
 
 
 
 
 
 
Zakgeld 
 
Geldbesteding en de Bijbel. Voor veel kinderen is 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. Deel 2: Wat wil de 
Heere dat ik doe met mijn zakgeld? 
 
1. Nodig 
De drie gemaakte potjes, blikjes of doosjes van de vorige keer (zie deel 1). Indien 
beschikbaar: het zakgeldspel (Jumbo). 
 
2. Aan de slag 

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

2. Speel met elkaar het zakgeldspel. Gezinnen die dit spel niet hebben of niet 
aan willen schaffen, kunnen deze stap ook overslaan. 

3. Haal het vorige Gouden Gezinsmoment in herinnering. We hebben toen drie 
potjes/blikjes/doosjes gemaakt. Laat ze aan de kinderen zien. Wat stond er 
ook alweer op? Wat hebben we toen in de Bijbel opgezocht? Wat wil de Heere 
dat we doen met geld? (weggeven – sparen – gebruiken) 

4. Dat geldt voor het geld dat papa of mama verdiend, maar ook voor het 
zakgeld dat kinderen krijgen. Krijgen uw kinderen nog geen zakgeld, vertel 
dan dat ze dat vanaf vandaag zullen krijgen. Krijgen uw kinderen wel zakgeld, 
maar hebt u ze daarin verder niet begeleid, vertel dan dat u vanaf vandaag uw 
kind gaat leren om goed om te gaan met zakgeld. (Misschien kunt u dit naar 
uw kinderen toe motiveren. Zijn er bij het kind reden om hier aandacht aan te 
besteden (bijvoorbeeld omdat het meteen al het zakgeld gaat versnoepen bij 
de supermarkt)? Zijn er in uw omgeving of in het nieuws redenen om met 
elkaar meer over zakgeld te leren?) 

 
3. De Bijbel erbij 
- In de Bijbel staat een voorbeeld van een man die zijn geld en alles wat hij had voor 
zichzelf wilde houden. Hij wilde er alleen zelf van genieten. Lees maar in Lukas 12 
vers 13 tot en met 21 en 34. Waarom wordt deze man een rijke dwaas genoemd? 
(Hij wilde alles voor zichzelf houden en van het leven genieten, maar hij dacht er niet 
aan dat hij sterven moest en dat dan iets anders veel belangrijker is: een kind van 
God zijn, een nieuw hart hebben.) Als we nu over geld praten, moeten we wel 
bedenken dat dit niet het belangrijkste is in het leven. Het gaat erom dat we rijk zijn in 
God. 
- Wat hebben we de vorige keer in de Bijbel gelezen? Wat wil de Heere dat we doen 
met geld? (weggeven – sparen – gebruiken) 
 
4. Aan de slag 

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

 



- Geef kinderen van 6 tot 10 jaar drie munten van 50 eurocent en kinderen van 
10 tot 15 jaar drie munten van één euro.  

- Laat hen dit eerlijk in hun drie potjes/blikjes/doosjes verdelen. 
- Laat hen op de papieren omslag van deze potjes/blikjes/doosjes aangeven 

hoeveel geld er in elk potje zit. Het is ook mogelijk hier een schrift voor te 
gebruiken en dit in het schrift bij te houden. 

- Vraag de kinderen dit voortaan altijd te doen als ze hun zakgeld krijgen. Het is 
belangrijk dat ze nu al leren bijhouden wat ze hebben en hoeveel ze uitgeven. 

- Bedenk met elkaar een bestemming voor het ‘weggeefgeld’. Dit stimuleert 
kinderen enorm. Denk bijvoorbeeld aan een financieel adoptiekindje of een 
ander concreet project. Het is dan ook mogelijk om het derde 
potje/blikje/doosje van elk kind te vervangen door één weggeef-spaarpot. 

 
5. Afronding 
Voer de tip van het NIBUD uit (zie kader): maak een zakgeldcontract. Geef daar ook 
de Bijbelteksten uit het vorige gezinsmoment een plaats: 2 Korinthe 9 vers 6 en 7 
(weggeven), Spreuken 21 vers 20 (sparen) en 1 Timotheüs 6 vers 8 (gebruiken). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuistregels 
Het NIBUD geeft de volgende 
vuistregels rondom zakgeld: 
- Geef steeds hetzelfde bedrag 
op een vast tijdstip. 
- Spreek vooraf af hoe lang uw 
kinderen met het zakgeld 
moeten doen, bijvoorbeeld een 
week, maand of kwartaal, en wijk 
daar niet vanaf. 
- Geef duidelijk aan wat uw 
kinderen wel en niet van het 
zakgeld moet betalen. 
- Hou in gedachten dat zakgeld 
geen loon is en ook geen middel 
om te straffen. 
- Het werkt vaak goed als u de 
gemaakte afspraken netjes op 
papier zet: print bijvoorbeeld een 
mooi zakgeldcontract en 
onderteken het samen! Zet 
hierin tot wanneer het contract 
loopt, de hoogte van het zakgeld, 
wanneer u het betaalt en wat het 
kind van het zakgeld moet 
betalen.  
 

Richtbedragen 
Volgens het NIBUD krijgen 
kinderen in Nederland gemiddeld 
de onderstaande 
zakgeldbedragen: 
 
5 jaar: 0,50 
6 jaar: 1,- tot 2,- 
7 jaar: 1,- tot 2,- 
8 jaar: 1,- tot 2,- 
9 jaar: 1,20-2,- 
10 jaar: 1,70-2,- 
11 jaar: 2,- tot 2,30 
12 jaar: 3,- tot 4,60 
13 jaar: 3,50 tot 4,60 
14 jaar: 4,60 tot 4,95 
15 jaar: 4,95 tot 5,75 
16 jaar: 4,85 tot 5,95 
17 jaar: 5,- tot 6,90 
18 jaar: 5,95 tot 9,25 
 

   

 
 
 
 


