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Levensstijl  
Een discipelschapstraining om 

christenen toe te rusten voor het 

werk in zijn dienst, tot opbouw 

van het Lichaam van Christus 

(Efeziërs 4:11-16) 
50 

 

STILLE TIJD 

Thema: Levensstijl 

� Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een 

ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en 

overdenken van zijn Woord. 

� Bid, praat met Jezus en maak een paar korte 

aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten. 

� Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je 

mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt. 

 

Dag 1 Daniël 6:4-5. 

Durf je te onderscheiden! (vgl. Daniël 1). 

Dag 2 2 Tessalonicenzen 3:6-12. 

Werk en verdien je eigen brood. 

Dag 3 Matteüs 6:19-21. 

Wees geen materialist. 

Dag 4BS 1 Timoteüs 6:3-10 en 6:17-19. 

Wees tevreden rijk te zijn in God en goede 

daden. 

Dag 5 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). 

Dag 7 Deuteronomium 16:18-20. 

God is voor een rechtvaardige levensstijl  

(vgl. Deuteronomium 10:17-20). 

Dag 8 Leviticus 19:33-36. 

God is tegen een onderdrukkende en corrupte 

levensstijl. 

Dag 9 Spreuken 24:30-36. 

God is tegen een levensstijl van luiheid  

(vgl. Spreuken 6:6-11). 

Dag 10 Ezechiël 34:17-23. 

God is tegen een levensstijl van verkwisting. 

� Denk na over Daniël 6:11b. 

“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. 

� Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit 

naar wat God doet (Psalm 5:4). 

 

STUDIE 

Thema: De christelijke levensstijl 

Lees studie 50 goed door voor de volgende bijeenkomst. 

Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je 

kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de 

antwoorden. 

 

BIJBELSTUDIE 

Thema: Rijk zijn in God 

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende 

bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer 

te lezen.  

Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie. 

Het bijbelgedeelte is: 1 Timoteüs 6:1-19. 

 

MEMORISATIE 

Motivatie. 

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). 

Jij ook? 

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit 

de vertaling die jouw voorkeur heeft. 

 

LEVENSSTIJL 

Filippenzen 4:11b 

Want ik heb geleerd tevreden te zijn  

in de omstandigheden waarin ik verkeer. 

 

Filippenzen 4:11b (HSV) 
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50. De christelijke levensstijl 

A. Verschillende levensstijlen 

1. De wereldse levensstijlen – die God niet eren 

Er zijn verschillende levensstijlen in de wereld. En of je nu 

rijk bent of arm, iedereen krijgt van God de vrijheid en de 

verantwoordelijkheid om zijn eigen levensstijl te kiezen. 

Maar er zijn natuurlijk levensstijlen die God geen eer 

brengen. Lees en ontdek welke levensstijlen God niet goed 

vindt: 

ffff    Lees Ezechiël 34:17-19; Matteüs 7:6; Lucas 15:13. God 

vindt een verkwistende of verspillende levensstijl niet 

goed!  

ffff    Lees    Spreuken 21:17; 23:20-21; 1 Petrus 4:3-5. God 

vindt een wereldse, feestvierende levensstijl (dronken-

schap, bras- en slemppartijen, uitspattingen) niet goed!  

f Lees Leviticus 19:11-13,35-36. God vindt een oneerlijke 

(corrupte) levensstijl niet goed!  

f Lees Lucas 12:15,19; Jakobus 5:1-6. God vindt de 

hebberige, weelderige en losbandige levensstijl van de 

rijken niet goed! 

2. De christelijke levensstijl – die God eert 

f Lees Matteüs 5:14-16; Romeinen 11:36; 1 Korintiërs 

10:31. Het hoogste doel voor iedere christen is om God 

lief te hebben en te dienen, om God te verheerlijken dus. 

Een levensstijl, waarin dit doel centraal staat, is een 

christelijke levensstijl. Wat zijn kenmerken van een 

dergelijke levensstijl? 

