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Bijbelvertaling genomen uit Het
Boek, tenzij anders vermeld.

isschien heb je het citaat van de Amerikaanse humorist Art
Buchwald weleens gelezen: “De beste dingen in het leven
zijn geen dingen.” Dit citaat komt steeds weer bij me op als ik op
het punt sta om het een of andere speeltje te kopen dat ik in een
advertentie heb gezien of een huishoudelijk apparaat wil gaan
omruilen voor een iets nieuwer model. Soms geef ik toch aan de verleiding toe,
maar dit gezegde helpt me tenminste om wat langer na te denken voordat ik mijn
geld uitgeef.
In deze gecompliceerde 21e eeuw is het niet gemakkelijk om een simpel leven
te leiden. Er zijn zoveel advertenties die koeien met gouden hoorns beloven en
met de snelheid waarop steeds weer nieuwe dingen worden uitgevonden is wat
je vandaag koopt, morgen al weer achterhaald, en vaak al voordat je eigenlijk het
geld hebt om het te vervangen. Maar als we ons leven volstoppen met spullen
zullen we er geen voldoening van krijgen. “Verlang niet steeds naar dingen die u
niet hebt. Want het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen,”1 zei een
Meester van wijze gezegden tweeduizend jaar geleden.
Uiteindelijk wordt het geluk vaak gevonden in de simpele genoegens die vaak
onder de voet gelopen worden wanneer we ons te druk maken over overbodige
zaken, of die we voorbij lopen in onze haast om meer binnen te halen. Een sleutel
tot een gelukkiger leven is leren tevreden te zijn met wat we hebben, God te
danken en op een verstandige manier met Zijn
Zegeningen om te gaan.2

Samuel Keating

1 Lukas 12:15
2 Zie Filippenzen 4:11-12

God roept mensen nooit op om iets voor Hem te doen
zonder er bij te zeggen dat Hij in elke nood zal voorzien.
-Charles R. Swindoll
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Een stevige fundering
Door Uday Paul

L

tijden van overvloed als in tijden
van schaarste bij ons te blijven.
Er staan in de bijbel voorbeelden
te over van Gods wonderbaarlijke
voorziening en zorg voor Zijn
volk. Toen Hij de Israëlieten uit
Egypte wegleidde en hen door de
wildernis heen naar het beloofde
land bracht, voorzag God in hun
eten en drinken. Als ze honger
hadden gaf Hij hen manna,
voedsel uit de hemel. Toen ze dorst
hadden liet Hij water uit een steen
komen.1 Hun kleren en schoenen
waren niet eens versleten na hun
lange verblijf in de wildernis!2
Nog een voorbeeld is die keer
toen er droogte heerste in Israël
ten tijde van de profeet Elia.
God stuurde Elia naar een beek
waar hij moest gaan wonen en
stuurde hem zelfs raven die hem
voedsel brachten! Toen de beek

aatst zat ik te denken
over de instorting van de
Amerikaanse aandelenbeurs
in 1929 waardoor de financiële
en economische systemen van
de wereld als dominostenen
omvielen. Zaken, industrieën
en banken gingen failliet. Een
heleboel
mensen verloren hun
Door Rosane
Pereira
baan en miljoenen raakten
werkeloos waardoor wereldwijde
civiele onrust ontstond.
Sindsdien is dit niet meer op een
dergelijke wereldwijde schaal
voorgekomen, maar er zijn veel
kleine economische depressies of
recessies geweest die financiële
opschudding hebben veroorzaakt.
Hoe kunnen we dan blijvende
zekerheid vinden in een
financieel onstabiele wereld? Het
antwoord is geloof en vertrouwen
in God, die beloofd heeft zowel in
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enige voedsel te brengen dat ze
gevonden hadden; vijf broden
en twee vissen. Toen keek Hij op
naar de hemel en sprak de zegen
uit, brak de broden in stukken, en
gaf ze aan de mensen. Vijfduizend
mensen hadden genoeg te eten
en er waren nog twaalf manden
vol restjes!4 De bijbel geeft
ons instructie onze hoop niet
op onzekere rijkdommen of
aardse weelde te vestigen, maar
te “vertrouwen op de levende
God, die ons alles geeft om
van te genieten.”5 De financiële
voorraden van de wereld raken
misschien op, net als de beek in de
tijd van Elia, maar God kan nog
steeds voor Zijn kinderen zorgen.

uiteindelijk opdroogde vanwege
de erge droogte zei God tegen
hem dat hij naar het plaatsje Sarfat
moest gaan.
Toen een weduwe aldaar God
gehoorzaam was en het kleine
beetje dat ze had met de profeet
deelde, zegende God haar
door er voor te zorgen dat haar
voedselvoorraad niet op raakte, de
hele hongersnood lang.3
Op een keer, toen Jezus en Zijn
discipelen op een plaats in de
wildernis waren en Jezus daar een
grote menigte onderwees, werd
het al laat en hadden ze niets te
eten. De discipelen wisten precies
wat er moest gebeuren en stelden
voor dat die hele mensenmassa
maar zou vertrekken om in een
naburig dorpje het nodige voedsel
te kopen. Maar Jezus had een heel
ander idee.
Jezus vroeg hen om Hem het

1 Zie Exodus 16-17
2 Zie Deuteronomium 29:5
3 Zie 1 Koningen 17
4 Zie Mattheüs 14:13-21
5 1 Timotheus 6:17
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JE GELD BEHEREN
Peter Amsterdam

