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Inleiding
Welvaart
We leven in het rijke, welvarende westen. Al gauw kan de gedachte ontstaan
dat hoe wij leven, heel normaal is. Onze vrijheid, onze mogelijkheden, onze levensstandaard. Het tegendeel is echter waar. Hoe wij leven is eerder uitzondering dan regel. Sloppenwijken in Ecuador, grote droogte in Afrika, hongerwinters in Roemenië: op veel delen van de wereld zijn mensen minder bedeeld
dan wij in Nederland. Wie bepaalt onze welvaart? Wat betekent onze welvaart
voor ons dagelijks leven? Wat hebben welvaart en duurzaamheid met elkaar te
maken? Daarover gaat deze AanZet.
Literatuurtips
- Ds. P. van Ruitenburg, ‘Tijdgeest. Overdenkingen over de tijd waarin we
leven’
- Ds. A.C. Uitslag, ‘Thuis in de wereld!? Over wereldgelijkvormigheid in de
gereformeerde gezindte’
- Heidelbergse Catechismus, zondag 10 en zondag 50
- Huwelijksformulier

Hoofstuk 1

Welvaart als gave
en verzoeking
De vrijheid en welvaart die wij hebben, moeten we in het juiste perspectief
plaatsen. In het perspectief van Gods Woord. De Heere heeft ons dit gegeven.
Het is niet onze verdienste. De Heere geeft rijkdom en armoede. Dat laten we
zien aan de hand van voorbeelden uit de bijbel. Ook zal blijken hoe groot de
verleiding van de welvaart kan zijn voor het boze mensenhart. Welvaart kan
een verzoeking voor ons zijn of een valstrik worden.

Welvaart als gave

Abraham was erg rijk. Hij had veel vee, veel zilver en veel goud (Genesis 13:2).
Ook zijn neef Lot was een rijke boer (Genesis 13:5). Als zij samen uit Egypte
vertrekken naar Kanaän moeten ze op een gegeven moment gescheiden optrekken. Voor al hun dieren is er anders namelijk niet genoeg plaats (Genesis
13:6). Lot kiest er dan voor om in de buurt van Sodom, op een vruchtbare plek
te gaan wonen. Abraham blijft op een drogere plaats achter. Maar de Heere
belooft Abraham dat hij welvarend zal worden (Genesis 13:14-17). De rijkdom
van Abraham was een gevolg van Gods zorg voor hem.
Ook Job was een heel rijke man, een boer met een grote kudde dieren: zevenduizend schapen, drieduizend kamelen, vijfhonderd ossen en vijfhonderd ezelinnen. Hij was de grootste boer van het oosten (Job 1:3). Is het Job die daar
zeggenschap over heeft? Bepaalt hij zelf zijn rijkdom en voorspoed? Je weet
waarschijnlijk wel wat er met Job gebeurt: in Job 1 kun je lezen hoe hij zijn kinderen verliest, hoe hij al zijn bezittingen kwijt raakt en hoe ziek hij wordt. Hoe
komt dit? De Heere liet de duivel toe Job te beproeven (Job 1: 6-12 en Job 2:1-8).
Aan het eind van het boek Job lees je echter over zijn vernieuwde welvaart. Zijn
rijkdom werd zelfs verdubbeld! (Job 42:10). En de Heere zegende dit nog meer
dan alles wat hij daar vóór had (Job 42:12). Job was rijk, hem werd alles afgenomen als list van de satan, maar de Heere geeft Job zijn welvaart terug.
Iemand anders uit de Bijbel die ontzettend rijk was, was Salomo. De koningin
van Scheba weet niet wat ze ziet als ze bij Salomo op bezoek komt (1 Konin-
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gen 10:7). Hoe kwam Salomo aan zoveel rijkdom en voorspoed? Het was een
geschenk van de Heere. De Heere vroeg aan Salomo wat Hij hem zou geven.
Vraagt hij dan om zoveel mogelijk geld en goed? Nee. Salomo is nederig en hij
erkent dat het Gods goedheid is dat hij koning is geworden. Ook belijdt hij dat
hij van zichzelf onbekwaam is om een goede koning te zijn. Hij belijdt zijn afhankelijk van de Heere. Hij vraagt niet om rijkdom en eer, ook niet om vijanden
te verslaan. Salomo vraagt alleen om een wijs hart (1 Koningen 3:5-10). En dat
gebed, was goed in Gods ogen. Hij verhoort dat gebed en zal Salomo wijsheid
geven. Maar de Heere geeft meer: “Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb Ik
u gegeven, beide rijkdom en eer; dat uws gelijke niemand onder de koningen al
uw dagen zijn zal” (1 Koningen 3:13). Zo had de jonge Salomo een Godvrezend,
afhankelijk leven met de Heere.
Door deze voorbeelden uit de Bijbel zie je dat welvaart uit Gods hand komt, de
Heere regeert.