    

B. Kenmerken van een christelijke levensstijl 

1. Wees tevreden met wat je hebt en geniet ervan 

Welke houding wordt er van een christen gevraagd m.b.t. 

wat hij nodig heeft en m.b.t. wat hij al heeft?  

f Lees 1 Timoteüs 6:8; Filippenzen 4:11-12. Christenen 

horen tevreden te zijn wanneer ze voedsel en kleren 

hebben en een dak boven hun hoofd. 

f Lees 1 Timoteüs 6:17-19. Christenen mogen genieten 

van alles wat God aan hen geeft. 

2. Ga verstandig om met je bezittingen 

Welke houding wordt er van een christen gevraagd m.b.t. 

tot het gebruik van zijn bezittingen?  

f Lees 1 Timoteüs 6:17, Spreuken 19:17, Spreuken 21:13. 

Christenen worden opgedragen om vooral m.b.t. de 

armen goed te doen, te delen en vrijgevig te zijn. 

Honderden miljoenen mensen leven in enorme armoede. 

Duizenden mensen sterven elke dag van de honger. 

Christenen mogen deze mensen niet vergeten! 

ffff    Lees 1 Korintiërs 4:7, Lucas 12:42-48. Wat een christen 

ook bezit, hij heeft het van God, de grote Eigenaar, 

gekregen. Hij moet het beschouwen als een trust: iets dat 

God aan hem heeft toevertrouwd om als rentmeester te 

beheren! 

Tips hoe met bezittingen om te gaan 

Hoe kun je op een christelijke manier omgaan met 

datgene wat je hebt of wilt hebben? De volgende principes 

kunnen je helpen:  

a. Volg niet het voorbeeld van rijke mensen.  

Vergelijk jouw levensstijl niet met de levensstijl van rijke 

mensen om je heen. Richt je liever op de normen en 

waarden van het Koninkrijk van God als het voorbeeld 

voor jouw eigen levensstijl. 

b. Werk met een begroting en een boekhouding. 

Stel voor jezelf vast hoeveel geld je wilt uitgeven aan kle-

ding, uitgaan, giften. Houd je uitgaven bij en schrijf ze op. 

c. Vermijd overbodige of overdreven dingen.  

Stel jezelf de volgende vragen, als je iets wilt gaan doen of 

kopen: 

� Heb ik het nodig of is het een overbodige luxe?  

� Is het goed voor mijn ontwikkeling of doe/koop ik het 

omdat het goed is voor mijn imago?  

� Doe/koop ik het met bescheidenheid of uit ijdelheid? 

� Ga ik af en toe naar een feestje of leid ik een leven van 

alleen maar feesten?  

� Koop of doe ik dingen met als doel God te dienen, of 

hoop ik er de goedkeuring van mensen mee te krijgen 

en/of een trend mee te volgen? 

d. Maak optimaal gebruik van wat je hebt. Zorg goed voor 

je bezittingen, zodat ze langer meegaan. Maak optimaal 

gebruik van je spullen door bijvoorbeeld je boeken, cd’s, 

zelfs auto en woning te delen met anderen of door je 

kleren door te geven aan de armen enz. 

3. Zorg voor familieleden 

Wat wordt er van een christen gevraagd m.b.t. het zorgen 

voor zijn familieleden?  

f Lees Efeziërs 5:28-29. Een man hoort een hoge prioriteit 

te geven aan de zorg voor zijn vrouw. 

f Lees 2 Korintiërs 12:14-15. Ouders horen een hoge 

prioriteit te geven aan de zorg voor hun kinderen. 

f Lees 1 Timoteüs 5:4,8. Christenen horen een hoge 

prioriteit te geven aan de zorg voor hulpbehoevende 

familieleden (bijvoorbeeld ouders, opa’s en oma’s, broers 

of zussen). Maar als hun familieleden geen echte hulp 

nodig hebben en genoeg inkomen hebben, dan zijn 

christenen helemaal niet verplicht om geld te geven zodat 

zij in meer luxe kunnen leven. 

ffff    Lees 1 Johannes 3:17-18. Christenen horen te zorgen 

voor de eerste levensbehoeften van arme medechristenen. 