Er was eens een pastor die
zei: “Op de juiste manier
met financiën omgaan is niet
gecompliceerd; het is misschien
moeilijk, maar gecompliceerd is
het niet.” Het is moeilijk omdat
goed met financiën omgaan meer
is dan het simpelweg aanleren
van een financiële strategie of een
management techniek; er zitten
ook geestelijke aspecten aan
financieel op de juiste manier
leven. Het is belangrijk om een
goddelijke kijk op geld te hebben
en het op de juiste manier te
gebruiken.
Het Bijbelvers: “De liefde voor
het geld is de eerste stap naar
allerlei andere zonden”1 is vaak
verkeerd gebruikt en veel mensen
denken dat het betekent dat het
geld zelf de wortel van alle kwaad
is. Maar het gaat om de liefde
voor het geld die de eerste stap is
naar allerlei zonden, en dat blijkt
steeds weer waar te zijn.
Er schuilt heus gevaar

Gulle en goedgeefse mensen
krijgen toch steeds meer, maar wie
gierig is wordt armer.”
-Spreuken 11:24
Een boer die weinig zaait zal maar
weinig oogsten, maar wie veel
zaait zal ook veel oogsten.
-2 Corinthiërs 9:6
Geef en u zult iets terugkrijgen,
meer dan overvloedig zult u
ervoor terugkrijgen. Met de
maat waarmee u meet, zult ook u
gemeten worden.
-Lukas 6:38
6 6

wanneer er teveel waarde gehecht
wordt aan geld en we er een veilig
gevoel door krijgen. Zoals veel
mensen aan den lijve ondervonden
hebben, is financiële zekerheid
een voorbijgaand iets; blijvende
zekerheid kan enkel en alleen in
God gevonden worden.
Zonder geld kunen we niet
goed voor onze geliefden en
naasten zorgen en kunnen we geen
financiële zegen zijn voor anderen,
dus is het onderwerp financiën
een belangrijk onderwerp in ons
dagelijks leven.De meeste experts
op dit gebied zijn het eens over een
aantal punten die die de sleutel zijn
tot een goed financieel beheer. Als
je op zoek bent naar een formule
om je hier bij te helpen, zodat je
verstandig met je financiën om kunt
gaan, beveel ik je deze vijf punten
aan als een goede eerste stap om
ermee te beginnen.
Wanneer het onderwerp geld
ter sprake komt of termen zoals
“financiële stabiliteit” of “spaargeld,”
kreun je misschien inwendig, vooral
wanneer je overweldigd wordt door
het vooruitzicht van het verbeteren
van je financiële situatie. Misschien
ben je er op dit moment wel mee

aan het worstelen. Je hebt misschien
zelfs schulden.
Misschien kun je niet zien hoe
je ooit in staat zult zijn om geld
over te houden om op te sparen,
of hoe je zoveel kunt sparen als
je zou willen, vanwege je huidige
omstandigheden. Voordat ik verder
ga wil ik je aanmoedigen met twee
gedachten die je kracht kunnen
geven. De eerste is: Met Gods hulp
is niets onmogelijk.
De tweede is: Ieder doel dat door
God wordt aangegeven kan bereikt
worden … met een stapje tegelijk.
Als je nog een eind te gaan
hebt voordat je al je financiële
doelstellingen hebt bereikt, als
je worstelt met schulden, of
ontmoedigd bent of zelfs wanhopig
waar het persoonlijke geldzaken
betreft, onthoud dan dit: Gods
kracht kan het “onmogelijke”
mogelijk voor je maken en dat
geldt ook voor geldzaken. Laten
we dat dus vooral niet vergeten
als we het gebied van financiële
verantwoordelijkheid onder de loep
nemen.
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maandelijks, driemaandelijks of
jaarlijks. Met iedere reguliere of
semi-reguliere uitgave moet je
rekening houden. Natuurlijk heb
je weleens te maken met echte
noodgevallen waardoor je boven
je budget moet gaan. Daar zullen
we het in punt vier nog over
hebben. Bij het samenstellen van
een budget kun je misschien deze
tips gebruiken:

NUMMER

1.

Het maken van een budget is de
eerste stap en dan moet je het
natuurlijk ook volhouden. Dat
laatste gedeelte is moeilijk, maar
het is ook de sleutel tot financieel
evenwicht en vooruitgang. Je
budget vertegenwoordigt het plan
voor de manier waarop je het geld
wilt besteden. Zoals Dave Ramsey
zegt: “Met een budget zeg jij tegen
het geld waar het heen moet, in
plaats van je te moeten afvragen
waar het gebleven is.” Er staat
in 1 Corinthiërs 4:2 “Een eerste
voorwaarde voor een beheerder
is dat hij betrouwbaar is.”2 Als
beheerders van het geld dat God
ons heeft toevertrouwd, of dat nu
veel of weinig is, moeten we een
plan hebben voor onze uitgaven
en ook voor ons sparen. Er zijn
veel dingen in het leven waar
we geld aan moeten uitgeven,
maar de meeste komen steeds
weer terug, hetzij wekelijks,

Kijk wat je eigenlijke inkomen is
en baseer daar je budget op.
Werk met het inkomen waar je
vast op kunt rekenen. Financiële
meevallers of bonussen kun je
niet meerekenen als deel van je
reguliere inkomen. Kijk naar je
basisuitgaven of andere betalingen
die je regelmatig moet doen en
zorg ervoor dat je geld over hebt
om schulden af te betalen en geld
op te sparen voor noodsituaties en
andere noden op langere termijn.
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Wees realistisch bij het berekenen
van uitgaven.
Het helpt echt niet om reële
uitgaven waar je niet omheen kunt
te minimaliseren. Als je te weinig
opzij zet voor eten of gas, licht en
water bijvoorbeeld, omdat je graag
wat op deze categorieën zou willen
besparen, maar je cijfers zijn niet
realistisch, dan zul je toch meer
moeten uitgeven dan je in je budget
berekend had. Dat veroorzaakt
stress en het werkt tegen het doel
van een budget in.

NumMer

2.