Welvaart als verzoeking

Een bekend voorbeeld dat rijkdom ook een verzoeking kan zijn, is de rijke
jongeling (Matt. 19:16-30). Deze rijke, jonge man komt bij de Heere Jezus en
vraagt aan Hem wat hij moet doen om zalig te worden. Het antwoord is dat hij
de geboden moet onderhouden: niet doden, geen overspel doen, niet stelen,
niet liegen, je vader en moeder eren en de naasten liefhebben als zichzelf. Die
jongeman blijkt deze geboden echter al vanaf zijn jeugd af aan stipt te onderhouden. “Wat ontbreekt mij nog?”, zo vraagt hij de Heere Jezus. Het was niet
volmaakt, zo blijkt uit het antwoord dat Hij de rijke jongeman geeft. Hij had
een afgod: zijn geld en goed. De Heere Jezus gaat dat ontmaskeren. “Zo gij wilt
volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult
een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij”, zo zegt hij tegen
hem. En dan? Bedroefd gaat de jongeman naar huis. Hij had namelijk veel goederen. Hij was niet bereid zijn aardse welvaart op te geven voor een leven met
de Heere Jezus.
Een ander voorbeeld is de knecht van de profeet Elisa: Gehazi (2 Koningen 5).
Naäman, de Syrische generaal, is bij Elisa gekomen. Hij is helemaal melaats
en wil genezen worden. In zijn eigen land kon hij niet geholpen worden. Zijn
dienstmeisje komt uit en wijst hem op de wonderen die de Heere door Elisa wilde doen (vers 5). Dan gaat Naäman op reis. Als Elisa hoort dat hij bezoek krijgt
van deze generaal, loopt hij niet zelf deze man tegemoet maar stuurt hij zijn
knecht Gehazi. Hoewel Naäman eerst niet wilde doen wat Elisa via Gehazi had
opgedragen (zeven keer onderdompelen in de Jordaan), deed hij het uiteinde-

