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Voorwoord 
 
God wil zijn kinderen zegenen met voorspoed. Daar zal deze studie over gaan. 
Deze voorspoed kan zijn: geestelijk, fysiek of materieel. 
In de deze studie zal de nadruk worden gelegd op materiële voorspoed. 
 
God wil zijn kinderen werkelijk zegenen zoals een goede vader dat zou doen. 
Toch zijn er veel Christenen die het moeilijk vinden om dat te accepteren. 
 
Daarom zal ik je in deze studie kennis laten maken met God de Gever. 
Als er iemand een gever is dan is Hij het. 
Deze studie zal je inspireren en overtuigen van de voorspoed die God wil geven. 
Ook zal ik laten zien hoe je in deze voorspoed kunt wandelen, en hoe je met deze voorspoed 
weer een zegen kan zijn voor anderen. 
 
Henri Hüpscher        februari, 2002 
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Wat is voorspoed? 
 
Een aantal betekenissen van ‘voorspoed’: gelukken, voorspoed hebben, bereiken, geluk 
hebben, slagen, uitrichten, volbrengen, voorspoedig tot stand brengen, voortgang hebben, 
heilrijk, vruchtbaar, welvaart, goed, rijk, etc.  
 
Als wij het in deze studie over ‘voorspoed’ hebben, dan bedoelen wij ‘de voorspoed die God 
geeft’ 
 
Deze voorspoed is: geestelijk, fysiek of materieel 
 
Een voorbeeld daarvan is de ‘voorspoed’ die God het volk van Israël gaf als zij Hem dienden. 
Tijdens hun verblijf in Egypte waren ze zeer vruchtbaar.  
Bij de uittocht zorgde God ervoor dat ze veel goud en geschenken uit Egypte meekregen. 
Hij verloste ze van de Egyptenaren, gaf ze eten en drinken in tijden van gebrek, deed hen 
winnen in oorlogen en gaf hen gezondheid. 
Hij leidde hen in het beloofde land en vermeerderde hun oogst en de dieren die ze bezaten. 
 
Een definitie van ‘voorspoed’: voorspoedig zijn op al je wegen en geen gebrek hebben. 
 
In deze studie zal de nadruk worden gelegd op materiële voorspoed. 
 
God is een God van voorspoed 
 
Als er iemand is die voorspoedig is in zijn wegen, dan is dat God wel. 
Als je Hem leert kennen dan zal je dat gaan zien.  
Zijn natuur is niet gierig, zuinig of armoedig en Hij faalt nooit. 
Een ieder die de God van de Bijbel ontmoet zal het tegenovergestelde ontdekken. 
God is voorspoedig op al zijn wegen en heeft geen gebrek. 
 
Enkele voorbeelden hiervan: 
 
Hij schiep het universum en maakte de sterren en planeten zeer talrijk. 
Hij schiep de aarde en alles wat daarop is. Hij schiep dit mooier dan een mens ooit zou 
kunnen bedenken. Een grote overvloed aan leven en natuurschoon. 
Hij schiep de mens en maakte die zeer talrijk 
Hij maakte al de kostbaarheden (goud, zilver, edelstenen, etc.) en het gedierte en zegt: “van 
Mij is het.” 
God is het die de mens rijkdom geeft. Hij zegt zelfs tegen Israël dat de sieraden die ze hebben, 
dat ze die van Hem gekregen hebben. 
God geeft opdracht om de tabernakel te maken en later de tempel. In de Bijbel staan 
bladzijdes vol met al de rijkdommen die daarvoor moesten worden gebruikt. Alleen het beste 
voldeed.  
Hij geeft Zijn volk geboden om verplicht feest te vieren en om te eten en drinken wat ze maar 
willen. 
Er zijn in de Bijbel meer beloften van voorspoed dan beloften voor welk ander onderwerp dan 
ook. 
God is niet zuinig, gierig met zijn reddingsplan om de mens te verlossen van de zonde Hij 
betaalt met het kostbaarste dat Hij heeft. Hij betaalt met de dood van Zijn eniggeboren Zoon. 
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Als je leest over het nieuwe Jeruzalem, doet het je duizelen. Je kunt het haast niet geloven, 
zoveel rijkdom 
 
Rijkdom is van God 
1 Kronieken 29:12  Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is 
sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. 
1 Kronieken 29:16  Here, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een 
huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles. 
Psalmen 50:10  want Mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op bergen, rijk aan 
runderen. 
Haggai 2:8  Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de Here der 
heerscharen. 
Filippensen 4:19  Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in 
Christus Jezus. 
 
Rijkdom komt van God 
Spreuken 10:22  De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. 
Prediker 5:19  Ook ieder mens, aan wie God rijkdom en schatten geeft, en die Hij in staat stelt 
daarvan te eten en zijn deel te krijgen en zich bij zijn zwoegen te verheugen, dat is een gave 
Gods. 
Hosea 2:8  Zij echter beseft niet, dat Ik het ben, die haar het koren, de most en de olie heb 
gegeven, die haar het zilver rijkelijk geschonken heb en het goud, dat zij voor de Baal 
gebruikt hebben. 
Filippensen 4:19  Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in 
Christus Jezus. 
Ezechiël 16:17  Ook hebt gij uw sieraden van goud en zilver, dat Ik u gegeven had, genomen 
en u daarvan mansbeelden gemaakt en daarmee ontucht gepleegd. 
Deuteronomium 16:17  ieder naar zijn vermogen, naar de zegen die de Here, uw God, u 
gegeven heeft. 
 
God wil Zijn kinderen voorspoed geven 
 
In dit hoofdstuk zal duidelijk blijken dat God Zijn kinderen voorspoed wil geven en waarom 
Hij dat wil geven. 
 
Hoe vind je Gods wil omtrent voorspoed? 
Hoe vinden we in het algemeen Gods wil over iets. Niet in eerste plaats door wat je leest in 
boeken, hoort van anderen of wat jij vindt.  
God openbaart Zijn wil door Zijn Woord. Ook Zijn wil ten opzichte van ‘voorspoed’. 
Daarom gaan we kijken wat Zijn Woord zegt. 
 
God wil ons voorspoed geven 
• Omdat Hij ons liefheeft 
Deuteronomium 10:18  die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door 
hem brood en kleding te geven. 
Deuteronomium 23:5  Maar de Here, uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de 
Here, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Here, uw God u 
liefhad. 
 
• Voor onze plezier 
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Sommige mensen denken dat het geestelijk is om arm te zijn, weinig te hebben en eenvoudig 
te zijn. Maar dat is een vleselijke gedachte van mensen die denken dat ze God daarmee 
kunnen behagen. 
 
Deuteronomium 14:26  en gij zult dat geld besteden voor alles waarin gij lust hebt, voor 
runderen of kleinvee, voor wijn of bedwelmende drank, of wat gij ook wenst, en gij zult daar 
voor het aangezicht van de Here, uw God, eten en u verheugen, gij met uw huisgezin; 
Deuteronomium 16:15  Zeven dagen zult gij feest vieren ter ere van de Here, uw God, op de 
plaats die de Here verkiezen zal; want de Here, uw God, zal u zegenen in heel uw oogst en in 
al het werk uwer handen, zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn. 
1 Timotheüs 6:17 (Staten Vertaling.) Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij 
niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den 
levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten; 
 
• Opdat de mensen Hem vrezen 
Psalmen 67:7  God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen. 
 
• Opdat wij anderen kunnen zegenen daarmee 
Leviticus 19:10  Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw 
wijngaard niet oplezen; dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen: Ik ben de 
Here, uw God. 
Leviticus 23:22  Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw 
veld bij uw oogst niet geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet 
oplezen; dat zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen: Ik ben de Here, uw God. 
Deuteronomium 15:7  Wanneer er onder u een arme mocht zijn, een van uw broeders, in een 
van uw woonplaatsen, in het land, dat de Here, uw God, u geven zal, dan zult gij uw hart niet 
verstokken noch uw hand gesloten houden voor uw arme broeder, 
Deuteronomium 24:19  Wanneer gij de oogst op uw akker binnenhaalt en een garve op de 
akker vergeet, dan zult gij niet teruggaan om die weg te halen; voor de vreemdeling, de wees 
en de weduwe zal die zijn, opdat de Here, uw God, u zegene in al het werk uwer handen. 
2 Corinthiërs 8:14  maar uit het oogpunt van billijkheid kome uw overvloed voor het ogenblik 
hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er 
zodoende gelijkheid zij, 
Jakobus 2:15  Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks 
voedsel, en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder 
hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? 
1 Johannes 3:17  Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, 
maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? 
 
• Zodat het evangelie voortgang kan hebben 
Mattheüs 10:9  Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, 
Marcus 6:8  En Hij gebood hun niets mede te nemen voor onderweg, dan alleen een staf; geen 
brood, geen reiszak, geen geld in de gordel, 
Lucas 22:35  En Hij zeide tot hen: Toen Ik u uitzond zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt 
gij toen aan iets gebrek gehad? Zij zeiden: Aan niets. 
 
God wil voorspoed geven en niet de vloek 
Deuteronomium 28  Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en 
al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u 
verheffen boven alle volken der aarde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en 



