
handleiding 20.3 HET ACHTSTE GEBOD 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie Spr. 30:7-9; 1 Tim. 6:6-12 
lesstof 
God is Eigenaar van alles 

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen,  
Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd (Ps. 24 : 1). 

God die alles geschapen heeft, blijft de Eigenaar van alles. God was er, voor Hij iets geschapen heeft 
en God zal er altijd zijn. De mens gaat voorbij op de aarde en krijgt zijn bezit in 'bruikleen' van God. 
 
Rentmeester zijn 
In het paradijs geeft God de mens opdracht te heersen over de aarde en over de dieren daarop. Hij 
mag de aarde bevolken, bearbeiden en besturen. Zoals een rentmeester over een landgoed zich 
tegenover zijn heer moet verantwoorden, zo is de mens verantwoording schuldig aan God over de 
omgang met zijn bezit. In de manier waarop je met alles omgaat, moet je laten zien dat je beeld van 
God bent. Dat zie je in je eigen geldbestedingspatroon, en in hoe je met je spullen omgaat. 
 
Eerlijkheid 
God verbiedt alle oneerlijkheid t.a.v. bezit, zoals diefstal, fraude, zwart werken, belasting ontduiken, 
woeker, ontrouw in je dagelijks werk enz. God is zelf eerlijk en oprecht, daarom mag zijn rentmeester 
niet anders zijn. Bovendien gaat het niet om òns bezit, we hebben het slechts in bruikleen. Zonder iets 
kwamen we op deze aarde, en als we sterven kunnen we niet iets meenemen. Het is alles van God en 
daarom moeten wij zorgvuldig zijn.  
 
Rijk willen zijn 
Het gevaar van materialisme, van steeds maar meer willen hebben en opgaan in de spullen om je 
heen, is erg groot. Veel mensen leven voor de 'heb', 1 Tim. 6 : 2b-21. De afgod van het geld of de 
dingen heet in de bijbel  de 'Mammon', Mat. 6 : 24, Luc. 16 : 10-15. Je kunt niet twee goden dienen, 
God en de geldgod. Wie opgaat in zijn spullen, is slaaf van Mammon in plaats van dienaar van God. 
 
Vrijgevig zijn 
De Here roept ons op vrijgevig te zijn voor mensen die behoeftig zijn, Ef. 4 : 28; Hebr. 13 : 1-5. Hij 
geeft op deze aarde veel goede gaven, door mildheid waartoe God ons oproept, kan ieder mens het 
goed krijgen en hoeft niemand gebrek te hebben. Mozes gaf namens God de Israëlieten opdracht een 
tiende van hun inkomen aan de Here te geven. Een dergelijk gebod is er in het NT niet gegeven, maar 
hoe veel goeds kan er gedaan worden als iedereen vandaag 10 % van het inkomen zou geven aan 
kerk en goede doelen?  

wat je wilt bereiken 

- de drie uitlegregels kunnen toepassen bij het achtste gebod 
- weten wat rentmeester zijn inhoudt 
- kunnen vertellen wat Agur en Paulus je leren over bezit 
- de term ‘Mammon’ kennen en kunnen uitleggen waarom geldzucht en materialisme strijdig 

zijn met oprecht christelijk leven 
- weten dat God eigenaar is en blijft en wat dat te maken heeft met eerlijkheid en vrijgevigheid 
- je eigen geldbestedingspatroon kunnen leggen naast dit gebod 

 

handvat voor de mentor:  

zingen: Ps. 24, Ps. 146, E&R 209 
bijbel: Ps. 24 : 1; Luc. 12 : 13-21, 33-34; Luc. 18 : 18-27; 1 Tim. 6 : 2b-21 
belijdenis: HC zd 42 vr/antw 110,111 
literatuur: C. Bijl, Uit dankbaarheid, pag. 79-87; J. Douma, De tien geboden; J. Douma, Christelijke levensstijl, 
pag. 106-128.



lesindeling 

bijbelstudie Spr. 30:7-9; 1 Tim. 6:6-12 
Vergelijk deze beide bijbelgedeelten. Wat leer je van Agur, de zoon van Jake, de spreukenschrijver? 
En wat van Paulus die schrijft aan Timoteüs? Zijn er overeenkomsten of verschillen? 
Realiseer je je dat je spullen te maken hebben met de dienst aan de Here? Hoe dan? Wat leer je voor 
je zelf uit deze twee bijbelgedeelten? Hoe kun je dat in praktijk brengen?  
 
opdrachten 
*Vul het schema voor het 8e gebod in m.b.v. de drie uitlegregels. 
 
