
 
 
 
 
 
 
Mijn geld of Zijn geld? 
 
Geldbesteding en de Bijbel. Voor veel kinderen is het niet duidelijk wat die met 
elkaar te maken hebben. Drie Gouden Gezinsmomenten over geld om inhoud te 
geven aan een financiële opvoeding rond een open Bijbel. 
 
1. Nodig:  
Een portemonnee met inhoud voor één van de ouders, voor elk kind drie potjes 
(bijvoorbeeld glazen babyvoedingpotjes, kleine conservenblikjes of kartonnen 
doosjes), een aantal vellen gekleurd papier, lijm en scharen. 
 
2. Aan tafel 

1. Begin gezellig met drinken en wat lekkers. Een gezinsmoment mag iets 
feestelijks hebben. 

2. Ruim de tafel af en laat één van de ouders een portemonnee uit hun zak 
halen. Benadruk: „Dit is míjn portemonnee!” Laat de kinderen dit bevestigen. 

3. Kiep vervolgens de inhoud van uw portemonnee op tafel en zeg: „En dit is 
míjn geld!” Vraag de kinderen: „Of niet?” Laat hen hun mening hierover geven. 

4. Ruim uw portemonnee op en vat samen: „De vraag is dus: is dit míjn geld? 
Zou het antwoord op die vraag in de Bijbel staan? Laat de kinderen hier 
hardop over nadenken en wat Bijbelse gegevens noemen. Als er veel 
Bijbelgedeelten naar voren komen, kunt u ervoor kiezen deze op te schrijven 
en later nog even langs te lopen. 

 
3. De Bijbel erbij 
Geef alle kinderen een Bijbel.  

1. Lees met elkaar 1 Timotheüs 6 vers 7. Wat zegt deze tekst? (Niets van de 
wereld is van ons). Van Wie is het dan? Dat staat in het laatste gedeelte van 
vers 17. (God geeft ons alle dingen.) 

2. Wat wil de Heere dat we doen met Zijn geld? Drie dingen. 
I. Lees 2 Korinthe 9 vers 6 en 7. De Heere wil dat we ervan 

weggeven: aan de kerk en aan mensen die niet zoveel hebben.  
II. Lees Spreuken 21 vers 20. De Heere wil dat we sparen. De Bijbel 

noemt mensen die sparen wijs en mensen die alles opmaken een 
‘zot mens’. 

III.  Lees 1 Timotheüs 6 vers 8. We mogen geld ook gebruiken om 
dingen die we nodig hebben te kopen. Moet geld heel belangrijk 
voor je zijn? Is het goed om rijk te willen worden? Lees vers 9 en 10. 
(Paulus waarschuwt ervoor. Geld komt dan in plaats van God.) 

 
4. Aan de slag 

1. Geef elk kind drie potjes, blikjes of doosjes. 
2. Laat de kinderen deze met gekleurd papier bekleden en eventueel verder 

versieren. 

Serie: Wijzer met g€ld 
1. Mijn geld?   – 2. Zakgeld   – 3. Reclame 

 



3. Schrijf op één potje: weggeven. Op het andere: sparen. En op het derde: 
gebruiken. 

 
Het volgende Gouden Gezinsmoment gaat hiermee verder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook leerzaam voor ouders 
Vader Pascal heeft een gezinsmoment over omgaan 

met geld met zijn kinderen gehouden en vertelt 
daarover: „Toen mijn vrouw en ik hierover gingen 
nadenken, merkten we dat het voor onszelf best 

confronterend was om je nog eens goed af te vragen 
hoe wij zelf met geld omgaan. Het is goed om samen 

hierover te praten. Dat is precies wat er meestal 
gebeurt als je als ouders bezig bent met het 

voorbereiden van een gezinsmoment. Er komt ook 
voor jezelf een stuk verdieping. En dan komt daarna 

de vraag: ‘Hoe gaan we dit aan onze kinderen 
uitleggen?’” 

 


