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Inleiding 

Een gemiddelde Amerikaanse tiener ziet 3000 reclameuitingen per dag. Bij elkaar 10 miljoen als hij 

volwassen is geworden. Wat doet zoiets met je? Wat is de boodschap die je meekrijgt? Je hebt 

miljoenen plaatjes gezien waar je naar verlangt en die zijn consequent gekoppeld aan iets dat je kunt 

kopen. De beelden waarin  ‘het goede leven’ niet werd geassocieerd met producten, waren verreweg 

in de minderheid en dan ook nog vaak in preken die je abstract en saai vond. Ik denk dat zo’n tiener 

opgroeit met het overweldigende besef dat ‘als ik maar genoeg geld heb, ik wel gelukkig wordt’.  Het 

is bijna onvermijdelijk. Vrijwel alles wat er over mijn drijfveren wordt gezegd, wordt mij meegedeeld 

door commerciële bedrijven. 

 

Wat geeft leven? We geloven dat geld leven geeft. Het vertegenwoordigt voor ons voedsel, 

gezondheid, zekerheid, maar ook relaties en zelfs liefde. Maar nu is er iets lastigs. Er was eens een 

man die ik heel serieus ben gaan nemen, die opvallend fel tegen geld kon zijn. Hij werd het Leven zelf 

genoemd en juist hij suggereerde dat geld het leven kan beperken. En als ik hem zo hoog heb zitten, 

moet ik hier wel mee. Jezus drukte zijn kritiek bijv. uit met dit zinnetje: “Je kunt niet God dienen en 

tegelijk Geld”.  Jezus noemt geld hier namelijk voor het eerst in de geschiedenis een godheid. 

 

1). Hoop voor een verdeeld land – Gert-Jan Segers 
Er zijn breuklijnen in onze samenleving gekomen. Je postcode wordt steeds bepalender voor je 

schoolresultaten en de rest van je toekomst. Hoger- en lageropgeleiden raken vervreemd van elkaar, 

het wantrouwen ten opzichte van de politiek groeit. Zieken en gehandicapten staan langs de kant en 

voelen zich steeds meer een nummer in de bureaucratie. Jongeren vinden lastig werk, terwijl 

ouderen hun werk niet goed volhouden. Gelovigen en seculieren lijken bang voor elkaar te worden. 

De kloven worden eerder groter dan kleiner. Gert-Jan Segers is begonnen met een tocht langs de 

breuklijnen in onze samenleving. De onderlinge vervreemding in Nederland raakt hem. Daarom is zijn 

tocht langs de breuklijnen een zoektocht naar hoop. ‘Hoop doet leven’. 

 

In het kader van deze module staan we stil bij hoofdstuk 1: ‘Hoop voor succesvollen en achter-

blijvers’ 

 

2). Namaakgoden – de lege beloften van geld, seks en macht en de enige werkelijke hoop 
Enkele jaren geleden hield Tim Keller een zevendelige serie lezingen over de zeven hoofzonden bij 

een ontbijt voor mannen. Zijn vrouw zei: “Ik wed dat je het kleinste publiek krijgt in de week dat het 

over hebzucht gaat.” Ze kreeg gelijk. De mensen verdrongen zich voor ‘wellust’, ‘woede’ en zelfs voor 

‘trots. Maar niemand vindt zichzelf hebzuchtig. Als pastor heeft hij mensen bijna ieder soort zonde 

horen belijden. Bijna. Hij kan zich niet herinneren dat er ooit iemand kwam zeggen: ‘Ik geef teveel 

geld aan mezelf uit. Mijn geldzucht is geloof ik schadelijk voor mijn gezin, mijn ziel, en de mensen om 

me heen’.  

 

Hebzucht verbergt zich voor zijn slachtoffers. De geldgod werkt op een manier waar verblinding een 

onderdeel van is. Waarom kan iemand die in de greep van de hebzucht is dit zelf niet zien? Jezus 

waarschuwt mensen veel vaker voor hebzucht dan voor seks en toch denkt bijna niemand er schuldig 

aan te zijn. Hoe herkennen we en hoe ontkomen we aan de macht die geld heeft om ons te 

verblinden? 

 

In deze module staan we stil bij het hoofdstuk ‘Geld verandert alles’. 
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3). Neither poverty nor Riches – Craig Blomberg 

One of the most difficult questions facing Christians today is that of the proper attitude toward 

possessions. In wealthy nations such as Britain and the USA, individuals accumulate much and yet are 

daily exposed to the plight of the poor, whether the homeless on their own city streets or starving 

children on their TV screens. What action should we take on behalf of the poor? What should we do 

with our own possessions? 