Leef binnen je inkomen.
De manier om zonder schulden
te leven en geld over te houden is
heel eenvoudig: geef niet meer uit
dan je hebt. Dit wordt genoemd:
“de fundamentele regel voor
financieel beheer.” Het is de enige
manier om genoeg geld te hebben
om je rekeningen te betalen en
te kunnen sparen. Er zijn veel
manieren waarop mensen kunnen
struikelen als het er op aankomt,
binnen hun budget te blijven. Wat
punten om te onthouden zijn:

Pas het aan waar nodig.
Controleer elke maand je budget
om het actueel te houden en te zien
waar veranderingen moeten worden
aangebracht.
Houd gegevens bij op een manier
die voor jou het beste werkt.
Het beste systeem om gegevens bij
te houden is het systeem dat voor
jou werkt, of het nu een spreadsheet
programma is, of simpele
enveloppen, of een notitieboekje dat
je bij de hand houdt.

Leef zuinig.
Als je vandaag bereid bent om
offers te brengen kun je daar
morgen de vruchten van plukken.
Ken het verschil tussen luxe en
noodzakelijkheden.
Wat je nodig hebt en wat je
graag zou willen hebben zijn
twee verschillende dingen, en de
9

aankoop goed is.

succesvolste spaarders vermijden
uitgaven die in de luxe categorie
vallen. Zij kiezen ervoor om te
besparen en een financiële stabiliteit
op te bouwen in plaats van tijdelijke
noden te bevredigen, leuke
dingetjes te kopen die je niet echt
nodig hebt.

Haal je vreugde en tevredenheid uit
God en relaties met mensen.,
Het is de menselijke natuur eigen
om steeds het allernieuwste te willen
hebben, maar zoals de Beatles al
zongen: “Money can’t buy me love.”
(Met geld kan ik geen liefde kopen)
Geld kan ook geen gezondheid
kopen, of vrede of tevredenheid.

Denk eens na over je gewoonten.
Veel mensen hebben een aantal
kostbare gewoonten. Elke dag een
dure kop koffie drinken in een
winkelcentrum, een voorliefde voor
nieuwe schoenen, of regelmatig
uit eten gaan. Analyseer deze
gewoonten en kijk eens waar je op
kunt besparen om binnen je budget
te blijven of geld over te houden om
op te sparen.

Betalen in contanten of met je
pinpas.
Onderzoek heeft uitgewezen dat
het makkelijker is voor mensen om
geld uit te geven als ze het met een
bankkaart doen. Als je echt geld
moet overhandigen denk je wel twee
keer na voordat je het doet, dus als je
er over denkt om te gaan besparen,
probeer dan eens om alles met
contant geld te doen.

Koop geen dingen in een opwelling.
Als zich opeens een mogelijkheid
voordoet om iets aan te schaffen,
wacht dan toch een paar dagen om
te zien of je het echt heel hard nodig
hebt. Een goede vriend van me
heeft een “driedaagse regel.” Als het
gaat om grote aankopen wacht hij
drie dagen voordat hij zijn besluit
neemt. Dan geeft dat de tijd om zijn
emoties wat te laten bedaren en er
wat rationeler over te denken zodat
hij meer zekerheid heeft dat deze

Wat wil je bereiken?
Als je probeert, een noodfonds op
te bouwen of voor iets specifieks
te sparen, houd dan je financiële
doelstelling voor ogen wanneer je
voor een uitgave of een financiële
beslissing staat. Als deze uitgave je
niet zal helpen om je doel te bereiken,
vraag je dan even af of je ook zonder
die aankoop kunt.
10

zelfs een agressieve aanpak
hebben. Als je geld wilt sparen
voor je toekomst, is schuldenvrij
worden van het grootste belang,
aangezien er bij veel schulden
ook nog rente komt. Het zal
heel moeilijk worden, zo niet
onmogelijk, je financiële positie
te versterken en geld opzij te
zetten als je nog schulden hebt
die moeten worden afbetaald.
Om nog maar niet te spreken
van de opluchting die je voelt
en het gevoel van vrijheid dat je
zult krijgen als je schuldenvrij
bent.

Geniet van de simpele dingen.
Er zijn zoveel fijne dingen die niets
kosten. Ga eens na hoeveel simpele
geneugten er zijn en zie hoeveel
betekenis en verrijking er zit in deze
activiteiten of dingen die je samen
doet.

NumMer

3.

Ga schulden uit de weg of betaal
ze af.
De beste manier om uit de
schulden te blijven is, niet boven
je inkomen te leven, maar als je
al een schuld hebt opgelopen,
wanhoop dan niet. Hoe wanhopig
de situatie ook lijkt of hoe lang
het ook duurt, God is in staat je
van de schulden te verlossen.
Het afbetalen van schulden
vereist een plan; of ze nu groot
zijn of klein, je moet je er toe
zetten en er offers voor brengen.
En afhankelijk van de grootte
van je schuld, moet je misschien

NumMer

4.
Geld opsparen. Een noodfonds
opbouwen.
Er staat in Spreuken 13:11
“wie met ijverig werken zijn
kost verdient zal zijn bezit
vermeerderen.”3
Sparen is belangrijk. Zelfs
wanneer je een goed
samengesteld budget hebt en
11

binnen je inkomsten leeft zijn
er veel goede redenen om te
sparen. Het woord ‘ijverig’
in dat vers in Spreuken is je
misschien opgevallen. Dat
impliceert ook dat ieder bedrag
dat je kunt opsparen de moeite
waard is en het is de moeite
waard om daar zo vroeg
mogelijk mee te beginnen.
Een punt om te onthouden
over het onderwerp sparen is
het nut om een noodfonds op
te bouwen. Er gebeurt altijd
wel iets waar je opeens geld
voor nodig hebt, en je weet
maar nooit wanneer dat kan
gebeuren.
Deskundigen op dat gebied
raden aan, een noodfonds
te hebben dat drie tot zes
maanden van je basisuitgaven
bedraagt. Dit zou niet
noodzakelijk drie tot zes
maanden van je volledige
budget betekenen, maar het
minimum waar je mee voort
kunt zonder in de schulden te
raken.
Wanneer je met je
maandelijkse budget bezig
bent, maak ruimte voor een
“noodfonds”. Zelfs als je elke

maand maar een klein bedrag
opzij kunt zetten kan het
gestadig groeien. Denk aan het
woord ‘ijverig’ uit de Spreuken.
Een noodfonds mag niet
aangeraakt worden als het niet
echt om nooduitgaven gaat.
Het kernwoord is “onverwacht”
en ook “onvermijdelijk”. Dit
‘appeltje voor de dorst’ wil
je graag bij de hand hebben
wanneer je echt ‘dorst’ hebt,
wanneer je het hard nodig
hebt. Dat is de waarde van het
noodfonds.

