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Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 50. De christelijke levensstijl 

A. Verschillende levensstijlen 

Ezechiel 34:17-19. 17 Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God, 

de HEER: Ik zal rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, 

tussen rammen en bokken. 18 Is het jullie niet genoeg dat jullie op 
de beste weide grazen? En dat jullie vertrappen wat er van het gras 

nog over is? Dat jullie het heldere water opdrinken en de rest met 

jullie poten troebel maken? 19 Mijn schapen moeten eten van wat 

jullie hebben vertrapt, en drinken van wat jullie met je poten troebel 

hebben gemaakt. 

Matteus 7:6. 6 Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels 
niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, 

zich omkeren en jullie verscheuren. 

Lucas 15:13. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit 

en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en 

zijn vermogen verkwistte. 

Spreuken 21:17. 17 Wie te vaak feestviert, zal gebrek lijden, wie te 

veel van eten en drinken houdt, wordt nooit rijk. 

Spreuken 23:20-21. 20 Ga niet om met dronkenlappen, blijf bij 

gulzigaards vandaan.  

21 Want wie slempt en brast, wordt arm, wie altijd zijn roes ligt uit 

te slapen, gaat ten slotte in lompen gehuld.  

1 Petrus 4:3-5. 3 U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken 
waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dron-

kenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. 

4 Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlij-

ke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. 5 Maar ze zul-

len zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich ge-

reedhoudt om recht te spreken over levenden en doden. 

Leviticus 19:11-13,35-36. 11 Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste 
niet. 12 Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want 

daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER.  

13 Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner 

zijn loon nog op dezelfde dag uit. 

35 Knoei niet met lengtematen, gewichten en inhoudsmaten. 

36 Gebruik een zuivere weegschaal met zuivere gewichten, een zuive-

re efa en een zuivere hin. Ik ben de HEER, jullie God, die jullie uit 

Egypte heeft geleid. 

Lucas 12:15,19. 15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere 

vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezit-

tingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 

19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voor-

raad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 

Jakobus 5:1-6. 1 En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om 

de rampspoed die over u komt. 2 Uw rijkdom is verrot en uw kle-

ding is door de mot aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest, en 
die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U 

hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. 4 Hoor 

de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt 

onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse 

machten doorgedrongen. 5 U hebt op aarde in weelde gebaad en los-
bandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. 6 U hebt de 
rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u 

verzet. 

Matteus 5:14-16. 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die 
boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt 

ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 

zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor 

ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, 

opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in 

de hemel. 

Romeinen 11:36. 36 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. 

1 Korintiers 10:31. 31 Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, 

doe alles ter ere van God. 

    

B. Kenmerken van een christelijke levensstijl 

1 Timoteus 6:8. 8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevre-

den mee zijn. 

Filippenzen 4:11-12. 11 Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb 

geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. 12 Ik weet 
wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te 

leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, 

rijkdom en gebrek. 

1 Timoteus 6:17-19. 17 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. 18 En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan 

goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19 Zo leggen ze een 
stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven. 

1 Timoteus 6:17. 17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoog-

moedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijk-

dom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te 

genieten. 

Spreuken 19:17. 17 Wie barmhartig is voor een arme leent aan de 

HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden. 

Spreuken 21:13. 13 Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de 

arme zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen antwoord krijgen. 

1 Korintiers 4:7. 7 Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat 

u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u 

dan op alsof u het zelf verworven hebt? 

Lucas 12:42-48. 42 De Heer antwoordde: ‘Wie is die betrouwbare en 

verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten 

om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? 43 Gelukkig de 
dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. 44 Ik verzeker 
jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 45 Maar als die 

dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de 

knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, 

46 dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet 

verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straf-

fen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen onder-

gaan. 47 De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorberei-

dingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te 

verduren krijgen. 48 Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo han-

delt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van 

iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer 

aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden ge-

vraagd. 

Efeziërs 5:28-29. 28 Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als 

hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 

29 Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en 

verzorgt het, zoals Christus de kerk, 

2 Korintiers 12:14-15. 14 Ik sta klaar om u nu voor de derde keer te 

bezoeken, en ik zal u niets kosten. Het gaat mij niet om uw geld, 

maar om u. Niet de kinderen moeten voor de ouders sparen, maar de 

ouders voor de kinderen. 15 Ik wil graag alles wat ik bezit aan u ge-
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ven, tot mezelf toe. Maar neemt uw liefde voor mij soms af naarmate 

mijn liefde voor u toeneemt?  

1 Timoteus 5:4,8. 4 Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, 
moeten die godvruchtig voor haar huishouding zorgen. Zo betalen ze 

hun voorouders terug, en dat is God welgevallig. 

8 Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, 

heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. 

1 Johannes 3:17-18. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die 

meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor 

een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? 

18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woor-

den, maar waarachtig, met daden. 

Galaten 6:6. 6 Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit 

met zijn leermeester delen. 

1 Korintiers 9:14. 14 Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt 

hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun 

levensonderhoud mogen voorzien. 

1 Timoteus 5:17. 17 Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel 

worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de 

prediking en het onderricht. 

