
Samenvatting van de preek over zondag 42 van de Heidelbergse catechismus 
Lezen: Amos 8 : 1 – 10 en Lukas 12 : 13 – 21 
 
Thema: Gods gebod en ons eigendom 
 
1. Hoe kom ik eraan? 
Het gaat in dit gebod om ons bezit.  
Sommige mensen zeggen dat je nooit van ‘eigendom’ mag spreken (het 
communisme bijvoorbeeld). 
De Heere gaf aan Israël bezit in het beloofde land. Maar het blijft van Hem. Wij 
krijgen ons bezit in bruikleen, en moeten dus ook verantwoording afleggen van de 
manier waarop we ermee omgaan.  
Het moet dus niet zo zijn als bij Nebukadnezar: ‘Is dit niet het grote Babel dat ik 
gebouwd heb?’ Psalm 24 wijst ons de juiste weg. 
‘Stelen is de hoofdzonde’, zei iemand eens. In Genesis 3 lezen we hoe het eerste 
mensenpaar gestolen heeft: ze stalen de eer van God.  
Dat waaiert vervolgens uit over het hele leven. Zie het antwoord. 
 
In Amos 8 lezen we van Gods oordeel over Zijn volk, o.a. vanwege zonden tegen het 
achtste gebod. Rijken persten armen af. Ze verkleinden de maat en pasten de 
gewichtseenheid aan in eigen voordeel. 
Bovendien maakten ze de armen zelf tot hun bezit (vers 6). 
Les daaruit: we zullen op een eerlijke manier aan ons bezit moeten komen. We 
mogen bijvoorbeeld niet zeggen: ‘Zaken zijn zaken’. Dit gebod keert zich concreet 
tegen handelszonden, uitbuiting door werkgevers, belastingontduiking. Hier geldt 
Matt. 22:21 en Rom. 13:7. 
 
2. Wat doe ik ermee? 
Zie het slot van antwoord 110. Het gaat om Gods gaven. We hebben er geen recht 
op. Het is genade, ontvangen op het gebed: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. 
Maar daarom heeft de Heere het ook over ons bezit te zeggen. ‘Wij geven het U uit 
Uw hand’ (Salomo). 
In Israël: de tienden. Overheidsbelasting en tempelbelasting vielen samen. Dat is 
vandaag anders. Maar wel: als de Heere je hart heeft, heeft Hij ook je geld. 
 
Daarom geen gierigheid (hebzucht). Dat is een wortel van alle kwaad ( 1 Tim. 6:10). 
Niet op een verkeerde manier oppotten dus, zoals de rijke man in Lukas 12. Maar 
God noemt hem een dwaas. En zijn ziel behoort niet tot zijn bezit! 
Verder: geen misbruik en verkwisting. 
Te denken valt aan een onverantwoord omgaan met het milieu, water, stroom, auto. 
Of over de balk gooien van geld. 
De nieuwtestamentische Amos, Jakobus, spreekt daar concreet over (Jak. 5:1-3). 
Wie zo leeft, vergadert zich schatten in de laatste dagen (Jak. 5, slot van vers 3). Je 
moet alles achterlaten als Christus komt. En als rijkdom hier je doel was, heb je jezelf 
vetgemest voor de dag van de slacht (Jak. 5:5). 
Denk hierbij ook aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Luk. 16). 
Een gestrand schip is een baken in zee! 
 
Is rijkdom dan een vloek? Op zichzelf niet. Maar het wordt tot een vloek als we er 
verkeerd mee omgaan. 



Christus leed ook voor de zonden tegen het achtste gebod. Maar dan vernieuwt Hij je 
ook. Zie het voorbeeld van Zacheüs in Lukas 19. 
 
3. Wie dien ik ermee? 
Wie de Heere Jezus toebehoort, gaat ook Zijn beeld vertonen. 
Hij kwam om te dienen. In Zijn voetspoor leer ik dienen, ook met mijn geld. 
Dat is het positieve dat in dit gebod van ons gevraagd wordt (zie antwoord 111). 
Let op dat er niet staat: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. 
Maar juist positief: het voordeel van de ander zoeken. Dat kan alleen door de liefde. 
Zo dien ik mijn naaste en leef ik tot eer van de Heere. 
 
We worden ook geroepen om trouw te werken, ‘om de behoeftigen te helpen’. 
Hier zien we de zin en zegen van het werk. Ook al gaat het vanwege de zonde meer 
dan eens gepaard met moeite (zie Gen. 3:17-19). 
Het doel ligt niet zozeer in het levensonderhoud (al hoort dat er uiteraard ook bij), 
maar in het helpen van behoeftigen. 
‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’ (Hand. 20:35). 
Laten we ons niet vergapen aan aardse rijkdommen, maar de echte rijkdom in 
Christus zoeken (Mattheüs 6:19-21). 
 
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning. 
 

1. De Bijbel is beslist niet negatief over persoonlijk bezit. Maar hoe zit het dan 
met de opdracht die Jezus gaf aan de rijke jongeman (Markus 10:21)? 

2. Wat betekent rentmeesterschap voor ons omgaan met: 
a. geld; 
b. het milieu? 

3. Iemand zei eens: ‘Een christen kan nooit een goede handelaar zijn’. Wat zou 
de spreker daarmee bedoelen? En hoe ziet u dat? 

4. Mag je zwart werken voor een goed doel? 
5. Sommige christenen staan ook nu consequent de tienden af voor het 

Koninkrijk van God. Hoe staat u daar tegenover? 
6. ‘Geldzucht is een wortel van alle kwaad’ (1 Tim. 6:10). Waarom? 
7. Hoe kun je positief rijkdom gebruiken in dienst van de Heere? 
8. (als u werk hebt – dat spreekt immers niet vanzelf!) Ervaart u uw werk als een 

noodzakelijk kwaad of als een vreugde? En: is er in de hemel en op de nieuwe 
aarde een ‘zalig niets doen’, of ligt dat anders? 

 
Voor de kinderen: lees nog eens Lukas 12:16-21 en beantwoord dan de volgende 
vragen: 

- Hoeveel keer lees je in dit stukje het woordje ‘ik’?  
- Waarom zegt die man dat zo vaak? 
- Wat vindt hij het belangrijkste in zijn leven? 
- Wat zou de Heere Jezus bedoelen met vers 21? 
- Wat vind jij het belangrijkste in je leven? 

 
 
 
 


