
20220511 Verslag avond over Inkomen en bezit, welke keuzes kun je maken. 

 

Vrienden maken met de Mammon?! 

Als opwarmertje begonnen we met de volgende stellingen: 

1.Het inkomen is scheef verdeeld maar het is een persoonlijke verantwoordelijkheid om daar 

goed mee om te gaan. 

2. Verantwoord beleggen is zo ingewikkeld, dat ik vertrouw op de keuze van mijn bank of 

pensioenfonds. 

3. Als mijn geld gebruikt wordt zoals ik wil, neem ik een lager rendement voor lief, denk bv. 

aan Oikocredit. 

4. Geld bewaren voor “je oude dag” is ouderwets want de overheid betaalt toch alle zorg. 

5. Geld oppotten voor je eigen nageslacht is onethisch, daarom moet de erfbelasting flink 

omhoog. 

6. Goede belastingregels is de meest democratische wijze om te werken aan eerlijke 

verdeling. 

7. Bijbelse waarden als rechtvaardigheid, vrede en opkomen voor de schepping bepalen mijn 

omgaan met inkomen en bezit. 

Veel facetten van het thema werden hiermee zichtbaar. 

 

Daarna kwam de spreker Koert Jansen met een inspirerend verhaal dat om een persoonlijk 

vervolg vraag. Inkomen en bezit, we vinden het vaak moeilijk om daar over te praten. In onze 

cultuur is het zo “privé”. Toch lukte het om met een kleine groepje belangstellende deze 

vragen te bespreken.  

De spreker liet zien hoe belangrijke filosofen maar ook de bijbel veel aandacht besteedt aan 

dit thema.  

 

Wat zijn de verschillende perspectieven op bezit.  

Meestal denken mensen: Bezit, het is van mij; ik heb het verdiend; ik zoek maximaal 

rendement; hoe meer ik heb, hoe beter. 

Een meer bijbels denken over bezit is: Het is mij toevertrouw; ik heb het ontvangen; ik zoek 

financieel, sociaal en ecologisch rendement; er is een grens aan wat ik nodig heb. 

 

De spreker reikte voor het maken van keuzes de volgende richtlijnen aan: SHARE 

Steward: Beschouw jezelf als rentmeester die met zijn bezit God wil dienen en tot zegen wil 

zijn voor zijn omgeving.  

Hope: durf te hopen op een betere wereld en je bezittingen daarvoor in te zetten.  

Aim: bepaal hoeveel je nodig hebt en maak een bijpassend plan. Probeer een balans te 

vinden tussen financieel, sociaal en ecologisch rendement. 

Release. Behaal je meer financieel rendement dan nodig? Pot niet op maar geef het weg of 

neem grotere risico’s om een hoger sociaal en ecologisch rendement te behalen. 

Engage. Weet wat je bezittingen doen in de wereld en bekommer je daarom.  Wees eerder 

een investeerder dan een belegger. 

 

De spreker eindigde met praktische informatie over duurzaam sparen en beleggen. 

Sparen 

 

Beleggen  

-Duurzaam, verantwoord, ethisch, ESG, impact: what is in a name? 



-Europese richtlijn (tegengaan greenwashing) 

-Do no harm versus do good 

-Kost het rendement? 

 

Enkele nuttige websites 

- Toolkit Groene Kerken / Omgaan met geld 

-Eerlijke bankwijzer 

-Morningstar sustainability rating 

Boekentip 

Geld en Goed van Alain Verheij 

 

https://toolkit.groenekerken.nl/thema/omgaan-met-geld/
https://eerlijkegeldwijzer.nl/home-eerlijke-geldwijzer/
https://www.morningstar.nl/nl/news/201636/zo-gebruik-je-de-morningstar-sustainability-rating.aspx

