
Je GELD én je LEVEN

Ontdekken hoe je op een praktische en 

Bijbelse manier beter met je geld kunt omgaan.



Wees gerust, deze cursus gaat niet over 
Dagobert Duck en zijn geldpakhuis, 
maar over gewone mensen zoals jij. 
Want ook jij hebt (dagelijks) met geld 
te maken. Geld dat binnenkomt op ver-
schillende manieren en geld dat uitge-
geven wordt om doelen te realiseren 
en behoeften te bevredigen. 

Best vreemd eigenlijk dat we omgaan met geld al doende moeten  
leren. Vaak zijn we nauwelijks voorbereid op de gevolgen van de  
financiële keuzes die we maken.
Geld op zich is niet goed of slecht, het is een neutraal gegeven. Toch 
hebben velen er een haat-liefde verhouding mee. Misschien is één 
van de oorzaken daarvan gelegen in het feit dat geld altijd beperkt 
beschikbaar is. Veel mensen willen meer hebben om te besteden.  
Anderen lijken geld in overvloed te hebben zonder ‘stinkend’ rijk te 
zijn. 

De kerk lijkt op het eerste gezicht niet de geschikte plaats om over het 
thema “geld” na te denken. We praten er liever niet over, misschien 
met uitzondering van een preek over de ‘tienden’ en de begroting  
van de gemeente.
Wordt geld in de Bijbel immers niet de Mammon genoemd en ver-
wijderde Jezus de geldwisselaars niet uit de tempel? Wordt het niet 
een beetje neerbuigend ‘het slijk der aarde’ genoemd? Maar aan de 
andere kant waren Godsmannen als Abraham en Salamo zeer vermo-
gend zonder dat daar iets negatiefs bij vermeld stond.

God wil ons veel leren over 
geld en bezittingen. Over 

wat het waard is, waarvoor 
het bedoeld is en hoe we 
ermee om kunnen gaan.

“ 

” 



Wist je dat...
… vrijwel iedereen zijn budget met 5 a 10% kan verlagen, zonder  
      merkbare invloed op zijn levensstijl?
… dat de Bijbel meer dan 2300 verzen bevat over geld en bezittingen  
      en een kleiner aantal verzen over geloof?
… recent onderzoek heeft aangetoond dat minstens 30% van de  
      mensen in ons land weleens een stukje maand overhoudt aan het  
      einde van zijn salaris?
… deelnemers aan de cursus Je GELD én je LEVEN soms maar van één  
   ding spijt hebben: dat ze de cursus niet 20 jaar eerder hebben  
      gevolgd?
… het merendeel van de deelnemers bij de evaluatie aangeeft dat  
      deze cursus (beduidend) meer heeft opgeleverd dan deelname aan  
     de cursus heeft gekost?

De cursus Je GELD én je LEVEN
Deze cursus zal je leven en je  
financiën beïnvloeden, omdat je 
gaat ontdekken wat God zegt 
over geld en bezittingen. Of je nu 
probeert de eindjes aan elkaar te 
knopen, of nadenkt over wat je 
met je overschot aan geld moet 
doen: in beide gevallen kun je er 
je voordeel mee doen.

Op de vijf bijeenkomsten krijg je een duidelijk beeld van wat God 
wil dat je weet over het omgaan met geld en bezittingen. Maar het  
gaat zeker niet alleen over rentmeesterschap. 

Je krijgt daarnaast belangrijke informatie over veel praktische zaken, 
die je bij wijze van spreken de volgende dag al kunt toepassen. 
En … terwijl je deze principes toepast, zul je genieten van meer finan-
ciële gezondheid, vrijheid en tevredenheid. Je krijgt meer ‘grip op je 
knip’. 



De volgende thema’s komen gedurende de cursus aan de orde: 
Geld  - van wie is het en wie beheert het?
Geld uitgeven -  criteria, planning, besparen en advies
Lenen en hypotheek -  voorwaarden en valkuilen
Sparen en planning - sparen, verzekeren, plannen
Royaal leven - vrijgevigheid en tevredenheid

Opzet
De doelgroep van deze cursus 
is heel breed: iedereen die te 
maken heeft met geld verdie-
nen en geld besteden. Ook 
niet-kerkgangers die accep-
teren dat Bijbelse uitgangs-
punten worden gebruikt, zijn 
meer dan welkom. Er is een 
werkboek (70 pag.) voor de  
deelnemers. 
Tijdens de cursus worden videofragmenten getoond en krijgen deel- 
nemers de gelegenheid om inzichten en ervaringen met elkaar uit te  
wisselen. 
Er is een mogelijkheid om na verloop van tijd een zesde avond te plannen 
waarop deelnemers uitwisselen hoe ze het geleerde in de praktijk bren-
gen. Dat kan een zeer inspirerende bijeenkomst zijn!

Wil je meer weten over de cursus Je GELD én je LEVEN? 
kijk dan op www.jegeldenjeleven.nl  

Wil je een cursus afspreken of materiaal bestellen? 
Ook dan biedt de website meer informatie. 