In this New Studies in Biblical Theology volume, Craig Blomberg asks what the Bible has to say about 

these issues. Avoiding easy answers, he instead seeks a comprehensive biblical theology of 

possessions. And so he begins with the groundwork laid by the Old Testament and the ideas 

developed in the intertestamental period, then draws out what the whole New Testament has to say 

on the subject, and finally offers conclusions and applications relevant to our contemporary world. 

 

In een bijeenkomst staan we stil bij het onderwijs van de evangelist Lucas over geld en goed. 

 

Bijeenkomsten 

Bijeenkomst Thema, korte uitwerking 
Hoop voor een verdeeld 
land – Gert-Jan Segers 
Hoofdstuk 1  

Hoop voor succesvollen en achterblijvers (pagina 27 t/m 70) 
 
De ongelijkheid en groeiende tweedeling is een van onze meest 
urgente maatschappelijke problemen. De uitslagen van recente 
verkiezingen – de teloorgang van oude machtspartijen en de 
opkomst van populistische partijen in heel Europa, de Brexit, de 
kandidatuur van Donald Trump in de Verenigde Staten – vormen de 
reflectie van een groeiende kloof tussen wat denigrerend ‘de elite’ 
wordt genoemd en de ‘achterblijvers’ die zich ontheemd voelen en 
tekortgedaan. 
 
In dit hoofdstuk geeft Segers een weergave van gesprekken met de 
volgende mensen: 
-) Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
-) Cornel Vader, werkzaam bij het Leger des Heils als directeur 
-) Ben Tiggelaar, bekendstee managementtrainer van ons land 
-) Francis Fukuyama, een van Segers’ docenten in Washington 
tijdens zijn studie 
-) Peter Nijkamp, hoogleraar aan de VU, econoom 
-) Sheila Sitalsing, een columniste van de Volkskrant 
 
De huidige sociale kwestie is in veel opzichten anders en misschien 
hardnekkiger dan de eerste sociale kwestie (‘het arbeidersvraag-
stuk’) in de negentiende eeuw. Destijds was er nog niet voor 
iedereen toegang tot alle vormen van onderwijs. Er waren uiterst 
begaafde laag- en ongeschoolden, ze moesten alleen nog de kans 
krijgen hun talenten te ontplooien. Via sociaaldemocratische en 
christelijk-sociale emancipatiebewegingen is dat velen gelukt. In 
onze tijd is de situatie van achterstanden, armoede, schulden en 
soms ook verslaving vaak ingewikkelder. De cruciale factor die 
steeds terugkomt is dat mensen zich steeds minder onderdeel 
voelen van een gemeenschap en dat missen 
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2e bijeenkomst 
Namaakgoden – Tim Keller 
Hoofdstuk 3 

Geld verandert alles (pag. 59 t/m 76) 
Jezus deed afstand van zijn hele schat in de hemel om van jullie zijn 
schat te maken. Jullie worden als een schat gekoesterd (1 Petr. 2:9-
10). Als je ziet dat hij er zijn leven voor overheeft om van jou zijn 
schat te maken, dan wordt hij daardoor de jouwe. Geld zal niet 
langer het ruilmiddel voor je belang en je zekerheid zijn en je zult 
anderen tot zegen willen zijn met wat je hebt. Naarmate je het 
evangelie begrijpt, zal geld geen heerschappij over je hebben. Denk 
aan deze kostelijke genade tot je ervan verandert in gulle mensen.  
 
De oplossing voor krenterigheid is heroriëntatie op de gulheid van 
Christus in het evangelie, op hoe hij zijn rijkdom voor u uitstortte. 
Jezus’ liefde en redding geeft u een opmerkelijke status, die geld u 
niet geven kan. Geld kan u niet voor tragedies behoeden of een 
chaotische wereld beheersbaar voor u maken. Alleen God kan dat. 
 
