G€LD & GO€D
INTRODUCTIE
Waarom dit onderwerp op de agenda? En wat heeft het onderwerp met
diaconaat te maken?
•

•

G€LD

€
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•

•

•

Doel is om het praten over geld uit de taboesfeer te halen en het
gesprek over geldbesteding te bevorderen. Geld is een neutraal
betaalmiddel, maar ook een macht die ons maar al te vaak dwars
zit.
In deze tijd is er naast andere nood steeds vaker financiële nood.
De 24-uurs economie, ons leen- en consumeergedrag, de financële
crisis, overheidsbezuinigingen zijn o.a. aan te wijzen als oorzaak.
Daarom willen we met elkaar nadenken over wat de bijbel te
zeggen heeft over geld en bezit. Zijn er bijbelse richtlijnen en
principes die ons kunnen helpen om op een verantwoorde manier
om te gaan met wat ons (in materiële zin) is toevertrouwd?
Een van de taken van de diaconale taakgroep is om gemeenteleden
te stimuleren om hun gaven en talenten, dat wat God in Zijn
goedheid een ieder toevertrouwt, in te zetten voor de gemeente en
de naaste dichtbij en ver weg.
Daarnaast wil de diaconale taakgroep oog hebben voor mensen,
ook in ons midden, die moeite hebben om financieel gezien het
hoofd boven water te houden, zodat er eventueel op tijd aan de bel
kan worden getrokken.

INHOUD VAN DEZE BIJBELSTUDIE:
1. Wat zegt de Bijbel over geld en goed?
2. Bijbels uitgangspunt: rentmeesterschap
3. Wat is rentmeesterschap?
4. Rentmeester over je geld en je bezittingen.
5. Hoe ga je om met geld en bezit?
6. De macht van de mammon.
7. Leven in financiële vrijheid.
8. Hoe krijg je grip op je geld?
9. Zeven bouwstenen voor gezond omgaan met geld.
10. Geven en genieten.

Diaconaat Luctor et Emergo, oktober 2011

Dit geheel wordt afgewisseld met vragen, een enquête en een casus.
Verder zijn er diverse bijlagen en wordt verwezen naar informatieve
sites.
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Wat zegt de Bijbel over G€LD EN GO€D?
In de bijbel zijn meer dan 2350 verzen die over geld en bezit spreken. Met
name in de evangeliën waarschuwt Jezus voor de macht van het geld en
misbruik van geld/bezit. Meer dan de helft van de gelijkenissen van Jezus
verwijzen op de een of andere manier naar geld.
Ook Jakobus waarschuwde voor de gevolgen van het verkeerd omgaan met
geld en bezit (Jak.2:1-3, 5:1-5).
Enkele teksten:
Oude Testament
Ex. 35:1-29
Lev. 25:23
Deut. 15:7-11
Nehemia 5:1-14
Job
Spreuken 22:1,2,7,9,26,27
Prediker 2

Nieuwe Testament
Math. 6
Math. 19:16-26
Luc. 6:43
Luc. 12:20-34
Luc. 16:19-31
2 Kor. 8 en 9
1 Tim. 6:1-16
Openbaring 22:5

die door zijn heer over zijn bezit en over andere slaven was aangesteld. Een
voorbeeld uit het Oude Testament is Jozef die de leiding had over het
huishouden van Potifar.
Over het algemeen hadden deze rentmeesters geen goede naam. Bij
afwezigheid van hun heer maakten ze behoorlijk misbruik van hun positie,
betaalden slecht, buitten de mensen uit en verrijkten zichzelf. Ook de wijze
waarop Jezus deze figuur in de gelijkenissen naar voren haalt, is meestal
niet positief. Anderzijds waren er ook trouwe en verstandige rentmeesters.
Deze worden door Jezus ten voorbeeld gesteld. Jezus gebruikt het
voorbeeld van de rentmeester en past dat toe op zijn volgelingen.
In het Oude Testament is ‘rentmeester’ ‘asher al ha bájit’ (letterlijke
vertaling: ‘die over het huis gaat’). Jozef wordt zo genoemd in Genesis
39:4.
Het Nieuwe Testament gebruikt het woord ‘oikonómos’(oikos= huis en
nemoo=beheren). Vandaar de beheerder van het huis.