NumMer

5.

Geven aan God en aan andere
mensen
Geven aan God en anderen
hoort bij het leiden van een
gezond en gezegend financieel
leven. Als je op dit moment
financieel aan het worstelen
bent of geld opzij probeert te
12

zetten voor een auto of een
huis, lijkt het tegenstrijdig om
dan een deel van je inkomen
aan Gods werk te geven of
aan mensen in nood. Het is
heel natuurlijk om te denken:
“Dat geld heb ik zelf nodig! Ik
kan er niets van weggeven.”

Als Christenen hebben we
de verantwoordelijkheid onze
financiën te gebruiken op een
manier die God verheerlijkt.
Aan God en anderen geven
is geen manier om snel
rijk te worden. Het is een
persoonlijke zaak tussen jou en
God, waardoor je Zijn zegen in
je leven roept; zegeningen die
vaak langzamerhand komen,
maar die niet uit te vlakken
zijn.
We hebben allemaal
financieel weleens in nood
gezeten of misschien gebeurt
dat nog wel eens. We zijn
gezegend omdat we met onze
zorgen, noden en angsten naar
onze hemelse Vader kunnen
gaan. Hij wil dat we op Hem

steunen in ieder opzicht,
inclusief onze financiële noden.
Maar wij moeten doen wat
wij kunnen door verstandige
en behoedzame beheerders
van onze financiën te zijn en
onze noden aan Hem voor te
leggen tijdens gebed. We weten
dat Hij van ons houdt, voor
ons zorgt en heeft beloofd dat
Hij zal voorzien, omdat we
Zijn kinderen zijn. “Geef het
Koninkrijk van God en het
doen van zijn wil de hoogste
plaats in uw leven. Al het
andere zal u dan geschonken
worden.”4
1 1 Timotheüs 6:10
2 Het Boek
3 Het Boek
4 Mattheüs 6:33
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Schuldvermindering
en vermogensopbouw
Door Ruth McKeague

A

ls ik de blogs lees over
andere mensen die met
schulden worstelen blijf ik
bij mijn voornemen over
schuldenreductie. Als ik
artikelen doorneem die te maken
hebben met waar we staan in
onze schuldaflossingen sluit ik
de artikelen uit die te maken
hebben met investeringen en
sparen. Er is een overlapping
tussen artikelen over het
onderwerp schuldvermindering
en die over het onderwerp
vermogensopbouw, maar
ofschoon ik voor 100% mee kan
praten over het elimineren van
schulden, worstel ik met het

onderwerp vermogensopbouw.
Terwijl ik schuldvermindering
associeer met
verantwoordelijkheid, discipline
en betere gewoontes aankweken,
heb ik vermogensopbouw
alleen maar geassocieerd met
inhaligheid en egoïsme.
Lange tijd had ik een verkeerd
idee over de betekenis van een
aantal Bijbelcitaten, iets dat diep
in me geworteld zat. Ik heb er
destijds een blog artikel over
geschreven en het kwam er op
neer dat ik het idee had dat geld
en rijke mensen synoniem waren
aan alles wat slecht was.
Het kan een delicate
14

aangelegenheid zijn; de Bijbel
aanhalen over een persoonlijk
probleem, zoals een persoonlijke
schuld, omdat de luisteraar of
lezer erdoor vervreemd kan
worden. Maar er zitten vele
aspecten aan schuldvermindering
en als je de geestelijke kant er van
weglaat krijg je een onvolledig
beeld van de ervaring. Een
collega van mij die mijn blog
leest en die geen Christen is zei
vorig jaar tegen me, nadat hij
de bovengenoemde blogpost
had gelezen: “Jij bent een van de
weinige mensen die uit de Bijbel
kan citeren zonder me kwaad
te maken.” Daardoor word ik
aangemoedigd om weer over het
onderwerp te beginnen.

Fysieke en financiële conditie
Ik herinner me dat ik eens naar
een Christelijk radioprogramma
luisterde terwijl ik rondreed in
mijn auto. Er was een gast in
het programma die al ver in de

zestig was, die het over fysieke
conditie had en de noodzaak om,
naarmate je ouder wordt, steeds
hogere ratio’s met gewicht dragen
in dagelijkse lichaamsoefeningen
te verwerken, in tegenstelling
tot cardiotraining, om sterk en
gezond te blijven. De mensen
konden bellen tijdens het
programma en er was een man bij
die zei: “Als Christenen worden
we opgeroepen om anderen te
dienen, dus hoe kunnen we zo
egoïstisch zijn dat we een half
uur of een uur per dag voor
lichaamsbeweging kunnen
rechtvaardigen?” Ik ergerde me
aan die vraag. ‘Natuurlijk moet je
voor jezelf zorgen als je ook maar
iemand tot nut wilt zijn!’ En hoe
kun je iemand van dienst zijn als
je in slechte conditie raakt en niet
genoeg beweging krijgt? Dat idee
van fysieke conditie snap ik, dus
waarom zou dat ook niet werken

15
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op het gebied van een gezonde
financiële huishouding?
Zonder schulden en met spaarcentjes zou ik iets makkelijker
en guller aan mijn kerk
kunnen geven, aan plaatselijke
liefdadigheidsinstellingen of
internationale goede doelen. Dat
zijn goede dingen. En die kunnen
makkelijker gedaan worden door
mensen die wat vermogen hebben
opgebouwd.
Je moet natuurlijk voor je geld
zorgen als je iemand behulpzaam
wilt zijn op dat gebied. Hoe kun je
vrijgevig zijn als je in de schulden
zit?

