50. Levensstijl
Dag 1

Stille tijd
17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet
hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de
onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle
dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; 18 ook om goed
te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om
samen te delen. 19 Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed
fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen,

Daniël 6:4-5.
Durf je te onderscheiden! (vgl. Daniël 1)

4 Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders,
omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog
hem over heel het koninkrijk aan te stellen. 5 Daarop gingen de
rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een
aanklacht tegen Daniël inzake het koninkrijk, maar zij konden geen
enkele grond voor een aanklacht, of iets verkeerds vinden, omdat hij
betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te
vinden was.

Dag 2

Dag 5

2 Tessalonicenzen 3:6-12.
Werk en verdien je eigen brood

1 Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt.
2 Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten
aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een

6 En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus
Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld
wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft.
7 Want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. Wij hebben
ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden 8 en wij hebben
bij niemand brood gegeten voor niets, maar met inspanning en moeite
werkten wij nacht en dag om niemand van u tot last te zijn. 9 Niet dat
wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelden zo opdat wij
onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen.
10 Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet
wil werken, zal hij ook niet eten. 11 Want wij horen dat sommigen
onder u ongeregeld wandelen; zij werken niet, maar zijn bezig met
nutteloze dingen. 12 Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens
onze Heere Jezus Christus aan dat zij in alle rust aan het werk gaan en
hun eigen brood eten.

Dag 3

getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt
schatten verzameld in de laatste dagen. 4 Zie, het loon van de
arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden
is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst
hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse
legermachten. 5 U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en
hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag
van de slacht. 6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij
verzet zich niet tegen u.
13 En iemand uit de menigte zei tegen Hem: Meester, zeg tegen mijn
broer dat hij de erfenis met mij moet delen.
14 Maar Hij zei tegen hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of
verdeler van een erfenis over u aangesteld?
15 En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de
hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet
tot zijn bezit.
16 En Hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke
man had veel opgebracht.
17 En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb
geen ruimte om mijn vruchten op te slaan.
18 En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere
bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan.
19 En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen
voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk.
20 Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel
van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?
21 Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk
is in God.

Matteüs 6:19-21.
Wees geen materialist

19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze
verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel
schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en
waar dieven niet inbreken of stelen; 21 want waar uw schat is, daar zal
ook uw hart zijn.

Dag 4BS 1 Timoteüs 6:3-10 en 6:17-19.
Wees tevreden rijk te zijn in God en goede daden
3 Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde
woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in
overeenstemming is met de godsvrucht, 4 dan is hij verwaand, weet
niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en
woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en
kwaadaardige verdachtmakingen, 5 voortdurend geruzie van mensen
die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid,
omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af
van dit soort mensen. 6 Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van
grote winst, vergezeld van tevredenheid. 7 Want wij hebben niets de
wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen
wegdragen. 8 Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij
daarmee tevreden zijn. 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in
verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten,
die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want
geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen,
zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele
smarten doorstoken.
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Jakobus 5:1-6.
Hebzucht en leven in weelde hebben consequenties
(vgl. Lucas 12:13-21)

Dag 6

Marcus 12:41-44.
Geef met zelfopoffering (vgl. Lucas 6:38)

41 En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe
de menigte geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in.
42 En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp,
dat is een kwadrant. 43 En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen
had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er
meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen
hebben. 44 Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen;
maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen,
heel haar levensonderhoud.
38 Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte,
geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met
dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
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Dag 7

Deuteronomium 16:18-20.
God is voor een rechtvaardige levensstijl (vgl.
Deuteronomium 10:17-20)

Dag 9

18 U moet binnen al uw poorten, die de HEERE, uw God, u geeft,
rechters en beambten over uw stammen aanstellen. Zij moeten met
een rechtvaardig oordeel rechtspreken over het volk. 19 U mag het
recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk
aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en
verdraait de woorden van rechtvaardigen. 20 Gerechtigheid,
gerechtigheid moet u najagen, opdat u leeft en het land dat de
HEERE, uw God, u geeft, in bezit neemt.

30 Ik ging langs de akker van een luiaard,
ja, langs de wijngaard van een mens zonder verstand.

31 En zie, hij was helemaal vol gegroeid met netels,
distels bedekten zijn oppervlak,
en zijn stenen muur was afgebroken.
32 Toen ik het zelf aanschouwde, nam ik het ter harte,
ik zag het en nam vermaning aan:
33 een beetje slapen, een beetje sluimeren,
een beetje liggen met gevouwen handen,
34 zo komt uw armoede over u als een wandelaar
en uw gebrek als een gewapend man.

17 Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der
heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig
is en geen geschenk in ontvangst neemt,
18 Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling
liefheeft door hem brood en kleding te geven.
19 Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf
vreemdelingen geweest in het land Egypte.
20 De HEERE, uw God, moet u vrezen, Hem moet u dienen, aan
Hem moet u zich vasthouden en bij Zijn Naam moet u zweren.

Dag 8

6 Ga naar de mier, luiaard,
zie zijn wegen en word wijs.

7 Hoewel hij geen aanvoerder heeft,
geen leidinggevende of heerser,
8 maakt hij zijn eten gereed in de zomer,
verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd.
9 Hoelang, luiaard, blijft u liggen?
Wanneer staat u op uit uw slaap?

Leviticus 19:33-36.
God is tegen een onderdrukkende en corrupte
levensstijl

10 Een beetje slapen, een beetje sluimeren,
een beetje liggen met gevouwen handen!

11 Zo komt uw armoede over u als een wandelaar

33 Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem
niet uitbuiten. 34 De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn
als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u
bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de
HEERE, uw God.
35 U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, met de lengtemaat,
met het gewicht en met de inhoudsmaat. 36 U moet een zuivere
weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere
hin. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte geleid
heeft.
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Spreuken 24:30-36.
God is tegen een levensstijl van luiheid
(vgl. Spreuken 6:6-11)

en uw gebrek als een gewapend man.

Dag 10 Ezechiël 34:17-23.
God is tegen een levensstijl van verkwisting
17 En u, Mijn schapen, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga oordelen
tussen kleinvee en kleinvee, tussen de rammen en de bokken. 18 Is het
te weinig voor u dat u de beste weide afgraast? Moet u het overige van
uw weide dan met uw voeten vertrappen? En moet u het heldere water
drinken en wat overblijft, met uw voeten troebel maken? 19 Moeten
Mijn schapen dan afgrazen wat uw voeten vertrapt hebben, en
drinken wat uw voeten troebel gemaakt hebben?
20 Daarom, zo zegt de Heere HEERE tegen hen: Zie, Ik zal Zelf
oordelen tussen het vette kleinvee en het magere kleinvee, 21 omdat u
al het zwakke met flank en schouder wegduwt en met uw horens
stoot, totdat u ze naar buiten toe verspreid hebt. 22 Ik zal Mijn
schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal
oordelen tussen kleinvee en kleinvee. 23 Ik zal over hen één Herder
doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze
weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn.
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