Voorspoed 

© 2002, 2004 Henri Hüpscher / www.tellthem.nl 
 

8

uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God: Gezegend zult gij zijn 
in de stad en gezegend op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van 
uw bodem en de vrucht van uw vee: de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. 
Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog. Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en 
gezegend zult gij zijn bij uw uitgang. De Here zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen 
aan u overleveren. Langs een enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven 
wegen voor u vluchten. De Here zal over u de zegen gebieden in uw schuren en in alles wat 
gij onderneemt; Hij zal u zegenen in het land dat de Here, uw God, u geven zal. De Here zal u 
als zijn heilig volk bevestigen, zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de Here, 
uw God, onderhoudt en in zijn wegen wandelt. Dan zullen alle volken der aarde zien, dat de 
naam des Heren over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u vrezen. Ook zal de Here u 
overvloedig het goede schenken, in de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw vee en de 
vrucht van uw bodem; in het land, waarvan de Here aan uw vaderen gezworen heeft, dat Hij 
het u geven zou. De Here zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen om op zijn tijd 
de regen voor uw land te geven en al het werk uwer handen te zegenen, zodat gij aan vele 
volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen. De Here zal u stellen tot een hoofd en 
niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden 
van de Here, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden, en wanneer gij 
niet afwijkt van alle geboden, die ik u heden geef, noch naar rechts noch naar links, door het 
achterna lopen en dienen van andere Goden. Maar indien gij niet luistert naar de stem van de 
Here, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig 
onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen: Vervloekt 
zult gij zijn in de stad en vervloekt op het veld. Vervloekt zullen zijn uw mand en uw baktrog. 
Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem, de worp van uw 
runderen en de dracht van uw kleinvee. Vervloekt zult gij zijn bij uw ingang en vervloekt bij 
uw uitgang. De Here zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles 
wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege 
de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt. De Here zal de pest aan u doen kleven, 
totdat zij u heeft weggevaagd uit het land, dat gij in bezit gaat nemen. De Here zal u slaan met 
tering, koorts, brand, ontstekingen, droogte, brandkoren en honigdauw: zij zullen u vervolgen, 
totdat gij te gronde gaat. Ook zal de hemel boven uw hoofd van koper zijn en de aarde onder 
u van ijzer. De Here zal poeder en stof over uw land laten regenen; van de hemel zullen die op 
u neerdalen, totdat gij verdelgd zijt. De Here zal u verslagen aan uw vijanden overleveren. 
Langs een enkele weg zult gij tegen hen optrekken, maar langs zeven wegen voor hen 
vluchten, zodat gij tot een schrikbeeld zult wezen voor alle koninkrijken der aarde. Uw lijken 
zullen tot voedsel dienen voor al het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde, zonder 
dat iemand die opschrikt. De Here zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en 
schurft, waarvan gij niet kunt genezen. De Here zal u slaan met waanzin, verblinding en 
verstandsverbijstering, zodat gij op de middag rondtast, als een blinde in de duisternis; gij zult 
op uw wegen niet voorspoedig zijn, maar bij voortduring slechts verdrukt en beroofd worden, 
zonder dat iemand u redt. Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een andere man zal haar 
beslapen. Gij zult een huis bouwen, maar het niet bewonen. Gij zult een wijngaard planten, 
maar de vrucht daarvan niet genieten. Uw rund zal voor uw ogen geslacht worden, maar gij 
zult daarvan niet eten. Uw ezel zal in uw bijzijn geroofd worden, en niet tot u terugkeren. Uw 
kleinvee zal aan uw vijanden worden gegeven, zonder dat iemand u te hulp komt. Uw zonen 
en dochters zullen aan een ander volk worden overgeleverd, terwijl gij het met eigen ogen 
ziet, en de gehele dag naar hen smacht, zonder iets te kunnen doen. Een volk, dat gij niet kent, 
zal de vrucht van uw bodem eten en alles waarvoor gij gezwoegd hebt; bij voortduring zult gij 
slechts verdrukt en vertrapt worden. Gij zult waanzinnig worden vanwege het schouwspel, dat 
uw ogen zullen zien. De Here zal u slaan met boze zweren aan de knieen en aan de dijen, 
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waarvan gij niet kunt genezen; van uw voetzool af tot uw schedel toe. De Here zal u en de 
koning, die gij over u hebt aangesteld, naar een volk voeren dat gij niet kendet, gij noch uw 
vaderen; aldaar zult gij andere Goden dienen, hout en steen. Gij zult een voorwerp van 
ontzetting worden, een spreekwoord en een spotrede onder alle volken, naar wier land de 
Here u wegvoert. Veel zaad zult gij naar de akker brengen, maar weinig inzamelen, want de 
sprinkhaan zal het afvreten. Wijngaarden zult gij planten en bewerken, maar geen wijn 
drinken of opleggen; want de worm zal eraan knagen. Olijfbomen zult gij hebben in uw 
gehele gebied, maar u niet met olie zalven; want uw olijven zullen afvallen. Gij zult zonen en 
dochters verwekken, maar zij zullen u niet toebehoren, want zij zullen in gevangenschap 
gaan. Van al uw geboomte en veldvruchten zullen de sprinkhanen zich meester maken. Steeds 
meer zal de vreemdeling in uw midden u te boven gaan, terwijl gij al dieper zinkt. Hij zal u te 
leen geven, maar gij niet aan hem; hij zal hoofd zijn, en gij staart. Al deze vervloekingen 
zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat gij verdelgd zijt, omdat gij niet 
geluisterd hebt naar de stem van de Here, uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u 
opgelegd heeft, niet onderhouden hebt; zij zullen onder u tot een teken en wonder zijn, en 
onder uw nageslacht, voor altoos. Omdat gij de Here, uw God, niet met vreugde en blijdschap 
gediend hebt vanwege al uw overvloed, zult gij de vijanden, die de Here tegen u zal doen 
optrekken, dienen, onder honger en dorst, in naaktheid en met gebrek aan alles; Hij zal een 
ijzeren juk op uw hals leggen, totdat Hij u verdelgd heeft. De Here zal tegen u doen 
aanrukken een volk, dat van verre komt, van het einde der aarde, zoals een arend aanzweeft: 
een volk, waarvan gij de taal niet verstaat, een hardvochtig volk, dat geen grijsaard ontziet en 
geen knaap genade bewijst; dat de vrucht van uw vee en van uw bodem zal opeten, totdat gij 
verdelgd zijt; dat u geen koren, most of olie zal overlaten, noch de worp van uw runderen of 
de dracht van uw kleinvee, totdat het u te gronde gericht heeft. Het zal u in het nauw brengen 
in al uw steden, totdat de hoge, versterkte muren vallen, waarop gij in uw gehele land 
vertrouwdet; ja, het zal u in het nauw brengen in al uw steden, in geheel het land dat de Here, 
uw God, u geven zal. In de benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijand u kwellen zal, 
zult gij de vrucht van uw eigen schoot eten, het vlees van de zonen en dochters, die de Here, 
uw God, u geven zal. De meest verwekelijkte en verwende man onder u zal zijn broeder noch 
zijn eigen vrouw noch de kinderen, die hem nog resten, iets gunnen, zodat hij geen van hen 
iets zal willen geven van het vlees zijner kinderen, die hij eet, omdat uw vijand hem niets 
anders overgelaten heeft, in de benardheid en benauwdheid, waarmede deze u in al uw steden 
kwellen zal. De verwekelijkte en verwende vrouw onder u, die van verwendheid en 
wekelijkheid het nooit gewaagd heeft haar voetzool op de grond te zetten, zal haar eigen man 
noch haar zoon en dochter iets gunnen, zelfs niet de nageboorte uit haar schoot noch de 
kinderen, die zij baart, want bij gebrek aan alles zal zij die in het geheim eten, in de 
benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijanden u in uw steden kwellen zal. Indien gij 
niet naarstig onderhoudt al de woorden der wet, die in dit boek geschreven zijn, en gij niet 
deze heerlijke, geduchte Naam, de Here, uw God vreest, dan zal de Here u en uw nageslacht 
ongemeen zwaar tuchtigen met felle, aanhoudende slagen en boze, aanhoudende ziekten. Hij 
zal alle kwalen van Egypte, waarvoor gij bevreesd zijt, weer over u brengen, zodat zij aan u 
kleven. Ook allerlei ziekten en slagen, die in het boek van deze wet niet beschreven zijn, zal 
de Here over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt. Met weinigen zult gij overblijven, terwijl 
gij talrijk geweest zijt als de sterren des hemels, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem 
van de Here, uw God. Zoals de Here er behagen in had om u wel te doen en u talrijk te 
maken, zo zal de Here er behagen in hebben om u te gronde te richten en te verdelgen; en gij 
zult weggerukt worden uit het land, dat gij in bezit gaat nemen. De Here zal u verstrooien 
onder alle natien van het ene einde der aarde tot het andere; aldaar zult gij andere Goden 
dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen. Gij zult onder die volken 
geen rust vinden noch een rustplaats voor uw voetzool; de Here zal u daar een bevend hart 
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geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar 
verkeren; des nachts en des daags zult gij opschrikken en van uw leven niet zeker zijn. Des 
morgens zult gij zeggen: Was het maar avond; en des avonds: Was het maar morgen. 
Vanwege de vrees, die uw hart vervult, en vanwege het schouwspel, dat uw ogen zien.     
De Here zal u op schepen naar Egypte terugbrengen langs de weg, waarvan Ik u gezegd had: 
Gij zult die nooit weerzien; gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop 
aangeboden worden, maar er zal geen koper zijn. 
 
Doordat Jezus ons verzoend heeft met God kan God ons voorspoed geven.  
Door de zonde is de mens van God weggelopen en is er scheiding tussen God en mensen 
gekomen.  
God wil, maar kan de zondige mens niet zegenen. 
Er is maar één manier waardoor God de mens weer kan zegenen. 
Jezus maakte de scheiding weg door te sterven aan het kruis. 
Wie in Hem gelooft kan weer vrij tot de Vader komen en de Vader tot hem. 
God wil en kan Zijn kinderen nu weer zegenen. 
 
2 Corinthiërs 8:9  Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om 
uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt 
worden. 
Romeinen 8:32  Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 
Galaten 3:13  Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te 
worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. 
(Zie Deuteronomium 28) 
Filippensen 4:19  Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in 
Christus Jezus. 
 
VRAAG: 
Kan je wel zo stellig zeggen dat voorspoed in de verzoening zit? 
ANTWOORD: 
Denk goed na over het volgende: God zegent jou, helpt je, steunt je, geeft je eten, geeft je 
kleding, geeft je kracht om je werk te doen, zegent je op je werk, met je studie, zegent je huis, 
je kinderen, etc. Dat is toch zo? 
Er is maar één reden waarom Hij dat kan doen. Doordat Jezus stierf aan het kruis. 
Zonder dat kan God jou niet zegenen. 
 
Gods beloften voor voorspoed 
In de Bijbel staan zeer veel beloften. Maar de meeste beloften gaan over de voorspoed die 
God, de Vader ons wil geven. 
Uit de volgende beloften blijkt dat God ons voorspoed wil geven en dat hij het zelfs belooft. 
 