Herdenkingsdag en vrijheid

In het kader van Herdenkingsdag,
1 horen we vaak de boodschap:
“ze zijn gestorven voor onze
vrijheid” en dat ontroert mij in

het bijzonder omdat zowel mijn
vader als mijn grootvader in
oorlogen gevochten hebben. Het
is ook een bijzonder krachtige
boodschap voor een Christen: we
lezen in de evangeliën dat Christus
diende en stierf om “de verdrukten
te bevrijden.”2
Ik heb het woord “vrijheid” in drie
verschillende woordenboeken
opgezocht. (Ik voelde me een hele
boekenwurm) In elk woordenboek
staan meerdere betekenissen van
het woord, o.a.:
1. onafhankelijkheid,
ongebondenheid
2. afwijking van de regel
Vrijheid is een geschenk dat
we vaak verspillen. Het is een
geschenk dat we ondermijnen
door beslissingen te nemen die

1. Herdenkingsdag wordt in de meeste landen op 11 november gehouden om de beëindiging van de
vijandelijkheden van de eerste wereldoorlog op die datum in 1918 te gedenken.
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ons gevangenen maken zoals
verslaafdheid, materialisme, trots,
angst en schulden. Dus hoe eren
we dit geschenk en de offers die er
voor gebracht zijn? “Christus heeft
ons dus de vrijheid gegeven. Dat
is pas echte vrijheid! Laat u die
niet ontnemen door weer een slaaf
van wetten te worden.”3 Wij eren
het geschenk van vrijheid door
het ten volle en vol dankbaarheid
uit te dragen en door “standvastig
te zijn” in waakzaamheid om het
te houden. Onvoorzichtigheid
betekent terugvallen in
gevangenschap.

de balans aan de positieve kant te
houden nadat we schuldenvrij zijn
geworden. De tijd zal uitwijzen
of we onze groeiende financiële
vrijheid goed zullen gebruiken of
dat we hem zullen verspillen op
een domme manier.
Ik heb de hoop dat we er goed
gebruik van zullen maken en
standvastig zullen blijven, want ik
houd niet van gevangenschap. We
zijn bevrijd om vrij te zijn. Ik wil
er naar leven.

Financiële toekomst

Ik weet dat de vrijheid die
inherent is aan financiële
gezondheid potentieel goed is.
De tijd zal uitwijzen of we de
discipline kunnen opbrengen om
2. Lukas 4:18
3. Galaten 5:1
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VERANDERING
VAN
DENKWIJZE

De liefde voor het geld leidt
tot ontevredenheid en gevaar.
Iemand die van geld houdt, heeft
nooit genoeg. Wat een dwaasheid
om te denken dat geld gelukkig
maakt. -Prediker 5:10

die slechts een twijfelachtige
zekerheid geeft, maar dat zij moeten
vertrouwen op de levende God,
die ons van alles geeft om ervan
te genieten. Zeg hun dat zij hun
rijkdom moeten gebruiken om er
goed mee te doen.

Door Marie Alvero

in ontwikkelingslanden woont,
wordt niet gekeken. Zulke
bedragen zouden een fortuin
vertegenwoordigen dat enkel
weggelegd is voor de allerrijksten.
Ik ben een van die mensen geweest
die voortdurend dachten dat we wel
wat meer konden gebruiken. Ik ben
met een vaart omhoog geschoten in
het leerproces doordat ik geleerd heb
hoe ik met mijn geld moet omgaan
in plaats van mijn geld met mij om
te laten gaan. Een beetje graafwerk
in de Bijbel heeft me geholpen een
beter raamwerk op te zetten voor
onze geldzaken. Hier zijn een paar
dingen waar de Bijbel duidelijk in is:

U

it een recent onderzoek
door Charles Schwab is
gebleken dat in de Verenigde
Staten een bedrag van $2.4
miljoen een gezin het gevoel geeft
dat ze rijk zijn, en iets over $1
miljoen de mensen helpt om zich
“comfortabel” te voelen. Jammer
genoeg betekent dit dat slechts
10% van de bevolking van de
Verenigde Staten dit gevoel heeft.
En dan komen wij er aan! En in
welke categorie van inkomen een
huishouden ook viel, bijna ieder
huishouden gaf het antwoord dat
het net een “ietsje” meer nodig
had.
Naar de overgrote meerderheid
van de wereldbevolking die

1 David Allen, Getting things done
2 Zie 1 Johannes 5:14-15

Mijn geld behoort God toe.
Alles wat wij bezitten, is immers van
U afkomstig en wij kunnen U alleen
dat geven, wat allang van U is!
-1 Kronieken 29:14
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Verkies deugdzaamheid boven
weelde.
Het is beter met een eerlijk hart
weinig te bezitten dan veel rijkdom
te hebben en God niet te kennen.

-1 Timotheüs 6:17

Dit is lang niet alles wat er in de
Bijbel over gezegd wordt. In de
Bijbel wordt in feite heel veel over
het onderwerp geld gesproken. Er
zijn Christenen die denken dat geld
slecht is, of dat God tegen rijkdom
is. Dat is niet waar. Het is niet het
geld dat goed of slecht is. Hoe
wij het gebruiken of misbruiken
laat zien wat er in ons omgaat. In
Gods Woord kunnen wij principes
vinden waardoor we een gezonde
benadering ten opzichte van
geldzaken kunnen krijgen. Door
het toepassen van deze principes
heeft ons gezin geleerd door onze
geldproblemen heen te zeilen en
hebben we geleerd met geld om te
gaan, of we nu weinig hebben of
veel.

