
Artikel 1 

Naastenliefde is: samen leren wat de Bijbel over geld zegt 
 

De Bijbel staat vol wijze raad om met geld om te gaan. Hoeveel bezit of schulden iemand heeft is 

minder belangrijk, het gaat vooral om wat je ermee doet. En dat is nog steeds actueel, blijkt uit 

onderzoek van het Nibud. Verstandig met geld omgaan blijkt namelijk meer bescherming te bieden 

tegen financiële problemen dan een hoog inkomen. 

  

Lastig gespreksonderwerp 
Maar liefst 2000 teksten in de Bijbel gaan over geld en bezit. En toch vinden we het in de kerk een 

lastig onderwerp. Maar liefst 43% van de ondervraagden gaf in een enquête door SchuldHulpMaatje 

aan dat men in de kerk liever niet over geld praat. In 31% van de kerken wordt wel over geld 

gesproken, maar vooral om vrijgevig en niet materialistisch te zijn. 

 

God of geld 
De waarschuwing dat je niet God en mammon (het Aramese woord voor geld of rijkdom) kunt dienen 

is niet overbodig. God speelt op allerlei terreinen en grote rol in ons leven. Zeker als je geldzorgen 

hebt, is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Wie financiële problemen heeft, kan vaak aan niets 

anders denken dan aan zijn geldzaken. Er is daarom alle reden om in de kerk met elkaar te praten 

over omgaan met geld en wat het Evangelie ons daarin wilt leren voor het goede leven. 

 

De Bijbel over geld 
Bij 31% van de respondenten op de enquête van SchuldHulpMaatje wordt in de kerk dat gesprek 

gevoerd. De Bijbel biedt er genoeg concrete gesprekstof voor. Spreuken laat ons in het voorbeeld van 

de mieren zien dat het heel verstandig is om te zorgen voor een appeltje voor de dorst. Tegelijk 

noemt hij het ronduit onverstandig om zo hard te werken, dat je geen tijd meer hebt om te genieten 

van wat je verdiend hebt. Geld moet rollen. Reken wel eerst even uit of je het kunt betalen, leert 

Lukas 24:28, want je in armoede vervallen door je geld te verkwisten is niet de bedoeling. En deel 

met beleid van je overvloed met mensen die gebrek leiden.  

 

Voorkomen is beter dan genezen 
Wat zou het geweldig zijn als we kunnen voorkomen dat mensen in de financiële narigheid 

terechtkomen door deze Bijbelse wijsheden meer met elkaar te delen. Armoedebestrijding is 

vanouds een mooie taak van de kerk en preventie is misschien wel de meest liefdadige vorm 

daarvan. 

 

 

Noot voor de kerkbladredactie (niet voor publicatie) 
U kunt dit bericht eventueel inkorten, of aanvullen met gegevens die relevant zijn voor uw eigen 

kerkelijke gemeente. 

 



Over SchuldHulpMaatje 
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen 

(te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële 

problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in 

gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de 

toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.  

 

Jaarlijks krijgen zo’n tienduizend mensen persoonlijke hulp via zo’n tweeduizend gecertificeerde 

schuldhulpmaatjes(vrijwilligers) in vele plaatsen en regio’s in Nederland. Via de websites worden nog 

eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling 

op de professionele schuldhulpverlening.  

 

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als 

landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere 

hulpverlenende instanties. Diverse fondsen maken het werk mogelijk. Kijk op 

www.schuldhulpmaatje.nl/locaties voor de lokale contactgegevens van SchuldHulpMaatje in uw 

woonplaats. 

 

 

Artikel 2 

Naastenliefde is: geen geld geven aan iemand met schulden 
Stel dat u van een gezin in uw omgeving vermoedt dat er financiële problemen zijn. Het zijn aardige 

mensen en u wilt ze graag helpen. Wat doet u? Mensen met schulden hebben een ander nodig om 

vervolgens samen hun schuldenprobleem effectief aan te pakken. Iemand die een luisterend oor 

biedt en zonder verwijten praktisch helpt. 

Door stress de grip kwijt 
Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet meer helder kunnen denken. Ze verliezen 

het overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als het openmaken van de post kan 

emotioneel te belastend worden. En zo raken ze steeds verder in de problemen. Geld geven of en 

opgeheven vingertje heeft weinig zin. Effectiever is begeleiding door een deskundige vrijwilliger.  

Een maatje helpt 
Een maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie 

weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress. Dan komt er 

ruimte om te leren hoe je dat overzicht houdt en nieuwe schulden voorkomen. Mensen die niet 

sparen, impulsief met geld omgaan en hun administratie niet goed bijhouden lopen namelijk veel 

meer kans op betalingsproblemen.  