lijk toch. En? Hij werd genezen! Uit dankbaarheid wilde hij geschenken aan Elisa geven. Maar Elisa staat dit niet toe (vers 16). Zilver, mooie kleding, dieren,
andere spullen: Elisa mag alles hebben, maar wil er niks van aannemen, zodat
de Heere de eer zou krijgen. Gehazi snapt niet dat Elisa van al dat moois helemaal niets wil hebben. Met zoveel kracht als Elisa zei niets te willen hebben,
met zoveel kracht gaat Gehazi achter Naäman aan (vers 20). Elisa mag daar
echter niet van weten, het moet verborgen blijven. Hij wordt daarvoor door de
Heere gestraft: Hij krijgt de melaatsheid van Naäman, en zijn nageslacht, tot in
eeuwigheid (vers 27). Dit was het gevolg van de hebzucht van Gehazi.
Koning Nebukadnezar heeft een groot rijk, het rijk van Babel. Daniël en zijn drie
vrienden werken aan het hof van deze koning. Op een gegeven moment krijgt
de koning een droom. De koning ziet een grote sterke boom in het midden van
de aarde, die reikt tot aan de hemel. Maar die boom moet omgehakt worden,
zodat alleen de stam over blijft en dat die op gelijke hoogte met de dieren komt
(Daniël 4:10-17). Daniël moet deze droom gaan uitleggen en die uitleg is vreselijk voor Nebukadnezar. De droom gaat over Nebukadnezar zelf! Zijn koninkrijk zal van hem worden afgenomen en hijzelf zal worden als de dieren (Daniël
4:23-25). Het doel is dat de koning zich bekeert van zijn zonden. De koning zal
moeten erkennen dat de Heere boven hem staat. Maar Nebukadnezar blijft
zeer hoogmoedig. Hij zegt tegen zichzelf: “Is dit niet het grote Babel, dat ik
gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht, en ter
ere mijner heerlijkheid!” (Daniël 4:30). In datzelfde uur verliest Nebukadnezar
zijn verstand. Hij wordt door de mensen verstoten en eet gras zoals koeien. Zijn
haren worden als veren van arenden en zijn nagels als poten van een vogels. Hij
wordt pas weer een normaal mens wanneer hij bekent dat er een God in de hemel is. Dat gaat Nebukadnezar erkennen en hij gaat de Heere prijzen. Daarop
krijgt hij, zoals ook was toegezegd, zijn koninkrijk weer terug. God is machtig
“te vernederen diegenen die in hoogmoed wandelen”, zo besluit Nebukadnezar (Daniël 4:37).
Uit deze drie geschiedenissen blijkt dat rijkdom een valsstrik kan worden. Het
kan zelfs je ondergang betekenen, wees dus op je hoede!

v e r b i n d t j o ng e r e n

7

8

Hoofstuk 2

Welvaart en
afhankelijkheid
In het eerste hoofdstuk kwamen voorbeelden uit de Bijbel aan bod waarin
het over rijkdom gaat en ook over hebzucht (Gehazi). Welke lessen moet je
daar uit trekken? Het is allemaal niet vanzelfsprekend wat je krijgt, het is een
gave van God. Maar de Heere kan ook vanwege een beproeving alles van je
afnemen, zoals bij Job. En het kan nog anders: welvaart of rijkdom wordt een
verleiding of verzoeking voor je. Je kunt er zelfs in ten onder gaan. Hoe moet je
daarom met rijkdom en welvaart omgaan?

Dagelijks brood

Toen de discipelen de Heere Jezus vroegen hoe ze moesten bidden, leerde Hij
hen het ‘Onze Vader’ (Matt. 6:9-13). Een belangrijke passage in dat gebed wat
iets zegt over welvaart is de volgende regel: “Geef ons heden ons dagelijks
brood.” De Heidelbergse Catechismus (zondag 50) legt daarbij uit dat degene
die dit bidt, vraagt of de Heere hem alles wat hij voor zijn dagelijks levensonderhoud nodig heeft, wil geven. En wel op díe manier, dat hij zal erkennen dat
God de enige is de enige aan Wie we al dat goede te danken hebben. Maar ook
dat we zullen beseffen dat al ons zorgen en ons werk niet zal lukken zonder
Gods zegen. Het doel is dat we ons vertrouwen niet op onszelf stellen maar op
de Heere.
Wie eigenlijk hetzelfde bad maar dan op een iets andere manier, is Agur, in
Spreuken 30. Hij vraagt het volgende aan de Heere: “Armoede of rijkdom geef
mij niet, voed mij met het brood van het mij bescheiden deel” (vers 8). Wat
vraagt Agur? Geef mij het portie dat U vindt dat goed voor mij is! Dat is een erg
leerzaam gebed.

