat een christen nooit 
borg moet staan voor de schulden van een andere persoon! Het 
Oude Testament verzachtte deze gewoonte in Israël door een 
beperking: alle schulden in Israël moesten elk zevende jaar 
volkomen geschrapt worden (Leviticus 25:39-43; Deuteronomium 
15:1-11)!  
 
e. Leningen in de gemeente.  
Het lenen van geld is niet altijd verkeerd. In Matteüs 5:42 leert 
Jezus, “Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u 
lenen wilt.” Het lenen van geld blijft een gevoelig onderwerp voor 
christenen. Over het algemeen hoort een christen, die geld wil 
lenen die hem helpen een periode van armoede te overbruggen, 
zijn verzoek te richten aan de oudsten van de gemeente en niet 
aan een individuele christen. De oudsten moeten dan bepalen of 
hij inderdaad geld nodig heeft, hoeveel en hoe dat dan aan hem 
geleend moet worden. De gemeente mag geen rente heffen op de 
lening. De oudsten mogen de uitvoering van hun besluit delegeren 
aan de diakenen.  
Een christen, die geld wil lenen om een zaak op te zetten of uit te 
breiden, hoort geen geld van de gemeente te lenen, maar van een 
commerciële bank. De banken heffen altijd rente op hun leningen 
en de overheid beheert het reglement voor de banken. Er bestaan 
ook christelijke organisaties, die geld beschikbaar stellen voor de 
ontwikkeling van het onderwijs, de gezondheid en de behuizing 
van kansarmen, en voor de ontwikkeling van landbouw, handel en 
industrie in arme landen (2 Korintiërs 8-9).  
Christenen moeten nooit geld lenen van een geldschieter, omdat 
geldschieters dikwijls illegaal bezig zijn, buitensporige rente heffen 
en geweld gebruiken tegen mensen, die de lening niet terug 
kunnen betalen. Mensen, die hun lening niet terug kunnen 
betalen, worden voor het leven slaven van deze geldschieters. Ze 
leven alleen nog maar om geldschieters rijk te maken!  
 
5. Vrij blijven van financiële gebondenheid. 
 
Hoe kan een christen vrij blijven van financiële gebondenheid?  
De volgende principes kunnen een christen helpen vrij te blijven 
van financiële gebondenheid aan anderen:  
a. Wees niet lui, maar ijverig in je dagelijkse werk (Spreuken 
24:30-34).  
b. Als je gebrek lijdt aan voedsel en kleding, vertrouw dan op God, 
die graag voor je basisbehoeften wil zorgen (Matteüs 6:25-34).  
c. Stel God niet op de proef door onverantwoordelijk gedrag met 
betrekking tot je financiën (Lucas 15:13).  
d. Leen geen geld bij anderen en leen ook geen geld uit aan 
anderen (Spreuken 22:7). 
e. Vermijd elke vorm van schuld, vooral schuld op spullen die snel 
in waarde devalueren (Romeinen 13:8).  
f. Sluit alle rekeningen waarop je kosten mag maken. Stop het 
gebruik van creditcards. Betaal liever met contanten. (Zacharia 
10:2 spreekt over goden die lege beloften maken en bedrieglijke 
dromen voorspiegelen).  
g. Sta geen borg voor de schuld van een andere persoon 
(Spreuken 11:15).  
h. Gebruik je bezittingen zo lang mogelijk, totdat ze versleten zijn. 
Deel je bezittingen met andere christenen.  

i. Koop tweedehands spullen die dikwijls van heel goede kwaliteit 
en veel goedkoper zijn.  
j. Koop zelden iets wat je alleen maar wilt bezitten, maar eigenlijk 
niet nodig hebt.  
 