Vraag: Zijn er verschillen en/of overeenkomsten tussen het Oude en
Nieuwe Testament? Welke?

Een definitie van rentmeester:
Je wordt/bent rentmeester omdat men vertrouwen in je heeft. Daardoor
ontvang je een bevoegdheid om te handelen. Je draagt
verantwoordelijkheid en bent dus aansprakelijk. Over je handelen leg je
verantwoording af aan je opdrachtgever of Opdrachtgever. (www.saret.nl)
Ook wij zijn rentmeesters. God is onze Schepper. Hij is ook onze
Verlosser, wij zijn gekocht en betaald. Wij zijn eigendom van God met
alles wat we bezitten. Paulus noemt zich dienaar van Christus (Fil.1:1) en
spreekt in 1 Kor. 7:22 zelfs over christenen als ‘slaven van Christus’.

Enquête (bijlage) om in te vullen en samen te bespreken. Er zijn geen foute
of goede antwoorden, het gaat er om je te verdiepen in het onderwerp en
om met elkaar in gesprek te gaan.
Bijbels uitgangspunt: Rentmeesterschap
Gen.1:28
Luc.16:10-32
1 Kron.29:11,12
1 Kor. 6:20
Ps. 8:4-7
1 Petr.4:10
Wat is rentmeesterschap?
In de tijd van Jezus waren er nogal wat grootgrond-bezitters die vaak zelf
in grote steden woonden, en hun bezit lieten beheren door rentmeesters, een
soort zetbazen over hun bezit. Meestal was een rentmeester zelf een slaaf,

3

God heeft ons als rentmeesters aangesteld over:
• De aarde
• Je lichaam, gaven, talenten, energie
• Je relaties
• Je tijd
• Het evangelie, de boodschap van redding
• Je geld en bezittingen
Paulus gebruikt het begrip rentmeesterschap om het beheer van de
‘geheimen van God’ duidelijk te maken (1 Kor. 4:1).
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Onze opdracht tot rentmeesterschap heeft primair een geestelijke betekenis
en secundair een materiële dimensie vanuit dankbaarheid en
dienstbaarheid. Het gaat bij rentmeesterschap om het bevorderen van het
Koninkrijk van God.
In deze studie willen we ons rentmeesterschap over ons geld en onze
bezittingen verder uitwerken.

De Bijbel waarschuwt nadrukkelijk tegen geldzucht en rijkdom:
Doodt dan de leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht,
boze begeerte en de hebzucht die niets anders is dan afgoderij……
(Kol.3:5)
Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele
dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf
en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door
daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben
zich met vele smarten doorboord. (1 Tim. 6:9,10)
Zie ook de gelijkenis van de rijke jongeling (Matth. 19:16-26) en de
gelijkenis van de rijke dwaas (Luc. 12:13-21)

Rentmeester over je geld en bezittingen.
Wat betekenen geld en bezit in onze maatschappij? Bezit is de basis voor
zekerheid. Wie over geld kan beschikken, nu en in de toekomst, voelt zich
veilig, hem kan weinig gebeuren. Daarnaast heeft bezit te maken met
status, met aanzien in eigen ogen en de ogen van anderen. Het bezit van
materiële zaken verschaft een gevoel van ‘iemand te zijn’.
Verder geeft het bezit van geld een zekere macht. Mensen met veel geld
kunnen veel invloed uitoefenen, en doen dat ook. Dat kan leiden tot een
hoogmoedige houding. Deze maatschappij staat in het teken van geld en in
zekere zin is dat altijd zo geweest, zij het misschien niet zo uitgesproken als
nu.
In de Bijbel wordt een fundamenteel andere houding aangenomen
tegenover geld en bezit. Zie de volgende teksten:
Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg
zijn. (1 Tim.6:8)

