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VOORAF

Kerkenpakket voor de campagne
‘Gerechtigheid in Geld’
Micha Nederland heeft materiaal ontwikkeld als
onderdeel van de campagne ‘Gerechtigheid in
Geld’, gericht op het belangrijke onderwerp van
belastingontwijking. Zondag 13 december zal
Micha Nederland specifiek aandacht vragen in
en buiten kerken voor deze campagne.
Micha Nederland vindt dat gerechtigheid in
geld niet alleen iets voor CEO’s, banken en
multinationals. Het gaat ook over ons eigen
geld en over het koopgedrag van iedereen. Het
rechtvaardig en eerlijk omgaan met geld is niet
alleen voor ons als Nederlanders belangrijk,
maar ook voor mensen in ontwikkelingslanden
die vaak de gevolgen van belastingontwijking
ondervinden.
Het kerkenpakket biedt een handreiking voor
het maken van preken, aanzet tot liturgie,
materiaal voor kindernevendiensten, materiaal
om met jongeren aan de slag te gaan en een
gespreksvorm voor een goed gesprek na afloop
van de kerkdienst. Naast het materiaal voor
een themazondag zijn er materialen beschikbaar voor (Bijbel)kringen en jeugdvereniding/
clubs binnen uw gemeente.
Passend bij uw eigen situatie en gaven kunt u
de zaak van gerechtigheid in geld aan de orde
te stellen in uw kerk. We hopen zo u en uw gemeente te kunnen ondersteunen en kerkleden
te brengen en kerkleden te brengen tot verantwoordelijkheid en inzet voor onze en andere
samenlevingen. Biddend tot God om Zijn zorg
voor mens en wereld.
Dit materiaal is geschreven voor zondag 13
december 2015, maar is elke zondag te gebruiken.
Wij zijn erg benieuwd of het Kerkenpakket behulpzaam is en horen dat dan ook graag van u!
Uw reactie mag naar info@michanederland.nl
We wensen u een gezegende zondag toe!
Coendert Slendebroek
Campagneleider Gerechtigheid in Geld
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PREEKSCHETS 1
HET HEMD VAN JE LIJF VRAGEN

Corjan Matsinger is eigenaar van Young & Holy, theoloog,
spreker, auteur en jongerenwerker.
Kerntekst Lucas 3: 10-14
10) De mensen vroegen hem: ‘wat moeten we dan doen?’ 11) Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12) Er kwamen ook
tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13) Hij zei tegen
hen: ‘vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14) Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat
moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem
genoegen met je soldij.’
Inleiding
De evangelist Lucas schetst Johannes de Doper als de markante wegbereider van Jezus. Na 400 jaar
‘stilte’ is er weer een heuse profeet in Israël. Grote groepen mensen komen naar het gebied van de Jordaan om te luisteren naar de boetepreken van de profeet en zich te laten ‘dopen’. De mensen zijn geraakt
door de woorden van deze ‘nieuwe Elia’.
Johannes doopte de mensen; dit ritueel was niet onbekend in de dagen van Jezus. De priesters moesten
zich bijvoorbeeld dagelijks ritueel wassen (mikwa) tijdens de tempeldienst en heidenen die over wilden
gaan naar het jodendom ondergingen de zogenaamde ‘proselietendoop’. Sommige stemmen gaan op dat
Johannes zich aangetrokken voelde tot de Essenen, een groep gelovigen die zich terug had getrokken in
de woestijn om zo zuiver mogelijk te leven. In deze community speelden rituele baden ook een belangrijke
rol. De doop van Johannes was een doop van bekering, door onder te gaan in het water geef je aan schuldig te zijn, je hebt ‘vuile handen’ en verlangt ernaar om gereinigd op te staan in een nieuw leven.
Na deze daad van overgave, na dit markeringsmoment komen de vragen als vanzelf bovendrijven. De
mensen willen een nieuw leven binnengaan, maar welke manier van leven past bij deze beweging?