-Psalm 37:16

Vrijgevigheid hoort er bij
Als iemand genoeg heeft om van
te leven en ziet dat zijn broeder
of zuster gebrek lijdt, maar zich
verhardt en hem niet helpt, hoe kan
Gods liefde dan in hem blijven?
-1 Johannes 3:17

Wees niet zo dwaas om geld te
lenen.
De rijke heerst over de arme en wie
leent staat in het krijt bij de uitlener.
-Spreuken 22:7

Stel je vertrouwen niet op
geld.
Zeg tegen de rijken dat zij niet
trots mogen zijn en niet moeten
vertrouwen op hun rijkdom,
19

ZE KomEn
OP HUN

t
e
s
j
o
Po

TERECHT

er steeds maar meer dingen
gedaan moesten worden.
De lijst van dingen om te
doen groeide gestadig, en
de lijst van aan te schaffen
materialen groeide mee. Daar
hadden we natuurlijk geld
voor nodig. Hoe konden we
genoeg sponsors vinden om
in al deze noden te helpen
voorzien? Onder het eten
hadden we over het project
gepraat en toen moest ik weer
denken aan de staat waarin
de kinderkamer verkeerde

“Alles valt in duigen!” Zo
barstte ik uit, de dag nadat
ik het Kurasini weeshuis in
Dar-es-Salaam had bezocht
in Tanzania, waar ons
vrijwilligersteam met het
personeel heeft samengewerkt
om de levensstandaard van de
kinderen te verbeteren.
We waren begonnen met
verbeteringen aan te brengen
aan de riolering van de
keuken en de slaapvertrekken,
en er was wat vooruitgang
geboekt. Maar het leek alsof
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en ik werd weer overweldigd
door gevoelens van frustratie.
Vandaar mijn uitbarsting:
“Alles valt in duigen!”
Een van mijn collega’s moest
er om lachen en herinnerde
me aan de vreselijke conditie
waarin we het weeshuis de
eerste keer hadden gevonden.
Toen somde hij de vele
verbeteringen op die we al
hadden aangebracht.
Ik voelde me wel een beetje
dom! Ja, er was nog veel te
doen, maar toen ik even de
tijd nam om te denken aan
wat er al bereikt was, kon ik
alles beter overzien. In plaats
van overweldigd te zijn was
ik blij omdat er al zoveel
dingen veranderd waren.
Langzaam maar zeker kwam er
vooruitgang in de zaak.
Toen hoorde ik in gedachten
Gods stem: ‘Wie heeft de
touwtjes uiteindelijk in
handen? Ik! Wie ziet de situatie
duidelijker en weet beter wat
er aan gedaan moet worden, jij
of ik? Ik! Wie heeft je telkens

weer geholpen in het verleden,
als je voor een onmogelijke
situatie stond? Ik! Je kunt maar
het beste blijven doen wat jij
kunt doen, iedere dag, en je
kunt blijven bidden. Vertrouw
maar op Mij, alles zal op Mijn
tijd op zijn pootjes terecht
komen!’
Dat was alles wat ik hoefde
te horen. Ik werd overspoeld
met nieuwe energie en nieuwe
moed. We zouden verder gaan
met de dingen die wij konden
doen, een stap tegelijk en de
rest in Gods handen laten. Met
God aan onze zijde konden we
het voor elkaar krijgen!
Zo is het natuurlijk met
alles in het leven. Heel vaak
leek alles tegen ons te zijn,
maar als we even stilstaan en
een stapje terug doen om er
over na te denken, zullen we
zien dat God klaar staat om te
helpen. In Zijn handen vallen
de dingen niet in duigen, ze
komen op hun pootjes terecht.
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ZET GOD VOor
HET
BLOk

uit. Ze was in tranen toen ze naar
me toe kwam en voelde zich heel
ontmoedigd. Ik vroeg haar of ze
er van overtuigd was dat het Gods
wil was dat ze zou gaan, en ze
antwoordde dat ze er volkomen
zeker van was.
“Dan zou ik niet langer wachten,”
zei ik. “Je hebt God nu al twee jaar
om geld gevraagd, maar je hebt
nooit uit je daden laten blijken dat
je echt verwacht dat Hij er in zal
voorzien. Als je echt geloofde dat
Hij je gebeden ging beantwoorden
en je het nodige geld zou geven,

Nadat je God om iets gevraagd
hebt moet je in actie komen.
Breng je geloof in praktijk. Zet
je gebeden in daden om, door
stappen te zetten in de richting
van je doel. Toen ik herder
was in een kerk in Wagoner,
Oklahoma was daar een meisje,
Etta genaamd, dat dolgraag
naar de Bijbelschool wilde om
zich voor te bereiden op een
bediening voor God. Twee jaar
lang bad ze om geld om haar
collegegeld te kunnen betalen,
maar de situatie zag er hopeloos
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het al beloofd in Zijn Woord, in
Psalm 37:4, dat Hij je zal geven
waar je naar verlangt. Geloof je
Hem?”
“Jazeker! En dat zal ik
bewijzen! Ik ga naar huis
en pak mijn kleren in en zet
alles in werking. De school
begint al heel gauw, en ik moet
opschieten.”
Vanaf dat moment keek Etta
niet meer op of om. Ze ging stug
door met haar voorbereidingen
en was er van overtuigd dat de
Hemelse Bank haar ramen op
het juiste moment zou openen.
De dag voordat ze moest
vertrekken belde ze me op om
te zeggen dat al haar kleding en
andere benodigdheden klaar
lagen om ingepakt te worden,
maar dat ze geen koffer had. We
haalden de belofte in de Bijbel
aan: “Mijn God zal uit zijn
rijkdom in Christus Jezus u alles
geven wat u nodig hebt.”1
Ongeveer een uur later werd
ik gebeld door een vriendin van
mij. Ze zei dat ze haar huis aan
het opruimen was en een paar
dingen gevonden had die ze niet
meer nodig had en die ze weg
wilde doen, onder andere een