Let er wel op dat nergens in de Bijbel rijkdom als zodanig veroordeeld
wordt. In het Oude Testament wordt rijkdom zelfs vaak gezien als een
teken dat iemand door God gezegend wordt vanwege zijn trouw aan God.
Denk maar aan mensen als de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob, aan
David en Salomo. Wat wel wordt veroordeeld is het hunkeren naar
rijkdom, en het valse vertrouwen dat mensen op rijkdom kunnen stellen.
Rijkdom en geld komen dan in plaats van God. God wil niet dat je gericht
bent op geld en dat je zekerheid afhangt van geld of bezit. Integendeel, je
hart moet volkomen uitgaan naar God, naar Zijn Koninkrijk. De andere
dingen waar mensen zich doorgaans druk over maken, daar moet je
helemaal niet mee bezig zijn. God zorgt voor ons. Dat betekent wel een
hele omkeer in ons denken. Als Paulus schrijft dat we tevreden moeten zijn
met onderhoud en onderdak, en als Jezus zegt dat we niet bezig moeten zijn
met kleding en eten, dan staat dat haaks op de huidige cultuur. Die cultuur
is immers voortdurend en op allerlei manieren bezig om je andere waarden
voor te houden, zoals het belang van geld en valse zekerheden. De cultuur
en de mensen om ons heen spelen voortdurend in op onze verlangens, onze
hoogmoed, ons egoïsme en ons egocentrisch zijn. Als je tijdschriften leest,
moet je eens opletten hoeveel ruimte wordt ingenomen door zaken als
uiterlijk, eten en drinken, wonen en vakanties enz. Dat is de gerichtheid van
de wereld. De Bijbel roept ons op tot een heel andere gerichtheid.

Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij
drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen
gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit
alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit
alles zal u bovendien geschonken worden. (Matth.6:31-33)
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Hoe ga je om met geld en bezit?
Ook al wil je niet gericht zijn op en in beslag genomen worden door geld of
goed, je hebt er mee te maken. God heeft ons immer, de één meer dan de
ander, wel bezit toevertrouwd. Hoe wil Hij dan dat je daar mee omgaat?
Daarover geeft de Bijbel ook duidelijke aanwijzingen, zowel in het Oude
als in het Nieuwe Testament. Zie daarvoor o.a.:
Hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet
hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere
rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, om wèl te
doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij
zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te
grijpen. (1Tim. 6:17-19)
Indien ik op het goud mijn verwachting gesteld heb, en tot het fijne goud
heb gezegd: Gij zijt mijn vertrouwen; indien ik mij heb verheugd, omdat
mijn vermogen groot was en mijn hand geweldige rijkdom had
verworven……dan zou ook dat een ongerechtigheid zijn geweest, voor de
rechter te boeten, want ik zou God daarboven hebben verloochend. (Job
31:24-28)

Eigenaar of manager? – Situatie 2
Je leidt een familiebedrijf, een supermarkt die je van je vader hebt
overgenomen. Er kwam een grote super in de volgende straat en nu haal je
het financieel niet. Je moet de zaak sluiten.
Welke woorden omschrijven je gedachten erbij?
Hart
Herinneringen
Goed beheer
Emoties
’t Is van mij
ik ben de manager
Koele analyse
Verstand
Mijn gezin
Pijn
Vraag: Geloof ik dat God de eigenaar is van alles wat ik heb en ook van
mijzelf?
En vertrouw ik Jezus ook als hij zegt ‘maak je geen zorgen voor de dag van
morgen’?
En hoe vul ik dat vertrouwen dan in?

Je bezit mag je zien als werkkapitaal om anderen mee te dienen; niet als
iets om je op te beroemen of om je zekerheden aan te ontlenen. ‘God
liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’ geeft de richtljn voor ons
omgaan met bezit. In de Nieuwtestamentische gemeente in Handelingen
zien we een voorbeeld van de wijze waarop mensen omgingen met hun
bezit (Hand. 2:44,45).
Casus: Ben je eigenaar of manager? (uit Jouw geld telt van Crownlife)
Eigenaar of manager? – Situatie 1
Je bent manager van een supermarktketen met 20 winkels. Je ontdekt dat
één locatie heel slecht draait en na veel beraad beslis je dat het filiaal dicht
moet.
Welke woorden omschrijven je gedachten hierbij?
Hart
Herinneringen
Goed beheer
Emoties
’t Is van mij
ik ben de manager
Koele analyse
Verstand
Mijn gezin
Pijn

