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Inleiding 

Het doel van deze scriptie 

Geld is een zeer omvangrijk onderwerp in de Bijbel, en dit raakt weer heel veel verschillende 

thema’s aan. Het is onmogelijk om alle aspecten hier te behandelen. Ik heb de volgende 

doelstelling gekozen voor deze scriptie: Wat zegt het Woord van God over het omgaan met 

geld als christen? Wat ik daarbij in het bijzonder uit wil lichten is de volgende vraag: Kunnen wij 

als christenen geld uitgeven aan luxe, terwijl er veel nood is op de wereld? 

Wat is rijkdom, geld en luxe? 

Volgens van Dale staat rijkdom voor: ‘rijk bezit, geld en goed, goederen die de mens van nut 

zijn’. Rijkdom wordt in de Bijbel ook op deze manier uitgelegd. Er wordt ook gesproken over de 

rijkdom van Christus, en de rijkdom van allesomvattend inzicht. 

Rijkdom staat dus niet alleen voor geld. Veel mensen ervaren ook zaken als gezondheid, 

nageslacht en gelukkig zijn als een rijkdom. 

Van Dale zegt het volgende over geld: ‘een algemeen ruilmiddel van metaal of papier, dan wel 

giraal’. 

Luxe is volgens het woordenboek: ‘weelde, overvloed’. 

Geschiedenis van geld 

Geld is een wereldwijd geaccepteerd ruilmiddel. Het geld 

zoals wij het vandaag de dag kennen, is ontwikkeld in een 

proces van enkele duizenden jaren. Vanaf circa 300 jaar 

voor Christus werden voor het eerst munten in gebruik 

genomen als ruilmiddel. Daarvoor waren gangbare 

ruilmiddelen: schelpen, kralen, loodjes, tabak, thee, zout, 

vissen, ossen, menselijke schedels en zelfs Afrikaanse 

slaven. Het woord ‘salaris’ stam af van ‘sal’ wat uiteraard 

staat voor zout. Deze ruilmiddelen brachten praktische 

problemen met zich mee. Een os meenemen om de 

boodschappen mee te betalen kost veel tijd. Daarom is men overgeschakeld op edelmetaal als 

ruilgoed. Goud is het meest bekende voorbeeld. Er ontstonden banken die goud opsloegen 

voor klanten. De klanten kregen een papieren bewijs mee van de waarde van het goud. Mensen 

begonnen elkaar te betalen met deze papieren bewijzen, en zo ontstond het briefgeld. Zo’n 

1000 jaar geleden is in China voor het eerst briefgeld ontstaan.1 

Tegenwoordig gaan de technologische ontwikkelingen snel, en ook op het gebied van 

betaalmiddelen is in 50 jaar tijd veel ontwikkeling geweest. Het meest bekende voorbeeld 

hiervan is het ontstaan van het ‘elektronische’ of ‘girale’ geld. In 1950 werd de eerste 

creditcard in Amerika in gebruik genomen. Inmiddels wordt een groot deel van de betalingen 

gedaan met een elektronische pinpas, en het betalen van rekeningen en het overschrijven van 

                                                      
1
 http://financieel.infonu.nl/geld/2919-ontstaan-van-het-papiergeld.html 
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geld gaat ook veelal elektronisch, via internet. Deze manieren van betalen worden alleen in de 

Westerse wereld gebruikt. In derde wereld landen wordt door de bevolking nog niet of 

nauwelijks betaald met giraal geld. 

Geld in ons dagelijks leven 

In het dagelijks leven hebben we vaak te maken met geld. Je betaalt je brood bij de bakker met 

geld, tankt je auto vol en betaalt met geld, en daarna ga je werken, waarvoor je geld krijgt. Als 

er plotseling geen geld meer zou zijn, zou de hele maatschappij ontwricht raken. Kortom, geld 

speelt wereldwijd een enorm grote rol in de samenleving. 

