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Hoeveel is genoeg?
Een essentiële vraag voor
de discipel van Jezus!
Tollebeek, 16 maart 2016

Niets is genoeg voor de
mens voor wie genoeg te
weinig is.”

‘Ik maakte de sommen en realiseerde mij dat ik het leven
van duizenden kon redden.
Ik denk dat het redden van het leven van één persoon een
van de meest wonderbaarlijke prestaties is dat ik in mijn
carrière voor elkaar kon krijgen!”

Epicurus
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www.givingwhatwecan.org…
“Ik wil een deel van mijn inkomen
gebruiken om goed te doen in
ontwikkelingslanden. Gezien ik
goed genoeg van een kleiner
inkomen kan leven, beloof ik dat
tot mijn pensionering, tenminste
tien percent van wat ik verdien
zal geven aan die organisaties die
mensen in ontwikkelingslanden
op een effectieve wijze gebruiken.
Ik beloof dit openlijk, vrij en
zonder verwijt.”

Pledged to give £1,000,000

• Start in 2 009
• Income: £33,000
• Giving to charity: Everything
above £20,000
• Outgoings: £5,000 rent,
£4,000 living expenses, rest on
savings for house and holidays
• Plus: Eating out twice a
fortnight, coffee once a week
• Interests: reading, listening to
music, photography, meeting
friends
• Gadgets: Apple Mac, iPhone,
no television

Dr. Toby Ord , Oxford

Will thy Master say, "Well done,
good and faithful steward"? Thou
hast adorned thy walls with the
money which might have
screened this poor creature from
the cold! O justice! O mercy! Are
not these pictures the blood of
this poor maid?

“In May 2015, we celebrated
reaching over 1000 members,
together pledging more than
$400M.
We now have 1,371 members,
who have pledged to donate over
$527 million over the course of
their careers.
We've also moved more than
$10,466,826 through
Giving What We Can Trust.”
www.givingwhatwecan.org

Volgens de Skidelsky's was de
denkfout van Keynes dat hij
geen onderscheid maakte
tussen menselijke
'behoeften' en menselijke
'wensen'. 'Behoeften' of
'noden' zijn wat ieder mens
objectief nodig heeft om een
goed en comfortabel leven te
leiden. Maar 'wensen' zijn
psychisch van karakter en
kunnen daarom altijd maar
blijven groeien. Dat betekent
dat economische groei geen
inherente 'stop' heeft. Het
stopt pas, als mensen ervoor
kiezen om te stoppen met de
wens om te willen groeien.

John Wesley, Oxford - 1731
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Dr. Thomas Sedlacek
“The economics of good and evil”

meer wij bezitten, hoe
How much is“Hoe
enough?
meer
wij willen. Waarom?

dachten
“The moreMisschien
we have, the
morewij
we(en dit
klinkt best intuïtief) dat hoe
want. Why?
Perhaps
we thought
meer
wij hebben,
hoe minder
(and this sounds
trulyhebben.
intuitive)
wij nodig
Wijthat
dachten
dathave,
consumptie
the more we
the lesszou
we leiden
will tot
de verzadiging van onze
need. We thought that consumption
behoeften.
leads to saturation
of our needs. But
Het tegenovergestelde
is
waar.
te meer
the opposite
hasDes
proven
to behebben
true. wij,
deshave,
te meer
The more we
the willen
more wij .
Elk bevredigde wens leidt tot
additional weer
thingseen
we nieuwe
need. Every
en laat ons
in gebrek.
Consumptie
is net
new satisfied
want will
beget a new
een
drug:”
one and will leave us wanting. For

‘Het bezit van eene Saeck is het
einde van ’t Vermaeck’
Jacob Cats

consumption is like a drug.”

“Het cultiveren en
to ename van wensen is het
tegenhanger van vrijheid.
Elk to ename van beho eften
neigt je afhankelijkheid
van krachten buiten jezelf
die niet te co ntro leren zijn,
te verho gen."
E.F. Schumacher in “Small is
beautiful: Economics as tho ugh
people matter.”