C. KIES VOOR EEN EENVOUDIGE CHRISTELIJKE 
LEVENSSTIJL. 
 
1. Een christen heeft tot doel God te verheerlijken. 
  
Er zijn verschillende levensstijlen in de wereld. Zowel rijke en arme 
mensen krijgen van God de vrijheid en de verantwoordelijkheid 
om hun eigen levensstijl te kiezen.  
 
a. Ontdek en bespreek. Welke levensstijlen eren God niet?  
i) Lees Ezechiël 34:17-19; Matteüs 7:6. God veroordeelt een 
verkwistende levensstijl!  
ii) Lees Spreuken 21:17; 23:20-21; 1 Petrus 4:3-5. God 
veroordeelt een levensstijl van werelds plezier!  
iii) Lees Leviticus 19:11-13,35-36. God veroordeelt een oneerlijke 
levensstijl (corruptie)!  
iv) Lees Lucas 12:15; Jakobus 5:1-6. God veroordeelt een 
hebzuchtige levensstijl! 
 
b. Ontdek en bespreek. Wat is het hoogste doel voor iedere 
christen? 
Lees Matteüs 5:14-16; Romeinen 11:36; 1 Korintiërs 10:31.  
Het hoogste doel voor iedere christen is om God te verheerlijken. 
 
2. Een christen heeft de juiste houding ten aanzien van 
werkelijke behoeften enerzijds en rijkdom anderzijds. 
 
Lees Filippenzen 4:11-12; 1 Korintiërs 4:7; 1 Timoteüs 6:8,17-18.  
Ontdek en bespreek. Wat hoort de houding van een christen te 
zijn ten aanzien van werkelijke behoeften en rijkdom?  
Aantekeningen.  
a. Tevredenheid. Christenen horen tevreden te zijn wanneer ze 
onderhoud en onderdak hebben. ‘Onderhoud’ betekent eten en 
drinken. ‘Onderdak’ betekent kleding en een dak boven je hoofd. 
b. Genieten. Christenen mogen genieten van alles wat God aan 
hen geeft.  
c. Delen. Christenen worden opgedragen om goed te doen en 
vrijgevig en mededeelzaam te zijn.  
 
3. Een christen beheert bezittingen op een 
verantwoordelijke wijze. 
 
Lees Lucas 12:42-48.  
Ontdek en bespreek. Hoe hoort een christen gebruik te maken 
van de bezittingen, die God aan hem heeft toevertrouwd?  
Aantekeningen.  
a. De armen in de wereld. Honderden miljoenen mensen leven in 
extreme armoede. Duizenden mensen sterven elke dag van de 
honger. Christenen mogen deze mensen niet vergeten! Spreuken 
19:17 zegt, “Wie zich over de arme ontfermt, leent de HERE; Hij 
zal hem zijn weldaad vergelden.” En Spreuken 21:13 zegt, “Wie 
zijn oor gesloten houdt voor het hulpgeroep van de geringe, zal, 
als hij zelf roept, geen antwoord ontvangen.”  
b. De Grote Eigenaar. Wat een christen ook bezit, hij heeft het van 
God gekregen (1 Korintiërs 4:7) en hij moet het beheren als een 
goed dat God aan hem heeft toevertrouwd (Lucas 12:42-48)!  
 