In de ‘Human Development Index 2007’, een welvaartsindex van alle landen van de wereld, 

staat Nederland op plaats 6 en België op plaats 172. Dit wil niet zeggen dat Nederland en België 

geen ‘vierde wereld’ hebben. Dit is de onderklasse van onze 

maatschappij. Dit zijn mensen en gezinnen die in armoede leven. 

Ook die zijn er in de rijke Westerse wereld, echter het is voor de 

meerderheid bijna niet zichtbaar. In verhouding tot derde wereld 

landen is dit aantal klein. 

Nederland en België zijn relatief gezien zeer welvarende landen. 

In vergelijking tot vele andere landen leven wij op luxe voet in 

een moderne verzorgingsstaat. Dat dit zo is, realiseert men zich dikwijls niet omdat men zo 

opgegroeid is, en dus niet anders gewend. Een huis met verwarming, elke dag verse groenten 

en vlees, een auto met cruisecontrol en airco. Maar ook hoogstaande gezondheidszorg behoort 

hierin thuis. 

De Bijbel over rijkdom 

God spreekt door Zijn Woord heel veel over geldzaken. “Geld” komt 140 keer voor in de NBV 

vertaling. 

De eerste Bijbelse persoon die het woord geld in de mond neemt is Abraham.3 Er staat 

geschreven: “Abraham was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en 

goud”.4 Uit Genesis 12 blijkt het volgende: Abraham was 75 en had veel 

bezittingen, slaven en slavinnen. God verkoos in dit geval dus een rijk 

persoon. In hetzelfde Bijbelgedeelte zegt God tegen Abraham dat Hij 

hem zal zegenen en aanzien geven. In die tijd ging aanzien gepaard met 

veel bezittingen. Als God rijkdom afkeurt, dan zou God hem dat niet 

gegeven hebben. Behalve Abraham, zijn er in het Oude Testament 

meerdere personen te vinden die door Gods toedoen rijk zijn 

geworden, bijvoorbeeld David en Daniël. David was waarschijnlijk een 

bastaardjood, en hield zich bezig met het hoeden van schapen en geiten. God koos hem uit 

                                                      
2
 http://hdr.undp.org/en/statistics/  

3
 Genesis 13:2 

4
 Genesis 23:13 
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voor het koningschap en zegende hem in vele opzichten, waaronder met veel materiële 

rijkdom.5 Daniël was net als David gezalfd met de Geest van God en kon daardoor dromen 

uitleggen aan het hof van de koning. Vervolgens werd hij door de koning beloond met veel 

geschenken.6 Een ander voorbeeld is dat van Salomo. God zegt hem dit: “En Ik zal je ook 

rijkdom, schatten en roem geven, zo veel als geen enkele koning vóór jou ooit heeft gehad of na 

jou ooit nog zal verkrijgen”.7 

Als God materiële rijkdom pertinent afkeurt, dan zou Hij zijn dienaren niet belonen met 

rijkdom. Het is dus niet verkeerd om rijk te zijn. 

Alles komt van God 

Veel mensen zijn trots op het door hun vergaarde vermogen en bezittingen. Het is immers tot 

stand gekomen door hun inspanningen. 

 Spreuken 10:22 (NBV): “Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar 

niets aan toe”. 

 1 Timoteüs 6:7 (NBV): “Wij8 hebben niets in deze wereld meegebracht …” 

 Handelingen 14:17 (NBV): “Maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de 

hemel heeft Hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, Hij heeft u overvloedig te 

eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht”. 

 1 Kronieken 29:12 (NBG):  “… want rijkdom en eer komen van U”. 

 Romeinen 11:36 (NBV): “Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles 

heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen”. 

 Psalm 65:10 (NBV): “U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, vol 

water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het”. 

 Leviticus 25:23 (NBV): “Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land 

behoort Mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij Mij te gast zijn”. 

Dit zijn enkele teksten waaruit blijkt dat niet enkel menselijke inspanning ons rijk maakt. Als we 

helemaal ‘back to the basics’ gaan, naar Genesis 1, dan lezen we daar dat God de Schepper is 

van alles. Ook de mens is door God geschapen, en elk mens heeft verschillende gaven en 

talenten gekregen. Wij verdienen ons geld door het gebruik van deze gaven en talenten. 

