Winstbejag – Zoet Geld, Zoet ruikend of Vuil
Winstbejag?
De rijkdom van de goddeloze wordt opgeslagen
voor de rechtvaardige!
Mensen die op Gods manier rechtvaardig
handelen!

SMERIG GELD? OF GELD DAT ACCEPTABEL IS VOOR GOD

Spreuken13:22b . . . maar het vermogen des zondaars is voor den rechtvaardige
weggelegd.
Apostel Paulus verwees naar geld als naar “Vies winstbejag” maar hij deed dat
voornamelijk in verband dat geld het middelpunt was in plaats van onze
plichten als Christenen. Hieronder een voorbeeld hiervan.
1 Peter 5:2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht
[daarover], niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een
volvaardig gemoed;
In het belang van het beeld, laten we eens kijken naar het geloof dat wij als Christenen geen
geld mogen aannemen of gebruiken dat verkregen is door gokken; met andere woorden geld
dat van een slechte bron komt, waardoor het geld op een bepaalde manier besmet raakt. Ons
wordt de indruk gegeven dat we het niet zouden moeten aannemen of gebruiken omdat het op
die manier is alsof we de methode of de bron vergoelijken waarop het verkregen is. We
kunnen in grote moeilijkheden komen, zowel Bijbels als in het natuurlijke, wanneer we deze
manier van denken serieus nemen. Voor een ding, er is niet veel geld in omloop dat niet voor
een slecht doel is gebruikt. Dit noodzaakt ons om naar de bank te gaan en nieuwe biljetten te
vragen zodat we geld kunnen gebruiken dat niet voor een slecht doel is gebruikt. Maar als we
nog even verder deze denkwijze doorvoeren zien we dat we ook geen nieuw geld kunnen
gebruiken omdat er corruptie is binnen onze regeringen.
Om een goed beeld te vormen, toen ik actief was als diaken begon ik in te zien
dat geld dat voor rechtvaardige doelen gebruikt werd, een zoet ruikende geur
had wanneer het voor Gods doelen gegeven werd. Geld wat op deze manier
gebruikt wordt is zeer zeker geen vuil gewin. Ik begon ermee dat geld een zoet
ruikende geur of vuil winstbejag afhangend waarvoor het gebruikt wordt, niet
waar het vandaan komt. Ik zou je door de Schrift kunnen leiden en een beeld
aan je kunnen geven dat, geld een zoete geur heeft wanneer het voor de Heer
gebuikt wordt, maar dat is niet het doel van dit artikel. We moeten gewoon
logisch denken. Het beste voorbeeld hiervan is dat de zak met geld die Jezus en Zijn
dicipelen hadden zonder enige twijfel geld bevatte, waarvan iets – waarschijnlijk alles – ooit
gebruikt was geweest als slecht geld. Maar Jezus gebruikte het nog steeds voor rechtvaardige
doelen. Geld is slechts een werktuig en wij moeten het voor rechtvaardige doelen gebruiken.
Dat zorgt ervoor dat het een zoet ruikende geur krijgt. Wanneer we het voor slechte doelen

gebruiken dan is het vuil winstbejag. Ik ben bij Christenen geweest die, wanneer je ze geld
overhandigde dat uit een gokautomaat van Las Vegas kwam, ze het waarschijnlijk op de
grond gegooid hadden met het idee dat het een slechte bijbetekenis had. Het is niet het geld
dat slecht is maar de bijgaande handeling. Hetzelfde geld kon gebruikt worden voor een
rechtvaardig doel nadat het uit de gokautomaat kwam. Waarom zouden we een kans laten
liggen om het voor een rechtvaardig doel te gebruiken omdat het ergens voor gebruikt
geweest is. God deed het niet. Hij bouwde de tempel met de rijkdommen van Egypte. Het
kwam van een slechte bron, van een plaats waar mensen het gebruikten voor slechte doelen.
Maar God keerde het om tot een zoete geur toen Hij het gebruikte voor Zijn doelen. Zie je
voor je dat de mensen, die verantwoordelijk waren voor de bouw van de tempel, God gingen
vertellen dat Hij het niet kon gebruiken omdat het van een slechte bron kwam? “God, dit is
niet goed!” Zie je het voor je dat Jezus tegen de rijke vrouwen van slechte mannen zou zeggen
dat Hij hun geld niet kon aannemen, omdat het voor mensen die het zouden zien als van een
slechte bron. Dit is precies hetzelfde plaatje als van welke hedendaagse kerk/groepering ook,
die geld weigeren omdat het misschien niet goed lijkt voor sommigen. Hoe kan het volgende
Schriftgedeelte ooit vervuld worden wanneer Christenen de rijkdom van de ongelovigen
kunnen nemen.
Spreuken13:22b . . . maar het vermogen des zondaars is voor den rechtvaardige
weggelegd.
De rijkdommen van Egypte die gebruikt werden om de tempel te bouwen si een voorbeeld
van deze tekst. We zien dat de rijkdom van een slechte bron, de ongelovigen, opgeslagen
wordt voor hen die er rechtvaardige dingen mee zullen doen. Wij als Christenen moeten dit
idee loslaten. Dat we geen geld kunnen nemen alleen omdat het lijkt alsof we goedkeuren
waar het geld vandaan komt of de slechte handen die het gaven. Wanneer we dit
gedachtepatroon niet veranderen zal Spreuken 13:22b nooit tot stand komen. God gebruikt
slecht geld voor rechtvaardige doelen en wij zouden dat ook moeten doen. Geld is een
werktuig en het is de handeling – hoe we het gebruiken – dat bepaald of het zoet ruikende
geur of vuil winstbejag is.
De Heer zegt Let Op