Leer. In het licht van deze gegevens, horen christenen het 
volgende te doen:  
a. Stel een begroting op. Christenen horen standaarden op te 
stellen voor hoe en wat ze uitgeven aan voedsel, kleding, 
behuizing, transport, giften, enz. Ze horen deze uitgaven elke dag 
op te schrijven en een maandelijks en jaarlijks financiëel verslag 
van al hun uitgaven op te stellen. Ook horen ze jaarlijks op grond 
van deze gegevens, hun inkomen en hun doelen een begroting op 
te stellen voor het volgende jaar.  
b. Vermijd uitersten. Christenen horen goed onderscheid te maken 
tussen: 
i) Wat een noodzakelijkheid is en wat een luxe is.  
ii) Wat een creatieve ontwikkeling is en wat een leeg status 
symbool is.  
iii) Wat ingetogenheid is en wat ijdelheid is. 
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iv) Wat een gelegenheidsfeest is en wat een dagelijks buitensporig 
leven is.  
v) Wat God dient en wat slavernij is aan de hedendaagse mode 
van de maatschappij.  
c. Volg niet het voorbeeld van de rijke landen. Christenen horen 
zich niet te richten naar de rijke landen in de wereld als het model 
voor hun levensstijl, maar zich eerder te richten naar het 
koninkrijk van God en haar waarden als het model voor hun 
persoonlijk leven.  
d. Maak beter gebruik van je bezittingen. Christenen horen 
uitspattingen en oppotten te bestrijden, verkwisting af te wijzen 
en de vernietiging van het milieu tegen te gaan. (cf. Genesis 
1:28). Ze horen beter voor hun bezittingen te zorgen, zodat ze 
langer meegaan. Christenen horen beter gebruik te maken van 
hun bezittingen. Bijvoorbeeld, hun huis openen voor christelijke 
activiteiten, hun kleren doorgeven aan de armen, hun boeken 
delen met andere lezers, enz.  
e. Houd je uitgaven nauwkeurig bij. Christenen horen jaarlijks hun 
uitgaven in heroverweging te nemen, zodat ze met minder kunnen 
leven en meer kunnen weggeven.  
 
4. Een christen zorgt voor zijn behoeftige familieleden. 
 
Ontdek en bespreek. Hoe hoort een christen te zorgen voor zijn 
behoeftige familieleden?  
Aantekeningen.  
a. Vrouw. Lees Efeziërs 5:28-29. Een hoge prioriteit voor een 
christen is om te zorgen voor de werkelijke behoeften van zijn 
vrouw.  
b. Kinderen. Lees 2 Korintiërs 12:14-15. Een tweede hoge 
prioriteit voor een christen is om te zorgen voor de werkelijke 
behoeften van zijn kinderen.  
c. Ouders. Lees 1 Timoteüs 5:4,8. Een derde hoge prioriteit voor 
een christen is om te zorgen voor de werkelijke behoeften van zijn 
afhankelijke familieleden, als bijvoorbeeld, zijn ouders en 
grootouders. Christenen worden opgedragen te zorgen voor de 
werkelijke behoeften van hun afhankelijke familieleden. Maar als 
hun familieleden niet behoeftig zijn en genoeg inkomen hebben, 
dan zijn christenen helemaal niet verplicht om aan hen geld te 
geven zodat ze in luxe of genotzucht kunnen leven. Christenen 
horen goede rentmeesters te zijn van het geld dat God aan hen 
heeft toevertrouwd!  
d. Broeders en zusters. Lees 1 Johannes 3:17-18. Een vierde hoge 
prioriteit voor een christen is om te zorgen voor de 
basislevensbehoeften van behoeftige mede-christenen.  
 
5. Een christen geeft op een verantwoordelijke wijze geld 
aan doelen. 
 
Ontdek en bespreek. Wie horen christenen te steunen met hun 
giften?  
Aantekeningen. 
a. Bijbelleraren. Lees Galaten 6:6. Christenen horen alle goede 
dingen te delen met mensen die hun onderricht geven in de Bijbel.  
b. Predikers. Lees 1 Korintiërs 9:14. Christenen horen mensen te 
steunen die het evangelie verkondigen.  
c. Oudsten van hun eigen gemeente. Lees 1 Timoteüs 5:17. 
Christenen horen de oudsten, die goed werk in hun gemeente 
verrichten, te steunen.  
d. Behoeftige broeders en zusters in hun eigen gemeente. Lees 
Jakobus 2:15-17; 1 Johannes 3:17-18. Christenen horen de arme 
broeders en zusters in hun gemeente met voedsel en kleding te 
verzorgen.  
e. Behoeftige broeders en zusters in andere gemeenten. Lees 2 
Korintiërs 8:13-15. Elke christen-gemeente hoort een bijdrage te 
leveren aan de armere christen-gemeenten in hun eigen land en in 
de wereld.  
f. De armen in het algemeen. Lees Spreuken 19:17. Christenen 
horen ook te geven aan de armen in hun maatschappij.  
Niettemin, de Bijbel leert niet dat iedere christen giften aan alle 
bovengenoemde mensen zou moeten geven. De Bijbel leert ook 
niet dat bovengenoemde mensen zoveel geld moeten ontvangen 
dat ze in luxe gaan leven.  
 

