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Geld 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 

Een Bijbelrooster over geld. Waarom? Omdat de Bijbel ons zoveel over geld leert en over hoe 

we ermee om kunnen gaan. Dus… geld… Bijbel open. Bovenaan staat de Bijbelse les dat God 

Bezitter is van alles. Dus ook van ons geld, wat eigenlijk het bezit van God is. Wij mogen het 

lenen. Als je het Bijbelrooster volgt, lees je over personen die beseften dat ze rentmeester 

waren, ook over hun geld.  Als ze naar hun geld keken, dachten ze: we mogen het lenen, laat ik 

er mee omgaan zo God het wil. 

 

Op andere plaatsen lees je over personen en hun hebzucht. Bij hen ging het alleen over: halen, 

hebben en houden. De geschiedenis van Zacheüs leert ons wat er gebeurt met je geld als de 

Heere Jezus de hoogste plaats krijgt in je leven. Hetzelfde zien we in het voorbeeld van Maria. 

De liefde tot Jezus komt uit haar hart wat boven haar geld staat. Dan verandert halen, hebben, 

houden in: geven. Zoals de weduwe in Markus 12. 

 
20 oktober  Graf gekocht 

Lezen:   Genesis 23:1-11 

Zingen:  Psalm 89:19 

 

• Waarom wil Abraham een eigen graf kopen en het niet gratis hebben? 

• Vergelijk Genesis 23:4 met Genesis 12:7 en Genesis 13:15. 

• Wat heeft het kopen van het graf met deze teksten te maken? 
 

21 oktober  Geld en eerlijkheid 

Lezen:   Genesis 23:12-20 

Zingen:  Psalm 15:5 

 

• Gaf Abraham zijn geld op een eerlijke manier uit voor het graf? 

• Welke dingen leer je uit zijn voorbeeld? 
 

22 oktober  Geldwolf 

Lezen:   Genesis 31:1-10 

Zingen:  Psalm 119:18 

 

• Wat is een geldwolf? 

• Wie kun je in deze geschiedenis wel een geldwolf noemen? Waarom? 

• Waar laat hij aan zien dat voor hem geld boven eerlijkheid staat? 
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23 oktober  Rijk 

Lezen:   Genesis 31:11-21 

Zingen:  Psalm 46:6 

 

• Wie heeft er voor gezorgd dat Jakob rijk is geworden? 

• Waar was dat beloofd? 

• Komt een belofte van God altijd uit? Noem voorbeelden om je antwoord toe te lichten. 
 

24 oktober  Hemelsgericht 

Lezen:   Mattheüs 6:19-34 

Zingen:  Psalm 119:13 

 

• Wat betekent een hemelsgericht leven, ook als het over geld gaat? 

• Waar wijst de Heere Jezus op in Mattheüs 6? 
 

25 oktober  Belastinggeld 

Lezen:   Mattheüs 17:22-27 

Zingen:  Psalm 26:6 

 

• Waarom hoeft de Heere Jezus eigenlijk geen tempelbelasting te betalen? 

• Waarom doet de Heere Jezus het toch wel en hoe komt Hij aan het geld? 

• Wat betekent dit voor ons kerkgeld? 
 

26 oktober  Liefde en geld 

Lezen:   Mattheüs 26:6-13 

Zingen:  Voorzang Psalm 18 

 

• Wat heeft in dit gedeelte liefde met geld te maken? 

• Waarom was het geen verkeerd geld opmaken van Maria, zoals de discipelen dachten? 

• Wat betekent het voorbeeld van Maria voor ons? 
 

27 oktober  Halen, hebben, houden 

Lezen:   1 Koningen 21:1-10 

Zingen:  Tien Geboden:8 

 

• Welke dingen kun je van Achab zeggen? Welke rol speelt Izebel hierin? 

• Was het bij Naboth zo: geld maakt alles goed? Vertel waarom wel/niet? 
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28 oktober  God ziet alles 

Lezen:   1 Koningen 21:11-19 

Zingen:  Psalm 33:7 

 

• Eerst was er de zonde van hebzucht (bij Achab), welke zonden kwamen er uit voort? 

• Welke waarschuwing ligt hierin voor ons? 

• Wat lees je in vers 19? Welke boodschap ligt hierin? 
 

29 oktober  De straf komt 

Lezen:   1 Koningen 21:20-29 

Zingen:  Psalm 38:6 

 

• Wat gaat Elia aan Achab vertellen? 

• Welke erge dingen gaan er gebeuren? 

• Wat zegt de Heere als Achab zich vernedert? 
 

30 oktober  Geld = niet belangrijk 

Lezen:   Spreuken 30:1-9 

Zingen:  Psalm 73:14 

 

• Hoe denkt Agur over zijn geld? 

• Waar is hij bang voor, als hij rijk zou worden? Ben jij ook zo? 
 

31 oktober  Bekeerd 

Lezen:   Lukas 19:1-10 

Zingen:  Psalm 37:11 

 

• Hoe was Zacheüs voordat hij door de Heere Jezus werd geroepen? 

• Welke dingen (=vruchten) zie je van zijn bekering? 

• Is rijkdom op zichzelf slecht? Leg je antwoord uit. 
 

1 november  Verstandig omgaan met geld 

Lezen:   Lukas 19:11-27 

Zingen:  Psalm 37:2 

 

• Waarom was de baas van de luie dienstknecht zo boos? (vers 23) 

• Welke dienstknecht wordt geprezen? Ga jij verstandig met geld om? 
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2 november  Alles weggegeven 

Lezen:   Markus 12:38-44 

Zingen:  Psalm 26:3 

 

• Wat is het verschil tussen de farizeeën en de arme weduwe? 

• Wat zag de Heere Jezus bij de arme weduwe? Hoe geef jij je giften? 
 