Macht van de Mammon – ‘Mijn vertrouwen’ (woordspeling van Jezus:
máman)
Matth. 6:24
Luc.16:13
Kenmerken van de Mammon:
• Geestelijke macht
• Bewerkt de economie van de wereld
• Wedijvert om onze toewijding
• Tracht ons ‘onderuit’ te krijgen
• Schuld is een belangrijk middle
• Is overwonnen (na dertig zilverstukken!)
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Vragen: Wie is de Mammon eigenlijk? Zijn we ons bewust van de macht
van de Mammon? Hoe gaan we de strijd aan? Wie/wat trekt er aan je? En
hoe merk je dat?
Een bijbelse strategie:
• Erken Gods overwinning
• Erken Gods voorziening
• Door te geven (Mal.3)
• Breng genade in een wereld van concurrentie en koop en verkoop
• Vermijd schuld
• Leer tevredenheid en dankbaarheid

Leven in financiële vrijheid
Eén van de eigenschappen van de goede rentmeester is betrouwbaarheid.
God is bij uitstek betrouwbaar en wil ons, als we onze zekerheid in Hem
vinden en Zijn Koninkrijk als de hoogste prioriteit hebben, helpen om Hem
te dienen met alles wat we zijn en wat we hebben. Als wij ons als
betrouwbare rentmeesters inzetten voor Zijn Koninkrijk dan wil Hij ons
meer toevertrouwen. (Luc. 16: 10-13)
Om dit in de praktijk te leren is het belangrijk om zicht te hebben of te
krijgen op je financiën. Wat zijn mijn mogelijkheden, mijn verplichtingen,
behoeften en wensen?
Vragen: Heb jij zicht op waar je geld blijft? Open je altijd de post en betaal
je je rekeningen op tijd? Heb je soms aan het eind van je geld een stuk
maand over?
Wat betekenen begrippen als tevredenheid en het hebben van genoeg voor
jou?
Zoek de volgende teksten eens op:
Genoeg
Hebr. 13:5,6
Onafhankelijk
Fil. 4:11-13
Prioriteit
Fil. 3:7-9

Hebzucht
Vertrouwen

Luc. 12:15
1 Tim. 6:17

Hoe krijg je grip op je geld ?:
• Maak een overzicht van vaste en variabele lasten (budget)
• Maak een overzicht van inkomsten en uitgaven (over enkele
maanden)
• Verdeel uitgaven in ‘verplichtingen, behoeften en wensen’
Leven in financiële vrijheid is een levenshouding. Je bent vrij als je niet
meer elke maand in spanning leeft over hoe je rond moet komen. Als je
schulden hebt, ben je de slaaf van iemand anders. Maar je ervaart ook de
vrijheid als je geld beschikbaar hebt voor de dingen die echt belangrijk
voor je zijn.. Denk niet dat alleen mensen met een minimum inkomen
financiële problemen hebben. Steeds meer mensen met een bovenmodaal
inkomen staan rood. Het gaat om de vraag ‘wanneer heb je genoeg?’ En die
vraag is dus ook voor mensen met een ruim inkomen heel belangrijk. Wil je
mee in de mallemolen van altijd groter, mooier en beter of kun je tevreden
zijn met wat je hebt, en zo geld overhouden om te sparen of uit te delen?
Het gaat er niet om of je arm of rijk bent, maar of je tevreden bent met wat
je hebt. Op die manier nadenken over genoeg kan leiden tot ingrijpende
beslissingen.
Zeven bouwstenen voor gezond omgaan met geld:
1. Overgave aan God. Besef dat geld niet van jou is, maar
dat je het in overleg met God mag beheren.
2. Echte vreugde – hangt die af van je bankrekening of van
andere belangrijkere dingen?
3. Geduld – kun je ergens voor sparen of ben je van het type
‘ik wil het en ik wil het nu?’
4. Uitgesteld genieten – Leer sparen voor onverwachte
tegenvallers en zaken voor later, zoals een
pensioenregeling of een verre reis!
5. Eerlijk zijn – Kun je God en mensen recht in de ogen
kijken over de manier waarop jij je inkomsten verwerft
en uitgeeft?
6. Liefde en compassie – Gods economie is anders dan de
economie van de wereld. Wie in Gods economie zijn
inkomen deelt met anderen, vermenigvuldigt het!
7. Zelfbeheersing – Bescherm jezelf tegen impulsaankopen.
Doen: Deel je vragen of zorgen t.a.v. je financiën met iemand die je
vertrouwt, loop er niet alleen mee rond. Heb je hulp nodig bij bijv. het
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maken van een budget? Neem contact op met de diaconale taakgroep. Ook
voor andere vragen op het gebied van financiën kun je hier terecht.
Desnoods verwijzen zij je naar professionals.

