NIEUW LEVEN
Evangelie Gemeenschap
Alphen aan den Rijn

€ € € € - WAT TELT IS GELD - € € € €
OVERZICHT OP INKOMSTEN EN UITGAVEN
Het is belangrijk om overzicht te houden op je uitgaven. Natuurlijk vertellen je
bankafschriften precies hoeveel geld er afgaat/over/ tekort is, doch men is er op uit om
uw geld afhandig te maken! Door betaalcheques en creditkaarten met verleidelijke
kortingen raken we het over-zicht kwijt. Bovendien kan je dan aankopen doen met geld
wat je niet hebt! Gevaarlijk! Dat heet: boven je stand leven met gevolg: tekorten!
Kost rente aan de bank die dat prima vindt!
GOEDE RENTMEESTER = GOED BEHEERDER
De bijbel leert dat we goede rentmeesters moeten zijn (1Petr 4:10 en Mat 25:26-30).
Pas dus op voor rood staan (= boven je stand leven) en leningen, doorlopend krediet,
creditcards, betaalcheques en zgn. impulsaankopen (iets zomaar kopen wat je eigenlijk
niet nodig hebt).
VRAAG JE AF: HEB JE DE DINGEN ECHT NODIG?
De consumptie-maatschappij is er op gericht om jou dingen te laten kopen die je
eigenlijk niet nodig hebt en dat te laten betalen met geld dat je nog niet hebt zodat je
buurman denkt: hé, dat doe ik ook…. en wordt u overstelpt met reclamefolders die u
verleiden tot onnodig kopen.
GENIETEN / BEHOEFTEN
Natuurlijk is het fijn om van de goede dingen te genieten maar we moeten dat in goede
balans doen. Hebben we er echt behoefte aan? Mijn God zal in AL uw behoeften naar
Zijn rijkdom heerlijk voorzien, IN Christus Jezus (Fil 4:19). Het geheim: EERST IN
Christus zijn!
TIPS VOOR EFFECTIEF GELDBEHEER
Alle gezamenlijke rekeningen naar 1 girorekening brengen: overzicht.
Zet het overschot op een rente/plus rekening.
Betaal zo weinig mogelijk met een PIN of betaalcheques.
Haal zoveel geld van de giro als je per week denkt nodig te hebben.
Pas op met postorderaankopen en zgn. "CARD"-winkels.
Zo weinig mogelijk op afbetaling kopen; u betaalt teveel rente!
Dikwijls zijn Wehkamp produkten duurder geprijsd dan bv. de Kijkshop.
Door(d)lopend krediet vergt dure rente en altijd schuld; afschaffen!
Ga niet in op zgn. mooie aanbiedingen via kennissen, cosmetica party’s, aan de
deur; men laat u te veel betalen voor dure stofzuigers, kleding, enz
• Als u een auto wil kopen; nooit door de garage laten financieren. Ga naar een
gemeentelijke kredietbank voor een lagere rente of beter:
• Spaar voor grote aankopen! Dat is bijbels: zie Spreuken.
• Lees regelmatig de Consumentengids (in de bibliotheek is dat gratis).
• Hebt u echt een GSM nodig?
• Zet een potje bij de telefoon; betaal voor elk gesprek 0,25 eurocent.
• Vraag de dokter naar goedkopere medicijnen die dezelfde uitwerking hebben.
• Haal afgeprijsd brood/vlees in de supermarkt op zaterdag namiddag.
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Ga eens per week naar een zeer goedkope supermarkt als de Lidl (Leiden) of Aldi
Ga niet met honger naar de supermarkt; dat kost extra boodschappen!
Vraag advies aan God en de Gemeenteleiding voor je iemand financieel helpt.
Geef eerst van je salaris aan God: dan hou je over (Spr 3:9-10).

