50. Levensstijl
Dag 1

Stille tijd
17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun
hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die
ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 18 En draag hun
op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid
om te delen. 19 Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst,
en winnen ze het ware leven.

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

4 Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen
door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem
over het hele koninkrijk aan te stellen. 5 Daarom probeerden de
rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets te vinden om hem
voor aan te klagen, maar zij konden geen grond voor een aanklacht
vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was betrouwbaar
en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan

Dag 2

Dag 5

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

1 En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed
die over u komt. 2 Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot
aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u
getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers
gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. 4 Hoor de klacht van het loon
dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het
geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten
doorgedrongen. 5 U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig
geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. 6 U hebt de
rechtvaardige verooreeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u
verzet.

6 Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen
wij u op u niet in te laten met broeders of zusters die hun werk
verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die wij hebben
doorgegeven. 7 U weet zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen
we bij u waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd 8 en
op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben ons ingezet en
ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt om niemand van u tot
last te zijn. 9 Niet dat we geen aanspraak konden maken op uw
ondersteuning, maar we wilden onszelf tot voorbeeld stellen, zodat u
ons zou navolgen. 10 Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk
gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. 11 We horen dat
sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig
maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden.
12 In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen
nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te
verdienen.

Dag 3

13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn
broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14 Maar Jezus
antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie
aangesteld?’ 15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm
van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen,
zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 16 En hij vertelde hun
de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel
opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb
geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18 Toen zei hij bij
zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw
grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 19 en dan zal
ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor
vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20 Maar God zei
tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden
teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?”
21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar
niet rijk is bij God.’

Matteüs 6:19-21.
Wees geen materialist

19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze
weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 Verzamel schatten in de
hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in
om ze te stelen. 21 Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Dag 4BS 1 Timoteüs 6:3-10 en 6:17-19.
Wees tevreden rijk te zijn in God en goede daden
3 Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame
woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof, 4 is
verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek door zijn geredetwist
en geruzie; dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster en kwaadaardige
verdachtmakingen, 5 en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van
wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken
dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. 6 Maar voor wie tevreden is
met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 7 Wij hebben niets in deze
wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. 8 Wij
hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. 9 Wie rijk
wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten
prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf
storten en ten onder doen gaan. 10 Want de wortel van alle kwaad is
geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het
geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
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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 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er
geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42 Er kwam
ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van
niet meer dan een quadrans. 43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei
tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de
offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid;
44 want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van
haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’
38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte,
goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de
maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden
gebruikt.’
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Dag 7

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

Dag 10 Ezechiël 34:17-23.
God is tegen een levensstijl van verkwisting
17 Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God, de HEER: Ik zal
rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, tussen rammen en
bokken. 18 Is het jullie niet genoeg dat jullie op de beste weide
grazen? En dat jullie vertrappen wat er van het gras nog over is? Dat
jullie het heldere water opdrinken en de rest met jullie poten troebel
maken? 19 Mijn schapen moeten eten van wat jullie hebben vertrapt,
en drinken van wat jullie met je poten troebel hebben gemaakt.
20 Daarom – dit zegt God, de HEER, over jullie: Ik zal rechtspreken
tussen de vette en de magere schapen. 21 Jullie dringen alle zwakke
dieren met je flank en schouder weg, jullie stoten ze met je horens om
ze te verjagen, 22 en daarom zal ik mijn schapen te hulp komen; ze
zullen niet langer worden weggeroofd. Ik zal rechtspreken tussen de
schapen.
23 Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wél zal
weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder
zijn.

18 Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden
zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een
zuivere rechtspraak. 19 U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet
partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want
steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de
rechtvaardige vals. 20 Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult
u in leven blijven en mag u het land dat de HEER, uw God, u zal
geven, in bezit nemen.
17 Want de H E E R , uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de
grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder
aanzien des persoons en is onomkoopbaar; 18 hij verschaft weduwen
en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen
van voedsel en kleding. 19 Ook u moet vreemdelingen met liefde
behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.
20 Toon ontzag voor de H E E R , uw God, dien hem, wees hem
toegedaan en zweer alleen bij zijn naam.

Dag 8

Denk na over Daniël 6:11b.
11b Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies
zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.

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

33 Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet
onderdrukken. 34 Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als

“Hij knielde er neer omdat hij gewoon was driemaal per dag tot zijn
God te bidden en Hem te eren.”
Bouw een gewoonte op om elke dag tot God te bidden.

geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf
vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.
35 Knoei niet met lengtematen, gewichten en inhoudsmaten.
36 Gebruik een zuivere weegschaal met zuivere gewichten, een zuivere
efa en een zuivere hin. Ik ben de HEER, jullie God, die jullie uit
Egypte heeft geleid.

Dag 9

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet
(Psalm 5:4)
4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij
tot u en wacht.

Spreuken 24:30-36.
God is tegen een levensstijl van luiheid
(vgl. Spreuken 6:6-11)

30 Ik liep over het veld van een luiaard,
door de wijngaard van een dwaas.

31 Alles was overwoekerd door onkruid, zijn hele terrein was met
distels bedekt, de muur lag in puin.
32 Ik zag het, en nam het ter harte, ik nam het in mij op, en trok er
lering uit. Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een
ogenblik nog blijven liggen? Armoede overvalt je als een struikrover,
als een bandiet slaat gebrek je neer.
6 Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs.
7 Hoewel er onder hen geen leider is,
geen aanvoerder, geen koning,
8 halen ze in de zomer voedsel binnen,
leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan.
9 Hoe lang nog, luiaard, zul je blijven slapen,
wanneer kom je uit bed?
10 Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten,
een ogenblik nog blijven liggen?
11 Armoede overvalt je als een struikrover,
gebrek slaat je neer als een bandiet.
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