Geven en Genieten
Royaal zijn met wat God ons gegeven heeft, groeien in vrijgevigheid en
tevreden zijn met wat Hij ons geeft. Hij weet precies wat we nodig hebben.
Als wij hierover in gebed gaan en onze levensstijl aanpassen, dan belijden
wij dat het leven een geschenk is. Uit dankbaarheid voor Zijn liefde en zorg
kunnen we niet anders dan ons leven inzetten om God en de medemens van
harte te dienen!
1 Kron. 29:11-14 – aanbidding
Hand. 20:32-34 – vreugde
2 Kor.9:6-8 – juiste houding
2 Kor. 8:1-3 – naar vermogen

Hag.1:5-7 – een kunst
Spr.14:30.
1 Tim. 6:6 – het is goed voor je
Fil.4:11-13 – het is te leren
Spr. 30:8,9 – balans
Pred. 5:19 – genieten is een geschenk

Hoe zit het met de tienden?
God had zijn volk Israël opgedragen een tiende deel van hun inkomsten af
te dragen voor zijn dienst. We lezen daarover in Lev. 27:30-33, Num.
18:21-32, Deut. 14:22-29 en Neh. 10:37-38. De tienden waren bestemd
voor de dienst in de tempel, voor de inkomsten van de levieten, en voor de
vreemdelingen, de weduwen en de wezen, mensen die door
omstandigheden hulp nodig hadden. Deze tienden, samen met het brengen
van de opbrengst, waren tegelijkertijd een teken dat in feite alles van God
was. God was eigenaar van het land (Lev. 25:23) zowel als van het volk.
Het geven van de tienden zou je kunnen vergelijken met de huur of pacht
die men de eigenaar van een land betaalt. Een voorbeeld is de regeling die
Jozef ontwierp in Egypte. Al het land werd eigendom van Farao. Het volk
mocht het bewerken, maar was verplicht een vijfde van de opbrengst aan
Farao, als eigenaar van het land, te geven (Gen.47:13-26). Zo zijn de eerste
opbrengsten en de tienden een teken dat God eigenaar is van alles. Als het
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volk nalaat een tiende te brengen, dan worden ze ernstig vermaand
(Mal.3:8-12). Omgekeerd waren rijke beloften gegeven voor hen die zich
stipt hielden aan de wet op de tienden. Opmerkelijk is dat Jezus de
Farizeeën berispt omdat ze wel de tienden gaven (zelfs van de
keukenkruiden) maar hun hart niet aan God toewijdden (Luc.11:42). Dat
laat het verband zien tussen het brengen van de tienden en de toewijding
aan God van het hele leven.
In het Nieuwe Testament lezen we geen voorschrift over het brengen van
tienden. Nergens wordt het als een wet voorgeschreven aan de gemeente.
Maar waar het tiende deel in het Oude Testament een voorbeeld van was,
wordt heel duidelijk geleerd in het Nieuwe Testament. Namelijk: alles
behoort aan God en dat is de richtlijn t.a.v. geven voor de dienst van God.
Als je zoekt naar een tekst waar dit letterlijk staat, dan zul je die niet
vinden. Deze richtlijn geeft echter het principe van de Bijbel weer, dat wij
en ons hele leven Gods eigendom zijn. Zie bijvoorbeeld de volgende
teksten:
Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Heest, die in u
woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want
gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. 1
Kor.6:19,20
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere
liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt
niet God dienen en de Mammon. Matth. 6:24
Het woord ‘dienen’ is in het Grieks ‘douleuein’, dat duidt op het dienen als
een slaaf.Als we belijden een ‘slaaf’ van God te zijn, dan zeggen we
daarmee ook dat alles wat ons toebehoort, van God is. Een slaaf heeft per
definitie geen eigen bezit. God heeft ons gekocht en betaald, we zijn Zijn
eigendom, samen met alles wat we bezitten. Ik kan God niet ‘afkopen’ met
10% van mijn inkomsten en de rest beheren alsof het alleen van mij is. Als
Jezus zegt ‘zoekt eerst mijn Koninkrijk’ dan bepaalt hij daarmee onze
prioriteit, ook wat betreft ons bezit.
Een goed voorbeeld van onze verantwoordelijkheid en ‘geefgedrag’ vinden
we in 2 Kor.8. Paulus stelt hier de gemeenten in Macedonië ten voorbeeld.
Zij zijn ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ze hebben zelfs boven
vermogen gegeven (8:2,3). Het lijkt wel de omgekeerde wereld: de
gemeenten waar Paulus het over heeft vroegen toestemming om te mogen
geven. Ze beschouwden het als een gunst. Wij beschouwen het meestal als
een gunst iets te mogen krijgen (8:4). Paulus klinkt een beetje ironisch. Hij
zegt tegen de Korinthiërs: U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en
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welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben
gewekt, blinkt dus ook uit in dit goede werk (8:6,7). Het is een toets voor
de oprechtheid van hun liefde (8:8). Alles geven wat je hebt is de kern van
het Evangelie. Dat is wat Christus gedaan heeft, en dat moet ook onze
levenshouding zijn (8:9). Paulus zegt in de verzen 10-12 dat wat de
Korinthiërs vorig jaar al hebben toegezegd te zullen geven, dat ze dat dan
ook moeten doen. Alleen van goede bedoelingen kun je niet leven. Hij wijst
op het evenwicht van de wederkerigheid, m.a.w. het is helemaal niet zo
bijzonder om te geven, het is een kwestie van eerlijkheid en van
gerechtigheid. Nu geven zij aan anderen, straks is het misschien omgekeerd
(8:14). Interessant is dat Paulus heel zorgvuldig omgaat met het geld van
anderen. Hij wil iedere verdachtmaking voorkomen. Ook een vorm van
goed rentmeesterschap.

