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ZONDAG 42 
Vraag 110: Wat verbiedt God in het achtste gebod? 
Antwoord: God verbiedt niet alleen het stelen en roven, wat de overheid straft, maar Hij 
noemt ook diefstal: alle verkeerde handelingen en vergrijpen, waarmee wij het bezit van 
onze naaste in handen trachten te krijgen, hetzij met geweld of schijn van recht, zoals met 
vervalsing van gewicht, lengte, maat, waar en munt, met woeker of door enig middel dat 
God verboden heeft. Hij verbiedt bovendien alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van 
Zijn gaven. 
  
Vraag 111: Maar wat gebiedt God u in dit gebod? 
Antwoord: Dat ik het belang van mijn naaste, waar ik kan en vermag, bevorder en met hem 
zo handel als ik zelf wilde dat men met mij handelde. Bovendien, dat ik getrouw mijn arbeid 
verricht om de behoeftigen te kunnen bijstaan. 
  
  
Alles is van God 

1. Wat God daarmee verbiedt (negatief) 
2. Wat God daarmee gebiedt (positief) 

  
1. Wat God daarmee verbiedt 
Eigendom is diefstal. Alles wat wij hebben is van onszelf. Twee tegengestelde standpunten. 
Beide, bijbels gezien, niet correct. 
Alles is van God, te leen gekregen, voor een tijd. Wat hebben wij dat wij niet hebben 
ontvangen?  
De zondeval is daarom zo ernstig, omdat we aan God Zijn bezit ontnamen. De drang om Zijn 
gaven (tijd, eigendommen, enz.) ons te toe te eigenen, zit in ieder van ons. Gods bezit 
ontvreemden is kenmerkend voor de mens.  Het gebod niet te stelen gaat een spade dieper 
dan iets jezelf toeeigenen wat van een ander is. Als alles van God is (Ps. 24), heeft dat alles 
te zeggen voor onze omgang met geld en goed. God vertrouwde ons het nodige toe. Wij 
mogen er als rentmeester voor zorgen.  
Amos 8 is een heftig visioen. Van buiten kan ons leven kloppen, terwijl we prive maar wat 
aanrommelen. We lijken dan een korf zomervruchten, rijp van buiten, maar rot van binnen. 
(concretisering: belastingaangifte, declaraties, besteden van tijd, zaken doen) Een christen 
leeft volgens het principe van Rom. 13:7-9. Ten diepste is het dubieus handelen, 'slim' zaken 
doen, niet anders dan anderen aantasten in hun mens-zijn. Om maar te zwijgen over 
manipulatie en afpersing. 
De middenweg van Agur is in alle gevallen een kompas: voed mij met het brood van het mij 
bescheiden deel (Spr. 30). 
  
2. Wat God daarmee gebiedt 
God leeft van het geven, vrijgevig als Hij is. Zo mogen we het karakter van God 
weerspiegelen door Zijn genade en weten dat het beter te geven is dan te ontvangen. Dat 
gaat niet vanzelf, maar Gods Geest opent mijn ogen voor de ander 
Wie Gods gevende liefde-tot-over-de-laatste-grens heeft gezien (Joh. 3:16), is in beginsel 
een bezitsloze geworden. Die is bereid om wat hij heeft (gekregen) te delen met wie het 
echt nodig heeft. Dan is niet langer maatgevend: wat kan ik missen? Dan is uitgangspunt: 
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wat heeft die ander nodig? Deze levenshouding doet ons ondervinden dat geven zegen met 
zich meebrengt. 
Vanuit deze houding trekken we vanuit Mal. 3:7-10 enkele lijnen naar het geven aan de 
dienst van de Heere. Wie leeft van de hemelse diakonia, - uit genade zijt gij zalig geworden -, 
die wordt in zekere zin een diaken, een uitdeler van de gaven die God aan je geeft. 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning.  
1. Wat heeft Amos 8 (visioen van de korf met zomervruchten) ons te zeggen? Op welk 
terrein in mijn leven moet bekering optreden?  
2. In de preek viel het woord 'rentmeester'. Wat betekent rentmeesterschap voor ons 
omgaan met:  
a. geld;  
b. bezit? 
3. 'Met christenen kun je beter geen zaken doen…' Wat zou de spreker daarmee bedoelen? 
En hoe ziet u dat? 
5. in de preek ging het ook over het geven van tienden aan goede doelen. Wat vindt u daar 
van? 
6. Hoe draagt u bij aan het financiële en geestelijke welzijn van de gemeente van 
Abbenbroek? 
  
  
Voor de kinderen:  
 Alles is van God. Wat betekent dat? Praat er met je ouders over door hoe jij dat in jouw 

jonge leven gestalte kunt geven. 
 