wat zou je dan doen?”
“Dan zou ik mijn kleren
inpakken, de school schrijven
dat ik er aan kwam en de nodige
maatregelen treffen om mijn taak
hier te voltooien,” antwoordde
Etta.
“Dan is dat precies wat ik nu
zou doen als ik jou was. Houd
Hem aan Zijn belofte en ga aan
de slag, doe zoveel mogelijk alsof
je het geld al in je zak hebt. Als
iemand die je vertrouwt je het
geld zou beloven, dan zou je hem
geloven, maar God Zelf heeft
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grote koffer. Ze vroeg zich af of ik
er iets aan zou hebben.
“Je voert een bestelling van de
hemel uit,” zei ik lachend. “Je hebt
hem alleen op het verkeerde adres
bezorgd. De Heer wil de koffer
naar het huis van Etta sturen.”
De volgende avond gingen we
met zijn allen naar het station
om Etta uit te zwaaien naar haar
bijbelschool. “Het geld is er nog
niet, dus heb ik nog geen kaartje
kunnen kopen,” fluisterde ze
me toe. “Maar ik maak me geen
zorgen hoor. Ik weet zeker dat de
Heer mijn gebed heeft gehoord
en ik weet dat ik heb waar ik Hem
om gevraagd heb.”2
Heel even dacht ik dat iemand
een fout had gemaakt. Een paar
leden van de gemeente hadden
me verteld dat ze geld aan het
ophalen waren om Etta te helpen,
maar ik begreep niet waarom ze
het geld nog niet gekregen had.
Op hetzelfde moment hoorde
ik de trein in de verte aankomen
en zag ik de koplampen al
opdoemen. Er was niet veel tijd
meer over. Wat moest ik zeggen?
Plotseling kwam een van
de mensen die het geld had
opgehaald naar ons toe rennen.
http://virginiabrandtberg.org.

“Ik zat nog wat te werken op
kantoor toen me opeens te binnen
schoot dat ik het geld nog moest
inleveren dat de anderen voor Etta
hadden meegegeven,” zei hij. “En
hier is nog meer; een gift van mijn
vrouw en mij.”
“En ik heb ook nog iets voor
je,” zei een andere vriend die juist
was aangekomen om Etta uit te
zwaaien.
“Iedereen instappen!!!” riep de
conducteur. “Instappen allemaal!”
“Op Gods beloften stappen
allemaal!” zei ik tegen Etta. “Het
is de moeite waard om te geloven,
nietwaar?”
“Het is geweldig,” beaamde ze,
“echt geweldig wat geloof kan
doen!”
1 Filippenzen 4:19
2 Zie 1 Johannes 5:14-15

Om over na te denken
Ik bid dat Hij u geeft wat uw hart
verlangt en dat Hij al uw plannen
laat gelukken.
-Psalm 20:5

Onthoud dit boven alles: Bereid je
te allen tijde voor op alle gaven van
God en sta altijd klaar voor nieuwe.
Want God staat duizend keer meer
klaar om te geven dan wij klaar
staan om te ontvangen.
-Meister Eckhart

Er is niets wat God fijner vindt dan
Zich aan Zijn beloften te houden,
gebeden te beantwoorden, wonderen
te doen en dromen bewaarheid te
laten worden. Zo is Hij. Dat doet Hij.
En hoe groter we de (gebeds) kring
maken, hoe beter, want op die manier
krijgt God de eer.
-Mark Batterson

Het begin van de angst is het einde
van het geloof, maar andersom werkt
het ook. Als het geloof binnenkomt,
rent de angst via de achterdeur met de
staart tussen de benen naar buiten.
- George Müller

Wilskracht verandert mensen niet en
tijd ook niet. Wat verandert mensen
dan? Christus, en Christus alleen.
-Henry Drummond

Niemand kan zijn dorst lessen met
zand, of met het water uit de Dode
Zee. En zo kan ook niemand rust
in zijn eigen ziel vinden door te
vertrouwen op zijn eigen goede
werken, of zijn geld. Hoe religieus of
rijk hij ook is, het lukt niet.
Horatius Bonar
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KOSTBARE MOMENTEN

Door Anna Ranta

H

et was zo’n typische
maandagochtend toen mijn
man en ik op pad waren voor het
humanitaire hulpproject dat we
draaiend houden in verscheidene
Balkanlanden. Tegen 10 uur
werd het al behoorlijk warm. In
de middag zou het nog warmer
worden, dus probeerden we alles
wat op onze lijst stond tegen het
middaguur af te hebben.
Terwijl we ons kampeerbusje
parkeerden kwam er een man
naar ons toe die om geld of eten
vroeg, wat niet ongewoon is hier,

aangezien miljoenen mensen nog
worstelen met de economische
gevolgen van de burgeroorlog
in het begin van de 90er jaren.
Meestal proberen we iets te geven
aan mensen die er om vragen; wat
hulpgoederen als we die bij ons
hebben, of een klein geldbedrag,
maar deze keer schonken we niet
veel aandacht aan de man en
gingen we haastig op weg.
Toen we even later terug
kwamen stond hij nog
op ons te wachten, in het
geheel niet verstoord door
26

tragedie van de oorlog, maar
hoe langer we met hem praatten,
hoe meer we beseften dat ze zich
bewonderenswaardig hadden
aangepast aan hun uiterst
moeilijke omstandigheden,
wonende in een geïmproviseerd
huis onder de bomen in een park
waar ze zichzelf en hun kleding
moesten wassen in de Donau die
in de buurt stroomde.
We rommelden door ons busje
en gaarden wat spulletjes bijeen
voor hem en zijn vrienden; eten,
zeep en nog wat toiletspulletjes,
en wat leesmateriaal over geloof
en beloofden dat we wat kleren
zouden meebrengen als we weer
in de stad kwamen.
Soms missen we zo snel die
kostbare momenten waarop we
iets kunnen doen om een mens
in nood te helpen, omdat we
zo’n haast hebben om ergens te
komen. We hebben allemaal zo
veel om anderen te geven en zij
kunnen ons ook een heleboel
bieden, maar omdat we het te
druk hebben missen we de zegen.