BELASTINGTIPS VOOR T-BILJET OF ANDER BILJET
Geef "des keizers wat des keizers is" (Rom 13:7), doch niet teveel!
Misschien heb je teveel belasting betaald; vooral bij een koophuis.
Betaalde rente aan een bank (postorderrente) kan je aftrekken.
Studie/ziekte/bezoekkosten en diëten zijn aftrekbaar boven drempel.
Je giro/bank giften aan Nieuw Leven mag je opvoeren als aftrekpost.
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VOORAF REKENEN - BEGROTING MAKEN
Als iemand een toren wil bouwen gaat hij eerst de kosten berekenen (Luc 14:28). We
dienen dus ons gezonde verstand te gebruiken; een budget opstellen kan een overzicht
geven van de momentele situatie en helpen de uitgaven op de inkomsten af te
stemmen.
ALGEMENE INDICATIE VOOR GEZINSBUDGET 100%
Tienden
10% (Mal 3:8-10)
Schulden
Woning
30%
Saren
Eten
12%
Recreatie, ontspanning
Vervoer
10%
Kleding
Studie
5%
Medische kosten
Verzekeringen
4%
Diversen
AANTEKENINGEN

5%
5%
5%
5%
5%
4%

OPSTELLEN VAN EEN GEZINSBUDGET
Breng in de tabellen INKOMSTEN en UITGAVEN alle posten onder en reken deze om per
jaar, maand (een jaarbedrag delen door 12) of week (idem door 52). Breng daarna de
totale inkomsten en uitgaven naar de onderste rijen van de volgende blz over en bekijk
het verschil.
Is dat positief dan zit u goed; is het negatief dan zult u de uitgaven moeten aanpassen
aan de inkomsten of een bijbaan moeten zoeken (minder goede oplossing!).
INKOMSTEN
Netto loon man
Netto loon vrouw en/of kinderen
Vakantietoeslag man
Vakantietoeslag vrouw
Kinderbijslag
Belastingteruggaaf
Subsidies (huur, premies
Ontvangen rente

JAAR/1

MAAND/12

WEEK/52

MAAND/12

WEEK/52

INKOMSTEN TOTAAL (optellen per kolom)
(en breng daarna over naar volgende
bladzijde)
OPSTELLEN VAN EEN GEZINSBUDGET VERVOLG
UITGAVEN
Tienden aan de NLEG
Woning huur of hypotheek
Gas, elektra
Water
Telefoon
Inkomstenbelasting (zelfstandig
Onroerend goed belasting
Verontreiniging/waterschap
Vervoer (abonnement)
Auto/brommer brandstof
wegenbelasting
verzekering
onderhoud
afbetaling
Afbetaling andere schulden
Verzekeringen WA
brand/inbraak
glas
Opstal (koophuis)
levens
begrafenis
Schoolgeld, studieboeken
TV-gids en Casema
Krant, bib, bladen, boekenclub

JAAR/1

Huishoudgeld (ook voeding)
Kleding
Medische kosten
Vakantie
Hobbys, clubs, sport
Onderhoud binnen en buiten
Divers onvoorzien/vervanging
Huisdier (eten, arts, belasting)
Kleine attenties, zakgeld
Sparen

UITGAVEN TOTAAL (optellen per kolom)
INKOMSTEN TOTAAL (overnemen vorige
blz)
VERSCHIL IN en UIT
+ is over / - is
tekort
Bekijk hoe u op kosten kunt besparen!
GEVEN AAN GOD - GENADE
EEN LEVEND KIND KOST GELD
De NLEG zal regelmatig een offer ophalen tijdens de samenkomsten, maar leert uw
eigen verantwoording daarin te nemen omdat God een BLIJMOEDIGE gever liefheeft
(2Cor 9:7). Tevens zijn er maandelijkse zendings-offers; geven aan een ander is goed
(Hand 20:35).
Zoals een levend kind geld kost, heeft ook een groeiende levende gemeente geld nodig
voor zaalhuur, hulpverlening, muziekinstrumenten, jeugd-, tiener en kinderwerk, goede
sprekers, drukwerk, bouwfonds, etc.
Er zijn dus middelen nodig om de kosten te dekken (Mat 10:10, 1Cor 9:14, Gal 6:6, Fil
4:14-18, 1Tim 5:18 en 1Cor 16:1-2).
WAT ZEGT HET WOORD VAN GOD IN HET OUDE TESTAMENT?
Veel eerder nog dan de wet van Mozes, betaalden de patriarchen hun tienden (dus een
tiende deel van hun inkomen) t.b.v. de steun aan de eredienst aan God (Gen 14:18-20
en 28:22). Pas later werd de praktijk van de tienden ondergebracht in de wet van
Mozes (Lev 27:30-34 en Num 18:21-26). Het volbrengen hiervan was zo belangrijk dat
God speciale zegeningen heeft uitgesproken voor de getrouwen (Mal 3:8-18).
De tiende is eigenlijk geen gave maar een schuld (Mal 3:10) en alles wat daarboven
komt wordt pas een offer.... Daarom waren er naast de tienden ook vrijwillige offers (Ex
25:2, 1Kron 29:9).
WAT ZEGT HET WOORD VAN GOD IN HET NIEUWE TESTAMENT?
We leven echter niet meer onder de wet maar onder de genade zeggen sommigen: juist!
Na de uitstorting van de Heilige Geest gaf men daarom zelfs alles! Ons gehele leven
behoort nl. Hem toe! Naar tienden verwijzend zei Jezus: "Deze dingen moet men doen"
(Mat 23:23). Ook Paulus leerde het geven (2Cor 9:6-13 en 1Cor 9:13-14).