Geen eigendunk

Nuchterheid en zelfreflectie zijn heel belangrijk bij het nadenken over welvaart. Hoe vaak denk je niet dat succes door jouzelf komt? Het kan daarbij gaan
om geld, andere bezittingen maar ook om je opleidingsniveau of je plaats in de

maatschappij. Wie heeft jou dat gegeven? We denken zo snel dat we zelf kunnen bijdragen aan onze welvaart. Maar dat is niet zo. De Heere bepaalt dat. En
Hij weet wat goed voor je is.
Wil je steeds maar meer, meer, meer? Ben je daar 24 uur per dag, 7 dagen in de
week mee bezig? Ben je je steeds maar aan het uitsloven voor rijkdom of eer?
Salomo geeft je een wijze raad: Alles wat je zonder de Heere doet, is nutteloos.
Hij zegt in Psalm 127: Het is tevergeefs dat je vroeg opstaat, laat opblijft, en
voor je eten en drinken zorgt, zonder dat met de Heere te doen. Degenen die de
Heere in alles nodig hebben en ook hun dagelijks leven in Zijn handen leggen,
geeft Hij dit allemaal, als in de slaap! Alsof het vanzelf gaat, bedoelt Salomo.
Hoe kan dat? Omdat de Heere je dan zegent.

In tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar

En als je nou minder bedeeld wordt? Jullie buren zijn rijker dan jullie… Je bent
werkeloos... Met moeite kun je rondkomen... Denk nog even terug aan het gebed van Agur: geef mij het deel dat U vindt dat goed voor mij is. Maar neem ook
de les van de Heidelbergse Catechismus (zondag 10) ter harte: In voorspoed
niet hoogmoedig te worden, maar dankbaar te zijn. En in tegenspoed? Geduldig te zijn. Omdat dat makkelijk is? Nee, maar omdat de Heere alles in Zijn
hand houdt. Als je in tegenspoed mag zien dat het Gods Vaderlijke hand is die
slaat of ongemak brengt, dan verbindt de tegenspoed je aan de Heere.
Dankbaar zijn in voorspoed is misschien nog wel moeilijker dan geduldig te zijn
in tegenspoed. Soms zie je immers, dat als mensen meer geld verdienen, er een
mooiere auto moet komen, een groter huis en duurdere vakanties. Is dat God
de eer geven van Zijn gaven aan jou?
Roem nooit op je eigen prestaties, poch niet met je banksaldo of met je spullen.
Laat Salomo je tot voorbeeld zijn. En het gedrag van Gehazi tot waarschuwing.
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Hoofstuk 3

Welvaart en
duurzaamheid
In het tweede hoofdstuk kwam aan bod hoe je in de dagelijkse praktijk stil zou
kunnen staan bij het feit dat welvaart niet vanzelfsprekend is. De Heere heeft
dat duidelijk laten zien in Zijn Woord, zie het eerste hoofdstuk. Een belangrijk
deelaspect van het thema welvaart, is dat we moeten beseffen dat veel delen
van de wereld het veel minder goed hebben dan wij hier in Nederland. Is de
welvaart wel goed verdeeld over de wereld? En wat betekent onze welvaart
voor de vraag hoe we met de aarde omgaan? En wat blijft er van onze aardse
goederen over bij de dood?

Rijke westerse wereld

Al gauw kan het idee opkomen dat zoals het er in Nederland aan toe gaat, ‘normaal’ is. Maar is dat wel zo? Een dak boven je hoofd, eten en drinken, veiligheid, onderwijs… In Afrika kunnen veel mensen er alleen maar van dromen.
Er is te weinig eten. Het is niet veilig. Onderwijs is van onvoldoende kwaliteit.
Maar denk ook aan India of andere delen van Azië. Grote droogte kan er in bepaalde tijden van het jaar zijn. Je wilt dan douchen, maar er is geen water. Maar
denk ook aan sloppenwijken in bijvoorbeeld Ecuador en Brazilië. Dat moet ons
aan het denken zetten.