De ho uding van nooit genoeg
hebben leidtto t no madengedrag
en vo o rtdurende o ntevredenheid.
Verlangen naar bezitis eigenlijk
een verlangen naar rust. Maar
de paradox is dat we juist geen
rust vinden omdat we bezeten
wo rden doo r de begeerte naar
meer.”
Anselm Grün
“Over hebzucht en begeerte”
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Wet op afnemende meeropbrengst

Tevredenheid

Wet op afnemende meeropbrengst

Tevredenheid

Basis om
te leven

1. “Voedsel en kleding”
1 Tim 6:8
2. “je soldij” Lucas 3:14
3. “Met wat je hebt.”
Heb 13:5

Comfort

Overleving

Bestedingen

Bestedingen

Wet op afnemende meeropbrengst

Wet op afnemende meeropbrengst

Tevredenheid

Comfort

Luxe
Overleving

Meer luxe

“… Die ons alle
dingen in rijke
mate verschaft
om ervan te
genieten.” 1 Tim
6:17

“Wie het geld liefheeft,
wordt van geld nooit
verzadigd, en wie de
overvloed liefheeft, niet
van inkomsten. Ook dat
is vluchtig.” Prediker 5:9

Genoeg!
Tevredenheid

Comfort
Overleving

Luxe
Meer luxe

R.I.P
Bestedingen

“..geef mij geen
armoede of rijkdom,
voorzie mij van het
mij toegewezen deel
aan brood. Anders
zou ik, verzadigd, U
verloochenen en
zeggen:
Wie is de HEERE? of
anders zou ik, arm
geworden, stelen, en
de Naam van mijn
God aantaste.”
Spr 30:8,9

Bestedingen
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Wet op afnemende meeropbrengst
Vrijgevigheid
Luxe
Tevredenheid
Comfort
Overleving

“Ik heb u in alles laten zien
dat men, door zo te
arbeiden, het moet
opnemen voor de zwakken
en de woorden van de
Heere Jezus in herinnering
moet houden, namelijk dat
Hij gezegd heeft: Het is
zaligerte geven dan te
ontvangen.”
Handelingen 20:35

De vraag beantwoorden
1. Alles is van God … Hij heeft een mening!
2. Trouw zijn in het kleine leidt tot grotere
dingen
3. In tevredenheid is grote winst!
4. Mijn cirkel sluiten levert marge op!
5. Financiële marge creëren bouwt vermogen
voor toekomstige doelen op

Bestedingen

1. Alles behoort God toe
Ik ben geroepen Gods geld te managen!
“Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich
riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.” Matt 25:14

•
•
•

Hij heeft de rechten, ik de plichten
Elk uitgave beslissing is een geestelijke beslissing
Financiële bestedingen vormen een uiterlijke indicator
van innerlijke prioriteiten

2. Getrouw zijn in het kleine
•

Geld is een test - van mijnbetrouwbaarheid
Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook
betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is
in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat.
Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de
valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke
dingen toevertrouwen?
(Lucas 16:10,11)
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3. Tevredenheid

4. Je cirkel sluiten
Cirkel van …

• Is een uiting van geloof
– “Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met
wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit
zal ik u verlaten .” Heb 13:5

• Genoeg, voorziening
• Bescherming
• Zegen

• … en moet worden geleerd …
– “ Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle
omstandigheden voor mezelf te zorgen. Ik weet wat het is om gebrek
te lijden, maar ook wat het is om inrijkdom te leven. Ik heb alles aan
den lijve on dervonden: overvloed en hon ger, rijkdom en gebrek.
– Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.” (Filippenzen
4:11-13 )

“God heeft de macht u te overstelpen met
al zijn g aven, zodat u altijd en in alle
opzichten voldoende voor uzelf hebt en
ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan
allerlei g oed werk.”
(2 Cor. 9:8)
22

Leven met een open cirkel?
• Open circle:
Meer inkomen?
Uitgaven dijen uit …

Overvloed beheren …

Wensen
Wensen

Overvloed voor
vermogensopbouw …

Wensen

… om tot zegen te kunnen zijn…

“Go d heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle
opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen
24
aan allerlei go ed werk.” 2 Cor. 8:9
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5. Focus - vermogensopbouw
• Niet op financiën (rijkdom), maar op
vermogen
– (Deuteronomium 8:18)

• Vermogen om te doen wat je ambieert…
–
–
–
–
–
–

Fysiek
= genieten van gezondheid
Emotioneel= genieten van innerlijke kracht
Tijd
= genieten van werk en relaties
Materieel = genieten van genoeg
Financieel = genieten van vrijgevigheid
Geestelijk = genieten van wat God doet
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