Genesis 12:3  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u 
zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 
Genesis 27:28  God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde, en 
overvloed van koren en most. 
Exodus 23:25  Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water 
zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen. 
Leviticus 26:3-6  Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht 
neemt, dan zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het 
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geboomte des velds zijn vrucht draagt; de dorstijd zal bij u duren tot de wijnoogst, en de 
wijnoogst tot de zaaitijd; gij zult uw brood eten tot verzadiging en veilig in uw land wonen. 
En Ik zal vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult, zonder dat iemand u opschrikt; 
Ik zal de wilde dieren uit het land uitroeien, en het zwaard zal uw land niet teisteren. 
Deuteronomium 7:13  Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken; Hij zal zegenen de 
vrucht van uw schoot en de vrucht van uw bodem, uw koren, most en olie, de worp van uw 
runderen en de dracht van uw kleinvee, in het land, waarvan Hij uw vaderen gezworen heeft, 
dat Hij het u geven zou. 
Deuteronomium 8:9-13  waarin gij niet in armoede uw brood zult eten, waarin gij aan niets 
gebrek zult hebben; een land, waarvan de stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper zult 
houwen. Gij zult eten en verzadigd worden en de Here, uw God, prijzen om het goede land 
dat Hij u gaf. Neem u ervoor in acht, dat gij de Here, uw God, niet vergeet door zijn geboden, 
zijn verordeningen en zijn inzettingen, die ik u heden opleg, te verwaarlozen, opdat, wanneer 
gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die bewoont, uw runderen en kleinvee zich 
vermenigvuldigen en uw zilver en goud zich vermeerderen, ja, al wat gij hebt, zich 
vermeerdert, 
Deuteronomium 11:13-15 Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden 
opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel, 
dan zal Ik de regen voor uw land op zijn tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw 
koren en uw most en uw olie kunt inzamelen, en Ik zal op uw veld gras geven voor uw vee, 
zodat gij kunt eten en verzadigd worden. 
Deuteronomium 15:4  Er zal echter geen arme onder u zijn, want de Here zal u gewis zegenen 
in het land, dat de Here, uw God, u als erfdeel in bezit zal geven,  
Deuteronomium 15:6  Wanneer de Here, uw God, u zegent, zoals Hij u beloofd heeft, dan zult 
gij aan vele volken lenen, maar zelf zult gij niet ter leen ontvangen; gij zult over vele volken 
heersen, maar over u zullen zij niet heersen. 
Deuteronomium 16:15  Zeven dagen zult gij feest vieren ter ere van de Here, uw God, op de 
plaats die de Here verkiezen zal; want de Here, uw God, zal u zegenen in heel uw oogst en in 
al het werk uwer handen, zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn. 
Deuteronomium 28:2-13  De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel 
worden, indien gij luistert naar de stem van de Here, uw God: Gezegend zult gij zijn in de 
stad en gezegend op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw 
bodem en de vrucht van uw vee: de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. 
Gezegend zullen zijn uw mand en uw baktrog. Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en 
gezegend zult gij zijn bij uw uitgang. De Here zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen 
aan u overleveren. Langs een enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven 
wegen voor u vluchten. De Here zal over u de zegen gebieden in uw schuren en in alles wat 
gij onderneemt; Hij zal u zegenen in het land dat de Here, uw God, u geven zal. De Here zal u 
als zijn heilig volk bevestigen, zoals Hij u gezworen heeft, indien gij de geboden van de Here, 
uw God, onderhoudt en in zijn wegen wandelt. Dan zullen alle volken der aarde zien, dat de 
naam des Heren over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u vrezen. Ook zal de Here u 
overvloedig het goede schenken, in de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw vee en de 
vrucht van uw bodem; in het land, waarvan de Here aan uw vaderen gezworen heeft, dat Hij 
het u geven zou. De Here zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen om op zijn tijd 
de regen voor uw land te geven en al het werk uwer handen te zegenen, zodat gij aan vele 
volken zult uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen. De Here zal u stellen tot een hoofd en 
niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan, wanneer gij luistert naar de geboden 
van de Here, uw God, die ik u heden opleg om die naarstig te onderhouden, 
Deuteronomium 29:9  Onderhoudt dan naarstig de woorden van dit verbond, opdat gij 
voorspoedig alles volbrengen moogt wat gij doet. 
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Deuteronomium 30:9  De Here, uw God, zal u in overvloed het goede schenken bij al het 
werk uwer handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw 
bodem, want de Here zal weer behagen in u hebben, u ten goede, zoals Hij behagen had in uw 
vaderen, 
Jozua 1:7  Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele 
wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, 
opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. 
Jozua 1:8  Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat 
gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw 
wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. 
1 Koningen 2:3  en neem uw plicht jegens de Here, uw God, in acht: wandel op zijn wegen en 
onderhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen, zoals geschreven staat 
in de wet van Mozes, opdat gij voorspoedig volvoeren moogt alles wat gij doet en alles wat 
gij onderneemt, 
1 Kronieken 22:13  Dan zult gij voorspoed hebben, indien gij stipt onderhoudt de inzettingen 
en de verordeningen, die de Here Mozes geboden heeft Israël op te leggen. Wees sterk en 
moedig; vrees niet en wees niet verschrikt. 
Psalmen 1:1-3 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der Goddelozen, die niet staat op 
de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn 
welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, 
geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; al wat 
hij onderneemt, gelukt. 
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David. De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet 
mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe 
duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met 
olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van 
mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. 
Psalmen 34:9-10  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen 
gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen 
gebrek aan enig goed. 
Psalmen 37:18-19 De Here kent de dagen der vromen, en hun erfdeel zal voor altoos bestaan; 
in boze tijd zullen zij niet beschaamd worden, in dagen van hongersnood zullen zij verzadigd 
worden. 
Psalmen 65:9  Gij bezoekt het land en verleent het overvloed, Gij maakt het zeer rijk. De beek 
Gods is vol water, Gij bereidt hun koren. Ja, zo bereidt Gij alles. 
Psalmen 84:6-8  Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen 
zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen; 
ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en 
verschijnen voor God in Sion. 
Psalmen 84:12  Want de Here God is een zon en schild, de Here geeft genade en ere; het 
goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. 
Psalmen 85: 13 Ook zal de Here het goede geven, en ons land zal zijn gewas voortbrengen; 
Psalmen 107:35-38  Hij maakt stromen tot een woestijn en waterbronnen tot een dorstig land; 
vruchtbaar land tot zoute grond wegens de boosheid van wie daar wonen; Hij maakt de 
woestijn tot een waterpoel en dorstige grond tot waterbronnen. Hongerigen doet Hij daar 
wonen, zij stichten er een stad ter woning, zij bezaaien akkers en planten wijngaarden, die 
vrucht als opbrengst opleveren. Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden, en hun vee laat 
Hij niet verminderen. 
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Psalmen 112:3  overvloed en rijkdom zijn in zijn huis, zijn gerechtigheid houdt voor immer 
stand. 
Psalmen 115:13  Hij zal zegenen wie de Here vrezen, kleinen zowel als groten. 
Psalmen 128:1-3 1 Een bedevaartslied. Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen 
wandelt,  want gij zult eten de opbrengst van uw handen; welzalig gij, het zal u welgaan. Uw 
vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis; uw zonen als olijfscheuten 
rondom uw dis. 
Psalmen 132:15  Haar voedsel zal Ik rijkelijk zegenen, haar armen zal Ik met brood 
verzadigen, 
Psalmen 146:5-9  Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting 
is op de Here, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die 
trouwe houdt tot in eeuwigheid; die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood 
geeft. De Here maakt de gevangenen los, de Here maakt de blinden ziende, de Here richt de 
gebogenen op, de Here heeft de rechtvaardigen lief; de Here behoedt de vreemdelingen, wees 
en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der Goddelozen maakt Hij krom. 
Psalmen 147:13-14  Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, Hij zegent uw 
kinderen in uw midden; Hij geeft uw gebied vrede, Hij verzadigt u met het vette der tarwe. 
Spreuken 3:9-10  Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw 
inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most 
overstromen. 
Spreuken 8:17-21  Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. 
Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan 
goud, ja dan gelouterd goud, mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver. Ik wandel op het pad 
van de gerechtigheid, midden op de wegen van het recht, om hen die mij liefhebben, bezit te 
doen beerven; hun schatkamers zal ik vullen. 
Spreuken 10: 3  De Here laat de rechtvaardige geen honger lijden, maar de begerigheid der 
Goddelozen wijst Hij af. 
Spreuken 11: 25  De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf 
gelaafd. 
Spreuken 13: 22  De goede doet zijn kindskinderen erven, maar het vermogen van de zondaar 
wordt weggelegd voor de rechtvaardigen. 
Spreuken 13:25  De rechtvaardige eet tot verzadiging toe, maar de buik der Goddelozen zal 
gebrek lijden. 
Spreuken 22:4  Het loon van ootmoed (vreze des Heren) is rijkdom, eer en leven. 
Spreuken 24:25  maar hun die recht oordelen, gaat het goed, over hen komt de zegen van de 
voorspoed. 
Spreuken 28:25  De hebzuchtige verwekt twist, maar wie op de Here vertrouwt, wordt 
overvloedig verkwikt. 
Spreuken 28:27  Wie de arme geeft, zal geen gebrek lijden; maar wie zijn ogen toesluit, wordt 
zwaar vervloekt. 
Joël 2:23-24  En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij 
geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen 
en late regen, zoals voorheen. De dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most 
en olie overstromen. 
Maleachi 3:10  Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn 
huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de 
vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 
Mattheüs 6:25-34  Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of 
drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het 
voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet 
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en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat 
gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte 
toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de lelien des velds, hoe zij groeien: 
zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet 
bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in 
de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt 
u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede 
zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw 
hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd 
tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag 
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 
Mattheüs 7:7-11 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal 
opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, 
hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, 
hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan 
gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw 
Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. 
Mattheüs 18:19  Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig 
zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 
Mattheüs 19:29  En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of 
kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en 
het eeuwige leven erven. 
Mattheüs 21:22  En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. 
Marcus 10:28-30  Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn 
U gevolgd. Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of 
moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij 
ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en 
kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. 
Marcus 11:24  Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, 
en het zal geschieden. 
Lucas 6:38  Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende 
maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten 
worden. 
Lucas 11:22-31  En Hij zeide tot zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over 
uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Want het leven is 
meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven, zij zaaien niet en 
zij maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoe ver gaat 
gij de vogelen te boven! Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? 
Indien gij dan zelfs het geringste niet kunt, wat zult gij u bezorgd maken om het overige? Let 
op de lelien, hoe zij spinnen noch weven, en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid 
niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras op het veld, dat er heden is en 
morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen? En gij, 
zoekt niet wat gij eten of drinken zult en weest niet verontrust, want naar al deze dingen gaat 
het zoeken van de volken der wereld uit. Doch uw Vader weet, dat gij deze dingen behoeft. 
Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden. 
Lucas 18:28  En Petrus zeide: Zie, wij hebben het onze prijsgegeven en zijn U gevolgd. En 
Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders 
of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods, of hij zal vele malen meer ontvangen 
in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. 
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Johannes 10:10  De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben 
gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 
Johannes 15:7 Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, 
en het zal u geworden. 
Johannes 15:16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt 
heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij 
Hem bidt in mijn naam. 
Johannes 16:23-24 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om 
iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. 
2 Corinthiërs 9:6-12  Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk 
zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, 
niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij 
machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van 
alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, gelijk geschreven staat: 
Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Hij nu, 
die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en 
vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles verrijkt 
wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God 
bewerkt. Want het dienstbetoon met deze ondersteuning draagt niet alleen bij tot de behoeften 
der heiligen, maar het is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God. 
En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te 
allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, 
Filippensen 4:17 Niet, dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de 
opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit. 
Filippensen 4:19  Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in 
Christus Jezus. 
1 Timotheüs 6:17  Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet 
hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, 
die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, 
Hebreeën 6:14  zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. 
1 Johannes 3:21-22  Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid 
tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren 
en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. 
 
Voorbeelden van voorspoed in het Oude Testament 
 
Het Oude Testament geeft ons veel voorbeelden van voorspoed. Hier een aantal voorbeelden 
daarvan: 
 
• Abraham 
Genesis 13:2  Abram nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. 
Genesis 14:23  Zelfs geen draad of schoenriem, ja niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij 
niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt! 
Genesis 24:35  De Here heeft mijn heer zeer gezegend, zodat hij rijk geworden is; Hij heeft 
hem gegeven kleinvee en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen kamelen en ezels. 
 
• Isaak 
Genesis 26:12  En Isaak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig; want de Here 
zegende hem. 
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• Hagar en Ismaël 
Genesis 21:15-20 Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een der struiken, 
en ging op een afstand zitten, zo ver als een boogschot reikt, want zij zeide: Ik kan het sterven 
van het kind niet aanzien. Terwijl zij op een afstand zat, verhief zij haar stem en weende. En 
God hoorde de stem van de jongen, en de Engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zeide tot 
haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, 
daar waar hij is. Sta op, neem de jongen op, en houd hem vast met uw hand, want Ik zal hem 
tot een groot volk stellen. oen opende God haar ogen, en zij zag een waterput; zij ging de zak 
met water vullen en liet de jongen drinken. En God was met de jongen en hij groeide op; hij 
ging in de woestijn wonen en werd een boogschutter. 
 
• Jakob 
Genesis 33:11  Neem toch mijn geschenk, dat u gebracht werd, want God is mij genadig 
geweest en ik heb alles. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. 
 
• Jozef 
Genesis 39:2  En de Here was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd, en hij woonde 
in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. 
Genesis 39:5  Van het ogenblik af, dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had 
aangesteld, zegende de Here het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil: de zegen des Heren 
rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. 
 
• Het volk van Israël in Egypte 
Exodus 1:19-21  En de vroedvrouwen zeiden tot Farao: De Hebreeuwse vrouwen zijn niet als 
de Egyptische; zij zijn sterk: voordat een vroedvrouw bij haar komt, hebben zij al gebaard. En 
God deed de vroedvrouwen wel; het volk vermenigvuldigde zich en werd zeer talrijk. En daar 
de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin. 
Deuteronomium 2: 23-25  In die lange tijd stierf de koning van Egypte; en de Israelieten 
zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de 
slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond 
met Abraham, Isaak en Jakob. Zo zag God de Israelieten aan en God had bemoeienis met hen. 
 
• De uittocht 
Deuteronomium 12: 35-36  Voorts deden de Israelieten naar het woord van Mozes en vroegen 
van de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en klederen. En de Here bewerkte, dat de 
Egyptenaren het volk gunstig gezind waren, zodat zij hun verzoek inwilligden. Zo beroofden 
zij de Egyptenaren. 
 
• De 40 jaar woestijnreis 
Deuteronomium 2:7  Want de Here, uw God, heeft u gezegend in al het werk uwer handen; 
Hij heeft uw tocht door deze grote woestijn gekend; deze veertig jaar was de Here, uw God, 
met u, gij hebt aan niets gebrek gehad. 
Nehemia 9:21  Ja, veertig jaar hebt Gij hen in de woestijn onderhouden, zij hebben geen 
gebrek gehad, hun klederen zijn niet versleten en hun voeten niet gezwollen. 
 
• Water bij Mara en bij de rots bij Horeb in de woestijn 
Exodus 15: 23-25  En zij kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, 
omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara. Toen morde het volk tegen 
Mozes en zeide: Wat moeten wij drinken? En hij riep luide tot de Here, en de Here wees hem 



Voorspoed 

© 2002, 2004 Henri Hüpscher / www.tellthem.nl 
 

17

een stuk hout; hij wierp het in het water; toen werd het water zoet. Daar gaf Hij hun 
inzettingen en verordeningen en daar stelde Hij hen op de proef, 
Exodus 17: Zie, Ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan; dan zult gij op de rots slaan en 
daaruit zal water te voorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor 
de ogen van de oudsten van Israël. 
 