De heffing van de tienden is dus geen Nieuwtestamentisch gebod. Uit
praktisch oogpunt is het natuurlijk prima om als richtlijn iedere maand een
tiende van je inkomen af te staan voor het werk van God. Dat kan dan het
beste op een regelmatige basis gebeuren (1Kor. 16:2, elke eerste dag van de
week), en op het moment dat het geld binnenkomt. Als je dit doet, zal je
ervaren dat God zijn belofte waarmaakt, en er voor zorgt dat je er niet door
te kort komt. Het geven tienden moet echter niet wettisch worden. Heel je
bezit is van God en zo mag je er ook mee omgaan.

Tenslotte: Tot slot twee teksten ter bemoediging:
Een arme en een rijke hebben dit gemeen: de Heer heeft hen beiden
gemaakt. Spr. 22:2
Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Jac. 5:16
Als broeders en zusters hebben we elkaar nodig, om voor elkaar te bidden
en elkaar te ondersteunen als het nodig is.
Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.

Enquête
Financiële checklist
Voorbeeld begroting (nibud)
Voorbeeld overzicht inkomsten en uitgaven
Praten over geldbesteding, lesbrief Jeugd en
geld.

Sites:
www.nibud.nl
www.milieucentraal.nl
www.consuminderen.startpagina.nl
www.koopniets.nl
www.zestienmiljoenmensen.nl
www.cenet.nl (chr. ecologisch netwerk)
www.michacursus.nl
www.crownlife.nl

Vragen: Wat zijn ‘schatten in de hemel” (Matth.6:24)? Hoe zie je het
geven van tienden vandaag de dag?
Wat zou er bedoeld worden met ‘het tegoed dat op je rekening aangroeit?’
(Fil. 4:17)
Durf ik na te denken over consuminderen, zodat ik meer voor Gods
Koninkrijk overhoud?
Er zou nog meer te zeggen/schrijven zijn over schulden, lenen, (be)sparen
en investeren in bijbels perspectief. Maar dit voert op dit moment te ver.
Als er mensen zijn die daar info over willen dan horen we dat graag!
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Bijlage 1:

5) Welke plek heeft GOD in je omgang met financiën?
a.
Ik bepaal zelf hoe ik met MIJN geld omga
b.
Ik bid altijd eerst voor ik geld uitgeef
c.
Ik bid niet concreet, maar probeer wel verantwoord uit te
geven
d.
Al mijn uitgaven staan in dienst van God