-) Naakte hebzucht 
-) We zien onze eigen hebzucht niet 
-) De verleidende macht van geld 
-) Overweging van het verhaal over de rijke hoofdtollenaar Zacheüs, 
Lucas 19 
-) Geld als gebieder 
-) Het begin van genade 
-) Genade en geld 
-) Genade en diepe afgoden 
-) De armoede van Christus (2 Korintiërs 8 en 9) 
-) Mensen moeten een afgod hebben 

3e bijeenkomst 
Neither poverty nor riches 
– Craig Blomberg 

Hoofdstuk 4 – The teaching of Jesus in the Synoptic Gospels (pag. 
111 t/m 146) 
 
Bespreking van een aantal van de volgende bijbelgedeelten uit het 
evangelie naar de beschrijving van Lucas 
 
-) De gelijkenis van de twee schuldenaars (Lucas 7:41-43) 
-) de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:29-37) 
-) Twee gelijkenissen die gaan over het vragen van materiële hulp 
(Lucas 11:58 en 18:1-8) 
-) De rijke dwaas (Lucas 12:16-21) 
-) Uitnodiging van de outcast voor de maaltijd (Lucas 14:`12-24) 
-) De onrechtvaardige rentmeester (Lucas 16:1-13) 
-) Het berekenen van de kosten (Lucas 14:28-33) 
-) De rijke man en Lazarus (Lucas 16:19-31) 
-) De ponden en de talenten (Lucas 19:11-27) 
-) De verzoekingen van Jezus (Lucas 4:1-13) 
-) Het geven van aalmoezen (Lucas 11:41,42) 
-) Het verhaal van Zacheüs (Lucas 19:1-10) 
 
Blomberg geeft een algemene typering van de enorme hoeveelheid 
data over dit onderwerp, die in het Lucas evangelie te vinden zijn 
(pagina 219 t/m 227) 
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Achtergrondinformatie 

1). Hoop voor een verdeeld land – Gert-Jan Segers 

https://clcnederland.com/product/hoop-9789460031915  

2).Namaakgoden – de lege beloften van geld, seks en macht, en de enige werkelijke hoop 

https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/namaakgoden-tim-keller-9789051943832.html  

3). Het goede leven – Reinier Sonneveld 

https://www.ichthusboekhandel.nl/9789058814333/sonneveld-reinier/het-goede-leven/  

4). Armzalig – uitgave van ForumC en Stichting Christelijke Schuldhulppreventie 

https://www.forumc.nl/nieuws/102-forumc-en-scs-presenteren-boek-over-armoede-en-

schuldproblematiek  

5). Geld en goed, serie Theologische Verkenningen Bijbel & Praktijk, deel 19 

https://www.boekwinkeltjes.nl/b/196429915/Geld-en-goed-Serie/  

6). Neither poverty, nor richess – A biblical theology of possessions – Craig Blomberg 

https://www.ivpress.com/neither-poverty-nor-riches  

7). Lucas voor iedereen – deel 1 en 2 – NT Wright 

https://clcnederland.com/product/deel-1-tom-wright-9789051943108 

8). Volg jij Mij – Hoe je groeit in radicaal discipelschap – Hans van der Lee 

https://www.clcnederland.com/product/volg-jij-mij-h-van-der-lee-9789033818288-106026  

 

Andere tips 

1). TV programma ‘Steenrijk, straatarm’ 

https://tvblik.nl/steenrijk-straatarm  

2). TV programma ‘Een dubbeltje op zijn kant’ 

https://www.uitzendinggemist.net/programmas/3511-Dubbeltje_Op_Zn_Kant_Een.html  

3). Online cursus ‘omgaan met je geld’ 

https://nl.codex.training/genietenvanjegeld  

4). Stichting Encour. Hulp bij terugvinden van financiële rust aan de hand van de bijbel 

https://encour.nl/  

5). Financiële opvoedwijzer van het NIBUD 

https://www.nibud.nl/consumenten/financiele-opvoedwijzer-infographic/  

https://clcnederland.com/product/hoop-9789460031915
https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/namaakgoden-tim-keller-9789051943832.html
https://www.ichthusboekhandel.nl/9789058814333/sonneveld-reinier/het-goede-leven/
https://www.forumc.nl/nieuws/102-forumc-en-scs-presenteren-boek-over-armoede-en-schuldproblematiek
https://www.forumc.nl/nieuws/102-forumc-en-scs-presenteren-boek-over-armoede-en-schuldproblematiek
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/196429915/Geld-en-goed-Serie/
https://www.ivpress.com/neither-poverty-nor-riches
https://clcnederland.com/product/deel-1-tom-wright-9789051943108
https://www.clcnederland.com/product/volg-jij-mij-h-van-der-lee-9789033818288-106026
https://tvblik.nl/steenrijk-straatarm
https://www.uitzendinggemist.net/programmas/3511-Dubbeltje_Op_Zn_Kant_Een.html
https://nl.codex.training/genietenvanjegeld
https://encour.nl/
https://www.nibud.nl/consumenten/financiele-opvoedwijzer-infographic/