• Eten in de woestijn 
Exodus 16: 12  Ik heb het gemor der Israelieten gehoord; zeg tot hen: in de avondschemering 
zult gij vlees eten en in de morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten, dat 
Ik, de Here, uw God ben. 
Numeri 11: 31  Toen stak er een wind op, door de Here gezonden; die voerde kwakkels aan 
van de zee en strooide ze uit over de legerplaats, zodat zij een dagreis ver naar alle kanten 
rondom de legerplaats lagen, ongeveer twee ellen hoog boven de grond. 
 
• De tabernakel 
Exodus 25: 1-9  De Here sprak tot Mozes: Zeg tot de Israelieten, dat zij voor Mij een heffing 
inzamelen; van iedere man, wiens hart hem dringt, zult gij voor Mij een heffing inzamelen. 
Dit nu is de heffing die gij van hen inzamelen zult: goud, zilver, koper; blauwpurper, 
roodpurper, scharlaken, fijn linnen, geitehaar; roodgeverfde ramsvellen, tachasvellen en 
acaciahout; olie voor het licht, specerijen voor de zalfolie en voor het welriekend reukwerk; 
chrysopraasstenen en vulstenen voor de efod en voor het borstschild. En zij zullen Mij een 
heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles 
wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei. 
 
• Sieraden 
Exodus 32:2-3  En Aaron zeide tot hen: Rukt de gouden ringen af, die in de oren van uw 
vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en brengt ze mij. Toen rukte het gehele volk zich de 
gouden ringen die in hun oren waren, af en zij brachten ze aan Aaron. 
Ezechiël 16:11  Ik tooide u met sieraden, deed armbanden aan uw armen en een keten om uw 
hals. 
Ezechiël 16:17  Ook hebt gij uw sieraden van goud en zilver, dat Ik u gegeven had, genomen 
en u daarvan mansbeelden gemaakt en daarmee ontucht gepleegd. 
 
• Het beloofde land innemen 
Deuteronomium 8: 7-13  Want de Here, uw God, brengt u in een goed land, een land van 
beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen; een land van tarwe 
en gerst, van wijnstokken, vijgebomen en granaatappelen; een land van olierijke olijfbomen 
en honig; een land, waarin gij niet in armoede uw brood zult eten, waarin gij aan niets gebrek 
zult hebben; een land, waarvan de stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper zult houwen. 
Gij zult eten en verzadigd worden en de Here, uw God, prijzen om het goede land dat Hij u 
gaf. Neem u ervoor in acht, dat gij de Here, uw God, niet vergeet door zijn geboden, zijn 
verordeningen en zijn inzettingen, die ik u heden opleg, te verwaarlozen, opdat, wanneer gij 
eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die bewoont, uw runderen en kleinvee zich 
vermenigvuldigen en uw zilver en goud zich vermeerderen, ja, al wat gij hebt, zich 
vermeerdert,  
Jozua 22:8  Keert terug naar uw tenten met grote schatten en zeer veel vee, met zilver, goud, 
koper, ijzer en klederen in grote overvloed; deelt de buit, op uw vijanden behaald, met uw 
broederen. 
 
• De richters 
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God maakte de richters voorspoedig op hun wegen als zij Hem dienden. 
 
• David 
1 Samuël 18:14  En David was voorspoedig op al zijn wegen, want de Here was met hem. 
 
• Salomo 
1 Koningen 3:13  En ook wat gij niet gevraagd hebt, geef Ik u, zowel rijkdom als eer, zodat 
onder de koningen uws gelijke niet zal zijn geweest al uw dagen. 
 
• De tempel 
1 Kronieken 29:16  Here, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een 
huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles. 
 
• Obed-edom 
1 Kronieken 13:14  En de ark Gods bleef drie maanden bij het gezin van Obed-edom, in zijn 
huis; en de Here zegende het huis van Obed-edom en al wat hij bezat. 
 
• Josafat 
2 Kronieken 17:5  De Here gaf hem de koninklijke macht vast in handen, geheel Juda bracht 
Josafat geschenken, zodat hij rijkdom en eer in overvloed had. 
 
• Zekarja 
2 Kronieken 26:5  Hij zocht God, zolang Zekarja leefde, die hem onderrichtte in de vreze 
Gods; zolang hij de Here zocht, maakte God hem voorspoedig. 
 
• Jabes 
1 Kronieken 4:10  Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch 
overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het 
kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd. 
 
• De weduwe van sarefat 
1 Koningen 17:14  Want zo zegt de Here, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet 
opraken, en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop de Here regen op de 
aardbodem geven zal. 
 
• Elia 
1 Koningen 17:4  Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb de raven geboden u daar van spijze 
te voorzien. 
 
• Elisa en de weduwe 
2 Koningen 4:1-7  Een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: Uw 
knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet zelf, dat uw knecht de Here vreesde. En nu is de 
schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. En Elisa 
vroeg haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij, wat gij in uw huis hebt. En zij antwoordde: 
Uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje olie. Toen zeide hij: Ga heen, vraag 
buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten; laat het er niet weinige zijn. Ga dan naar 
binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen en giet in al die vaten; en wat vol is, moet ge 
laten wegzetten. Zij ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe; dezen 
plaatsten steeds de vaten bij haar en zij goot steeds door. Toen de vaten vol waren, zeide zij 
tot haar zoon: Breng mij nog een vat. Maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. Toen hield 
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de olie op te stromen. Zij ging het de man Gods vertellen, en deze zeide: Ga heen, verkoop de 
olie en betaal uw schuld, en leef met uw zonen van het overige. 
 
• Job 
Job 1:3  Zijn bezit bestond uit zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend kamelen, vijfhonderd 
span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste 
was van alle bewoners van het Oosten. 
Job 42:12  En de Here zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere; hij verkreeg 
veertienduizend stuks kleinvee en zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend 
ezelinnen. 
 
• Daniël 
Daniël 1:9  Toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid bij de overste der 
hovelingen; 
 
Voorbeelden van voorspoed in het Nieuwe Testament 
 
• Rijkdom bij Jezus geboorte 
Mattheüs 2:11  En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en zij 
vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem 
geschenken aan: goud en wierook en mirre. 
 
• Jezus had genade bij God en mensen 
Lucas 2:40 Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de 
genade Gods was op Hem.  
Lucas 2:52  En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. 
 
• Jezus maakt van water wijn op de bruiloft te Kana 
Johannes 2:3-10  En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij 
hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is 
nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! Nu 
waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met 
een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij 
vulden ze tot de rand. En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. 
En zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was 
(en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept 
hadden, wisten het) riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem: Iedereen 
zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede 
wijn tot dit ogenblik bewaard. 
 
• De wonderbare visvangst 
Lucas 5:4-11  Toen Hij opgehouden had met spreken, zeide Hij tot Simon: Ga naar diep water 
en zet uw netten uit om te vissen. En Simon antwoordde en zeide: Meester, de gehele nacht 
door hebben wij hard gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. 
En toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen, en hun netten 
dreigden te scheuren. En zij wenkten hun makkers in het andere schip, dat zij hen zouden 
komen helpen. En dezen kwamen en zij vulden beide schepen, tot zinkens toe. Toen Simon 
Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieen van Jezus en zeide: Ga uit van mij, want ik ben een 
zondig mens, Here. Want verbazing had hem en allen, die bij hem waren, aangegrepen over 
de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden; evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen 
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van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Wees niet 
bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen. En zij trokken de schepen op het land en lieten 
alles achter en volgden Hem. 
 
• De uitgezonden discipelen 
Mattheüs 10:9-10  Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, van geen reiszak 
voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel 
waard. 
Marcus 6:8  En Hij gebood hun niets mede te nemen voor onderweg, dan alleen een staf; geen 
brood, geen reiszak, geen geld in de gordel, 
Lucas 10:4-7  Draagt geen beurs of reiszak of sandalen, en groet niemand onderweg. Welk 
huis gij ook binnentreedt, zegt eerst: Vrede zij dezen huize. En indien daar een zoon des 
vredes is, dan zal uw vrede op hem rusten, maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren. Blijft in 
dat huis, eet en drinkt wat men u geeft, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het 
ene huis naar het andere. 
Lucas 22:35  En Hij zeide tot hen: Toen Ik u uitzond zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt 
gij toen aan iets gebrek gehad? Zij zeiden: Aan niets. 
 
• De eerste wonderbare spijziging 
Mattheüs 14:19-21  En Hij beval de scharen, dat zij in het gras zouden gaan zitten, nam de 
vijf broden en de twee vissen, en Hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak de broden 
en gaf ze aan zijn discipelen en de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en 
werden verzadigd en zij raapten het overschot der brokken op, twaalf manden vol. Zij, die 
gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen niet 
medegerekend. 
Marcus 6:41-44 En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, sprak de 
zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, dat die ze hun zouden voorzetten, en 
de twee vissen verdeelde Hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij 
raapten de brokken op, twaalf manden vol, en ook van de vissen. En die de broden gegeten 
hadden, waren vijfduizend man.  
Lucas 9:16-17  Toen nam Hij de vijf broden en de twee vissen, en Hij zag op naar de hemel, 
sprak de zegen uit en brak ze, en Hij gaf ze aan de discipelen om ze aan de schare voor te 
zetten. En zij aten en werden allen verzadigd en het overschot werd door hen opgeraapt: 
twaalf manden met brokken. 
Johannes 6:11-13  Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen, die daar zaten, 
evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. En toen zij verzadigd waren, zeide Hij tot zijn 
discipelen: Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga. Zij verzamelden die 
dus en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, die overgeschoten waren, 
nadat men gegeten had. 
 
• De tweede wonderbare spijziging 
Mattheüs 15:34-38  En Jezus zeide tot hen: Hoeveel broden hebt gij? Zij zeiden: Zeven en 
enkele visjes. En Hij gaf aan de schare bevel, dat zij op de grond zouden gaan zitten. Daarna 
nam Hij de zeven broden en de vissen, dankte en brak ze, en Hij gaf ze aan zijn discipelen en 
de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd, en zij raapten 
het overschot der brokken op, zeven korven vol. Zij, die gegeten hadden, waren vierduizend 
mannen, vrouwen en kinderen niet medegerekend. 
Marcus 8:7-9  En zij hadden enkele visjes; en nadat Hij daarbij de zegen had uitgesproken 
zeide Hij, dat zij ook die moesten voorzetten. En zij aten en werden verzadigd en zij raapten 
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het overschot der brokken op zeven korven. En het waren er ongeveer vierduizend en Hij 
zond hen weg.  
 
• De intocht in Jeruzalem 
Mattheüs 21:2-7  Gaat naar het dorp, dat tegenover u ligt, en terstond zult gij een ezelin 
vastgebonden vinden, en een veulen bij haar. Maakt haar los en brengt haar tot Mij. En indien 
iemand u iets erover mocht zeggen, zegt dan: de Here heeft ze nodig. Hij zal ze terstond terug 
zenden. Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, toen 
hij zeide: Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een 
ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier. Nadat de discipelen heengegaan waren en 
gedaan hadden, zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en zij 
legden hun klederen erop, en Hij ging daarop zitten. 
Marcus 11:1-7  En toen zij dicht bij Jeruzalem kwamen, bij Betfage en Betanie aan de 
Olijfberg, zond Hij twee van zijn discipelen uit, en zeide tot hen: Gaat naar het dorp, dat 
tegenover u ligt, en terstond, als gij er binnenkomt, zult gij een veulen vastgebonden vinden, 
waarop nog nooit een mens heeft gezeten; maakt het los en brengt het hier. En indien iemand 
tot u zegt: Wat doet gij daar? zegt dan: De Here heeft het nodig en terstond zendt Hij het 
weder hierheen. En zij gingen heen en vonden een veulen vastgebonden bij de deur buiten aan 
de weg, en zij maakten het los. En sommigen van degenen, die daar stonden, zeiden tot hen: 
Wat doet gij daar, dat gij dat veulen losmaakt? Zij spraken tot hen, zoals Jezus gezegd had, en 
zij lieten hen begaan. En zij brachten het veulen tot Jezus en legden hun klederen daarop en 
Hij ging erop zitten. 
Lucas 19:30-35  en zeide: Gaat naar het dorp hiertegenover en als gij het binnenkomt, zult gij 
daar een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt het los 
en brengt het hier. En indien iemand u vraagt: Waarom maakt gij het los? zegt dan: De Here 
heeft het nodig. En zij, die uitgezonden waren, gingen heen en vonden het, zoals Hij hun 
gezegd had. Toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hen: Waarom maakt gij 
het veulen los? En zij zeiden: De Here heeft het nodig. En zij brachten het tot Jezus, en 
wierpen hun klederen over het veulen en hielpen Jezus er op. 
 