Hierdoor is alles terug te leiden naar God. Daarom komt uiteindelijk Hem alleen de eer toe. 

                                                      
5
 2 Kronieken 2:11 

6
 Daniël 2:48 

7
 2 Kronieken 1:12 

8
 “Wij” staat voor “de mens” 
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Geld verdienen 

In hoofdstuk 2 van de brief aan de Tessalonicenzen schrijft Paulus het volgende: “Toen we bij u 

waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd 

en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben 

ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we 

gewerkt om niemand van u tot last te zijn”. Hieruit kun 

je in elk geval de conclusie trekken dat het niet 

verkeerd is om te werken en geld te verdienen, zodat je 

jezelf in het levensonderhoud kunt voorzien. Met geld 

verdienen is niets mis. 

God wil dat we op een eerlijke manier aan ons geld 

komen. Jezus zegt dat wij onze belastingen moeten 

betalen. Het bekende verhaal van Zacheüs9 is hier een 

goed voorbeeld van. Hij bekeerd zich, en besluit meteen om het goed te maken met de mensen 

die hij op een oneerlijke manier geld afhandig gemaakt heeft. Jezus prijst hem vanwege dit. 

Beheer van geld 

Het geld dat we verdienen hebben we onder andere nodig voor ons levensonderhoud. 

Daarnaast kunnen we nog meer dingen met ons geld doen. God geeft ons de 

verantwoordelijkheid om het geld goed te beheren. 

In Matteüs 25 en Lucas 19 staat een gelijkenis over een meester die een aantal dienaren een 

geldbedrag geeft, met daarbij de opdracht om ermee te gaan handeldrijven als hij weg is. Zodra 

hij terug gekomen is, roept hij de dienaren weer bij zich en vraagt wat ze met het geld gedaan 

hebben. De eerste dienaar vertelt dat het bedrag het tienvoudige heeft opgeleverd. Als 

beloning krijgt de dienaar beheer over 10 steden. De volgende dienaar heeft het geldbedrag 

vervijfvoudigd en krijgt 5 steden onder zijn beheer. De derde dienaar komt bij de meester en 

geeft te kennen dat hij het geld in een doek bewaard heeft omdat hij bang was voor zijn 

meester. De meester zegt dat hij een slechte dienaar is en beveelt het geld aan de dienaar te 

geven die het tienvoudige verworven had. Hij zegt het volgende: wie heeft zal nog meer krijgen; 

maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. 

Wat leert deze gelijkenis over het beheer van geld?  

1. De meester kan het niet waarderen dat de derde dienaar niets heeft gedaan met 

hetgeen hem gegeven is. De eerste les is dus dat je aan de slag moet gaan met hetgeen 

wat je gegeven wordt. Als de Heer je de opdracht geeft om geld te verdienen voor Zijn 

Koninkrijk kun je dit dus niet zomaar links laten liggen. 

2. Door goed beheer en handeldrijven, is het geld toegenomen. En zie de reactie van de 

meester tegen de twee dienaren die winst gemaakt hadden: “Voortreffelijk, je bent een 

                                                      
9
 Lukas 19:1-9 
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goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein 

bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer”. 

Met andere woorden, als je het goed doet, zal je nog meer toevertrouwd krijgen. 

Het is interessant om bij deze gelijkenis na te denken over hoe het daarna verder gegaan is. Het 

geld dat zijn dienaren verdiend hebben met handeldrijven is nog steeds van de meester. De 

meester heeft mogelijk een deel opnieuw geïnvesteerd om weer winst te maken. Uiteindelijk 

zal hij het geld ook gebruikt hebben voor het behoud en groei van zijn opgebouwde imperium. 

Dit kunnen we doortrekken naar God, Hij wil Zijn Koninkrijk uitbreiden door ons. En hiervoor wil 

Hij ook het geld gebruiken dat Hij aan ons geschonken heeft. 