6. Een christen brengt bepaalde offers. 
 
Ontdek en bespreek. Tot het brengen van welke offers roept 
Jezus sommige christenen?  
Aantekeningen. Jezus Christus riep sommige van zijn 
volgelingen om hem te volgen in een levensstijl van totale en 
vrijwillige armoede. Bijvoorbeeld:  
a. Vrijwillige armoede. Lees Marcus 10:21. Jezus riep een hele 
rijke man om alles wat hij bezat te verkopen om hem te volgen als 
discipel, maar hij weigerde. Petrus zei dat de discipelen van Jezus 
alles verlaten hadden om Jezus te volgen.  
b. Dakloosheid. Lees. Matteüs 8:20; 1 Korintiërs 4:11. Jezus had 
dikwijls geen plaats om te slapen. Ook de apostelen waren soms 
dakloos.  
c. Gebrek aan basisbehoeften. Lees. Filippenzen 4:11-12. De 
apostel Paulus heeft moeten leren genoegen te nemen met tijden 
van overvloed en met tijden van gebrek.  
d. Geven met zelfopoffering. Lees 2 Korintiërs 8:1-12; 9:6-15. De 
Macedonische gemeenten waren een toonbeeld van geven met 
zelfopoffering. Hoewel ze zelf arm waren, gaven ze aan andere 
christenen, die nog armer waren dan zij. Christus riep hen niet om 
een aanzienlijk deel van hun bezittingen te geven, maar ze deden 
dat vrijwillig en van harte. Paulus spoorde de gemeenten te 
Korinte aan om vrijgevig te zijn en bemoedigde hen met Gods 
zegeningen voor vrijgevige christenen. 
e. Gastvrijheid. Lees Matteüs 6:19-24; Lucas 6:38; 14:12-14; 
Filippenzen 2:3-4. Hoewel Jezus niet alle christenen roept tot een 
levensstijl van totale vrijwillige armoede, roept hij alle christenen 
om innerlijk vrij te zijn van de verleidingen van de rijkdom, om 
heel vrijgevig en mededeelzaam te zijn, om gastvrijheid te tonen 
aan mensen die hen niets kunnen teruggeven, en om op een 
onzelfzuchtige wijze te letten op de belangen van andere mensen. 
 
7. Een christen is een verantwoordelijke burger in zijn 
maatschappij.  
 
Het verdrag van Lausanne werd door een groot aantal christelijke 
kerken opgesteld en zegt: 
“Hoewel verzoening met mensen niet hetzelfde is als verzoening 
met God, en sociale activiteiten niet hetzelfde zijn als 
evangelisatie, en politieke bevrijding niet hetzelfde is als 
geestelijke verlossing, niettemin bevestigen wij dat zowel 
evangelisatie als sociaal-politieke betrokkenheid een deel vormen 
van onze christelijke taak. Want beide zijn noodzakelijke 
uitdrukkingen van wat wij geloven over God en mensen, over onze 
liefde voor onze naaste en onze gehoorzaamheid aan Jezus 
Christus.”  
Christenen mogen nooit betrokken zijn in gewelddadige sociaal-
politieke acties (Matteüs 26:52), maar horen hun maatschappij te 
beïnvloeden door hun voorbeeld, hun onderricht en training en 
hun daden van barmhartigheid, zoals zorgen voor de 
gehandicapten, de armen en de verdrukten in hun maatschappij.  
 