• Jezus betaalt de belasting 
Mattheüs 17:27  Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga gij naar de zee, werp een 
vishaak uit en de eerste vis, die bovenkomt, grijp die. En wanneer gij zijn bek opendoet, zult 
gij een zilverstuk vinden. Neem dat en geeft het hun voor Mij en voor u. 
 
• De zalving met mirre 
Mattheüs 26:7-10  kwam een vrouw tot Hem met een albasten kruik vol kostbare mirre en 
goot die uit over zijn hoofd, terwijl Hij aanlag. Toen de discipelen dit zagen, waren zij 
verontwaardigd en zeiden: Waartoe die verkwisting? Want deze mirre had duur verkocht en 
aan de armen gegeven kunnen worden. Maar Jezus merkte het op en zeide tot hen: Waarom 
valt gij deze vrouw lastig? Want zij heeft een goede daad aan Mij verricht. 
Marcus 14:3-6 En toen Hij te Betanie was in het huis van Simon de melaatse, kwam, terwijl 
Hij aan tafel aanlag, een vrouw met een albasten kruik vol echte, kostbare nardusmirre; en zij 
brak de albasten kruik en goot de mirre over zijn hoofd. En sommigen spraken 
verontwaardigd tot elkander: Waartoe dient die verkwisting der mirre? Want deze mirre had 
voor meer dan driehonderd schellingen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. 
En zij waren zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zeide: Laat haar begaan; waarom valt gij 
haar lastig? Zij heeft een goede daad aan Mij verricht. 
Lucas 7:37  En zie een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte, dat Hij aan 
tafel was in het huis van de Farizeeer. En zij bracht een albasten kruik met mirre, 
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en zij ging wenende achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten 
nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar, en kuste zijn voeten en zalfde ze met de 
mirre. 
Johannes 12:3-5  Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten 
van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren; en de geur der mirre verspreidde zich 
door het gehele huis. Maar Judas Iskariot, een van zijn discipelen, die Hem verraden zou, 
zeide: Waarom is deze mirre niet voor driehonderd schellingen verkocht en aan de armen 
gegeven? 
 
• Jezus had een geldbeheerder 
Johannes 12:6  Maar dit zeide hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat 
hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. 
Johannes 13:29  want sommigen meenden, dat Jezus, omdat Judas de kas hield, tot hem zeide: 
Koop wat wij nodig hebben voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven. 
 
• Jezus werd gezegend door de ondersteuning van vrienden 
Mattheüs 27:55-56  En daar waren vele vrouwen, die uit de verte toeschouwden, welke Jezus 
gevolgd waren uit Galilea, om Hem te dienen. Tot dezen behoorden Maria van Magdala, en 
Maria, de moeder van Jakobus en Jozef, en de moeder der zonen van Zebedeus. 
Marcus 15:40-41  Er waren ook vrouwen, die uit de verte toeschouwden, onder wie ook 
Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jakobus, de jongere, en van Joses, en Salome, 
die, toen Hij in Galilea was, Hem volgden en Hem dienden, en vele andere vrouwen, die met 
Hem opgegaan waren naar Jeruzalem. 
Lucas 8:3  en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele 
andere, die hen dienden met hetgeen zij bezaten. 
 
• De bovenzaal 
Marcus 14:15-16  En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van al het nodige voorzien. Maakt 
het daar voor ons gereed. En de discipelen gingen heen en kwamen in de stad en vonden het, 
zoals Hij hun gezegd had en zij maakten het Pascha gereed. 
Lucas 22:12-13  En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van alles voorzien: maakt het daar 
gereed. En zij gingen heen en vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij maakten het Pascha 
gereed. 
 
• De mooie kleding van Jezus 
Mattheüs 27:35  Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te 
werpen, 
Marcus 15:24  En zij kruisigden Hem en verdeelden zijn klederen door het lot te werpen, wat 
ieder ervan krijgen zou. 
Lucas 23:34  En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij 
wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. 
Johannes 19:23-24  Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en 
maakten daarvan vier delen, voor iedere soldaat een deel, en zijn onderkleed. Dit kleed nu 
was zonder naad, aan een stuk geweven. Zij zeiden dan tot elkander: Laten wij dit niet 
scheuren, maar erom loten, voor wie het zijn zal; zodat het schriftwoord vervuld werd: Zij 
hebben mijn klederen onder elkander verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot 
geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. 
 
• Het graf 
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Mattheüs 27:57-60  Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, 
genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. Deze ging naar Pilatus en 
vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven. En Jozef nam het 
lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots 
had laten uithouwen, en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, 
ging hij heen. 
Marcus 15:45  En toen hij het van de hoofdman vernomen had, schonk hij het lichaam aan 
Jozef. En deze kocht linnen en legde Hem in een graf, dat in een rots uitgehouwen was, en hij 
wentelde een steen voor de ingang van het graf. 
Lucas 23:51-53  (deze had niet ingestemd met hun raad en bedrijf), van Arimatea, een stad 
der Joden, die het Koninkrijk Gods verwachtte, deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het 
lichaam van Jezus. En na het te hebben afgenomen, wikkelde hij het in linnen en legde Hem 
in een rotsgraf, waarin nog nooit iemand gelegd was. 
 
• De specerijen, die Jozef bracht 
Johannes 19:38-41  En daarna vroeg Jozef van Arimatea, een discipel van Jezus, maar in het 
verborgen uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en 
Pilatus stond het toe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook kwam Nikodemus, die 
de eerste maal des nachts tot Hem gekomen was, en hij bracht een mengsel mede van mirre en 
aloe, ongeveer honderd pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen 
windsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven. En er was ter 
plaatse, waar Hij gekruisigd was, een hof en in die hof een nieuw graf, waarin nog nooit 
iemand was bijgezet; 
 
• Zalving na de Sabbat, de opstandingsdag 
Marcus 16:1  En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder 
van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. 
Lucas 24:1  maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de 
specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. 
 
• De 2e wonderbare visvangst 
Johannes 21:5-12  Jezus zeide tot hen: Kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Zij antwoordden 
Hem: Neen. Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij 
zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der 
vissen. Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus 
dan, toen hij hoorde, dat het de Here was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, 
en wierp zich in zee; maar de andere discipelen kwamen met het schip, want zij waren niet 
ver van het land, slechts ongeveer tweehonderd el, en zij sleepten het net met de vissen. Toen 
zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus 
zeide tot hen: Brengt van de vissen, die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord 
en sleepte het net aan land, vol grote vissen, honderd drieenvijftig; en hoewel er zovele waren, 
scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: Komt en houdt de maaltijd. Niemand van de 
discipelen durfde Hem de vraag stellen: Wie zijt Gij? Want zij wisten, dat het de Here was. 
 
• Het leven van de eerste gemeente 
Handelingen 2:44-45  En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden 
alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze 
uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; 
Handelingen 4:32-35  En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was een van 
hart en ziel, en ook niet een zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom 
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was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun 
getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er 
was ook niet een behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of 
van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de 
voeten der apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte. 
 
• Overvloed te Lystra 
Handelingen 14:17  en toch heeft Hij Zich niet onbetuigd gelaten door wel te doen, door u van 
de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en aan uw harten overvloed van spijs en 
vrolijkheid te schenken. 
 
• Paulus rijkelijk voorzien 
Filippensen 4:18  Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien; alles is aangezuiverd, nu ik 
van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb, een welriekend, een aangenaam, Gode 
welgevallig offer. 
 
• De overvloed van de gemeente te Corinthe 
2 Corinthiërs 8:14-15  maar uit het oogpunt van billijkheid kome uw overvloed voor het 
ogenblik hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou 
komen en er zodoende gelijkheid zij, zoals er geschreven staat: die veel verzameld had, had 
niet over en die weinig verzameld had, had niet te kort. 
 
• De rijkdom van Laodicea 
Openbaring 3:17-18  Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets 
gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 
raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, 
en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; 
en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 
 
• Het nieuwe Jeruzalem 
Openbaring 21:18-21 En de bouwstof van haar muur was diamant; en de stad was zuiver 
goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei 
edelgesteente versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde 
robijn, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het 
achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde 
amethist. En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort afzonderlijk was uit een 
parel; en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. 
 
Hoe ontvangen wij voorspoed? 
 
Je best doen 
Het is niet zo dat we ons handje ophouden en God vult hem wel even. 
God wil dat we ons best doen in het leven. Als we dat doen, dan wil Hij ons werk zegenen en 
zullen we voorspoedig zijn. 
De voorspoedige mensen uit de Bijbel waren gewoon mensen die hun best deden. En God 
zegende hun werk. 
Mensen die niet willen werken, maar wel van God willen ontvangen houden zichzelf voor de 
gek. 
Doe je best en verwacht van God de rest! 
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God gehoorzamen en rechtvaardig leven 
Als wij in zonde leven, niet luisteren naar God, liefdeloos zijn, dan zal dit een belemmering 
zijn voor Gods zegen. 
Maar dien je Hem, luister je, wandel je in liefde, dan zal zijn Zegen in je leven komen. 
Wie goed doet, die goed ontmoet! 
 
Jesaja 55:2  Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet 
verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in 
overvloed verlustige. 
Rechtvaardig zijn 
Psalmen 112:3  overvloed en rijkdom zijn in zijn huis, zijn gerechtigheid houdt voor immer 
stand. 
Psalmen 112:5  Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht 
behartigt; 
Spreuken 28:13  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt 
en nalaat, die vindt ontferming. 
 
Geloven in voorspoed 
Als je niet gelooft dat God je voorspoedig wil maken, dan kan Hij het ook niet doen. 
Hij wil dat jij kiest om te vertrouwen op Hem. 
Geloof dat God een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken! 
 
Deuteronomium 11:26  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: 
Deuteronomium 30:19  Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en 
de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw 
nageslacht, 
Psalmen 109:17  De vloek had hij lief (die kome over hem; de zegen wilde hij niet) die blijve 
verre van hem; 
 
Bidden voor voorspoed 
Wees vrijmoedig naar je Vader toe en vraag Hem jou voorspoedig te maken. 
Noem concreet je noden. 
 
1 Kronieken 4:10  Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch 
overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het 
kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd. 
Psalmen 118:25  Och Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed! 
 
Geven 
Als jij geeft, zal God jou geven.  
Als jij niet geeft, zal God ook jou niet geven. Dat is een Bijbels principe 
 
Spreuken 11:25  De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf 
gelaafd. 
Spreuken 3:9-10  Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw 
inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most 
overstromen. 
Psalmen 112:5  Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht 
behartigt; 
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Deuteronomium 24:19  Wanneer gij de oogst op uw akker binnenhaalt en een garve op de 
akker vergeet, dan zult gij niet teruggaan om die weg te halen; voor de vreemdeling, de wees 
en de weduwe zal die zijn, opdat de Here, uw God, u zegene in al het werk uwer handen. 
Spreuken 14:31  Wie de behoeftige verdrukt, smaadt diens Maker; maar wie zich over de 
arme ontfermt, eert Hem. 
Spreuken 19:17  Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here; Hij zal hem zijn weldaad 
vergelden. 
Lucas 6:38  Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende 
maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten 
worden. 
2 Corinthiërs 9:6-12  Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk 
zaait, zal ook mildelijk oogsten. En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, 
niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. En God is bij 
machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van 
alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, gelijk geschreven staat: 
Hij heeft uitgedeeld, aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Hij nu, 
die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en 
vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles verrijkt 
wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God 
bewerkt. Want het dienstbetoon met deze ondersteuning draagt niet alleen bij tot de behoeften 
der heiligen, maar het is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God. 
En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te 
allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn, 
 
Door het geven, uitspreken van een zegen 
Genesis 27:4  bereid mij dan een smakelijk gerecht, zoals ik het gaarne heb, en breng het mij, 
opdat ik ete; dan zal ik u zegenen, eer ik sterf. 
 