4. Steun goede doelen 

Welke mensen zouden christenen moeten steunen door 

hen giften te geven?  

a. f Lees Galaten 6:6. Deel alle goede dingen met je 

Bijbelleraar. 

b. f Lees 1 Korintiërs 9:14. Steun mensen die het evangelie 

verkondigen.  

c. f Lees 1 Timoteüs 5:17. Steun de oudsten die goed 

werk in je gemeente verricht. 
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d. f Lees Jakobus 2:15-17; 1 Johannes 3:17-18: Verzorg de 

hulpbehoevende broeders en zusters in je eigen 

gemeente met voedsel en kleding. 

e. f Lees 2 Korintiërs 8:13-15: Lever een bijdrage aan de 

armere christelijke gemeenten in je eigen land en in de 

wereld. 

f. f Lees Spreuken 19:17: Geef ook aan de armen in je 

eigen maatschappij.  

De Bijbel leert niet dat je aan alle bovengenoemde mensen 

giften zou moeten geven. Je mag een keuze maken. En de 

Bijbel leert ook niet dat je bovengenoemde mensen zoveel 

geld moet geven, zodat ze in luxe kunnen leven. 

5. Wees bereid bepaalde offers te brengen 

Jezus riep sommigen van zijn volgelingen om hem te 

volgen in een levensstijl van vrijwillige armoede. Tot het 

brengen van welke offers roept Jezus sommige christenen? 

Hieronder lees je een aantal voorbeelden:  

a. f Lees Marcus 10:21. Vrijwillige armoede. Jezus riep 

een hele rijke man om alles wat hij bezat te verkopen 

om Hem als discipel te volgen, maar deze man weigerde. 

b. f Lees Matteüs 8:20; 1 Korintiërs 4:11. Dakloosheid. 

Jezus zelf had vaak geen plaats om te slapen. Ook de 

apostelen waren soms dakloos. 

c. f Lees Filippenzen 4:11-12. Gebrek aan geld, kleding, 

voedsel, onderdak. De apostel Paulus heeft moeten leren 

om genoegen te nemen met tijden van overvloed en met 

tijden van gebrek. 

d. f Lees 2 Korintiërs 8:1-12; 9:6-15. Geven met 

zelfopoffering. Jezus verwacht niet meer dan dat we 

geven naar ons vermogen (vers 11-13). Maar Jezus zelf 

(vers 9) en de Macedonische gemeenten (vers 3) waren 

goede voorbeelden van ‘geven met zelfopoffering’ en dat 

vrijwillig en van harte te doen. Hoewel ze zelf arm 

waren, gaven ze aan andere christenen die nog armer 

waren dan zij! Paulus spoorde de gemeenten in Korinte 

aan om zonder tegenzin of dwang vrijgevig te zijn en 

bemoedigde hen door hen te wijzen op Gods 

zegeningen voor vrijgevige christenen. 

e. f Lees Matteüs 6:19-24; Lucas 6:38; 14:12-14; 

Filippenzen 2:3-4. Gastvrijheid. Jezus roept niet alle 

christenen tot een levensstijl van vrijwillige armoede, 

maar Hij roept wel alle christenen om innerlijk vrij te 

zijn van de verleidingen van de rijkdom. Hij roept alle 

christenen om heel vrijgevig te zijn en te delen in wat ze 

hebben. Hij roept hen om gastvrij te zijn voor mensen 

die hun niets kunnen teruggeven. Hij roept hen om op 

een onegoïstische manier te letten op de belangen van 

andere mensen. 

6. Wees een goede burger in de maatschappij 

Hoe hoort een christen in de maatschappij te staan? Ga op 

een goede manier met je naaste om, wees betrokken met 

wat er in de samenleving gebeurt. Als christen mag je je 

nooit inzetten bij opruiende, oproerige en gewelddadige 

sociale of politieke acties (Matteüs 26:52). Als christen 

hoor je juist de maatschappij waarin je leeft te beïnvloeden 

door je goede voorbeeld, je wijze raad en advies en je liefde 

voor de mensen. 

