
Bijbelstudie de Rijke Jongeling
Doel: stilstaan bij hoe wij (zouden moeten) omgaan met ons geld

Mattheüs 19:16-30
De rijke jongeling.

- Welke gevoelens roept dit gesprek bij je op?

- Hoe ga jij om met je geld? Ben je daar tevreden over?

- En later, als je burger bent? Hoe zie je dat dan voor je?

Nederland is rijk. Wij staan negende op de ranglijst van meest rijke landen. Het feit dat we een dak 

boven ons hoofd hebben en altijd genoeg te eten hebben, maakt dat we zeker vergelijkbaar zijn met 

die rijke jongeling.

� Dit creëert een schuldgevoel, is dat de bedoeling? De maatstaf is zeker hoog.

Galaten 5:1-12
Gezellig he, die laatste regel. In deze tekst staat dat we, als we door de wet gered willen worden, we 

ons ook aan de hele wet moeten houden. Dat is dus ook waar Jezus het over heeft tegen de rijke 

jongeling: volgens de wet is er altijd nog iets meer wat we kunnen/moeten doen. Dat is dus nu niet 

meer de bedoeling. Maar, wat dan wel?

- Hoe pas jij deze tekst toe in je leven?

- Hoe zit het met de strijd tussen “ik wil de wet naleven” vs. “ik ben al gered door Jezus” in 

jouw leven? De een creëert vrijheid, de ander schuldgevoel.

Romeinen 6:1-23
Dit is echt een kerntekst van het evangelie. Wij zijn rein, heilig, en mogen naar God toe komen. En we

zijn bevrijd van de zonde.

- Hoe ziet dat eruit? Vrij zijn van de zonde? Het betekent in ieder geval niet dat we niet meer 

zondigen, toch?

� Misschien is het “vrij van de zonde” zijn, wel dat we niet meer wíllen zondigen; we willen 

loskomen van onze vleeselijke verlangens. Misschien is dat wel waar dat schuldgevoel 

vandaan komt, misschien is dat de innerlijke strijd in ons die ons probeert naar het goede te 

krijgen.

� Oké, dus als we ons schuldig voelen, moeten we misschien toch maar iets van actie 

ondernemen…

Handelingen 5:1-11
Ananias en Saffira

Heftig verhaal. Maar het gaat me om vers 4: Paulus zegt dat Ananias het niet hoefde te verkopen. We

zijn dus perfect vrij om bezit te hebben, en daarmee te doen wat we willen.

- Maar als we dat verlangen dus hebben, om te geven, misschien moeten we daar wat mee.

- Is als student moeilijk: toekomst onzeker, weinig inkomen… Maar probeer eens te kijken wat 

je wel kan, in plaats van wat je allemaal niet kan.