Uit de schulden 
Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben aangeklopt, is de hulp van de maatjes niet in geld 

uit te drukken. ‘Ik huilde van geluk toen ik John als maatje kreeg. Het is fantastisch dat hij me wil 

helpen bij mijn administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat. Echt een kanjer,’ zegt K., die nog geen 

schulden had, maar niet wist hoe hij dat zo moest houden.1 

                                                           
1 Gebruik eventueel een (geanonimiseerd!) lokaal ervaringsverhaal, als dat beschikbaar is 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/locaties


Diaconie en SchuldHulpMaatje 
Samen met SchuldHulpMaatje helpt uw diaconie mensen werkelijk om hun financiële problemen de 

baas te worden.2.  In [vestigingsplaats van uw kerk] zijn ongeveer [aantal]3 SchuldHulpMaatjes actief. 

Daar zijn ook/nog4 geen mensen uit onze kerk bij. Deze vrijwilligers maken het verschil in het leven 

van mensen die het niet meer zien zitten. Het is een vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft. 

Informeer gerust bij de diaconie5 of het misschien iets voor u is om SchuldHulpMaatje te worden.  

 

Noot voor de kerkbladredactie (niet voor publicatie) 
U kunt dit bericht aanpassen met gegevens die relevant zijn voor uw eigen kerkelijke gemeente en 

eventueel inkorten.  

 

Over SchuldHulpMaatje 
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen 

(te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële 

problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in 

gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de 

toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.  

 

Jaarlijks krijgen zo’n tienduizend mensen persoonlijke hulp via zo’n tweeduizend gecertificeerde 

schuldhulpmaatjes(vrijwilligers) in vele plaatsen en regio’s in Nederland. Via de websites worden nog 

eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling 

op de professionele schuldhulpverlening.  

 

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als 

landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere 

hulpverlenende instanties. Diverse fondsen maken het werk mogelijk. Kijk op 

www.schuldhulpmaatje.nl/locaties voor de lokale contactgegevens van SchuldHulpMaatje in uw 

woonplaats. 

 

Artikel 3 

Naastenliefde is: praten over geld 
Over geld praat je niet. Het is een diepgewortelde fatsoensregel waar we ons ook in de kerk aan 
houden. Het taboe is zo groot dat zelfs mensen met ernstige financiële problemen niet of veel te laat 
over hun geldzaken praten. Het open praten over geld kun je daarom zien als een vorm van 
naastenliefde.  
 

Iedereen kent mensen met schulden 
Landelijk gezien heeft twintig procent van de huishoudens serieuze financiële problemen. Vaak 
gezinnen van wie het dagelijks leven ontwricht wordt door de schulden en die gebukt gaan onder 
groot persoonlijk leed. Het zouden zomaar uw buren kunnen zijn.  

                                                           
2 Licht hier kort toe hoe uw kerk praktisch met SchuldHulpMaatje samenwerkt. 
3 Vraag het exacte aantal bij de SchuldHulpMaatje-locatie in uw woonplaats 
4 Verwijderen wat niet van toepassing is 
5 ‘de diaconie’ eventueel vervangen door naam contactpersoon met e-mailadres of telefoonnummer 

http://www.schuldhulpmaatje.nl/locaties


 

Hulp komt nooit te vroeg 
Dat is reden genoeg om te proberen mensen met geldzorgen zo vroeg mogelijk te bereiken en actief 
hulp aan te bieden. Uit schaamte zoeken veel mensen namelijk pas hulp als de ellende niet meer te 
overzien is. Vaak trekken ze zich terug: de gordijnen blijven dicht, ze nodigen geen mensen meer 
thuis uit, zijn ineens vaak hun portemonnee ‘vergeten’ en doen niet meer mee aan activiteiten die 
geld kosten.  
 
Mogelijk herkent u zulke signalen van geldnood bij iemand in uw omgeving. Wacht in dat geval niet 
af. Informeer voorzichtig of er geldzorgen zijn en biedt hulp aan. Leg uit dat men bij de diaconie hulp 
kan krijgen om de geldzaken weer onder controle te krijgen. U kunt ook doorverwijzen naar 
SchuldHulpMaatje voor gratis hulp van een deskundige en betrouwbare vrijwilliger. Met aandacht 
luisteren is wat Jezus ons leerde. Elk mens verdient een nieuwe kans. 
 
 
 

 

Noot voor de kerkbladredactie (niet voor publicatie) 
U kunt dit bericht eventueel inkorten, of aanvullen met gegevens die relevant zijn voor uw eigen 
kerkelijke gemeente.  
 

Over SchuldHulpMaatje 
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen 
(te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële 
problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in 
gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de 
toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.  
 
Jaarlijks krijgen zo’n tienduizend mensen persoonlijke hulp via zo’n tweeduizend gecertificeerde 
schuldhulpmaatjes(vrijwilligers) in vele plaatsen en regio’s in Nederland. Via de websites worden nog 
eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling 
op de professionele schuldhulpverlening.  
 
SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als 
landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere 
hulpverlenende instanties. Diverse fondsen maken het werk mogelijk. Kijk op 
www.schuldhulpmaatje.nl/locaties voor de lokale contactgegevens van SchuldHulpMaatje in uw 
woonplaats. 
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