7. Heb de juiste houding ten opzichte van rijkdom 

Op welke wijze is het goed of verkeerd om als christen rijk 

te zijn?  

a. De verkeerde houding: het verlangen rijk te worden.  

ffff    Lees 1 Timoteüs 6:17-19,9-10. Het is niet verkeerd 

om als christen rijk te zijn. Maar een ongezond 

verlangen naar rijk te willen worden is verkeerd, omdat 

je in een valstrik zult raken en ten prooi aan dwaze en 

schadelijke begeerten zult vallen, die je in het verderf 

zullen storten. 

b. De verkeerde houding: onafhankelijkheid. Als je een rijke 

bent vraagt God van je nederig en afhankelijk van Hem 

te blijven. Je moet je hoop niet vestigen op onzekere 

rijkdom (bijvoorbeeld op een huis en auto die je 

gekocht hebt, op je spaargeld, je beleggingen en je 

verzekeringen). Je moet je hoop vestigen op God, die 

deze rijkdom als een trust aan je toevertrouwd heeft. 

God geeft rijkdom, zodat je ervan kunt genieten, veel 

goede werken kunt doen, vrijgevig kunt zijn en met 

anderen kunt delen. God zegt dat je zo voor jezelf 

schatten in de hemel kunt verzamelen en zo het echte 

leven kunt grijpen (Matteüs 6:19-24)! 

c. De juiste houding: een medewerker in Gods Koninkrijk 

zijn. Als God rijkdom aan je toevertrouwd heeft, dan 

wil Hij dat je jouw rijkdom (eigenlijk zijn rijkdom!) 

gebruikt voor Gods doelen in Gods Koninkrijk. Rijke 

christenen hebben dus van God een speciale taak 

gekregen. Ze horen hun geld op de beste manier te 

investeren in Gods Koninkrijk. Bijvoorbeeld, ze kunnen 

christelijke werkers en hun bediening steunen of arme 

christenen ergens in de wereld ondersteunen. 

 

C. Invloed van geld op je levensstijl 

Een belangrijke factor die invloed uitoefent op je 

levensstijl is geld. Daarom staan we nog even speciaal stil 

bij de invloed en de rol die geld kan hebben in je leven. 

Geld kan namelijk je leven hier op aarde en je leven met 

God heel erg beïnvloeden.    

1. De invloed van geld op het leven op aarde 

a. Geld kan geen mens voldoening geven. In Prediker 5:9-11 

lezen we dat geld geen mens voldoening kan geven. Een 

mens die geld liefheeft zal nooit tevreden zijn met wat 

hij heeft. Hij zal altijd meer geld willen hebben en 

daarvoor zijn best doen. Geld op zichzelf is niet slecht of 

goed. Maar de houding die mensen hebben ten opzichte 

van geld, bepaalt of geld een slechte of goede invloed op 

hen uitoefent. 

b. Geld kan de wortel van veel onrecht worden. In 

1 Timoteüs 6:10 staat geschreven, “De wortel van alle 

kwaad is geldzucht.” Geld op zichzelf is niet de wortel 

van alle kwaad, maar de zucht, dat is een ongezond 

verlangen naar geld, kan wel de wortel van heel veel 

kwaad zijn (bijvoorbeeld gokken, loterijen, kansspelen, 
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focus op carrière, verwaarlozing van kerk en gezin, 

immoreel zakendoen, enz. 

2. De invloed van geld op het leven met God 

a. Het verlangen naar geld en rijkdom kan het Woord van 

God in je leven verstikken.        

ffff    Lees Marcus 4:14,18-19. Marcus leert dat de zorgen van 

het dagelijkse leven en de verleiding van de rijkdom en de 

verlangens naar allerlei andere dingen het Woord van God 

kan verstikken en onvruchtbaar kan maken. Als je hart 

geheel in beslag genomen wordt door de liefde voor geld 

en rijkdom, dan wil je niet graag door het Woord van 

God beïnvloed worden. 

 

b. Het verlangen naar geld en rijkdom kan de oorzaak zijn 

waarom je het hoogste doel in je leven mist – namelijk 

God liefhebben en dienen.  

ffff    Lees Matteüs 6:24; Lucas 12:13-21. De rijke man had 

een geweldige oogst. Hij maakte plannen om grotere 

schuren te bouwen en dan daarna lekker van zijn oogst en 

geld te leven. Hij zei tegen zichzelf, “Je hebt veel goederen 

in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink 

en vermaak je” 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?” Zo 

gaat het met iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, 

maar niet rijk is bij God. Ongeacht hoe lang zulke mensen 

blijven leven, hun einde komt plotseling en onverwachts 

en alles, waarvoor ze hun leven lang gezwoegd hebben, 

blijkt dan voor niets. Je moet werken om te kunnen leven. 