Zegenen van Israël 
Numeri 24:9  Hij kromt zich, en legt zich neder als een leeuw, en als een leeuwin; wie zal 
hem doen opstaan? Gezegend, die u zegenen; en die u vervloeken, vervloekt! 
 
Wat moeten wij doen met de voorspoed die God ons geeft? 
 
Het grote gebod is: God liefhebben en je naaste als jezelf. Als we dit doen hebben we de hele 
wet vervuld. 
 
Romeinen 13:8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander 
liefheeft, heeft de wet vervuld. 
Galaten 5:14  Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. 
 
Wat moeten wij doen met de voorspoed die God ons geeft? 
God liefhebben, onze naaste en jezelf! 
 
God liefhebben 
God is het die ons zegent en voorspoedig maakt op onze wegen. 
Wij kunnen hem onze dank geven door Hem terug te geven uit die voorspoed. 
Hem komt die dank toe en het zal Hem vreugde geven als jij uit liefde aan Hem geeft. 
 



Voorspoed 

© 2002, 2004 Henri Hüpscher / www.tellthem.nl 
 

27

Je kunt aan God geven door bijvoorbeeld: 
• Aan je eigen kerk te geven 
• Aan goede Christelijke doelen te geven 
• Aan goede niet-christelijke doelen te geven 
• Aan mensen in nood te geven 
• Open te staan voor Gods leiding. Hij zal je zeggen waaraan te geven  
 
Je kunt ook God geven, door anderen te helpen als ze hulp nodig hebben. 
 
Spreuken 3:9-10  Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw 
inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most 
overstromen. 
 
VRAAG: 
Ik heb niet zoveel geld over om aan God te geven. Wat nu? 
ANTWOORD: 
Veel mensen vinden het vervelend of moeilijk aan God te geven. Het lijkt hun wat te kosten. 
Deze manier van denken is niet juist. Geven aan God kost uiteindelijk niet, het levert je 
uiteindelijk wat op. God zal je ervoor zegenen. 
Hij wil dat jij je afhankelijk stelt van Zijn zegen en niet van het “zekere” geld uit je 
portemonnee 
In de Bijbel staat een verhaal van een vrouw die alles wat ze heeft aan God geeft. Jezus ziet 
het en zegt niet: “ja, maar mevrouwtje, dat kan je toch niet doen. Nu kom je financieel in de 
problemen.” Nee, Jezus zag dat het vrouwtje in haar afhankelijkheid, liefde en geloof aan God 
gaf. Hij wist dat God wel voor haar zou zorgen. 
Zeg tegen God: “Heer, ik geef aan U, maar u moet voor mij zorgen zoals u belooft heeft in uw 
Woord.” 
 
Marcus 12:42-44  En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, dat is een 
duit. En Hij riep zijn discipelen en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft 
het meeste in de offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben. Want allen 
hebben erin geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin geworpen, al 
wat zij had, haar ganse levensonderhoud. 
Lucas 21:1-4  Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag 
ook een behoeftige weduwe twee koperstukjes daarin werpen,  en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, 
deze arme weduwe heeft meer dan allen daarin geworpen. Want deze allen hebben van hun 
overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft van haar armoede haar ganse 
levensonderhoud erin geworpen. 
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Onze naaste liefhebben 
Liefhebben is niets anders dan de ander helpen. Hem/haar goed doen. 
God heeft ons zo lief en geeft ons uit Zijn hand. Hij wil dat wij op Hem lijken en onze naaste 
geven van de overvloed die Hij ons gaf. 
Als je een kind van God bent, dan lijk je op de Vader. 
De Vader is een Gever. Wees ook jij een gever! 
 
Geef aan de mensen die in nood zijn en help ze ook als ze hulp nodig hebben. 
In de tuin, in huis, etc.  
 
Leviticus 19:10  Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw 
wijngaard niet oplezen; dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen: Ik ben de 
Here, uw God. 
Leviticus 23:22  Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw 
veld bij uw oogst niet geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet 
oplezen; dat zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen: Ik ben de Here, uw God. 
Deuteronomium 15:7  Wanneer er onder u een arme mocht zijn, een van uw broeders, in een 
van uw woonplaatsen, in het land, dat de Here, uw God, u geven zal, dan zult gij uw hart niet 
verstokken noch uw hand gesloten houden voor uw arme broeder, 
Jesaja 58:7  Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in 
uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen 
vlees en bloed? 
Mattheüs 19:21  Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit 
en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. 
Marcus 10:21  En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Een ding ontbreekt 
u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel 
hebben, en kom hier, volg Mij. 
Lucas 18:22  Toen Jezus dat hoorde, zeide Hij tot hem: Nog een ding komt gij te kort: 
verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de 
hemelen, en kom hier, volg Mij. 
Handelingen 4:34  Want er was ook niet een behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars 
waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de 
verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; 
Romeinen 15:26  Want Macedonie en Achaje hebben goedgevonden een handreiking te doen 
aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem. 
2 Corinthiërs 8:14  maar uit het oogpunt van billijkheid kome uw overvloed voor het ogenblik 
hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er 
zodoende gelijkheid zij, 
Jakobus 2:15-16  Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks 
voedsel, en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder 
hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? 
1 Johannes 3:17  Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, 
maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? 
 
Jezelf liefhebben 
God wil ook dat jij geniet van de rijkdom, voorspoed die Hij jou geeft. 
Hij heeft het in de eerste plaats aan jou gegeven! 
Geniet ervan! Het is Gods bedoeling, dat de mens geniet van alle het goede dat er is. 
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Genesis 1:28  En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; 
vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des 
hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. 
Deuteronomium 14:26  en gij zult dat geld besteden voor alles waarin gij lust hebt, voor 
runderen of kleinvee, voor wijn of bedwelmende drank, of wat gij ook wenst, en gij zult daar 
voor het aangezicht van de Here, uw God, eten en u verheugen, gij met uw huisgezin; 
Prediker 3:13  kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is 
dat een gave Gods. 
1 Timotheüs 6:17 (Statenvertaling.)  Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij 
niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den 
levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten; 
 
Hieronder bespreken we de begrippen: tienden, collecte en offer. 
 
Tienden  
Oorsprong?  
− Abraham is de eerste waarvan we lezen dat hij tienden gaf.  

Genesis 14:20  en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft  
overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden. 
Hebreeën 7:1-4  Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste 
God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en 
hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, 
volgens de uitlegging van zijn naam: koning der gerechtigheid, vervolgens ook: koning 
van Salem, dat is: koning des vredes; zonder vader, zonder moeder, zonder 
geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God 
gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. Merkt dan op, hoe groot deze is, aan wie de 
aartsvader Abraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. 

− Jakob beloofde de Here tienden te geven van alles wat Hij hem geven zou  
Genesis 28:22  En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis 
Gods wezen, en van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven. 

 
Wat is het? 
− Eén tiende deel van al de inkomsten werd als dankbaarheid aan God de Gever van alles 

gegeven.  
Genesis 28:22  En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis 
Gods wezen, en van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven. 
Leviticus 27:30  Ook is alle tiende van het land, van het zaad des lands, van de vrucht van 
het geboomte, van de Here; het is de Here heilig. 
2 Kronieken 31:5  Toen dit woord zich verbreidde, brachten de Israelieten in grote 
hoeveelheid de eerstelingen van koren, most, olie, honig en van al wat het veld opleverde, 
en zij brachten in overvloed de tienden van alles. 

 
Van wie is het? 
− Eén tiende van al de inkomsten is wettelijk van de Here 

Leviticus 27:30  Ook is alle tiende van het land, van het zaad des lands, van de vrucht van 
het geboomte, van de Here; het is de Here heilig. 
Maleachi 3:8  Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin 
beroven wij U? In de tienden en de heffing. 

 
Wat werd ermee gedaan? 
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− Werd gegeven aan de Levieten omdat zij geen grond hadden en werkten in het heiligdom 
Numeri 18:21  Wat nu de Levieten betreft, zie, Ik geef hun alle tienden in Israël als 
erfdeel, een vergoeding voor de dienst die zij verrichten, de dienst van de tent der 
samenkomst. 
Nehemia 12:44  Te dien dage werden er mannen aangesteld over de kamers voor de 
voorraden, voor de heffingen, voor de eerstelingen en voor de tienden, om daarin bijeen te 
zamelen, naar verhouding van de akkers der steden, de wettelijke bijdragen voor de 
priesters en voor de Levieten; want Juda verheugde zich over de dienstdoende priesters en 
Levieten. 

− De Levieten gaven weer tienden van de tienden aan de priesters  
Nehemia 10:38  Een priester, een zoon van Aaron, zal de Levieten vergezellen, wanneer 
de Levieten de tienden heffen, en de Levieten zullen een tiende van de tienden brengen 
naar het huis van onze God, naar de vertrekken van het voorraadhuis. 
Numeri 18:26-28 Tot de Levieten zult gij spreken en tot hen zeggen: Wanneer gij van de 
Israelieten de tiende ontvangt, die Ik u van hen als erfdeel geef, dan zult gij daarvan als 
een heffing voor de Here een tiende van de tiende brengen, en het zal voor u als een 
heffing beschouwd worden, als ware het het koren van de dorsvloer en de inhoud van de 
perskuip. Aldus zult ook gij van al de tienden die gij van de Israelieten ontvangt, een 
heffing voor de Here brengen en gij zult daarvan de heffing voor de Here aan de priester 
Aaron geven. 

− Voor het aangezicht van God van de tienden feestmaaltijden houden, op de plaats die hij 
verkozen had om te wonen (Jeruzalem)  
Deuteronomium 14:23  Gij zult voor het aangezicht van de Here, uw God, in de plaats die 
Hij verkiezen zal om zijn naam daar te doen wonen, eten de tiende van uw koren, uw most 
en uw olie, en de eerstelingen van uw runderen en van uw kleinvee, opdat gij de Here, uw 
God, uw leven lang leert vrezen. 

− Elk derde jaar moesten alle tienden van dat jaar verzameld worden en aan de Levieten, 
vreemdelingen, wezen en weduwen gegeven worden  
Deuteronomium 26:12  Wanneer gij in het derde jaar, het jaar der tienden, gereed 
gekomen zult zijn met het afzonderen van alle tienden uit uw opbrengst, dan zult gij ze 
geven aan de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, opdat zij eten en zich 
verzadigen in uw steden. 

− Afleveren, bewaren in de voorraadkamer van de tempel  
Deuteronomium 12:11  dan zult gij naar de plaats, die de Here, uw God, verkiezen zal om 
daar zijn naam te doen wonen, alles brengen, wat ik u gebied: uw brandoffers en 
slachtoffers, uw tienden en wijgeschenken en de gehele keur der geloften, die gij de Here 
doen zult; 
Nehemia 10:38  Een priester, een zoon van Aaron, zal de Levieten vergezellen, wanneer 
de Levieten de tienden heffen, en de Levieten zullen een tiende van de tienden brengen 
naar het huis van onze God, naar de vertrekken van het voorraadhuis. 
Maleachi 3:10  Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn 
huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de 
vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 

 
Wie tienden geeft zal gezegend worden 

Maleachi 3:10  Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn 
huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de 
vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 

 
Tienden in het Nieuwe Testament 
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− Er wordt 4 maal gesproken over tienden in het NT: drie maal gaat het over de huichelarij 
van de schriftgeleerden en de Farizeeën en één maal over Abraham die tienden gaf aan 
Melchisedek, 

 
Gelden de tienden vandaag ook voor ons? 
− De tienden vielen onder de wet. Wat wordt o.a. gezegd over de wet in het NT 

Romeinen 6:14  Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet 
onder de wet, maar onder de genade. 
Romeinen 7:6  maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons 
gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat 
der letter. 
Romeinen 10:4  Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die 
gelooft. 
Galaten 3:10  Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; 
want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat 
geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. 

− God laat duidelijk zien dat er andere geboden (wetten) in het nieuwe verbond gelden.  
Johannes 8:3-11  En de schriftgeleerden en de Farizeeen brachten een vrouw, op overspel 
betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op 
heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen 
zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te 
brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef 
met de vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide 
tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij 
neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te 
beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus 
richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En 
zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van 
nu af niet meer!  