Het offeren is een genade van God; het niet offeren is het ontbreken van genade (2Cor
8:1-7). Naast de "tienden" zijn er ook nog vrijwillige offers (Hand 11:29, Luc 6:38).
GEMEENSCHAPPELIJK
Er zijn vandaag in Nederland massa's "gelovigen op doorreis", z.g.n. "toeristen" die zich
niet achter een gemeente willen scharen, maar wel wensen te genieten van alle
voorrechten van andere gemeenten. Zij willen (helaas) de verantwoordelijkheid om de
gemeente te ondersteunen niet op zich nemen.... Dikwijls missen de mensen dan ook
de zegen van het geven wat de bijbel ons belooft in Luc 6:38.
Wij zijn een Gemeenschap; ALLE vreugde, zorg, kracht, pijn, kosten, zegeningen, etc.
delen we dus GEMEENSCHAPPELIJK. Help dus mee!
WAAROM PER BANK/GIRO GEVEN?
• Mensen die als gast in de Gemeenschap komen, behoeven niet belast te worden met
financiën.
• Het is n.l. de verantwoording van de "delen van het Lichaam" (Gemeenteleden) te
doen wat de Heer van u vraagt en niet zomaar het geld te geven wat toevallig
zondagmorgen in uw zak zit.
• Daarnaast wordt er boekhouding en een jaarlijks verslag gedaan van de NLEG
financiën. U ontvangt dan een persoonlijk overzicht.
UW OFFER
UW OFFER VOOR DE NLEG kunt u storten op gironummer 4393783 t.n.v. de
NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap, Postbus 2160, 2400 CD ALPHEN a/d RIJN
HARTELIJK DANK VOOR UW BLIJMOEDIGE GAVE!
WAT ZEGT DE BIJBEL OVER GELD?
ALGEMEEN
• Spr 3:9-10 en 11:6
• Fil 4:11-12
• 1Tim 6:9-10 en 17
• Luk 12:15-21
• 2Tim 3:2
LENEN - Mag een Christen geld lenen?
Ps 37:21
Spr 22:7 en 26 en 3:28,
2Kon 4:1-7
Nadenker: "Als je borg staat voor een ander, bepaald die ander je toekomst".
Spr 27:12-13 en 17:18 en 22:26-27 en 1:13-15
Spr 6:1-6 en 11:15 en 20:16
Luk 14:28

•
•
•
•
•
•
•

UITLENEN - Mag een Christen geld uitlenen? Zo ja, ook rente berekenen?
Mat 7:12
Luk 6:35
Deut 15:1-2 en 23:19-20 en 24:10-13
Nadenker: "Je kunt in sommige gevallen beter geven dan lenen". Ps 37:21
Nadenker: "Mammon is er op uit om harten te winnen".

•
•
•
•
•

TERUGVRAGEN OF INNEN
• Spr 22:1
• Luk 6:30
• Nadenker: "Jouw geld is Gods geld".

TIENDEN
• Mal 3:10
• Nadenker: "Hoe ga je met je geld om"?
• Deut 14:22-23
• Spr 3:9
• Nadenker: "De besteding van je geld, weerspiegeld je prioriteiten; zie je
bankafschriften".
GEVEN
Marc 12:4
2Cor 9:7

•
•

BELASTING
Rom 13:1-3 en 7
Mat 22:21

•
•

HANDEL
• Ezech 22:12-13 en 28:18, 16
• Deut 28:11 en 8:18
• Mat 25:16
• Spr 31:16-18
VLOEK (God wil ons echter zegenen!)
• Deut 28