Maar als het verdienen van geld en het verzamelen van 

rijkdom je allesoverheersende passie geworden is, dan zul 

je geen tijd of moeite doen om God lief te hebben en 

Hem te dienen. 

 

c. Het verlangen naar geld en rijkdom kan de oorzaak 

worden waarom je je ziel verliest.  

ffff    Lees Marcus 8:34-38; 10:21-27; Lucas 16:19-31; 22:4-

6; Handelingen 5:1-11; 1 Timoteüs 6:10; Jakobus 5:1-6. 

De liefde voor geld en rijkdom kan het grootste gevaar in 

je leven worden. Marcus 10:21-27 vertelt hoe een rijke 

jonge man zich van Jezus Christus afkeerde omdat hij 

meer van geld hield dan van Jezus. Veel mensen denken 

dat ze door rijkdom, macht of roem het meest in hun 

leven kunnen bereiken. Maar Jezus zegt dat de enige 

manier om je ziel in dit leven en in het komende leven te 

behouden is om niet op jezelf gericht te zijn en om 

dagelijks je leven in te zetten voor Jezus en zijn 

Koninkrijk!  

Tips hoe met geld om te gaan 
Hoe kun je op een verstandige manier omgaan met geld in 

je leven, zodat je bijvoorbeeld niet bij anderen hoeft te 

lenen en zo aan hen gebonden raakt? De volgende 

principes kunnen je helpen:  

a. Wees niet lui, maar ijverig in je dagelijkse werk 

(Spreuken 24:30-34). 

b. Als je gebrek lijdt aan voedsel en kleding, vertrouw dan 

op God, die graag voor je basisbehoeften wil zorgen 

(Matteüs 6:25-34). 

c. Stel God niet op de proef door onverantwoordelijk met 

je geld om te gaan (Lucas 15:13). 

d. Leen geen geld bij anderen en leen ook geen geld uit aan 

anderen (Spreuken 22:7), behalve uit liefdadigheid 

zonder rente. 

e. Vermijd elke vorm van schuld, vooral schuld op spullen 

die snel in waarde verminderen (Romeinen 13:8). 

f. Sluit alle rekeningen waarop je rood mag staan. Maak 

alleen gebruik van een creditcard in een noodgeval. 

g. Sta geen borg voor de schuld van een ander (Spreuken 

11:15). 

h. Gebruik je bezittingen zo lang mogelijk, totdat ze 

versleten zijn.  

i. Deel je bezittingen met andere christenen. 

j. Koop tweedehands spullen die vaak van hele goede 

kwaliteit en veel goedkoper zijn. 

k. Koop liever niet iets wat je alleen maar wilt bezitten, 

maar wat je eigenlijk niet nodig hebt. 

 

D. Een voorbeeld van een christelijke levensstijl 

ffff    Lees Daniël 6:2-5. In Daniël lezen we, “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...hij was 

betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een 

misstap begaan.”  

In de wereld van vandaag laten veel mensen, bijvoorbeeld 

politici en zakenmannen, zich omkopen. Door deze prak-

tijken veroorzaken ze erg veel leed aan andere mensen, ter-

wijl ze er zelf beter of rijk en machtig van worden. Daniël 

leefde ook in een dergelijke wereld en durfde anders te 

zijn! Daniël onderscheidde zich als een ambtenaar in een 

hoge functie door volkomen eerlijk en oprecht te zijn en 

helemaal vrij te zijn van omkoperij, ontrouw en nalatig-

heid. Deze levensstijl bracht wel moeilijkheden met zich 

mee. Door jaloezie raakte hij zijn baan en zijn hoge positie 

kwijt en werd zelfs letterlijk voor de leeuwen gegooid. 

Maar God bewaarde hem door al deze moeilijkheden heen 

en eerde hem ten slotte.  

Daarom, wees als Daniël! Onderscheid jezelf als christen in 

welke taak, functie of sport dan ook in de wereld. Onder-

scheid jezelf door onomkoopbaar en volkomen eerlijk, 

absoluut betrouwbaar en trouw te zijn, en nooit je taak te 

verzuimen. 

 Durf anders te zijn dan de rest van de wereld!.  

 