De essentie van deze vergelijking is niet dat iedere christen handel moet gaan drijven met het 

geld dat hij heeft. In deze gelijkenis hebben de dienaren elk specifiek de opdracht gekregen om 

handel te gaan drijven met het geld. God roept niet iedereen om handel te drijven en zoveel 

mogelijk geld te verdienen. Dat betekent niet automatisch dat Hij niemand roept om geld te 

verdienen. Het kan wel degelijk zo zijn dat het een roeping voor een persoon zijn leven is om 

geld te verdienen, om daarmee te bouwen aan het Koninkrijk van God. Dit draagt wel duidelijk 

een verantwoordelijkheid met zich mee. God verwacht een opbrengst van datgene wat Hij 

iemand gegeven heeft. Het is niet vrijblijvend. 

Zie ook de vergelijking van de rijke man uit Lukas 16: “Er was eens een rijke man die gewoon 

was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een 

bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort 

van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte 

zijn maag te vullen met wat er overschoot van 

de tafel van de rijke man; maar er kwamen 

alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 

Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd 

door de engelen weggedragen om aan 

Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en 

werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar 

hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag 

hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden 

met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om 

mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel 

dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk 

heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn”.  

Ook hier wordt het rijk zijn opzich zelf niet afgekeurd. Wat hier wel afgekeurd wordt, is hoe de 

man leeft, hoe hij met zijn rijkdom omgaat. 

Positieve kanten van rijkdom 

Wat zijn de voordelen van rijkdom, zowel bekeken vanuit het perspectief van het Koninkrijk van 

God, als vanuit de mens? 
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Het Koninkrijk van God tot zegen zijn 

Door de hele Bijbel heen lees je dat God het belangrijk vindt dat Zijn volk en de gelovigen aan 

Hem geven. In het Oude Testament moesten offers gebracht worden aan God. Driemaal per 

jaar moest elke man dit doen tijdens de feesten. Het moest een offer zijn zoals de man zich kon 

veroorloven, naarmate de Heer hem had gezegend.10 

Ook in het Nieuwe Testament staat veel over het geven van geld aan God. Paulus schrijft in zijn 

tweede brief aan de Korintiërs in hoofdstuk 8 over het ophalen van een collecte. In vers 12 en 

13 staat: “Dus geef naar vermogen”. 

Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van 

wat u hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te 

helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 

Ook in het Nieuwe Testament staat dus nog steeds dat wij 

naar vermogen moeten geven. Ook de twee versen erna zijn 

interessant: “Op dit moment lenigt u met uw overvloed de 

nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun 

overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, zoals 

ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij 

die minder had, had niet te weinig’”. Hier zien we de reden 

van het geven, het dient om in de nood van christenen in 

Jeruzalem te voorzien. Ook dit is weer ten behoeve van het Koninkrijk van God. 

Vandaag de dag in de kerk is het gebruikelijk om geld te geven via de collecte of een vaste 

maandelijkse bijdrage. Dit geld gaat niet letterlijk naar God toe, het komt terecht in de handen 

van de mensen van God. Zij hebben de verantwoordelijkheid gekregen om dit geld goed te 

besteden, zodat het ten gunste van het Koninkrijk van God zal zijn. 

Het geld dat gemeenten ontvangen wordt besteed aan de huisvesting van de gemeente, salaris 

van mensen die (parttime) in dienst van de gemeente zijn, zending, geluidsapparatuur, 

enzovoort. Zonder inkomsten zou elke gemeente failliet gaan en moeten stoppen. Het 

Koninkrijk van God kan niet functioneren zonder dat christenen geld geven. 

Dan rijst ook de vraag, waaraan moeten wij dan precies geld geven? Zoals net gezegd in de 

eerste plaats aan de gemeente van Christus, zodat die kan functioneren. Uit teksten in het 

Nieuwe Testament blijkt dat Jezus en Zijn discipelen ook vertrouwd waren met geld geven aan 

de armen.11 In 2 Korintiërs 9:7 staat: “Zo staat er geschreven: Gul deelt hij uit aan de armen, zijn 

rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd”. In Galaten 2:10 schrijft Paulus: “Onze enige 

verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb 

ingezet”. Het ondersteunen en uitdelen aan de armen is volgens de Bijbel dus belangrijk voor 

een christen. Behalve het geven van geld aan de armen lijken er geen richtlijnen gegeven te 

worden over het geven van geld en/of goederen. Waar wij precies ons geld aan kunnen geven 

wordt hiermee dus overgelaten aan ons eigen inzicht. Dit wil niet zeggen dat we dit allemaal 