De deeleconomie van het Koninkrijk: kiezen of delen
Het is een bont gezelschap aan mensen wat uitloopt om de boodschap van Johannes te horen. Er klinkt
dan ook vanuit diverse groepen mensen de vraag om een praktische vertaalslag van de boodschap. Johannes spreekt in de kerntekst specifiek tot drie groepen mensen:
Het volk (vers 10-11)
De Israëlieten worden opgeroepen om hun basisbenodigdheden te delen. Eten en onderkleren. In een
land waar veel mensen structureel honger lijden vraagt de profeet om je eten te delen. Maar de nieuwe
beweging van God vraagt het hemd van je lijf. De Israëlieten droegen als basis tenue; een onderkleed.
Het onderkleed was een wijd, lang hemd met mouwen. Het reikte minstens tot aan de knieën en het
werd over het blote lijf gedragen. De deeleconomie van het Koninkrijk gaat niet over de extra’s of om
liefdadigheid, het raakt de mensen in de basis van hun bestaan.
De tollenaren (vers 12-13)
Tollenaars moesten aan hun Romeinse bazen afdragen wat voor hen was vastgesteld. Alles wat ze
meer vingen, was voor henzelf. Johannes zegt dat ze niet meer moeten vragen dan hun is opgedragen.
Niet meer vragen dan eerlijk is. Volgens sommige uitleggers betekende dit dat Johannes het de tollenaars eigenlijk nagenoeg onmogelijk maakte om hun beroep nog uit te oefenen.
De soldaten (vers 14)
Bij de soldaten hetzelfde: veel soldaten werden geronseld met de belofte dat je na het vechten te eigen
bate mocht plunderen en dat je als onderdeel van een bezettingsmacht je eigen inkomen mocht gene-
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reren via de bevolking. Niemand uitschudden of afpersen betekende dat je een soberder leven moest
leiden. Genoegen nemen met je soldij betekent dat je het leven zoals je het gewend was, anders moet
gaan inrichten.
Toepassing
Johannes antwoord op het ‘Wat moeten we doen?’ is verassend, eenvoudig en doeltreffend. Hij kiest niet
voor het gewapende verzet zoals Zeloten, niet de weg van de afzondering zoals de Essenen en bewandeld
een andere strategie dan de Schriftgeleerden en de Farizeeërs. Johannes roept op tot een deeleconomie.
Delen is het nieuwe hebben. Het Koninkrijk vraagt om een eerlijke verdeling van geld en goederen. De
economie van het Koninkrijk draait om eerlijkheid, wederzijdse afhankelijkheid en het helpen van de naaste
in nood. Johannes draait er niet om heen. Zijn praktische richtlijnen hebben ook nu radicale consequenties
voor je levensstijl, je werk en inkomen. De mensen vragen Johannes de hemd van het lijf. Johannes vraagt
de mensen als antwoord de hemd van het lijf.
Achtergrondinformatie (1) Lucas interesse in rijkdom en armoede
Lucas is waarschijnlijk de enige ‘heidense’ auteur in het Nieuwe Testament. Hij was arts als beroep en heeft
een Latijnse naam (Lucius – Kolossenzen 4:10-14). Hij gebruik in zijn aanhalingen van het Oude Testament
de Septuaginta, de Griekse versie van het Oude Testament. Hij is een wereldburger die drie keer met Paulus op zendingsreis is geweest.
Lucas heeft van de vier evangelisten verreweg de meeste aandacht voor de thematiek van rijkdom en armoede. Hij geeft ons informatie die andere schrijvers niet bieden zoals:
• De lofzang van Maria met daarin de frase: ‘omdat hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd.’ (1:48-53).
• Die ‘lage staat’ blijkt onder andere uit het feit dat Maria voor haar reiniging slechts twee jonge duiven kan
aanbieden omdat ze zich geen lam kan permitteren (2:22-24; Leviticus 12:6-8).
• Lucas vertelt over de praktische richtlijnen die Johannes de Doper geeft (3:10-14).
• Lucas geeft de zaligsprekingen een eigen accent: ‘zalig de armen, want voor u is het Koninkrijk van
God.’ (6:20).
