


V9. Ben je EERLIJK 
of ONEERLIJK met 

GELD? 



B15. Hoe TOETS je profetieën, tekenen en wonderen? 

- Het is belangrijk dat we dingen toetsen aan de Bijbel!

B38. RIJKDOM of ARMOEDE?

- Waar ligt jouw prioriteit?
- Hoor je als Christen rijk of arm te zijn?
- Was Jezus rijk?
- Hoe leefde de eerste Christenen?
- Wat zegt de Bijbel over hebzucht?

B55. De KENMERKEN van een SEKTE!

B64. Geef jij je GELD aan God? (liefdadigheid)

- Wat zegt de Bijbel over het weggeven van geld?



Betekenis eerlijk: 

“Wie de waarheid spreekt en niet bedriegt, zonder leugens of 
bedrog, oprecht, betrouwbaar”

Betekenis oneerlijk:  

“Bedrieglijk, corrupt, eerloos, gemeen, niet betrouwbaar”

Bron: https://www.encyclo.nl/begrip/eerlijk



Als je niet eerlijk bent met geld zal God je ook niet meer toevertrouwen…

Wie trouw is in het minste, is ook in het grote 
trouw. En wie onrechtvaardig is in het 

minste, is ook in het grote onrechtvaardig. 
Als u dan wat betreft de onrechtvaardige 

mammon niet trouw bent geweest, wie zal u 
het ware toevertrouwen? 

En als u wat betreft het goed van een ander 
niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe 

geven? 



Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij 
zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij 

zal zich aan de ene hechten en de ander 
minachten. U kunt niet God dienen en de 

mammon. 

En al deze dingen hoorden ook de Farizeeën, die 
geldzuchtig waren, en zij beschimpten Hem. En 

Hij zei tegen hen: U bent het die uzelf 
rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw 

hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een 
gruwel voor God. 

Lukas 16:13-15 HSV



De farizeeërs waren geldzuchtig:

'De Farizeeërs en wetgeleerden kwamen uit 
Jeruzalem naar Jezus toe en vroegen Hem: "Waarom 

houden uw leerlingen zich niet aan wat onze 
voorouders ons hebben geleerd? Want ze wassen hun 

handen niet als ze gaan eten." 

Hij antwoordde: "Waarom houden jullie je liever 
aan jullie eigen gewoonten dan aan de wet van God? 
Want God heeft gezegd: 'Heb respect voor je vader 
en moeder [ en zorg voor hen ] ,' en: 'Iemand die 
zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet worden 

gedood.' 



Maar jullie zeggen: 'Als iemand dat 
waarmee hij voor zijn ouders had 

kunnen zorgen, liever aan de tempel 
geeft, dan is het goed. Dan hoeft hij niet 

voor zijn ouders te zorgen.' 

Dus dat wat jullie van je voorouders 
hebben geleerd, vinden jullie 

belangrijker dan wat God heeft gezegd. '
MATTEÜS 15:1-6 BasisBijbel



Iemand beroven is voor God een hele ernstige zaak…

Beroof de geringe niet, omdat hij 
gering is, en vertrap de ellendige 

niet in de poort.  Want de HEERE zal 
hun rechtszaak voeren, wie hen 

beroven, zal Hij van het leven 
beroven.

Spreuken 22:22 - 23 HSV



Betaal netjes je belastingen……

Zeg ons dan: Wat denkt U? Is het geoorloofd de keizer 
belasting te betalen of niet? Maar Jezus, die hun 
boosaardigheid kende, zei: Huichelaars, waarom 

verzoekt u Mij? Toon Mij de belastingmunt. En zij 
brachten Hem een penning. 

En Hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding en het 
opschrift? Zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen zei 
Hij tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer 
is, en aan God wat van God is. En toen zij dit hoorden, 
verwonderden zij zich; en zij verlieten Hem en gingen 

weg. 
Mattheüs 22:17-22 HSV



Daarom is het nodig onderworpen te zijn, 
niet alleen omwille van de straf, maar ook 

omwille van het geweten. Om die reden 
immers betaalt u ook belastingen. 

Het zijn namelijk dienaars van God, die juist 
daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan 
allen wat u verschuldigd bent: belasting aan 
wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie 

ontzag, eer aan wie eer toekomt . 
Romeinen 13:5-7 HSV



Wat je zaait zal je oogsten!

En dit zeg ik : Wie karig zaait, zal ook 
karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal 

ook zegenrijk oogsten. 

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart 
voorgenomen heeft, niet met tegenzin of 

uit dwang, want God heeft een 
blijmoedige gever lief. 
2 Korinthe 9:6-7 HSV



Financiële ondoorzichtigheid is een kenmerk van een sekte:

De leider of de leiding beheren het geld. Het 
beheer is ondoor zichtig, er wordt geen 

openheid gegeven, er wordt geen verant 
woording afgelegd, er is geen 

onafhankelijke controle op de boekhouding. 
Er wordt via manipulatie druk uitgeoefend 
op de leden om veel geld te geven, meestal 

leven de leiders er goed van.



Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen 
wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen 

worden, vallen in verzoeking en in een strik en in 
veel dwaze en schadelijke begeerten, die de 

mensen doen wegzinken in verderf en 
ondergang. 

Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. 
Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen 

afgedwaald van het geloof, en hebben zich met 
vele smarten doorstoken. 
1 Timotheüs 6:8-10 HSV



Profetieën horen getoetst te worden!

En laten twee of drie profeten spreken, 
en laten de anderen het beoordelen.

1 Korinthe 14:29 HSV

Geliefden, geloof niet elke geest, maar 
beproef de geesten of zij uit God zijn; want 

er zijn veel valse profeten in de wereld 
uitgegaan.

1 Johannes 4:1 HSV



Wie onnozel is, hecht aan ieder woord 
geloof,  wie verstandig is, let op elke stap. 

Spreuken 14:15 NBV
 Want het Woord van God is levend en 

krachtig en scherper dan enig 
tweesnijdend zwaard, en het dringt door 
tot op de scheiding van ziel en geest, van 
gewrichten en merg, en het oordeelt de 

overleggingen en gedachten van het hart. 
Hebreeën 4:12 HSV
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