                                                      
10

 Deuteronomium 16:16-17 
11

 Johannes 12:5-6 + 13:29 
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alleen moeten beslissen. We kunnen God hier uiteraard in betrekken door middel van gebed, 

en hem vragen om wijsheid. 

Genieten van rijkdom 

God geeft ons ook geld om te kunnen genieten. In 1 Timoteüs 6:17 staat dit: “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”. 

Wat leert Jezus hierover? Van Hem is bekend dat Hij geen rijk man was. Hij bezocht wel 
regelmatig feestjes. Zijn eerste wonder was zelfs op een feest. Op een bruiloft was de wijn op, 
Jezus verandert water in wijn. Daarna zijn er nog een aantal gelegenheden beschreven waar 
Jezus feesten bezoekt. Ook de apostelen bezochten de Joodse feesten. Paulus slaat zelfs een 
bezoek aan Efeze over omdat hij “als het enigszins mogelijk was” op het pinksterfeest in 
Jeruzalem wilde zijn.12 Jezus gaf zelfs richtlijnen over feesten! Hij vertelt over het plaatsnemen 
op de ereplaatsen bij een bruiloft. Tegen mensen die een feestmaal willen geven zegt Hij dat je 
armen, kreupelen, verlamden en blinden moet uitnodigen. Hij zegt nergens dat er geen feest 
gevierd mag worden.13 

“… en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden 

gebruikt door de gelovigen …”14 Hier wordt vermeld dat God o.a. spijzen (eten) heeft geschapen 

om ervan te genieten. 

Van God mogen we genieten, Hij wil zelfs dat wij genieten. 

Negatieve kanten van rijkdom 

Wat zijn de nadelen van rijkdom? Eveneens bekeken vanuit God’s perspectief, als dat van de 

mens. 

Gevaar voor geldzucht 

In de Bijbel wordt heel veel geschreven over de gevaren van geld en rijkdom. In 1 Timoteüs 

6:10 staat: “Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door 

zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof 

afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend”. 

Van Dale zegt het volgende over geldzucht: het is een “sterke 

begeerte naar geld”. Begeerte is het “min of meer sterk 

wensen, het verlangen koesteren naar, verlangen te 

bezitten”. 

De NBV vertaling zegt dat geldzucht de wortel van alle kwaad 

is. De Statenvertaling zegt dat geldzucht een wortel van alle 

kwaad is. Hoe dan ook, in de Bijbel wordt heel vaak gewezen op de gevaren van 

geldzuchtigheid. Vers 9 van 1 Timoteüs 6 zegt: “wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, 

                                                      
12

 Handelingen 20:16 
13

 Lukas 14:7-14 
14

 1 Timoteüs 4:3 NBG 
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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”. Kortom, als je je overgeeft aan geldzucht zal het je 

niet goed verlopen. Word niet als het zaad dat tussen de distels valt: “dat zijn zij die het woord 

horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het 

woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft”.15 

“Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of 

hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én 

de mammon”.16 De mammon is een ander woord voor afgod, dit wordt ook vaak als geldzucht 

gezien. Volgens de Bijbel is het niet mogelijk om beide tegelijk te dienen. Als je geldzuchtig 

bent, dien je dus automatisch God niet. 