• Lucas vertelt over Jezus afhankelijkheid van een aantal rijke vrouwen (8:2-3).
• Lucas vertelt het verhaal over de rijke man die een feestmaal aan moet richten, voor de mensen die hem
niet terug kunnen betalen (14:12-14).
• Lucas neemt drie gelijkenissen op die over het thema rijkdom en armoede gaan; de rijke dwaas (12:1321), de onrechtvaardige rentmeester (16: 1-13) en de rijke man en Lazarus (16:19-31).
In het boek Handelingen krijgt Lucas interesse in deze thematiek een vervolg:
• Lucas wijst ons op de eerste gelovigen die bereid zijn al hun persoonlijk bezit op te geven en dat aan te
wenden voor het collectief.
• Lucas vertelt over het bedrog van Annanias en Saffira rond de verkoop van een stuk land (Hand. 5:111).
• Lucas wijst op de gebeden en gaven van Cornelius die God er toe aan zetten om Petrus naar hem te
sturen om het evangelie uit te leggen (Hand. 10:4)
• Lucas spreekt positief over de geldinzameling in Antiochië voor de gemeente in Judea om de hongersnood te verzachten (11:28-30)
• Lucas neemt de uitspraak van Jezus op: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen.’ Een uitspraak die in
de andere evangeliën niet voorkomt (Handelingen 20:35).
Achtergrondinformatie (2) De Romeinse belastingdienst
Ook in het Joodse land moest men deze belastingen betalen (zie bijvoorbeeld Matt. 22:15- 22). De publicani zijn ons bekend onder de naam ‘tollenaren’ (Grieks voor tollenaar: telwnh” ). Zij hadden hun tolhuizen
langs doorgaande wegen. Zo’n tolhuis wordt in het Nieuwe Testament ook genoemd (Matth. 9: 9; Luc. 5:
27). Uit de geschiedenis van Zacheüs (Luc. 19: 1- 10) blijkt de praktijk van het afpersen (Luc. 19: 8). De
gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar tot slot (Luc. 18: 9- 14) geeft blijk van de verachting voor tollenaars.
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In Israël leverde de belastingheffing door de Romeinen regelmatig onrust op. Zo moet Jezus in het jaar 6
van dichtbij getuige zijn geweest van een revolutionaire actie van Zeloten tegen het Romeinse belastingsysteem. Tijdens deze revolutie werd Sepphoris, de hoofdstad van Galilea, ingenomen, in brand gestoken,
de inwoners gedood of bij openbare verkoop als slaven verkocht. De Romeinse bevelhebber trok vervolgens door Samaria naar Jeruzalem. Hij onderdrukte ook daar op zeer wrede wijze de rebellie: tweeduizend
rebellen werden langs de weg aan bomen gekruisigd.
De belastingen uit de provincies waren van groot belang voor de inkomsten van de Romeinse overheid.
Zoals genoemd, betaalde men met belastinggeld grote bouwprojecten en veldtochten. De belastingen kan
men onderverdelen in twee groepen: directe en indirecte belastingen. De directe belastingen waren de
tributum soli (belasting op grond) en de tributum capitis (letterlijk: belasting op het hoofd). De inning van
deze belastingen werd overgelaten aan de plaatselijke overheden in de provincies. Zij konden de inning
weer uitbesteden aan ondergeschikten, maar bleven zelf verantwoordelijk voor het afdragen van het geld
aan Rome. De indirecte belastingen waren tolgelden. De inning hiervan werd verpacht aan zogenaamde
publicani, vaak gewone provinciebewoners die zelf de verantwoordelijkheid hadden voor het afdragen van
het geld aan Rome. De publicani mochten alles wat zij inden boven het gevraagde bedrag zelf houden. Het
is dan ook niet zo vreemd dat deze publicani niet erg geliefd waren en werden gezien als landverraders.
Gebruikte bronnen:
• Van Bruggen, Jakob. Commentaar op het Nieuwe Testament. Lucas. Kok Kampen, 2012.