Bespreking aan de hand van (enquête)vragen
Interactief dmv stellingen/vragen
het gaat er niet om wie het goed of fout heeft, maar om je te verdiepen in
dit onderwerp en van elkaar te leren; in b.v. preek, bijbelkring of
wijkgesprek kunnen punten worden uitgediept
Suggesties voor werkvormen:
- stemmen met kaartjes of handopsteking en (loop)microfoon
(‘diaken’ stelt vragen, inleider vraagt door)
- iedereen vult enquête in, vergelijk met je buurman en bespreek
met elkaar/plenair

6) Wat vind je van Financiële kerkelijke bijdragen?
a.
Bijdragen, weg ermee. Ik betaal dus niet!
b.
Ik betaal eerst mijn bijdrage en dan zie ik wat ik over heb
c.
Als ik geld over heb betaal ik een bijdrage
d.
Ik geef aan goede doelen i.p.v. aan de kerk

1) Hoe sta je in het leven?
a.
Mijn leven is van God, dus ik ben geheel toegewijd
b.
In mijn leven houd ik rekening met God, ik reserveer tijd
en geld voor God
c.
Mijn leven is van mij, ik bepaal zelf hoe ik met mijn tijd
en geld omga
2) Wat betekent dit voor je inkomsten?
a.
Ik doe alles om aan geld te komen
b.
Ik zie wel wat ik krijg
c.
Geld is alleen maar lastig, ik ben met een minimum
tevreden
d.
Ik wil ruim geld hebben om te kunnen doen wat ik wil
e.
Ik wil zoveel geld hebben dat ik kan rondkomen en kan
uitdelen

7) Wat vind je van schulden?
a.
Hebben van Schulden is je eigen schuld
b.
Schulden horen bij het leven, lig ik niet wakker van
c.
Ondanks een sober leven kunnen mensen toch in de
schulden raken
d.
Schulden kan ik me alleen voorstellen in extreme
onvoorziene omstandigheden (wasmachine, ongeluk,
ziekte oid.)

3) Wat betekent dit voor je uitgaven?
a.
Ik leef op een minimum niveau. De eventuele rest geef ik
weg
b.
Ik koop eerst wat ik zelf nodig vind, daarna zie ik wel
c.
Ik geef eerst aan de kerk, wat ik over heb kan ik zelf
uitgeven
d.
Ik pas me aan in mijn uitgaven aan de westerse cultuur
(huis, auto, vakantie, verwennerij, consumptie)
e.
Als Christen ben ik geheel anders
4) Hoeveel overzicht heb je over je financiën?
a.
Ik werk met een begroting per jaar
b.
Ik werk met een begroting per week
c.
Ik pin zolang totdat ik rood sta
d.
Ik maak nooit rekeningen open
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Bijlage 3:

Bijlage 2:
Checklist Financiële Situatie (individueel)
Vul deze vragen in voor jezelf:
Ja

Soms

Nee

Als u iets graag wilt hebben bent u dan bereid
hiervoor een lening (niet hypotheek) af te sluiten?
Heeft u aan het eind van uw geld wel eens een stuk
maand over?
Voelt u zich in relatie tot uw omgeving arm?
Heeft u voldoende financiële ruimte om uw VVB te
betalen?
Heeft u geld achter de hand om af en toe iemand
(die het nodig heeft) iets toe te stoppen?
Heeft u overzicht over uw uitgaven?
Weet u hoeveel saldo u op uw rekening heeft?
Heeft u moeite uw kooplust te bedwingen?
Kunt u zich af en toe een cadeautje permitteren?
Weet u waarop u kan bezuinigen wanneer dat nodig
is?
Doet u wel eens uitgaven waar u achteraf spijt van
heeft?
Bent u altijd een beetje bang als u een rekening
krijgt?
Laat u uw bankafschriften het liefst ongeopend?
Slaapt u wel eens slecht doordat u nadenkt over
geldzaken?
Heeft u structureel een persoonlijke lening (niet
hypo)?
Heeft u schulden die langer dan 2 maanden bestaan?
Staat u structureel in het rood bij de bank?
Is het bedrag van uw schulden oplopend?
Vindt u dat omgaan met geld een gespreksonderwerp
in de gemeente zou moeten zijn?
(de vragen waarop JA wordt geantwoord zijn alarmerend, dit geldt niet
voor de grijze/cursieve vragen, praat over de alarmerende antwoorden door
met vrienden, familie, gemeenteleden of diaken)
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Bijlage 4:

Bijlage 5:
Werkvorm: Praten over geld(besteding) en schulden
BIJLAGE bij de Lesbrief Jeugd en Geld - Vragenlijst
Speurtocht door: www.jeugd-en-geld.nl en www.jongerenloket.szw.nl
1. Hoeveel zakgeld krijg jij?
2. Hoeveel zakgeld krijgt iemand van jouw leeftijd ongeveer?
3. Waarom is het niet gek dat de een meer en de ander minder zakgeld
krijgt, ook al zijn ze
even oud?
4. Als je 13 t/m 15 jaar bent, hoeveel uur mag je dan op een schooldag
werken?
5. Vanaf je 16e mag je meer werken: hoeveel uur per dag?

6. Wat is het minimum-uurloon voor een 15-jarige? En voor een 16-jarige?
7. Wat zijn de 3 meest populaire bijbaantjes van meisjes van 15 jaar?
8. Wat zijn de 3 meest populaire bijbaantjes van jongens van 15 jaar?
9. Met welk bijbaantje verdien je het meest?
10. Waar blijft je geld? Maak eens een overzicht.
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11. Hoe ziet zo´n overzicht er ´gemiddeld´ uit van iemand van jouw
leeftijd?

Top-25 van uitgaven scholieren (van site www.jongerenloket.szw.nl)
In onderstaande tabel staat per uitgavenpost welke bedragen scholieren er
gemiddeld aan besteden. Per post zijn de bestedingen van alle scholieren
opgeteld en gedeeld door het aantal scholieren. Ook scholieren die niets aan
betreffende post uitgeven zijn hierbij meegenomen. De tweede kolom geeft
aan welk gedeelte van de totale uitgaven aan de betreffende post wordt
besteed. Onderaan staat het gemiddelde maandtotaal van € 115 per maand.

12. Het is slimmer een mobiele telefoon met een prepay-kaart te hebben
dan met een
abonnement. Waarom?
13. Op welke manieren kun je allemaal betalen?
14. Mag elke jongere een bankrekening openen?
15. Waarom moet je voorzichtig zijn met rood staan?
Nu volgt het onderdeel dat specifiek over het maken van schulden gaat (zie
hiervoor hetjongerenloket op de site van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
www.jongerenloket.szw.nl)
16. Hoeveel geven jongeren van 15 jaar denk je gemiddeld uit?
(Hoeveel geven ze daadwerkelijk uit volgens de informatie op de site (in
tabel)?)
17. Wat kost je scooter/mobieltje echt?
18. Wat is jouw Top 5 van grootste uitgaven? Komt dat overeen met de
Top 5 van schuldveroorzakers die op de site (in tabel) worden genoemd?
19. Hoe kun je iemand die schulden heeft helpen?
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Uitgavenpost
Kleding, schoenen
Alcohol
Mobiele telefoon
Snoep
Snacks, patat e.d.
Frisdrank
Cadeaus
Roken
Uitgaan (excl. consumpties)
CD's e.d.
Hartige tussendoortjes
Overige
Hobby's
Cosmetica
Computer
Brommer
Drugs
Video
Openbaar vervoer
Contributies
Tijdschriften
Schoolartikelen en boeken
Goede doelen
Verzekeringen
Gokken
Totaal

€
18,24
12,47
8,11
8,00
7,01
5,63
5,58
5,50
5,50
5,23
4,21
4,18
3,76
3,49
3,22
2,02
1,78
1,76
1,60
1,56
1,55
1,24
0,97
0,92
0,79
115

%
15,86
10,84
7,05
6,96
6,10
4,90
4,85
4,78
4,78
4,55
3,66
3,63
3,27
3,03
2,80
1,76
1,55
1,53
1,39
1,36
1,35
1,08
0,84
0,80
0,69
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(Bron: NIBUD) Omgerekend naar alle scholieren in Nederland (ruim
750.000), besteedt deze groep maandelijks ongeveer 14 miljoen euro aan
kleding, 6 miljoen euro aan uitgaan, 6 miljoen euro aan hun mobieltje en 9
miljoen euro aan alcohol. Vooral de uitgaven aan mobiel bellen en SMS-en
is fors gestegen ten opzichte van de vorige jaren (dat verbaast je natuurlijk
niets!).
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