 
Als Jezus het OT aanhield dan zou hij hebben gezegd: “stenigen!” Maar, hij kwam met 
het nieuwe verbond en zei: “genade!” 

 
Handelingen 15:5-10, 19-20  Maar er stonden uit de partij der Farizeeen enigen op, die 
gelovig geworden waren, en zeiden, dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van 
Mozes te houden. En de apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te 
overwegen. En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op en zeide tot 
hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, 
opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. 
En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven evenals ook 
aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart 
reinigende. Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te 
leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen? 19-20 Daarom ben ik 
van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig 
vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afGoden 
bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.  

 
Als Petrus het OT aanhield dan zou hij hebben gezegd: “besnijden!” Maar, hij kwam met 
het nieuwe verbond en zei: “leg ze geen juk op de schouder, val ze niet verder lastig!” 
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Galaten 2:3-4  Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, toch 
niet gedwongen zich te laten besnijden; en dat met het oog op de binnengedrongen valse 
broeders, lieden, die waren binnengeslopen, om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus 
hebben, te bespieden, en zo ons tot slavernij te brengen. 
Galaten 5:1-7  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt 
dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u 
laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat 
besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Gij zijt los van Christus, als gij 
door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij. Wij immers verwachten 
door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen. Want in Christus Jezus 
vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende. 
Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer 
gehoorzaamt? 
 
Als Paulus het OT aanhield dan zou hij hebben gezegd: “besnijden!” Maar, hij kwam met 
het nieuwe verbond en zei: “Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus 
u geen nut doen!” 

 
Handelingen 10:10:9-15, 28-29  De volgende dag, terwijl dezen onderweg waren en de 
stad naderden, ging Petrus omstreeks het zesde uur op het dak, om zijn gebed te 
verrichten. En hij werd hongerig en verlangde te eten, en terwijl men iets gereed maakte, 
geraakte hij in zinsverrukking, en hij zag de hemel geopend en een voorwerp nederdalen 
in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken nedergelaten werd op de aarde; 
hierin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde en allerlei vogelen 
des hemels. En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Maar Petrus 
zeide: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, dat onheilig of onrein was. En 
nogmaals ten tweeden male, kwam een stem tot hem: Wat God rein verklaard heeft, 
moogt gij niet voor onheilig houden. 28-29  en hij sprak tot hen: Gij weet, hoe het een 
Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet-jood; doch mij heeft God doen 
zien, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder 
tegenspreken op uw uitnodiging gekomen. Ik zou nu wel willen weten, om welke reden 
gij mij uitgenodigd hebt. 

 
Als Petrus het OT aanhield dan zou hij hebben gezegd: “Ik mag niet met niet-joden 
omgaan!” Maar, hij kwam met het nieuwe verbond en zei: “mij heeft God doen zien, dat 
ik niemand onheilig of onrein mag noemen!” 

 
Kolossensen 2:16-17  Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op 
het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn 
van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. 
 
Als Paulus het OT aanhield dan zou hij hebben gezegd: “eet geen onrein eten, drink dit 
niet, houdt die feestdag, nieuwe maan en sabbat!” Maar, hij kwam met het nieuwe 
verbond en zei: “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake dingen, die slechts een 
schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is!” 
 

− Paulus zegt dat de Joden de heidenen niet de wet moeten opleggen, maar dat zij, de 
heidenen zich van een paar dingen moeten onthouden 
Handelingen 15:19-20 Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen 
tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben 
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te onthouden van wat door de afGoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van 
bloed. 
Handelingen 15:29 Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen 
last op te leggen dan dit noodzakelijke: onthouding van hetgeen de afGoden geofferd is, 
van bloed, van het verstikte en van hoererij; indien gij u hier voor wacht, zult gij wel 
doen. Vaart wel! 
Handelingen 21:25  Maar inzake de heidenen, die tot het geloof gekomen zijn, hebben wij 
als ons oordeel geschreven, dat zij zich hebben te wachten voor wat de afGoden geofferd 
is, voor bloed, voor het verstikte en voor hoererij. 

− Als iemand zegt dat het geven van de tienden (de wet) voor nu geldt dan moet hij de hele 
wet houden. 
Galaten 4:21  Zegt mij, gij, die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? 
Galaten 5:3  Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de 
gehele wet na te komen. 

− Als iemand zegt dat het geven van de tienden (de wet) voor nu geldt dan moet hij ook de 
gevolgen accepteren als hij een keer niet de tienden betaalt. 
Maleachi 3:8-9  Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: 
Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij 
berooft gij, gij volk in zijn geheel. 
Hebreen 10:28  Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder 
mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. 
Jakobus 2:10  Want wie de gehele wet houdt, maar op een punt struikelt, is schuldig 
geworden aan alle geboden. 

− In het nieuwe verbond geldt één gebod en als je dat houdt heb je de ganse wet vervult. 
Mattheüs 22:36-40  Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult 
de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 
verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. 
Romeinen 13:8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander 
liefheeft, heeft de wet vervuld. 
Galaten 5:14  Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. 
Jakobus 2:8  Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: Gij zult 
uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wel. 

− God wil dat we niet langer door de wet leven, maar door de Geest 
Romeinen 8:2  Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus 
vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods. 
Romeinen 8:4  opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees 
wandelen, doch naar de Geest. 
Galaten 5:18  Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 

 
Wat moeten wij dan met de tienden? (Hieronder volgt mijn eigen mening waarvan ik denk dat 
      het goede principes zijn.) 
− Niet als wet gebruiken, maar als een goed principe van onze dankbaarheid aan God 

Ik ben van mening dat de tienden niet een wet zijn die we elkaar kunnen opleggen. Als je 
dat wel vindt, dan moet je ook de rest van de wet houden. 
Deze wet van God was wel zeer goed, omdat door deze manier in vele noden werd 
voorzien van het werk van God.  
Vandaag de dag is er net zo goed geld nodig voor het Koninkrijk van God. Het is dus 
goed om aan God te geven. Hoeveel zou je dan aan God geven? Nou, als je dat aan mij 
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vraagt; één tiende van je hele (bruto) inkomen vind ik wel een goed uitgangspunt.  
Ik leg je hier dus geen wet op, maar wil je aansporen om aan God te geven. God zal je er 
ook zeker voor zegenen  
Lukas 6:38  Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende 
maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u 
wedergemeten worden. 
Wat in het OT een wet was, vind ik een goed principe voor nu. 

− Geven aan de gemeenteleiders van jouw kerk (“de levieten, priesters, tempeldienaren.) 
In het OT werden de tienden gegeven aan de geestelijke leiders. Zij gebruikte dit op een 
eerlijke en verantwoorde manier. Geef jouw giften ook aan de gemeente leiding 
Heb vertrouwen in hen dat zij wel weten aan wie, hoeveel ze moeten geven of voor wat zij 
de giften moeten gebruiken. 

− Als gemeente gebruiken om te genieten van de overvloed die God geeft (feestmaaltijden.) 
Denk niet als gemeente dat je niet eens mag genieten van de rijkdom die je hebt. 
Geniet er samen van. Maak er een feest van en dank God ervoor. 

− Gebruiken om aan de naaste te geven (Levieten, vreemdelingen, wezen en weduwen.) 
Denk als gemeente aan de mensen die het moeilijk hebben en wees een zegen voor hen. 

− Geven aan je eigen thuisgemeente (de voorraadkamer van de tempel)  
Het is goed hier en daar giften te doen. Maar je bent deel van een plaatselijke gemeente 
die uitgaven heeft. Het is wel zo redelijk, dat jij als deel van dat gezin ook bijdraagt, zodat 
je samen de lasten kunt dragen. 

− Geven met een blij hart en luisteren naar God, wat Hij van je vraagt 
We geven niet omdat dat nou eenmaal moet. We geven uit liefde!  
Ook willen we luisteren naar God. Hij wil ons door de Geest leiden.  
Hij zal ons leiden om te geven, op momenten als Hij dat wil. 

 
Collecte 
De Bijbel kent het woord collecte niet. 
Als je collecteert dan zamel je iets in voor een doel. Collecte is een ander woord voor 
inzameling. 
Toen de tabernakel moest worden gebouwd, gaf God opdracht om een collecte, inzameling te 
houden daarvoor. Door de collecte werd voorzien in een nood. 
Paulus had een afspraak met de gemeente te Corinthe dat ze zelf naar hun vermogen geld 
apart legden. Als hij dan kwam, dan lag het voor hem klaar. Door de collecte werd voorzien 
in een nood. 
 
Exodus 25:2  Zeg tot de Israelieten, dat zij voor Mij een heffing inzamelen; van iedere man, 
wiens hart hem dringt, zult gij voor Mij een heffing inzamelen. 
1 Corinthe 16:1-2  Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij, evenals ik het 
in de gemeenten van Galatie geregeld heb: elke eerste dag der week legge ieder uwer naar 
vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen 
moeten gehouden worden. 
 
Offer 
Offer betekent: gift, tribuut, offer, gave, geschenk 
Door te offeren stelden de mensen zich afhankelijk van God. De hartsgesteldheid van het 
offer was belangrijk. Als dank of voor vergeving van zonden kon je een offer (gave) doen. Je 
stelde je dan afhankelijk van God.  
Een offer (gave) hoeft niet altijd veel van jezelf te kosten. Bij het offeren van Kain en Abel 
ging het er niet om of het ene offer meer koste dan het andere, maar de hartsgesteldheid. 
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Paulus ontving giften en zo werd voorzien in zijn nood. Dit was ook een offer (gave) aan 
God. De mensen erkenden Paulus als van God. Met hun offer (gave) stelden ze zich 
afhankelijk van God. Zo’n offer is God welgevallig. 
 
Filippensen 4:18  Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien; alles is aangezuiverd, nu ik 
van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb, een welriekend, een aangenaam, Gode 
welgevallig offer 
 
Voorspoed met betrekking tot evangelisatie 
 
Het Koninkrijk van God moet gebouwd worden. Hier is veel geld voor nodig. 
Samen met God bouwen wij aan Zijn koninkrijk. 
God geeft, en wij geven!. 
 
Vele rijken zijn verstrikt in hun rijkdom 
Mattheüs 13:22  De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de 
wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. 
Mattheüs 19:23  Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het 
Koninkrijk der hemelen binnengaan. 
Mattheüs 19:24  Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog 
van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. 
Marcus 10:23  En Jezus, rondziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij, die 
geld hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan. 
Lucas 18:24  En Jezus zag hem aan en zeide: Hoe moeilijk kunnen zij, die geld hebben, in het 
Koninkrijk Gods ingaan. 
 
De armen heb je altijd bij je 
Mattheüs 26:11  De armen hebt gij immers altijd bij u, maar Mij hebt gij niet altijd. 
 
Vertrouw op Hem, Hij zal voorzien in elke nood 
Mattheüs 10:9-10  Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, van geen reiszak 
voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel 
waard. 
Marcus 6:8  En Hij gebood hun niets mede te nemen voor onderweg, dan alleen een staf; geen 
brood, geen reiszak, geen geld in de gordel, 
Lucas 10:7-8: “Blijft in dat huis, eet en drinkt wat men u geeft, want de arbeider is zijn loon 
waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. En als gij in een stad komt, waar men u 
ontvangt, eet wat u wordt voorgezet,” 
Lucas 22:35  En Hij zeide tot hen: Toen Ik u uitzond zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt 
gij toen aan iets gebrek gehad? Zij zeiden: Aan niets. 
1 Korintiërs 9:7-14: “Wie doet ooit dienst in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant 
een wijngaard zonder van de vrucht daarvan te eten? Of wie weidt een kudde en geniet niet 
van de melk der kudde? Spreek ik hier soms van menselijk standpunt, of spreekt ook de wet 
niet van deze dingen? Want in de wet van Mozes staat geschreven: Gij zult een dorsende os 
niet muilbanden. Bemoeit God Zich soms met de ossen? Of zegt Hij dit in elk geval om 
onzentwil? Ja, om onzentwil werd het geschreven, omdat de ploeger moet ploegen in hope, en 
wie dorst moet dorsen in de hoop zijn deel te ontvangen. Indien wij het zijn, die voor u het 
geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel, dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten? 
Indien anderen deel hebben aan de bevoegdheid over u, wij niet veel meer? Doch wij hebben 
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van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles om geen hindernis 
voor het evangelie van Christus op te werpen. Weet gij niet, dat zij, die in het heiligdom de 
dienst verrichten, van het heiligdom eten, en zij, die het altaar bedienen, hun deel ontvangen 
van het altaar? Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, 
dat zij van het evangelie leven.” 
 