Jakobus 2:15-17. 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft 
en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je 

goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien 

van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het 
ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 

1 Johannes 3:17-18. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die 

meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor 

een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?  

18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woor-

den, maar waarachtig, met daden. 

2 Korintiers 8:13-15. 13 Het is niet de bedoeling dat u door anderen 

te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op 

dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in 

Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen leni-

gen. Zo is er evenwicht, 15 zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer 

had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’ 

Spreuken 19:17. 17 Wie barmhartig is voor een arme leent aan de 

HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden. 

Marcus 10:21. 21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén 

ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het 

geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom 

dan terug en volg mij.’ 

Matteus 8:20. 20 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de 

vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens 

te ruste leggen.’ 

1 Korintiers 4:11. 11 Tot op de dag van vandaag lijden we honger en 
dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we 

dakloos,  

Filippenzen 4:11-12. 11 Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb 

geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. 12 Ik weet 
wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te 

leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, 

rijkdom en gebrek. 

2 Korintiers 8:1-12. 1 Broeders en zusters, wij willen u niet onthou-
den wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van 

Macedonië: 2 ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar 

vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoe-

de zeer vrijgevig. 3 Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gege-

ven, ja, zelfs boven hun vermogen. 4 Uit eigen beweging hebben ze 
ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee 

de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. 5 En ze gaven 
aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze 

zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons. 

6 We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede 

werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. 7 U blinkt in alles 
uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, 

in de liefde die wij in u hebben gewekt – blink dus ook uit in dit 

goede werk. 8 Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van an-
deren te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. 9 Tenslotte 
kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was 

rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede 

rijk zou worden. 10 In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. 
U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met 

de collecte een begin te maken. 11 Rond deze nu met dezelfde inzet 

af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoe-

lingen. Dus geef naar vermogen. 12 Als u bereid bent mee te doen, 

wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u 

hebt. 

2 Korintiers 9:6-15. 6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; 
wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 7 Laat ieder zo veel 
geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God 

heeft lief wie blijmoedig geeft. 8 God heeft de macht u te overstelpen 

met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor 

uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed 

werk. 9 Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn 

rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ 10 God, die zaad geeft om 

te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ont-

kiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. 11 U bent 
in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en 

uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan 

God. 12 Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het ge-

brek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat 

ze God uitbundig danken. 13 Ze prijzen God omdat u er blijk van 

geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u be-

wijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt 

delen. 14 In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, 
omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. 

15 Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. 
Matteus 6:19-24. 19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot 

en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 

20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze 

weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, 

daar zal ook je hart zijn.  

22 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal 

heel je lichaam verlicht zijn. 23 Maar als je oog troebel is, zal er in 

heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, 

hoe groot is dan die duisternis!  

24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de 

tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de an-

dere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.  

Lucas 6:38. 38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig 
aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebe-

deeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie 

worden gebruikt.’  

Lucas 14:12-14. 12 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgeno-

digd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag 

dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in 

de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets te-

rug te doen. 13 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, 

kreupelen, verlamden en blinden uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn, zij 

kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond 

worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ 

Filippenzen 2:3-4. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, 

maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 

4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de 

ander. 
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Matteüs 26:52. 52 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug 

op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard 

omkomen. 

1 Timoteus 6:17-19,9-10. 17 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. 18 En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan 

goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19 Zo leggen ze een 
stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.  

9 Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, 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. 10 Want de wortel van 

alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn som-

migen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed be-

rokkend. 

Matteüs 6:19-24. 19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot 

en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 

20 Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze 

weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je schat is, 

daar zal ook je hart zijn.  

22 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal 

heel je lichaam verlicht zijn. 23 Maar als je oog troebel is, zal er in 

heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, 

hoe groot is dan die duisternis!  

24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de 

tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de an-

dere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 

 

C. Invloed van geld op je levensstijl 

Prediker 5:9-11. 9 Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krij-

gen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook 

dat is enkel leegte. 10 Maar hoe groter iemands kapitaal is, des te 

groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. Wat heeft de 

eigenaar hierbij te winnen? Hij kan alleen maar toekijken. 11 Een 
arbeider slaapt goed, of hij nu veel of weinig te verteren heeft, maar 

wie zwelgt in rijkdom, kan de slaap niet vatten. 

1 Timoteus 6:10. 10 Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. 

Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afge-

dwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. 

Marcus 4:14,18-19. 14 De zaaier zaait het woord.  

18 Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze 

hebben het woord wel gehoord, 19 maar de zorgen om het dagelijks 

bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar aller-

lei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het 

zonder vrucht blijft. 

Matteus 6:24. 24 Niemand 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. 

Lucas 12:13-21. 13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, 

zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14 Maar 

Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jul-

lie aangesteld?’ 15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere 

vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezit-

tingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 16 En hij ver-
telde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man 

had veel opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik 

doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18 Toen 
zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en 

bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 19 en 
dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, 

genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20 Maar 

God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je wor-

den teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opge-

slagen?” 21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zich-

zelf, maar niet rijk is bij God.’ 