Bebouwen en bewaren

Ons consumptiegedrag is een ware aanslag op de aarde. Er wonen bijna 7
miljard mensen op aarde. Als je dat verdeelt over de hele oppervlakte van de
aarde, dan is voor ieder mens ongeveer 2,1 hectare van de aarde beschikbaar.
Daarop moet bijvoorbeeld alle eten voor hem verbouwd worden, dieren vetgemest worden voor vlees, koeien grazen voor melk, katoen verbouwd worden
voor kleding en noem maar op. Maar uit onderzoeken blijkt dat wij met ons
Europese leefpatroon, per persoon al meer dan het dubbele gebruiken. Als dat
zo door gaat, zijn er misschien wel drie of vier aardbollen nodig om alles te
kunnen produceren!

Moeten we dan op water en brood? Nee. En het is ook geen pleidooi voor overheidsbeleid waarbij ouders niet meer dan één of twee kinderen mogen hebben,
zoals China. We mogen de aarde bewonen en bebouwen. Dat was de opdracht
van de Heere aan Adam en ook aan Noach. En ze moesten zich vermenigvuldigen (Genesis 1:28 en Genesis 9:1). Maar daarbij moet wel op een goede manier
met de aarde worden omgegaan (Genesis 2:15).
We mogen de aarde dus bewonen en bebouwen, maar we moeten de aarde ook
bewaren. Er goed voor zorgen. Op een goede manier met de aarde omgaan. We
moeten ons er daarom van bewust zijn wat de gevolgen van ons consumeergedrag zijn voor de aarde. En we moeten daarbij bedenken dat veel mensen op
aarde veel minder luxe kunnen leven als wij. Veel mensen hebben geen schoon
drinkwater of geen dak boven hun hoofd. Probeer af en toe eens door die bril
naar je eigen welvaart te kijken.

Vreemdelingschap en matigheid

In hoofdstuk 2 kwam het al even aan bod: de drang naar meer, meer, meer.
Hebzucht zit diep geworteld in een mens. Een nieuwe telefoon terwijl je de
oude nog geen jaar hebt, elk jaar nieuwe zomerkleren, een nieuwe bril omdat
er een andere mode is. We willen graag voldoen aan de levensstandaard zoals
we die om ons heen zien. IJdelheid noemt de Heere dat (zie bijv. Psalm 39:7).
Het is wel goed voor de economie dat consumeergedrag, maar niet voor je eigen huishoudboekje. Hoe meer er wordt uitgegeven, hoe meer er binnen moet
komen. Dat is een gevaarlijke cirkel. Voor je het weet bepaalt je geld je leven!
De rijke jongeling heeft dat met een dure prijs moeten betalen. Mozes maakte
een heel andere keuze. Hij kon alle schatten krijgen die aan het hof van Farao
waren. Maar hij koos ervoor liever met het volk van God en die God Zelf te zijn,
dan voor een tijdje wereldse pracht en praal te hebben. Hoe kwam dat? Mozes
rekende zich niet rijk in de wereld, maar voor de eeuwigheid. Mozes “zag op de
vergelding des loons”, zo zegt Paulus het (Hebreeën 11:26). Dat betekent: Hij
lette erop hoe de Heere erover zal oordelen. Het lette erop wat vanuit eeuwigheidsperspectief nou echt het belangrijkste is.
De Heere Jezus wijst ons daar ook op: Schatten op aarde zullen vergaan of worden gestolen; hemelse schatten zijn echter veilig, bij God (Matt. 6:19, 20).

Eeuwigheidsperspectief

Er wordt weleens gezegd: “Een doodshemd draagt geen zakken.” Daarmee
wordt bedoeld dat je niets kunt meenemen bij het sterven. Alles ontvalt je dan
(zie ook Psalm 49). Basale levensbehoeften zoals eten en drinken en een dak
boven je hoofd, wat we eerder in dit hoofdstuk ook tegenkwamen, die mag je
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zeker wel verlangen. Maar tevredenheid en matigheid zijn belangrijke begrippen in de Bijbel. Vanuit het eeuwigheidsperspectief, de gedachte dat het gaat
om het leven na het aardse leven. Neem daarom de raad van Paulus aan Timotheüs ter harte: Wij hebben niets in de wereld gebracht en kunnen daaruit ook
niets meedragen. Maar als we voedsel en deksel hebben, zullen we daarmee
tevreden zijn (1 Tim. 6:6-8).

