


V2. Het is GOD`S 
ECONOMIE!



Het onderwerp in de online Bijbelschool:

B38. Rijkdom of armoede?

- Waar ligt jouw prioriteit? (hemelse of aardse schatten?)

- Kan je als christen rijk zijn?

- Was Jezus rijk?

- Hoe leefde de eerste christenen?

- Het gevaar van hebzucht

B64. Geef jij je GELD aan God?

- De zegeningen van geven en de vloek van gierigheid

- Je wordt straks beoordeeld voor wat je voor je minsten hebt gedaan

- Liefde wordt zichtbaar door vrijgevigheid (geloof is levend)

- Wat zegt de Bijbel over het voorzien in een fulltime bediening?



Betekenis economie:

Economie (uit het Oudgriekse oikos (οἶκος), huis en nomos 
(νόμος), regel; letterlijk dus huishoudkunde) is een 

wetenschap die zich bezighoudt met de keuzes die 
mensen maken bij de productie, distributie en consumptie 

van goederen en diensten.

of

De wetenschap die het menselijk streven naar welvaart tot 
onderwerp heeft: economie studeren.

Bron: Economie - Wikipedia & Gratis woordenboek | Van Dale

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudgrieks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oikos_(begrip)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nomos_(Griekenland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keuze
https://nl.wikipedia.org/wiki/Productie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdelingsvraagstuk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Consumptie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goed_(economie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dienst_(economie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/ECONOMIE#.Ylbn55HP3cs


De droom van de Farao

De farao zei tegen Jozef: Ik heb een droom gehad, en er is 
niemand die hem kan uitleggen, maar ik heb over u horen 
zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen. 
Jozef antwoordde de farao: Dat is niet aan mij, maar God 

zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient . 

Toen sprak de farao tot Jozef: Zie, in mijn droom stond ik 
aan de oever van de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen zeven 

koeien op, vet van vlees en mooi van gestalte, en ze 
graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen er 

zeven andere koeien op, zwak, zeer lelijk van gestalte en 
mager van vlees. Ik heb in heel het land Egypte nog nooit 

zoiets lelijks gezien. 



Die magere en lelijke koeien aten die zeven eerste, 
vette koeien op. Die kwamen in hun buik, maar het 

was niet te merken dat ze in hun buik waren 
gekomen, want hun uiterlijk was even lelijk als in het 

begin. Toen werd ik wakker. Vervolgens zag ik in 
mijn droom, en zie, zeven aren kwamen op in één 

halm, vol en mooi. 

En zie, daarna kwamen er zeven dorre, dunne, door 
de oostenwind verschroeide aren op. En de zeven 

dunne aren verslonden die zeven mooie aren. Dit heb 
ik ook tegen de magiërs gezegd, maar er was 
niemand die mij de betekenis kon vertellen. 

Genesis 41:15-24 HSV



Toen zei Jozef tegen de farao: De dromen van de farao 
zijn één. God heeft de farao bekendgemaakt wat Hij 
gaat doen. Die zeven mooie koeien betekenen zeven 

jaren, die zeven mooie aren betekenen ook zeven jaren; 
de dromen zijn één. 

Die zeven magere en lelijke koeien, die na hen 
opkwamen, zijn zeven jaren; die zeven lege, door de 

oostenwind verschroeide aren zullen zeven jaren van 
honger zijn. Dit is het woord dat ik zojuist tot de farao 
gesproken heb: God heeft aan de farao laten zien wat 

Hij gaat doen. 
Genesis 41:25-28 HSV

De uitleg van Jozef



Wat is het sabbatsjaar? (shmita)

U mag zes jaar uw land bezaaien, en de 
opbrengst ervan verzamelen, maar in het 
zevende jaar moet u het met rust laten en 

het braak laten liggen, zodat de armen 
onder uw volk kunnen eten; en het 

overschot ervan kunnen de dieren van het 
veld eten. U moet hetzelfde doen met uw 

wijngaard en met uw olijfbomen. 
Exodus 23:10-11 HSV



En wanneer u zegt: Wat moeten wij in het 
zevende jaar eten? Zie, wij mogen niet zaaien 
en onze opbrengst niet inzamelen! – dan zal 

Ik Mijn zegen over u in het zesde jaar 
gebieden, zodat het een opbrengst geeft, 

genoeg voor drie jaar, zodat u het achtste jaar 
opnieuw kunt zaaien, terwijl u van de oude 

opbrengst kunt eten tot het negende jaar toe. 
Tot de nieuwe opbrengst van het land 
binnenkomt, kunt u van de oude eten. 

Leviticus 25:20-22 HSV



Wat is het jubeljaar?

- Na 7x7 sabbatsjaren was het 50e jaar een jubeljaar waarin de 
bezittingen weer in de oorspronkelijke situatie werden hersteld. 
(Leviticus 25:8-55)

In dit jubeljaar mag u terugkeren, ieder naar zijn 
eigen bezit. Wanneer u dan aan uw naaste iets 

verkoopt wat verkocht kan worden, of iets uit het 
bezit van uw naaste koopt, mag u elkaar niet 

uitbuiten. Overeenkomstig het aantal jaren vanaf 
het jubeljaar moet u van uw naaste kopen en 

overeenkomstig het aantal opbrengstjaren moet 
hij het aan u verkopen. 



Bij een groot aantal jaren moet u de prijs 
ervan hoger stellen, en bij een klein 

aantal jaren moet u de prijs ervan 
verlagen, want hij verkoopt u het aantal 

opbrengsten. En niemand mag zijn 
naaste uitbuiten. Vrees echter uw God, 

want Ik ben de HEERE , uw God. 
Leviticus 25:13-17 HSV



Werkt God nog steeds met vaste tijden en patronen?

- Een technisch analist uit Singapore vond een patroon in de beurs 
wat hij “The Joseph Cycle” noemt. In 2004 schreef hij dit op in 
een boek met dezelfde titel.



https://dollarsandsense.sg/the-joseph-cycle-will-the-stock-market-crash-after-2022/





Bron: https://www.cbsnews.com/news/stocks-take-record-tumble-down-777-points/

De Dow Jones index valt 777 punten op de laatste dag van het sabbatsjaar in 2008





https://tradingeconomics.com/singapore/stock-market



Is een nieuwe recessie dichtbij? 

- In Israël is van 7 september 2021 tot 24 september 2022 - het 
Joodse jaar 5782- het sjabbatsjaar (sjemieta).

- De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat er 
ontzettend veel geld is bij gedrukt. Veel bedrijven staan op 
instorten omdat de overheidssteun afloopt. 

- Experts vertellen dat de beurs eigenlijk veel te hoog staat na 
de corona crisis.

- Er ontstaat een gevaarlijk hoge inflatie.

De mens wikt, God beschikt! 



Wat zegt de Bijbel over het lenen van geld?

Een rijke heerst over armen, en wie leent, 
wordt slaaf van de uitlener. 

Spreuken 22:7 HSV

Wees niemand iets schuldig dan elkaar 
lief te hebben; want wie de ander 

liefheeft, heeft de wet vervuld. 
Romeinen 13:8 HSV