Sommige mensen leggen schatten op, terwijl het de laatste dagen zijn 
Jakobus 5:3  uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees 
verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. 
 
Een werker in het Koninkrijk mag niet geldzuchtig zijn 
1 Timotheüs 3:3  niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar vriendelijk, niet strijdlustig 
of geldzuchtig, 
 
Het evangelie is gratis 
1 Korintiërs 9:18: “Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn evangelieprediking het evangelie om 
niet te mogen brengen, en zo van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te 
maken.” 
2 Korintiërs 2:17: “Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, 
maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods 
aangezicht.” 
2 Korintiërs 11:7: “Of heb ik er verkeerd aan gedaan, dat ik, om u te verhogen, mijzelf 
vernederde door u om niet het evangelie Gods te verkondigen?” 
 
Vermaningen en opmerkingen voor de gelovige 
 
Werken is goed 
Prediker 5:12  Zoet is de slaap van hem die werkt, of hij weinig of veel eet; maar de 
verzadiging van de rijke laat hem in het geheel niet slapen. 
Spreuken 10:4  Een trage hand maakt arm, maar de hand des vlijtigen maakt rijk. 
Spreuken 13:11  Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand 
vergadert, wordt rijk. 
 
Beter arm en recht dan rijk en krom 
Psalmen 37:16  Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele 
Goddelozen; 
Spreuken 28:6  Beter een arme die in oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen 
gaat, al is hij rijk. 
Spreuken 28:11  Een rijk man moge wijs zijn in eigen ogen, een arme die verstandig is, 
doorziet hem wel. 
 
Je neemt je rijkdom niet mee in de dood 
Psalmen 49:16  Vrees niet, als iemand rijk wordt, als de heerlijkheid van zijn huis toeneemt, 
 
Vertrouw niet op je rijkdom, dat leidt tot verderf 
Psalmen 52:7  (52-9) Ziedaar de man die God niet tot zijn veste stelde, maar die op zijn grote 
rijkdom vertrouwde, zich sterk waande door wat zijn onheil werd. 
Spreuken 11:28  Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen; maar als fris loof zullen de 
rechtvaardigen uitspruiten. 
Spreuken 28:20  Een betrouwbaar man heeft veel zegen, maar wie naar rijkdom jaagt, blijft 



Voorspoed 

© 2002, 2004 Henri Hüpscher / www.tellthem.nl 
 

37

niet ongestraft. 
Spreuken 28:22  Een man, boos van oog, hunkert naar rijkdom, en hij weet niet, dat gebrek 
hem zal overkomen. 
Lucas 12:21  Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. 
1 Timotheüs 6:9  Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele 
dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 
1 Timotheüs 6:10  Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken 
zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. 
 
Rijkdom is vergankelijk 
1 Petrus 1:18  wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht 
van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, 
 
Je sieraad is niet uitwendig 
1 Petrus 3:3  Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of 
het dragen van gewaden, 
 
Roem niet in je rijkdom 
Jeremia 9:23  Zo zegt de Here: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet 
op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, 
 
Er zijn belangrijkere dingen dan rijkdom 
Jakobus 5:3  uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees 
verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. 
 
In de eindtijd zullen velen geldgierig zijn 
2 Timotheüs 3:2  want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, 
kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 
 
Ga niet met geldgierigen om 
1 Corinthiërs 5:10-11  niet met de hoereerders uit deze wereld in het algemeen of met de 
geldgierigen en oplichters of afGodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten 
gaan. Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een 
broeder, een hoereerder, geldgierige, afGodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; 
met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. 
 
Geldgierigen zullen het Koninkrijk niet beërven 
1 Corinthiërs 6:10  Dwaalt niet! Hoereerders, afGodendienaars, overspelers, schandjongens, 
knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het 
Koninkrijk Gods niet beerven. 
Efeziërs 5:5  Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, 
onreine of geldgierige, dat is een afGodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus 
en God. 
 
Een geestelijk leider moet niet geldgierig zijn 
1 Timotheüs 3:3  niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar vriendelijk, niet strijdlustig 
of geldzuchtig, 
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Rijkdom verzadigt niet 
Prediker 5:10  Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, 
van inkomsten. Ook dit is ijdelheid. 
 
Dien de Here met vreugde en blijdschap vanwege al uw overvloed 
Deuteronomium 28:47  Omdat gij de Here, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend 
hebt vanwege al uw overvloed, 
 
Jaag geen ijdele dingen na 
Spreuken 28:19  Wie zijn akker bewerkt, zal zich met brood verzadigen; maar wie ijdele 
dingen najaagt, zal zich met armoede verzadigen. 
 
Geef uit je overvloed aan de ander die gebrek heeft 
2 Corinthiërs 8:14  maar uit het oogpunt van billijkheid kome uw overvloed voor het ogenblik 
hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er 
zodoende gelijkheid zij, 
 
Wijsheid is beter dan rijkdom 
1 Koningen 3:11  En God zeide tot hem: Omdat gij dit gevraagd hebt, en voor u geen lang 
leven hebt gevraagd, en geen rijkdom, en ook niet gevraagd hebt het leven uwer vijanden, 
maar voor u inzicht hebt gevraagd om een rechtszaak te kunnen horen, 
Spreuken 16:16  Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is 
het, verstand te verwerven dan zilver! 
Spreuken 20:15  Al heeft men goud en een menigte koralen, het kostbaarste kleinood zijn 
verstandige lippen. 
 
Een goede naam, gunst is beter dan rijkdom 
Spreuken 22:1  Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en 
goud. 
 
Wie van verkeerd vermaak houdt, zal gebrek lijden 
Spreuken 21:17  Wie van vermaak houdt, zal gebrek lijden; wie olie en wijn liefheeft, wordt 
niet rijk. 
 
Heb rijk en arm lief, hun aller Maker is de Here. 
Spreuken 22:2  Rijken en armen ontmoeten elkander; hun aller Maker is de Here. 
 
Rijkdom baat niet ten dage des toorns 
Spreuken 11:4  Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood. 
Ezechiël 7:19  Hun zilver zullen zij op straat werpen en hun goud zal een voorwerp van 
afschuw zijn; hun zilver en goud zullen hen niet kunnen redden op de dag van de 
verbolgenheid des Heren; zij zullen zich daarmee niet kunnen verzadigen, noch daarmee hun 
binnenste kunnen vullen, want het is hun een struikelblok tot ongerechtigheid geweest. 
 
Tob je niet af voor rijkdom 
Spreuken 23:4  Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af; 
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Onrechtmatige rijkdom leidt tot verderf 
Jeremia 17:11  Een veldhoen, dat eieren uitbroedt, die het niet gelegd heeft, zo is wie zich 
rijkdom verwerft, maar op onrechtmatige wijze; op de helft zijner dagen zal hij die moeten 
achterlaten, en bij zijn einde zal hij een dwaas zijn. 
 
Rijkdom kan het woord verstikken 
Mattheüs 13:22  De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de 
wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. 
Mattheüs 19:23  Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het 
Koninkrijk der hemelen binnengaan. 
Mattheüs 19:24  Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog 
van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. 
Marcus 4:19  maar de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten 
naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. 
Marcus 10:25  Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een 
rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. 
Lucas 8:14  Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden 
zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht. 
Lucas 18:23  Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk. 
Lucas 18:25  Want het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat 
een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. 
 
Uitspraken met betrekking tot voorspoed 
 
1. Alles wat we ontvangen of zullen ontvangen van God komt door het verlossingswerk van 

Jezus. (Henri Hüpscher.) 
2. Ik heb Mijn volk gezegd dat ze kunnen hebben wat ze zeggen, maar zij zeggen wat ze 

hebben. (Charles Capps.) 
3. Maak van de plek, de situatie waar je bent, gewild of ongewild iets goeds. Zie het leven 

van Jozef. (Henri Hüpscher.) 
4. Als je in 1001 dingen God vraagt te voorzien en zegt: “geef het mij”, dan is dat geen 

manipulatie maar spreuken 3:5-6, Vertrouw op de Here met uw ganse hart. (Henri 
Hüpscher.) 

5. Financieel investeren in je huwelijk is de beste financiële investering die je kunt doen. 
(Henri Hüpscher.) 

6. Liefde wil de nood van de ander geledigd zien. (Henri Hüpscher.) 
7. Als jij je naaste niet geeft wat hem toekomt, geeft God het ook niet aan jou. (Henri 

Hüpscher.) 
8. God wil dat u vandaag gelooft en dat u vandaag alles hebt. (Smith Wigglesworth.) 
9. Spreek tot de berg! Spreek tot de berg! Als Jezus spreekt tot de berg, spreek ook ik tot de 

berg. (Henri Hüpscher.) 
10. Als je het niet meer ziet zitten. Tel je zegeningen één voor één. Vertel eens wie God is en 

wat Hij doet. Doe dit hardop, of tegen iemand anders en je zal verandering zien. (Henri 
Hüpscher.) 
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Voorbeelden van voorspoed 
 
Eens, in Chicago zei Moody tegen mij: “Tot mijn verwondering heb ik ontdekt dat wij voor 
het werk hier en in Northfield twintigduizend dollar te kort komen. Wij hebben dit geld nodig 
en wij zullen het door gebed ontvangen.” Hij sprak er met geen woord over met iemand die 
ons ook maar in het geringst had kunnen helpen, maar vertrouwde geheel op God en bad: ”Ik 
heb twintigduizend dollar nodig voor mijn werk. Heer, stuur mij dit geld op een zodanige 
wijze dat ik weet dat het rechtstreeks van U komt,” God verhoorde dit gebed. (R.A.Torrey, 
over D.L. Moody.) 
 
“Ik bad tot God dat Hij genade zou hebben, net als een vader genade met zijn kinderen heeft. 
Ik herinnerde God eraan wat de gevolgen zouden zijn, in de levens van gelovigen en 
ongelovigen, als wij het werk moesten opgeven als gevolg van een gebrek aan geld, en dat Hij 
het daarom niet zou toestaan te mislukken.” Toen George wandelde en bad ontmoette hij een 
broeder, groette hem en liep verder, maar de broeder rende achter hem aan en gaf hem één 
pond voor de wezen. “Zo beantwoorde de Heer snel mijn gebed.” (George Müller.) 
 
Na zesendertig dagen bidden, ontving George één duizend pond voor het bouwen van het 
weeshuis. Het was de grootste gift die hij tot dan toe ontvangen had. Hij zei: “maar ik was 
even kalm en rustig als dat ik één shilling zou hebben ontvangen omdat ik verwachtte een 
antwoord op mijn gebed te ontvangen. Zelfs als vijf of tienduizend pond zou worden gegeven, 
het zou me niet verbazen. (George Müller.)  
 
Al een poosje wilde ik een New King James Bijbel kopen. Maar nergens kon ik de goede 
vinden. Toen was ik voor een conferentie in Amerika en verbleef daar bij vrienden. Ik 
vertelde dat ik daar zo’n Bijbel wilde kopen. Even later kwam één van hun dochters met een 
Bijbel aanlopen. Ze had die net een paar dagen daarvoor van haar baas gekregen. Ze werkte in 
een boekwinkel. Het was de goede vertaling. Was handgemaakt en zag er mooi uit. 
De volgende dag vertelde ze me dat het een exclusieve Bijbel was die 99 dollar waard was. 
Een Bijbel van zo’n 250 Nederlandse guldens. Dit was een hele zegen. (Henri Hüpscher.)
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Nawoord 
 
De Vader wil Zijn kinderen zegenen. Hij is de grootste Gever die er is. 
Ga nu ook jij een gever worden en God zal jou geven. 
Leef met Hem en verwacht van Hem grote dingen. 
Hij wil je voorspoedig maken en er voor zorgen dat je in niets te kort komt.  
 
 
 