Hoofdstuk 4

Verwerkingsopdrachten
Introductieopdracht – Meet je welvaart

Doel: welvaart in onze maatschappij en in het eigen leven zichtbaar maken
1. Vraag de jongeren om op een briefje iets op te schrijven wat ze graag anders
zouden willen zien in hun leven (bijvoorbeeld meer vrienden, een leuke studie, een mooi bijbaantje, specifieke kleren et cetera). Je kan hen vragen om
dit te delen, maar geef ook ruimte om deze wensen privé te houden!
2. Licht de pyramide van Maslow toe. (Uitleg: De psycholoog Maslow heeft
samengevat waar mensen allemaal behoefte aan hebben. Hij heeft daarvoor een pyramide opgesteld, die je in de afbeelding hieronder ziet. De behoeften van deze pyramide bouw je op vanaf beneden: eerst focus je op de
‘fysiologische behoeften’. Wanneer die (grotendeels) vervuld zijn, ga je je
ook bezighouden met ‘zekerheid’. Als je die zekerheid hebt, ga je je inzetten
voor ‘sociale acceptatie’ enzovoorts.)

3. Vraag de jongeren waar in de pyramide hun wens past. (Let op: het is
belangrijk om het motief in de gaten te houden. Wil iemand graag meer
sporten omdat hij beweging nodig heeft maar dit niet kan, dan hoort het
bij fysiologische behoeften. Wil iemand meer sporten omdat dat respect
van anderen of zelfvertrouwen oplevert, dan hoort dit bij waardering.)
4. Wat zijn de lagen waarop de jongeren en leiding nog de meeste wensen
hebben? Wat zegt dit over ons welvaartsniveau?
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Doel: Bijbelse spreuken verzamelen rond welvaart en duurzaamheid
Benodigdheden: materiaal voor creatieve verwerking, bijvoorbeeld papier, stift
& tijdschriften
1. Verdeel de aanwezigen in groepjes van 4 à 5 personen.
2. Laat de jongeren een aantal ‘moderne’ quotes zien rond welvaart en doelen in het leven. (Hieronder is een aantal voorbeelden gegeven, op bijvoorbeeld Pinterest.com is nog veel meer te vinden.) Vraag hen welke quotes
zij nog meer kennen en bespreek wat de boodschap van deze quotes is.

3. Vraag de jongeren om op zoek te gaan naar Bijbelse citaten over duurzaamheid, welvaart en bezit, bijvoorbeeld in de Spreuken van Salomo.
(Voorbeelden zijn Spreuken 10:22, Spreuken 22:1, 1 Korinthe 6:19 en Hebreeën 13:5).
4. Laat de jongeren een poster of andere creatieve verwerking maken van
deze Bijbelteksten, eventueel in eigen woorden.
5. Bespreek samen wat het verschil in boodschap is met de quotes op bijvoorbeeld Instagram en Pinterest. Wat heeft dit ons te zeggen? (Lees in
deze context bijvoorbeeld ook Romeinen 12:2 samen door.)

Verwerkingsopdracht – De Bergrede als agenda

Doel: de Bergrede – ‘agenda van de christen’ – in het licht van welvaart & geldbesteding zien
1. Neem onderstaande tabel over op een groot vel, zodat het voor iedereen
leesbaar is.

Bijbelgedeelte

KernboodWat zegt dit
schap in eigen over geld &
woorden
welvaart?
			