*Voor allerlei situaties bestaan in een bedrijf lijsten wat je moet doen. Voorbeeld een ontruimingsplan, 
of een schema wat je moet doen als het alarm afgaat. Maak samen een ‘protocol’ voor het geval 
iemand zich schuldig maakt aan diefstal. Wie moeten dat weten? Met wie moet het in het reine 
gebracht worden? Moet iemand straf ontvangen? Boete doen? Vergoeden? 
Betrek hier in ieder geval de verhouding tot God in en de verhouding tot de bestolene. 
   
*Bespreek je eigen ‘geefgedrag’ met hulp van de opdracht ‘twee uitersten’ op de volgende pagina.  
Geef daarbij aan dat ons ‘geven aan God’ betrekkelijk is. Alles is immers zijn eigendom en blijft ook 
van Hem. Je geeft Hem wat je van Hem in bruikleen kreeg / in beheer had ontvangen. 

*Stellingen om te bespreken: 

- Zwart geld is niet voor een christen. 
- Je ontkomt er niet aan om eens illegaal een spel te kopiëren, moeten ze het maar niet zo duur 

maken. 
- Wie arm is, moet leren aanpakken. Er is altijd wel werk, dus zorg alstjeblieft voor je eigen 

inkomsten. 
- In deze wereld moet je wel meedoen met steekpenningen e.d. Als iedereen het doet, kun je 

niet in je eentje het afwijzen. 
- Ieder zou in zijn jeugd een diakonaal of sociaal jaar moeten vervullen. Niet verdienen, maar 

werken voor arme mensen, hoogstens een onkostenvergoeding.  
 
Maak afspraken voor het project ’10-nu’. Je hebt met het 8e gebod een heel concreet gebod. Maak 
goed duidelijk hoe een christen dit gebod in praktijk kan brengen. 
 
*Lees Ps. 24:1 en bekijk hoe het eigendomsrecht op deze aarde ligt. 
God stelt de mens aan om deze aarde te beheren en verzorgen, zie Gen. 2. Schrijf op een vel papier 
de termen: “zaakwaarnemer, filiaalhouder, rentmeester”. Schrijf daar om heen wat tot de taken van zo 
iemand hoort.  
Bedenk vervolgens hoe de praktijk eruit ziet als iemand zijn taak uitstekend doet, of als iemand zich 
ervan af maakt of zijn taak ronduit slecht uitvoert.  
God is eigenaar van alle dingen op deze aarde. Hij geeft het in gebruik. Bekijk ‘hoe de mensen het op 
deze aarde doen’. Wat is hun taak/ Hoe voeren ze die uit? Zijn ze goede rentmeesters?  
En jij? Hoe ben je zelf rentmeester? En hoe vul je dat in? 
(gebruik eventueel de plaatjes van de volgende 
pagina) 

thuis verder werken en/of toetsen 

lezen les 20.4 
opdrachten om uit te kiezen: 

- project ’10-nu’. 
- ga op zoek naar een bijzonder goed doel 

om geld aan te geven. Zorg voor 
informatie erover. Geef samen als groep 
aan dat doel of organiseer een 
inzamelingsactie. 



Cartoon 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rentmeester…………..???? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jij, je tijd, je geld…… 

wie is de baas?  



 

Twee uitersten 
 
Je kunt vastzitten aan je geld en je kunt vrijgevig zijn. Lees Mar. 12:41-44. Welke overeenkomsten of 
verschillen zie je? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hoe zit het met jouw eigen vrijgevigheid? Wat mag je geven? Moet je ook geven? 
Wat vind je van ‘de tienden’, d.w.z. 10% van je inkomen voor de kerk en de armen? 
 
 