• Gispen, W.H. Ridderbos, H.N. e.a. Bijbelse encyclopedie. Kok Kampen, 1994.
• Stott, J. Brengers van de blijde boodschap. Een inleiding op het Nieuwe Testament en zijn schrijvers.
Barnabas uitgevers. Leiden, 1997.
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PREEKSCHETS 2
Keizer en belasting betalen

Gerard den Hertog is predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken en
hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.
Belasting betalen
In Lukas 20:20-26 (par. Matteüs 22:15-22 en Markus 12:13-17) staan de dingen op scherp. Lukas
vertelt dat Jezus nauwlettend in het oog gehouden werd door de overpriesters en schriftgeleerden, die op
een gegeven moment spionnen op Hem af stuurden die zich voordeden alsof zij rechtvaardig waren, met de bedoeling Hem op een woord te vangen en Hem dan over te leveren aan de overheid en aan
de macht van de stadhouder.
Wat staat er op het spel? In het toenmalige Israël was het een lastig manoeuvreren en laveren tussen
gehoorzaamheid aan God en aan de keizer, de hoogste autoriteit van de bezettende macht. Voor
Israël speelde vooral mee, dat op de munten een beeldenaar van de keizer stond. Dat was zonde
tegen het tweede gebod, want de Romeinse keizers begon men in die tijd al bij hun leven een
goddelijke status te geven!
De mensen die op Jezus afgestuurd worden om Hem in de val te lokken proberen gebruik te maken van
de situatie. Uit de manier waarop het beschreven wordt valt af te leiden dat zij van Jezus een
uitglijder verwachtten die Hem verdacht zou maken in de ogen van de Romeinen. Als het zou lukken Jezus
tot een verspreking te verleiden zouden ze Hem kunnen aangeven bij de overheid en zich zo op een ‘nette’
manier van Hem ontdoen!
De manier waarop ze Jezus aanspreken is huichelachtig, omdat hun bedoelingen verkeerd zijn. Maar wat
ze zeggen is helemaal raak. Jezus spreekt oprecht en laat wat Hij zegt niet afhangen van de
persoon met wie Hij in gesprek is. Hij leert de weg van God zoals die werkelijk is, krachtens het eigen recht
van God.
In die paar zinnen komt duidelijk tot uitdrukking waar het in het onderwijs van Jezus inderdaad
om ging. Jezus spreekt oprecht, wat wil zeggen dat Hij er geen dubbele boekhouding op na
houdt, niet letterlijk en niet figuurlijk. Dat laatste kennen wij maar al te goed: je leven opdelen in compartimenten en op die verschillende terreinen verschillende normen hanteren.
Jezus laat zijn oordeel ook niet van de mensen en de omstandigheden afhangen en kijkt de mensen niet
naar de ogen. Wij kennen het spreekwoord ‘om der wille van de smeer, likt de kat de kandeleer’, en al is de
taal en de wereld waar het naar verwijst niet meer die van deze tijd, we begrijpen heel goed wat er bedoeld
wordt, namelijk dat je je in je handelen laat leiden door eigenbelang en het recht buigt en krom trekt.
Nee, Jezus trekt een recht spoor met zijn voeten, Hij gaat de weg van God, uit één stuk is Hij, zijn hart is
één, om Gods Naam te vrezen.
Jezus’ antwoord heeft twee lagen. Maar voordat we die naar voren halen eerst hóe Jezus dit aanpakt. Hij
laat de mannen zelf een denarie, een Romeinse munt, te voorschijn halen om die aan Hem te laten zien.
Ze wilden zichzelf buiten schot houden, om voor elkaar te krijgen dat Jezus zich zou compromitteren. Maar Hij vraagt ze een denarie te pakken. Als ze daarop ingaan laten ze zien dat zij dat Romeinse geld
hanteren. Ze doen dus mee! Voor ons is dat ook van belang. We hebben er soms een handje van
morele vragen te benaderen vanuit een ‘neutrale’ positie. Maar niemand bevindt zich in zo’n positie,
we zijn altijd al mensen met een bepaalde positiekeuze. Al denken we misschien van wel, we kunnen
onszelf tegenover God niet buiten schot houden.