			
			
			

Welke impact
heeft het leven
met God en
volgens Zijn
Woord in het
dagelijks leven?
(‘in je agenda’)

Mattheüs 5:42
Mattheüs 6:1-4
Mattheüs 6:11
Mattheüs 6:13
Mattheüs 6:19-21
Mattheüs 6:24
Mattheüs 6:31-33
2. Alle teksten komen uit de Bergrede. Geef daarom kort aan wat de Bergrede inhoudt, bijvoorbeeld volgens Matthew Henry:
“Het is een praktische rede (=toespraak), er is niet veel in van de credenda
van het christendom (= de dingen die geloofd moeten worden / theologische
stellingen) maar zij wordt helemaal ingenomen door de agenda, de dingen,
die gedaan moeten worden. Daarmee begon Christus in Zijn prediking,
want ‘zo iemand wil deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij
uit God is’.”
Matthew Henry geeft dus aan dat de Bergrede bepalend is voor de agenda: hoe ziet het volgen van Christus en zijn onderwijs er in de praktijk uit?
3. In de tabel zijn een aantal teksten uit de Bergrede opgenomen, die gekoppeld zijn aan bezit. Neem deze teksten samen door (of laat dit in groepjes
doen) en bespreek wat de teksten betekenen, wat dit zegt over geld &
welvaart en daaraan gekoppeld ook wat dit voor gevolgen heeft voor de
agenda van een christen. Vul dit in de tabel in.
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4. In Mattheüs 6 waarschuwt de Heere Jezus de mensen die naar hem luisteren voor twee belangrijke zonden:
‘Die twee zonden waren geveinsdheid en wereldsgezindheid, zonden,
waartegen belijders van den Godsdienst bovenal op hun hoede moeten zijn,
omdat diegenen er zo lichtelijk door omvangen worden, die aan de grovere
verontreinigingen, die in de wereld zijn, door lusten en begeerlijkheden, zijn
ontkomen, en dus des te gevaarlijker zijn.’ (Matthew Henry).
Bespreek samen of je dat ook terug ziet in het eigen leven en in de kerk.
- Wat heeft dit ons te zeggen?
- Bekijk in het kader hiervan nog eens waarmee hoofdstuk 6 afsluit.

Verwerkingsopdracht - Bijbelstudie

Doel: bestuderen wat de Bijbel vertelt over welvaart
Lees Mattheüs 19:16-30
1. Zijn er woorden of zinnen die je niet goed begrijpt in dit stukje? Probeer
samen de betekenis hiervan te achterhalen.
2. Wat is de kernboodschap van dit gedeelte?
3. Wat zegt dit Bijbelgedeelte jou persoonlijk?
- Vergelijk je leven eens met wat de jongeling zegt: “Al deze dingen heb
ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog?”. Hoe is
dat bij jou? En wat denk je dat de jongeling hiermee probeert te zeggen?
- De Heere Jezus spreekt de jongeling aan op zijn meest kwetsbare plek:
de grote waarde die hij hecht aan zijn bezittingen. Waar zou de Heere
Jezus jou denk je op aan spreken?
4. a) Wat vraagt God van de jongeling als hij “in het leven wil ingaan?” (zie
vers 17-21)
b) Niet al het geld van deze wereld wordt aan armen gegeven: er is ook
geld nodig om bijvoorbeeld eten te kopen en je woonruimte te betalen.
Hoe kan je ook hierin zoeken naar wat tot Gods eer is, bijvoorbeeld als
het gaat om duurzaamheid?
5. De Heere Jezus zegt dat het voor een rijke moeilijk is om in het Koninkrijk
van God binnen te gaan (vers 23-24). Welke troost geeft Hij als Zijn discipelen hier moedeloos van raken?
6. Kan je meer personen in de Bijbel bedenken die rijk waren? Zo ja, geef dan
aan of die rijkdom voor hen vooral een zegen was of dat dit hen ook/juist
in verzoeking bracht.

Lees nu ook Spreuken 30:7-9.
7. Wat bedoelt Agur met dit gebed? Waarom wil hij niet te arm maar ook niet
te rijk zijn?
8. Wat zegt het gebed van Agur jou?
9. Herken je het verlangen van Agur? Waar ben jij op gericht in je leven en
gebeden?
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