Een voorbeeld is Judas Iskariot. Hij was de beheerder van de kas, hij wordt een dief genoemd 

omdat hij uit de kas geld stal, en hij bekommerde zich niet om de armen.17 Op een gegeven 

moment kan de duivel bezit nemen van Judas.18 Uiteindelijk gaat hij naar de priesters om te 

vragen hoeveel geld hij krijgt als hij Jezus zou verraden. Hij gaat akkoord voor 30 zilverstukken19 

en verraadt Jezus. Nadat hij erachter komt dat Jezus uiteindelijk gekruisigd wordt, krijgt hij 

berouw. Hij smijt de 30 zilverstukken terug de tempel in, en verhangt zich. Judas raakte door de 

verleiding in een valstrik, stortte zichzelf hierdoor in het verderf, en ging ten onder. Judas heeft 

het Woord wel gehoord, maar hij kon de verleiding van de rijkdom niet weerstaan. Het Woord 

is dus zonder vrucht gebleven. 

Verkeerde houding 

In Lukas 18 staat het bekende verhaal van de kameel die door het oog van de naald moet gaan. 

Dit gaat over een rijke jongeling die bij Jezus komt. Hij hield zich aan alle uiterlijke geboden, 

maar wilde niet zijn rijkdom opgeven voor het Koninkrijk. Wat Jezus hier aan wil tonen is het 

volgende: de rijkdom stond hem in de weg Jezus te volgen. Ook al deed hij goed zijn best om 

te leven zoals het hoort, hij kon niet echt Jezus volgen omdat hij geen afscheid van zijn rijkdom 

kon doen. 

“Jezus trof in Jeruzalem op het tempelplein de handelaars aan. Hij 

maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun 

schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, 

gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! 

Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’”20 Hier maakt 

Jezus korte metten met handelaren die een marktplein hadden gemaakt 

van de tempel, het huis van God. In die tijd was het nog gebruikelijk om 

                                                      
15

 Matteüs 13:22 
16

 Lukas 13:16 
17

 Johannes 12:6 
18

 Johannes 13:27 
19

 Matteüs 26:15 
20

 Johannes 2:13-16 
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te offeren. Jezus zegt niet dat het verkeerd is om offerdieren te koop aan te bieden. Hij vindt 

het bezwaarlijk dat de tempel veranderd is in een marktplein. Het was de handelaren alleen te 

doen om het geld. 

Verkwisten van geld 

Zodra iemand veel geld en bezittingen heeft, ligt het gevaar op de loer dat die persoon zijn geld 

gaat verkwisten aan onbelangrijke zaken. Efeziërs 5:16 zegt: “Let dus goed op welke weg u 

bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen.”  

Echter, wat is volgens de Bijbel nu precies verkwisting? Eén van de weinige plaatsen waar dit 

woord in de NBV vertaling te vinden is, is in Marcus 14. Hier komt een vrouw bij Jezus, en zij 

zalft Jezus zijn voeten met dure olie. De discipelen reageren gefrusteerd, zij vinden dat de olie 

beter verkocht had kunnen worden. Dit had veel geld opgeleverd, en dat had aan de armen 

gegeven kunnen worden. Jezus vraagt waarom ze de vrouw lastig vallen, en zegt dat zij juist iets 

goeds voor Hem gedaan heeft. Hoe dan ook, Jezus vindt het gebruik van de dure olie dus 

duidelijk geen verspilling. 

Petrus zegt: “U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier 

hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke 

afgodendienst”. Hier wordt gesproken over de verspilling aan allerlei zaken waar ongelovigen 

plezier in hebben. Ook zegt hij: “Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer 

leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil”.21 Wat betreft verspilling kunnen we 

hier dus het volgende uit afleiden. Zoek naar Gods wil en luister niet naar menselijke 

verlangens. 

3 misvattingen over rijkdom 

Binnen het christendom en in de wereld zijn er ook veel ‘mythes’ en misverstanden over het 

hebben van rijkdom. Hieronder zijn drie veel voorkomende misvattingen opgesomd. 

1. Geld maakt per definitie gelukkig.  

De Bijbel zegt: “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!”22 Tegenwoordig zoeken veel 

mensen hun geluk in geld en stellen als doel het behalen van materiële rijkdommen. 

Door seculiere onderzoeken is aangetoond dat rijke mensen niet gelukkiger zijn dan 

mensen die niet rijk zijn. Echter, dit wil niet zeggen dat geld nooit gelukkig kan maken. 