Marcus 8:34-38. 34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij 

zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, 

zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 35 Want ieder 

die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven 

verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. 36 Wat 

heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij 

inschiet? 37 Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 

38 Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze 

tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensen-

zoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezel-

schap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van 

zijn Vader.’ 

Marcus 10:21-27. 21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 

‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef 

het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; 

kom dan terug en volg mij.’ 22 Maar de man werd somber toen hij 

dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezit-

tingen.  

23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het 

moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 

24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog 

eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk 

van God binnen te gaan: 25 het is gemakkelijker voor een kameel om 

door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het ko-

ninkrijk van God binnen te gaan.’ 26 Nu waren ze nog meer ontzet, 

en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 

27 Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar 

niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ 

Lucas 16:19-31. 19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te 

kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig 

feestvierde. 20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van 
zijn huis, overdekt met zweren. 21 Hij hoopte zijn maag te vullen 

met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwa-

men alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22 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. 

23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen 
opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 

24 Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur La-

zarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dom-

pelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 

25 Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goe-

de al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan onge-

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

26 Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie 
van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie 

naar ons kan oversteken.” 27 Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik 

u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik 
heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net 

als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” 29 Abraham zei: 

“Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” 

30 De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de 

doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31 Maar 

Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen 

ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’ 
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Lucas 22:4-6. 4 Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en 

besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. 5 Ze 
waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden 

betalen. 6 Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegen-

heid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou 

merken. 

Handelingen 5:1-11. 1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn 

vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 2 maar hield een deel van de 

opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest 

van het geld naar de apostelen. 3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom 

heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedro-

gen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te 

houden? 4 Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het 

wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je 

wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen 

heb je bedrogen, maar God zelf.’ 5 Bij het horen van deze woorden 
viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok 

hevig. 6 Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droe-

gen hem naar buiten en begroeven hem.  

7 Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat 

er gebeurd was. 8 Petrus vroeg haar: ‘Zeg me, heb je het stuk grond 

voor dit bedrag verkocht?’ Ze antwoordde: ‘Ja, voor dit bedrag.’ 

9 Daarop zei Petrus: ‘Hoe heb je durven besluiten om de Geest van 

de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben 

staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’ 

10 Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jon-

gemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen 

haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 11 De hele ge-

meente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik be-

vangen. 

1 Timoteus 6:10. 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. 

Jakobus 5:1-6. 1 En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om 

de rampspoed die over u komt. 2 Uw rijkdom is verrot en uw kle-

ding is door de mot aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest, en 
die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U 

hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. 4 Hoor 

de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt 

onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse 

machten doorgedrongen. 5 U hebt op aarde in weelde gebaad en los-
bandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. 6 U hebt de 
rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u 

verzet. 

Marcus 10:21-27. 21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 

‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef 

het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; 

kom dan terug en volg mij.’ 22 Maar de man werd somber toen hij 

dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezit-

tingen.  

23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het 

moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 

24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog 

eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk 

van God binnen te gaan: 25 het is gemakkelijker voor een kameel om 

door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het ko-

ninkrijk van God binnen te gaan.’ 26 Nu waren ze nog meer ontzet, 

en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 

27 Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar 

niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’ 

Spreuken 24:30-34. 30 Ik liep over het veld van een luiaard, door de 
wijngaard van een dwaas. 31 Alles was overwoekerd door onkruid, 
zijn hele terrein was met distels bedekt, de muur lag in puin. 32 Ik 
zag het, en nam het ter harte, ik nam het in mij op, en trok er lering 

uit. 33 Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een 

ogenblik nog blijven liggen? 34 Armoede overvalt je als een struikro-

ver, als een bandiet slaat gebrek je neer. 

Matteüs 6:25-34. 25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over 

jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en 

over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het 

lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze 
zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is 

jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 

27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan 

zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over 

kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze 

werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al 

zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat 
vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al 

met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet 

kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen 

we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons 

kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie 

hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek 
liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen 

al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen 

zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel 

voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 

Lucas 15:13. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit 

en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en 

zijn vermogen verkwistte. 

Spreuken 22:7. 7 Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de 

slaaf van wie uitleent. 

Romeinen 13:8. 8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie 

de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 

Spreuken 11:15. 15 Wie borg staat voor een vreemde brengt zichzelf 

veel schade toe, wie zo’n handslag wantrouwt, weet zich veilig. 

 

D. Een voorbeeld van een christelijke levensstijl 

Daniël 6:2-5. 2 Darius ging ertoe over honderdtwintig satrapen over 

het gehele koninkrijk aan te stellen. 3 Boven hen stelde hij drie rijks-
bestuurders aan, van wie Daniël er een was; aan hen moesten de sa-

trapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. 

4 Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen 

door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem 

over het hele koninkrijk aan te stellen. 5 Daarom probeerden de 

rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets te vinden om 

hem voor aan te klagen, maar zij konden geen grond voor een aan-

klacht vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was be-

trouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap be-

gaan. 

 