8. Een christen heeft een verantwoordelijke houding ten 
aanzien van rijkdom. 
 
Lees 1 Timoteüs 6:9-10,17-19.  
Ontdek en bespreek. Op welke wijze is het goed of verkeerd om 
als christen rijk te zijn?  
Aantekeningen. 1 Timoteüs 6:17-19 zegt duidelijk dat het niet 
verkeerd is om als christen rijk te zijn. 1 Timoteüs 6:9-10 leert dat 
het verkeerd is om te begeren rijk te worden, want dan val je in 
vele dwaze en schadelijke begeerten, die je doen wegzinken in 
verderf en ondergang. Het is verkeerd om rijk te worden door 
corruptie. Maar als God rijkdom aan je toevertrouwd heeft, dan is 
dat niet verkeerd, mits je jouw rijkdom gebruikt voor Gods doelen. 
God verbiedt je om op te scheppen, voornaam te doen of te 
pronken met je rijkdom. Je mag niet hooghartig en arrogant zijn 
en op je rijkdom vertrouwen in plaats van op God. Als een 
vermogende persoon hoor je nederig en afhankelijk van God te 
zijn. Je moet niet je hoop vestigen op onzekere rijkdom, maar op 
God, die deze rijkdom aan je toevertrouwd heeft. God geeft 
rijkdom zodat je ervan mag genieten, veel goede werken zal doen 
en vrijgevig en mededeelzaam zal zijn. God zegt dat je voor jezelf 
schatten in de hemel moet verzamelen en zo het ware leven moet 
grijpen (Matteüs 6:19-24). Dus je goede werken, vrijgevigheid en 
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mededeelzaamheid moeten gedaan worden met betrekking tot 
Gods koninkrijk.  
Rijke christenen hebben dus van God een speciale taak gekregen. 
Ze horen hun geld op de beste manier te investeren in Gods 
koninkrijk. Bijvoorbeeld, ze kunnen christen-werkers en hun 
bediening steunen of arme christenen ergens in de wereld 
ondersteunen.  
 
9. De christelijke levensstijl is een opvallende en 
aantrekkelijke levensstijl. 
 
Lees Daniël 6:1-5.  
Ontdek en bespreek. Wat zou de levensstijl van elke christen 
horen te zijn?  
Aantekeningen. In Daniël 6:4-5 lezen we, “Toen overtrof deze 
Daniël de rijksbestuurders, doordat een uitnemende geest in hem 
was; en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te 
stellen. Daarop trachtten de rijksbestuurders en de stadhouders 
een grond voor een aanklacht tegen Daniël te vinden betreffende 
het rijksbewind, maar ze konden geen enkele grond voor een 
aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er 
geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd”.  
Corruptie is vandaag de dag wijdverbreid onder zakenmannen en 
politici. Deze bedervers in de wereld veroorzaken onbeschrijfelijke 
leed aan andere mensen, terwijl ze er zelf rijk en machtig van 
worden. Daniël leefde ook in een dergelijke wereld en durfde 
anders te zijn! Daniël onderscheidde zich als een ambtenaar in 
hoge functie door volkomen eerlijk en oprecht te zijn en helemaal 
vrij van corruptie, ontrouw en verzuim te zijn. Deze levensstijl 
bracht wel moeilijkheden met zich mee. Hij raakte zijn baan en zijn 
hoge positie kwijt en werd zelfs letterlijk voor de leeuwen gegooid. 
Maar God bewaarde hem door al deze moeilijkheden heen en 
eerde hem ten slotte.  
Daarom, wees als Daniël! Onderscheid jezelf als een christen-
zakenman, als een christen-politicus, als een christen-rechter, of 
als christen in welke andere taak dan ook in de wereld. 
Onderscheid jezelf door onomkoopbaar en volkomen eerlijk te zijn, 
absoluut betrouwbaar en getrouw te zijn, en nooit je taak te 
verzuimen. Durf anders te zijn dan de bedervers van deze wereld!  
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