Er zijn mensen die zo arm zijn dat ze geen geld hebben om zichzelf van een primaire 

levensbehoefte zoals voedsel te voorzien. Hierdoor worden deze mensen vaak 

ongelukkig. Als zij geld krijgen, zodat ze weer voedsel kunnen kopen, neemt hun geluk 

toe. In dat geval worden zij dus gelukkiger door geld. 
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2. Geld is de bron van alle kwaad. 

Deze tekst komt niet uit de Bijbel. Deze wel: “Want de wortel van alle kwaad is 

geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald 

en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.”23 Zie ook het verhaal van de rijke jongeling.24 

De jongeling hield zich aan alle geboden, maar hij wilde niet zijn rijkdom opgeven voor 

het koninkrijk. Zijn houding was niet in orde ten opzichte van zijn rijkdom. Let op: Jezus 

zegt hier nergens dat je niet rijk zou mogen zijn. 

3. (Veel) geld verdienen is een zonde.  

Zoals eerder besproken keurt God het nergens af om rijk te zijn, dit is dus zeker geen 

zonde. Veel geld verdienen wordt ook niet afgekeurd, tenzij met verkeerde 

beweegredenen, bijvoorbeeld geldzucht. Er zijn daarentegen wel een groot aantal 

personen in de Bijbel die rijk zijn geworden met behulp van God. Soms hebben zij veel 

rijkdom verworven doordat ze gezalfd waren met Gods geest, bijvoorbeeld Daniël. 

Salomo bad tot God, hij vroeg niet om rijkdommen of overwinning op zijn vijanden, hij 

vroeg om wijsheid om recht te kunnen spreken over zijn volk. Met Salomo zijn houding 

zat het dus goed. Dit beviel God, en hij beloonde hem juist met grote rijkdommen.25 

2 dingen die ik nog niet wist 

Tijdens het schrijven van deze scriptie heb ik een aantal dingen ontdekt die voor mij nieuw 

waren en die ik interessant vind. Deze dingen wil ik vanwege hun waarde niet laten ontbreken. 

1. Jezus zegt: maak vrienden met behulp van de valse mammon (geld). In Lukas26 vertelt 

Jezus een gelijkenis van een rentmeester die ontslagen wordt door zijn meester. Op de 

valreep maakt hij nog wat vrienden door delen van schulden van de schuldenaars van 

zijn meester kwijt te schelden. Dit, zodat die mensen hem thuis zullen ontvangen zodra 

hij straks geen baan meer heeft. Uiteindelijk prijst de meester zijn rentmeester vanwege 

zijn slimme actie. 

2. Paulus was trots zelf geld te verdienen. In de brief aan de Filippenzen schrijft hij: “Ik zeg 

dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te 

zorgen”. Van Paulus, de grootste apostel, had ik verwacht dat hij volledig ondersteund 

zou worden door zijn gemeenten. Dit blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Hij hecht er 

waarde aan dat hij geen aanspraak hoeft te doen op collectes, maar dat hij zichzelf kan 

voorzien. Overigens zijn er ook tekstgedeelten waaruit blijkt dat hij ook financieël 

ondersteund wordt door gemeenten. Hij combineert een baan met betaald 

apostelschap. 
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Rijkdom, hoe ermee omgaan 

Jakobus 1:9: “Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde, en de rijke op zijn 

nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld”. 

God wil dat we ons geld op de manier gebruiken zoals Hij dat wil. Of we nu veel of weinig geld 

hebben. Hoe is onze houding? In Marcus 12 bekijkt Jezus de mensen die geld in de offerkist 

werpen. Rijke mensen gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, zij gooit 2 

muntjes van kleine waarde in de kist. Jezus zegt dat wat zij gegeven heeft meer is dan wat de 

rijken gegeven hebben. Want de rijken gaven van hun overvloed, en zij gaf van haar armoede 

alles wat ze had.27 

Er is één reden waarom God een christen een overschot aan rijkdom geeft, opdat hij genoeg 

heeft om te zorgen voor de noden van anderen. Rijke christenen hebben daarom een grotere 

verantwoordelijkheid dan arme christenen.28 

Vraagstuk 

Rijke christenen in een tijd van armoede. Is dit Bijbels gezien te verantwoorden? Deze vraag 

heb ik mijzelf al meerdere malen gesteld, en ik probeer het door deze scriptie te 

beantwoorden. Ik heb zelf een bloeiend eigen bedrijf, en voorlopig zal dit blijven groeien. 