onze aanvankelijke botheid.
Aangezien ons busje Italiaanse
kentekenplaten heeft sprak hij
een paar woorden tot ons in het
Italiaans. Toen ik tegen hem zei
dat ik geen Italiaanse was maar
dat ik uit Scandinavië kom begon
hij Deens tegen me te praten.
Mijn man en ik begonnen het
busje te doorzoeken om te kijken
of we iets voor hem hadden, en
toen hij ons in het Engels met
elkaar hoorde praten, ging hij
over op nagenoeg vlekkeloos
Engels. Dit was geen gewone
bedelaar.
Hij legde uit dat hij een
vluchteling was uit Kroatië, dat
hij jaren geleden de oorlog was
ontvlucht en dat hij dakloos
was. Hij verbleef in het park aan
de overkant van de straat met
een paar vrienden. Er stond een
kookstelletje en er lagen drie
zwerfhonden bij zijn slaapzak om
zijn verhaal te bevestigen. Mijn
man en ik voelden ons vreselijk
slecht omdat we hem zo ruw
hadden behandeld, iemand die
het zo moeilijk had; dat we een
medemens op die manier hadden
behandeld eigenlijk.
Hij en zijn vrienden waren
tot deze staat vervallen door de

<< >>
Zie: “Living an extraordinary life” door
Anna Ranta op TheBookPatch https://
www.thebookpatch.com/BookStore/
living-an-extraordinary-life
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A ardse B ezittingen

Ik ben altijd al een hondenmens
geweest. Ik ben met honden
opgegroeid en later in ons
leven, toen mijn vrouw en ik als
zendelingen werkten, voelden
we dat ons gezin een hond nodig
had. En zo schaften we een
puppy en een halsband aan.
Het was niet de eerste de beste
halsband, het was de mooiste
die we konden vinden. Het was
zelfs zo dat de hond er vaak
netter uit zag dan ik als ik hem
’s morgens mee nam op zijn
wandeling of wanneer we samen
door de velden liepen tijdens de

avondschemering. Hij droeg een
roestvrij stalen ketting met een
goudkleurig naamplaatje.
Helaas leek het er op dat
de hond zich er in het geheel
niet van bewust was dat hij
zo’n bijzondere halsband had
en hij deed helemaal zijn best
niet om zijn aardse bezitting te
beschermen. Hij raakte hem kwijt
in de oceaan.
Hij vond het heerlijk om rond
te spetteren in de schuimende
golven die vijf keer zo hoog
waren als hijzelf en te grommen
en te blaffen, waarna hij terug
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kwam zwemmen met een grote
glimlach op zijn snuit alsof hij
zeggen wilde: ‘Ik heb de zee
overmeesterd, baas. Zag je dat?’
Maar op een kwade dag was zijn
halsband weg. Het was frustrerend
maar er was niets aan te doen,
en aangezien er in de buurt geen
dierenwinkel was, bonden we
maar een touw om zijn hals.
Drie dagen later liep ik op het
strand te bidden en wat rustige
tijd te houden met God. Er was
niemand op het strand behalve
een oude visser die zijn netten aan
het uitleggen was.
Toen hij me zag zwaaide hij, en
toen ik dichterbij kwam schonk
hij me een tandeloze glimlach.
Zijn doordringend blauwe
ogen en zijn verweerde gezicht
bestudeerden me heel even. “Is die
van jou?”
Hij haalde iets uit zijn zak
tevoorschijn en liet me het
kleinood zien.
Mijn mond zakte open. Het was
de halsband van onze hond.
“Ik vond hem tijdens het vissen,”
zei hij. “Ziet er duur uit.”
“Ja, dat is-ie ook,” zei ik

stomverbaasd. “Hij is hem in
de zee kwijtgeraakt drie dagen
geleden. Wat is God toch
goed! Hij zorgt zelfs voor de
onbelangrijkste details van ons
leven.”
“God?” antwoordde de visser, “wat
heeft Die er nou mee te maken?”
“Ga even zitten,” zei ik, “dan zal ik
je erover vertellen.”
En die dag vond ik de halsband
van de hond, maar de man vond
vriendschap met Jezus.

Als Jezus eenmaal je vriend is, kun
je Hem nooit meer kwijtraken. Je
kunt deze vriendschap beginnen
door te bidden:
‘Lieve Jezus, kom alstublieft in
mijn leven en wees voor altijd
mijn vriend. Help me om mijn
weg door het leven te vinden, door
Uw Woord te lezen en U beter te
leren kennen. Help me om liefde
en vriendelijkheid aan anderen
te laten zien, net zoals U dat zou
doen. Amen.’
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BLIJVENDE
rIJKDOM
Er staan honderden beloften in Mijn
Woord waar je aanspraak op kunt
maken. Als je die beloften leest, in je
opneemt en claimt zul je antwoorden
zien op je gebeden, waardoor je geloof
zal groeien. En als je verder gaat met
lezen, opnemen en claimen, zal Ik
blijven antwoorden en je inspireren
en in je noden voorzien. Dat wil
niet zeggen dat je geloof nooit zal
verzwakken of dat je nooit problemen
zult krijgen. Zolang je in deze huidige
wereld verblijft zul je goede en slechte
tijden kennen. Problemen zijn een
noodzakelijk onderdeel van het aardse
leven, maar je connectie met Mij en je
geloof in Mijn liefde en Mijn Woord
kunnen het verschil betekenen in de
manier waarop je de problemen waar je
mee te maken krijgt, aanpakt.

Een boodschap van Jezus
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