Familie deel 8: Het gezin en geld.

A Introductie
Gezinsdrama's volgen elkaar in hels tempo op
Gezinsdrama's zijn van alle tijden en komen overal voor. Maar het lijkt wel of de laatste jaren er opvallend
meer gevallen zich voordoen. En in ons land vooral in Vlaanderen. Volgens advocaat Jef Vermassen, die in
een aantal gezinsdrama's heeft gepleit, zijn gezinsmoorden een typisch Vlaams fenomeen. Vlamingen zijn
niet alleen Bourgondiërs die van het goede leven houden en dan ook de perfectie nastreven. Maar ook
binnenvreters: als het fout gaat, klappen ze dicht en sluiten ze zich af voor de buitenwereld, die enkel de
schone schijn mag zien. Een groot aantal gevallen in de recente jaren illustreert hoe onwetend de
buitenwereld is bij huiselijke moeilijkheden die tot dit soort drama's leiden.
Bron: http://www.gva.be/dossiers/-g/gezinsdrama's/recent.asp
De gewezen bankdirecteur Frans Brems (43) uit de Goorstraat in het Vlaams-Brabantse Langdorp
(Aarschot) sleepte zijn vrouw en twee dochters mee in de dood. Brems bracht vermoedelijk door gif Monique
Willems (43), Lies (22) en Leen (14) om het leven en verhing zichzelf vervolgens aan de trap.
Geldproblemen dreven de man tot zijn wanhoopsdaad.
Een zoveelste familiedrama in een modelgezin, dat volgens de buren álles had om gelukkig te
zijn. Financiële problemen zouden de hardwerkende vader tot het onmogelijke hebben gedreven.
Bron: http://www.gva.be/dossiers/-g/gezinsdrama's/langdorp.asp
De twee kleuters die vrijdagavond dood werden aangetroffen in de badkamer van een appartement in
Merksem, zijn wel degelijk door hun moeder gedood. De vrouw zelf pleegde vrijdagnacht zelfmoord door
vlak voor de Kennedytunnel, van een 33 meter hoge brug naar beneden te springen. Ze belandde op een
mobilhome, brak haar nek en stierf ter plekke. Naar alle waarschijnlijkheid leidden financiële problemen het
Merksemse gezinsdrama in.
Bron: http://www.gva.be/dossiers/-g/gezinsdrama's/merksem2.asp
B Het liefhebben van geld
“Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten.” Prediker 5:10
Salomo zag dat mensen met liefde voor geld en de zucht naar geld geen garantie voor geluk hadden.
Integendeel, hij zag het volgende “hij heeft veel verdriet, lijden en ergernis” Prediker 5:16b
Het maakt niet uit hoeveel je verdient, als je geluk probeert te kopen met geld dan zal je nooit genoeg
hebben.
Lukas 12:13-21 niet rijk zijn in God, het leven behoort niet tot je bezit
Als we sterven pakken we niets mee.
Salomo bad voor wijsheid
Salomo werd koning van Israel (1 koningen 3):
Wat vroeg hij aan God?
- een opmerkzaam hart, dat hij bekwaam mocht zijn om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, zodat
hij een goede leider zou zijn.
Wat is Gods reactie?
- omdat gij geen lang leven hebt gevraagd
- omdat gij geen rijkdom hebt gevraagd
- noch voor het leven van uw vijanden
→ zie Ik geef u een wijs en verstandig hart
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→ en ook wat gij niet hebt gevraagd nl rijkdom en eer
* “indien gij op Mijn wegen wandelt en Mijn inzettingen en geboden bewaart!”
Salomo was tevreden met wat God voor hem voorzag.
“Want de wijsheid beschermt evenals het geld, maar het is een voordeel te weten: de wijsheid doet haar
bezitters leven” Prediker 7:12
Geld op zich is niet verkeerd, maar het steeds verlangen naar geld leidt tot grote zonden.
→ huwelijksproblemen (altijd werken, nooit niet thuis zijn)
→ overvallen (banken, mensen)
→ vriendschappen/ familiebanden die kapot gaan (vb bij erfenis)
→ arrogantie, uiterlijk vertoon (goud, dure kledij, hoogmoed)
→ aanzien des persoons
→ aanleiding tot zwartwerken
→ bedrieglijk handelen, omkopen van mensen, ...
→ Zie Jacobus 2:1-9.
C Enkele voorbeelden
Vb: man gaat altijd werken, is nooit niet thuis:
“Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend,
en is erger dan een ongelovige.” 1 Timotheus 5:8
Een gezin heeft meer nodig dan alleen maar geld.
Een man die nooit niet thuis is, werkt overspel in de hand!
Vb: man gaat niet werken, is lui:
“Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten.” 2 Tessalonissenzen 3:10
Een gezin heeft een inkomen nodig om te voorzien in de levensbehoeften.
Een man die niet werkt, is de oorzaak van veel problemen in het gezin! Vrouwen en kinderen hebben
zekerheid nodig. Geld zorgt voor een deel voor bescherming!
Zeg nooit “God zal voorzien”, terwijl je zelf niets doet!
Vb moeder gaat voltijds werken:
“zoals een moeder haar eigen kinderen koestert” 1 Tessalonissenzen 2:7
Moeder is moe van haar voltijdse job,
heeft geen zin om het werk thuis nog te doen,
heeft weinig tijd om “quality time” in de kinderen te steken.
Kinderen krijgen geen/slechte opvoeding en ontsporen.
Vaak denkt men dan ook nog
“Ik heb hen toch alles gegeven wat hun hartje begeert” Kinderen hebben geen geld nodig, maar ouders die
er zijn voor hun!
Zonder God en 2 inkomens:

Met God en 1 inkomen:

- buitenkant gelukkig
- 3 keer per jaar op vakantie
- mooi huis
- elke 2 jaar nieuwe auto
- geen geluk zonder rijkdom
- voortdurend bezig met geld
- geen tijd voor gezin

- tevreden gezin
- bezittingen zijn geen hoofddoel
- beheert geld met wijsheid
- investeert tijd in familie ipv vergaren van rijkdom
- tevreden met minder

D Geld verwoest gezinnen
- Velen geloven dat geld geluk brengt, dus spenderen ze het grootste deel van hun tijd in het vergaren van
veel geld.
- Tijd die ze niet in hun man, vrouw en kinderen steken, waardoor mannen, vrouwen en kinderen rondlopen
die zich ongeliefd, overwerkt, overstrest, onbegrepen en ongewaardeerd voelen omdat de financiële lat te
hoog is gelegd.
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Paulus geeft richtlijnen (1 Timoteus 6):
1) realiseer je dat op een dag al je rijkdom weg zal zijn
2) wees tevreden met wat je hebt
3) ziet toe hoe je geld wil verkrijgen
4) heb mensen meer lief dan geld
5) heb God meer lief dan geld (Lukas 18:18-30)
6) deel vrijmoedig met anderen wat je hebt
Vertrouw op Jezus
“Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven
om het Koninkrijk Gods, of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het
eeuwige leven.” Lukas 18:29-30
Jezus leert ons te vertrouwen op Hem ipv op geld. Hij zorgt voor ons! Matteus 6:23-34 !
Het voorbeeld van Zacheus Lucas 19:2-9.
Rijkdom verstikt het woord Gods Matteus 13:22
Maak onderscheid tussen noodzaak en willen hebben.
1 Timoteus 6:6-11
Wat heb ik/het gezin nodig?
- tevredenheid! (ik heb genoeg)
- onderhoud en onderdak moet ons genoeg zijn
→ water, voldoende eten, warmte en een dak boven
ons hoofd.
- we hebben geld nodig om te kunnen leven.

Wat wil ik/het gezin hebben?
- graag rijk zijn
→ valt in een strik van verzoeking (Vb: krokodil vangt
dier dat drinkt aan poel)
→ vallen in dwaze en schadelijke begeerten
→ geldzucht is de wortel van allerlei kwaad
→ sommigen zijn daardoor van het geloof
afgedwaald
→ hebben zich met vele smarten doorboord

“Ook ieder mens, aan wie God rijkdom en schatten geeft, en die Hij in staat stelt daarvan te eten en zijn deel
te krijgen en zich bij zijn zwoegen te verheugen, dat is een gave Gods.” Prediker 5:19
“Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn” Matteus 6:21
E Hoe omgaan met geld?
- Geef nooit meer uit dan dat je binnenkrijgt!
- Pak een papier, teken 2 kolommen.
1 inkomsten 2 uitgaven
Zorg dat je uitgaven NOOIT je inkomsten overschrijden.
- Bespaar op het onnodige, op luxe!
- Leef niet op krediet ! Als je iets niet kan kopen laat het dan en spaar. Pas op met banken, ze geven te
gemakkelijk krediet.
- Leen nooit voor een huis voor een bedrag van één volledig inkomen. Zorg dat je verder kan met 1 inkomen.
- Verwerf geen geld op bedrieglijke wijze.
- Laat u niet meeslepen door de begeerten van deze wereld
dure kledij, dure wagens, dure huizen, dure ...
- Vestig je hoop niet op onzekere rijkdom, maar op God!
F Kinderen en geld
- Kinderen mogen gerust zakgeld krijgen.
- leer hen niet afhankelijk te zijn van geld.
- laat hen het geld verdienen, maar leer hen ook dat niet alles met geld moet worden beloond.
- kinderen moeten leren hoe met geld om te gaan.
- ouders hebben de verantwoordelijkheid dit aan te leren.
- kinderen willen vaak meer uitgeven dan dat ze hebben.
- help je kinderen om te sparen, stimuleer hen.
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- zo leer je het kind dat het niet moet zeuren om iets te krijgen, maar sparen.
G Conclusie
Met geld koop je geen:
Familie
Oprechte liefde
Goede gezondheid
Echte Vriendschap
Geloof
Wijsheid of verstand
Geluk
Tevredenheid
Eeuwig leven
Relatie met God
“Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen; maar als fris loof zullen de rechtvaardigen uitspruiten.”
Spreuken 11:28
“Rijkdom brengt veel vrienden aan, maar een arme wordt door zijn vriend verlaten.” Spreuken 19:4
“Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met
overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.” Spreuken 3:9-10
“Twee dingen vraag ik van U, onthoud ze mij niet, voordat ik sterf: houd valsheid en leugentaal verre van mij,
geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld; opdat ik, verzadigd zijnde, U niet
verloochene en zegge: Wie is de Here? noch ook, verarmd zijnde, stele en mij aan de naam van mijn God
vergrijpe.” Spreuken 30:7-9
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