Mocht ik met mijn bedrijf vroeg of laat veel geld gaan verdienen, dan wil ik graag weten hoe ik 

met mijn geld om moet gaan. Is het überhaupt goed om als christen een dikke bankrekening te 

hebben terwijl er mensen sterven van de honger? Moeten we niet zoveel mogelijk weggeven, 

zodat we zelf nog net genoeg over hebben om van te leven? Met deze scriptie probeer ik onder 

andere hierop een antwoord te vinden. Daarom nog even de dingen op een rijtje: 

1. God geeft ons geld, en ook als wij het vermenigvuldigen is het nog steeds van Hem. Hij 

heeft ons een vrije wil gegeven en wij zijn uiteindelijk degenen die beslissen waar het 

geld aan besteed wordt. 

2. Rijk zijn is niet verkeerd. God zegent in de Bijbel onder andere door rijkdom, en Jezus 

keurt rijkdom op zichzelf nooit af. Geldzucht, een overheersende drang naar rijkdom 

hebben is niet goed. Je kunt niet geldzuchtig zijn en God dienen, aldus Jezus. 

3. God maakt ons ook rijk om zelf vrijgevig te zijn. Door te geven op verschillende 

manieren kun je het Koninkrijk van God tot zegen zijn. 

4. Ben je bereid alles op te geven? Als je alles volgens de regels doet, maar geen afstand 

kunt doen van je rijkdom, zit je toch vast aan rijkdom. 

5. Jezus en Paulus leefden beide in een tijd waarin ook veel armoede was. Toch leven ze 

beide een voorbeeld voor waarin ze genieten van feestjes, eten en drinken. We hoeven 

dus niet alles weg te geven aan de armen. 
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Bij veel punten komt het aan op het hart van de mens. God vindt het enorm belangrijk dat het 

goed zit met ons hart. Hij wil niet dat we geldzuchtig zijn, Hij wil dat we vrijgevig zijn, bereid zijn 

alles op te geven als het moet, en Hij wil dat we vrijgevig zijn. Tegelijkertijd mogen we van Hem 

genieten. Hij verlangt niet van ons dat we direct alle armoede op gaan lossen. 

Zoals met zoveel dingen zal het zo zijn dat christenen voor “koning ik” kiezen in plaats van 

“koning Jezus”. Om dit te voorkomen is het belangrijk om de beweegredenen voor bepaalde 

keuzes te blijven toetsen. 

Samenvatting 

Wat zegt het Woord van God over het omgaan met geld als christen? En hierbij in het 

bijzonder: kunnen wij als christenen geld uitgeven aan luxe, terwijl er veel nood is op de 

wereld? 

Het antwoord op de laatste vraag is ja, wij kunnen inderdaad geld uitgeven aan zaken die als 

luxe omschreven kunnen worden, en dus niet onder de eerste levensbehoefte vallen. Rijkdom 

opzichzelf wordt nergens in de Bijbel afgekeurd. God wil graag dat wij kunnen genieten van 

eten, drinken en de rijkdom die hij ons geeft. Jezus was ook een feestganger, Hij gaf niet al Zijn 

geld aan de armen. 

Wat wél wordt afgekeurd is een verkeerde houding ten opzichte van rijkdom. Geldzucht, een 

sterke begeerte naar geld, is de bron van al het kwaad. Ook moet men bereid zijn alle rijkdom 

achter te laten voor het Koninkrijk. Jezus zegt: wie een feestmaal wil geven, nodig armen, 

kreupelen en blinden uit. God verwacht van ons goed rentmeesterschap over het geld wat wij 

van Hem in ons beheer krijgen. Geld geven moeten we naar vermogen doen, hier moet 

evenwicht in zijn. 


