
Pad 18. Rentmeesterschap
1 Pet. 2:9: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk
(Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot

zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn
ontferming aangenomen.”

D.T.P. periode 5 DAG 16

MAANDAG: VERLIEFD OP GOD OF OP GELD?

Leesgedeelte: Lucas 16:1-13 (vs. 13: Laat geld niet je hart
winnen)

Geld is een handig middel waar je veel goede dingen mee kunt
doen. Jezus wist dat als wij van geld beginnen te houden, dat we
dan onze rug al snel zouden toekeren naar God. Hij wil ons niet
delen. We moeten Hem liefhebben met heel ons hart, ons verstand,
onze ziel en onze kracht (Markus 12:30). In 1 Tim. 6:10 is de liefde voor geld
omschreven als "de wortel van al het kwaad". Het bewijs hiervan is overal om
ons heen aanwezig: echtparen scheiden of raken bankroet vanwege onverstandig
uitgeven van geld en het hebben van te veel schulden. Zakenmensen verliezen
enorme geldbedragen, verdiend met jarenlang hard werken aan riskante
beleggingen. Mensen van aanzien worden gesnapt bij het oplichten van de
belastingdienst en bij het stelen van hun werkgevers enzovoort. Liefde voor geld
zet ons aan om meer te begeren dan wat we nodig hebben. Het is tevens een
bron van angst voor de toekomst. God wil het tegenovergestelde, namelijk dat
wij Hem vertrouwen voor wat we nodig hebben. Ook wil Hij graag dat wij de
rijkdom die Hij ons geeft zullen gebruiken voor Zijn bedoelingen. Geld in de
handen van een christen kan een krachtig wapen zijn. Dat werkt ten goede voor
het Koninkrijk van God. Elke keer als we reageren in totaal vertrouwen en met
vreugde geven, schakelen we de geest van egoïsme en hebzucht uit.

Opdracht: Verlang jij ernaar om rijk te zijn? Welk doel wil je daar dan mee
bereiken? Kan geld je blij maken? Denk je dat geld je ook
gelukkig kan maken?

Naslag: Hand. 5:1-10; 1 Tim. 6:6-10


