
Samenvatting preek over het 8e gebod 
Lezen: Prediker 5:7-19; 1Tim. 6:7-10,17-19 
 

Het achtste gebod (Exodus 20)  
15 U zult niet stelen. 
 
Zondag 42 
Vraag 110: Wat verbiedt God in het achtste gebod?  
Antwoord: God verbiedt niet alleen het stelen1 en roven2 dat de overheid straft, maar 
Hij noemt ook diefstal: alle verkeerde handelingen en vergrijpen waarmee wij het 
bezit van onze naaste in handen proberen te krijgen3. Dit kan gebeuren door geweld 
of op een manier die eerlijk lijkt, zoals met vervalsing van gewicht, lengte, maat, waar 
en munt4, verder door woeker of op welke manier dan ook die God verboden heeft5. 
Ook verbiedt Hij alle gierigheid6, evenals alle misbruik en verkwisting van zijn gaven7. 
1 1 Kor. 6: 10. 2 Lev. 19: 13. 3 Luc. 3: 14; 1 Kor. 5: 10. 4 Deut. 25: 13-15; Spr. 11:1; Spr. 16: 11; Ezech. 
45: 9-12. 5 Ps. 15: 5; Luc. 6: 35. 6 1 Kor. 6: 10. 7 Spr. 21:20; Spr. 23:20, 21.  
 

Vraag 111: Wat gebiedt God u in dit gebod?  
Antwoord: Dat ik het belang van mijn naaste, waar ik waar kan, bevorder en zo met 
hem doe, als ik wil dat men met mij doet1. Bovendien dat ik mijn werk trouw verricht, 
om ook de arme te kunnen helpen2.  
1 Matt. 7: 12. 2 Ef. 4: 28.  

 
Thema: Niet stelen, maar delen 

 
Intro: 2 broers en een vader 
Beide broers vast aan geld, óf verkwisten óf bewaren. Vader geniet dankbaar en wil 
daarvan delen. Staan ze er open voor? Staat u/jij er open voor? 
 
Het is de gevende God zelf die dit gebod geeft. Hij geeft bevrijding, bezit, groei van 
gewas, ja zelfs Zijn Zoon voor ons en de Heilige Geest in ons! 
 
Er is een tegenstelling tussen het delen van de overvloed van God in Christus en ons 
eigen hebzuchtige ik. Daarom deze richtlijn: niet stelen, maar delen. 
 
Stelen van een ander: onze cultuur gestempeld door christendom. Veel 
maatregelen om dat te voorkomen.  
Tegelijk in ‘kleine’ dingen zo snel gebeurd: stelen van geld, spullen (ongevraagd 
lenen) en betaalde tijd. Ondertussen funest voor vertrouwen. 
 
Eigen geld als ‘afgod’ (Mammon) 
Op 2 manieren: gierigheid en misbruik/verkwisting. 
Belangrijk: doorzien dat omgang met geld iets zegt over achterliggende afgod. 
Gierigheid: vertrouwen voor de toekomst op geld i.p.v. overvloed hemelse Vader. 
Misbruik/ Verkwisting: eigen ik op de troon; niet dienen, maar heersen.  
 
  



Delen: Als je van Jezus bent, dan deel je in Zijn overvloed. Geroepen om ervan uit te 
delen. Dat kan in weggeven of anderen laten delen in je bezittingen: maaltijd, 
(vakantie)huis, enz. 
Niet precies voorschrijven, maar laten leiden door de Heilige Geest. 
Belastingaangifte: indirect delen van wat je verdiend hebt. 
Christen vooral onderscheidend in het (met vreugde) delen!  
 
Redenen om geld en bezit niet lief te hebben (Pred. 5:9-14): 

- Altijd behoefte aan meer  
- Bepaalde ‘vrienden’ liften mee 
- Veel geld = veel zorgen erover 
- Geld is onzeker bezit (bedrijf failliet, lockdown) 
- Als je sterft, heb je er niets aan 

 
Voorbeeld van de rijke jongeman: Niet bereid tot delen ontmaskert dat je niet deelt 
in de overvloed van Gods genade in J.C. 
Evangelie: Jezus werd omwille van u/jou arm, om je rijk te maken en van Zijn rijkdom 
te doen delen. 
Vanuit het evangelie is het een belófte: U zúlt niet stelen. Door de Heilige Geest. 
Maar nu dankbaar genieten van Gods overvloed van genade en zegen. 
Als voorschot voor de hemelse erfenis die wacht. 
 
 
 
Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:  

1. De Bijbel is beslist niet negatief over persoonlijk bezit. Maar hoe zit het dan 
met de opdracht die Jezus gaf aan de rijke jongeman (Markus 10:21)?  

2. Wat betekent rentmeesterschap voor ons omgaan met:  
a. geld;  
b. het milieu?  

3. Is zwart (over)werken voor een goed doel te verdedigen?  
4. Sommige christenen staan ook nu consequent de tienden af voor het 

Koninkrijk van God. Hoe staat u daar tegenover? 
5. Hoe kunt u/je positief rijkdom (geld, beschikbare tijd) gebruiken in dienst van 

de Heere? 