Het eerste wat Jezus doet is dat Hij scheiding van terreinen aanbrengt. Als zijn gesprekspartners een denarie laten zien laat Hij hen ook zelf zeggen wat daarop te zien valt. Er staat een afbeelding op van de keizer.
Daarin wordt – net als op onze munten – duidelijk gemaakt dat deze munt wettig betaalmiddel is, op
gezag van het staatshoofd. De beeltenis van de keizer drukt de lijn naar hem uit. Wie geld gebruikt heeft
daarmee de fundamentele veronderstelling en spelregel aanvaard dat je meedoet in het economische
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leven, met alles wat erbij hoort.
Maar daarmee is niet gezegd dat je je er met huid en haar aan moet of mag uitleveren! Integendeel, de
keizer heeft als aardse vorst – meer is hij niet, hij is géén god! – recht op vordering van belastingen. We kunnen de structuren van deze wereld niet negeren. Als we het proberen komen we er vanzelf
achter dat het niet gaat. Het mag ook niet, want ze vormen één van de manieren waarop God deze wereld
regeert en voor chaos behoedt. Zeker, met belastinggeld gebeurt het nodige dat ons minder aanspreekt of
waar we grote moeite mee hebben. Maar er worden ook dingen mogelijk gemaakt waar we achter
kunnen staan. We hebben er zelf profijt van en het kan zelfs eraan meewerken dat er gerechtigheid
geschiedt voor armen en hulpbehoevenden! In het recente verleden hebben mensen wel een deel van
hun belasting ingehouden, waar het ging om doelen die ze verfoeiden. Het was een machteloos gebaar. Ze kwamen er uiteindelijk niet onderuit het héle bedrag te betalen. Positieve doelen en verfoeilijke
bestellingen, het is in de wereld van de belastingen onontwarbaar met elkaar vervlochten.
Maar ook al is dat zo, zegt Jezus, vergeet niet dat de sfeer van de keizer en zijn belastingen niet het hele
en niet het belangrijkste verhaal zijn! Laat je bestaan niet bepalen door de mechanismes van deze
wereld. Betaal belasting, omdat het hoort, omdat het het leven in standhoudt, doe het ook eerlijk en gewetensvol – maar dat is het dan ook. Ga niet de grens over in de richting van de verering van de keizer – of
wie of wat dan ook – alsof die een heuse god zou zijn!
Door deze ogenschijnlijk voor de hand liggende grens te trekken schept Jezus helderheid. Laat
de sfeer van de belasting vooral zakelijk blijven. Erken de keizer als wereldlijke machthebber en
gezagsdrager – en laat het daar verder bij.
In de manier waarop Jezus het formuleert zit nog een tweede laag. Dat het geld het terrein van
de keizer is, en dat dat terrein zijn eigen wetten en verplichtingen met zich meebrengt, behoeft niet veel
verdere uitleg. Maar dat we God dienen te geven wat van Hem is – dáármee is iets heel belangrijks gezegd! Want wat is dat: God geven wat van Hem is? Het wil zeggen: zoals de keizer met het stempel van
zijn beeld op de munten zijn machtsaanspraak doet gelden, zo heeft God dat gedaan door ons
naar zijn beeld te scheppen. God geven wat van God is is dus: de waarde bouwen en bewaren.
Of ook, in de woorden van Micha 6:8: ‘recht doen, goedertierenheid liefhebben en opmerkzaam
wandelen met je God.’
Dan kan het niet zo zijn dat je je een andere mens – hier is dat Jezus – in de val probeert te lokken, onder
een schijn van openheid en eerlijkheid. Dan kan het niet zo zijn dat je met de mond belijdt dat de HERE je
God is, maar in de praktijk Mammon te dienen. Nee, dan leef je precies zoals deze mannen het –
in hun geval huichelachtig – aan Jezus toeschrijven. Jezus leeft geen gespleten bestaan, met in elk
compartiment een andere waardenschaal. Jezus laat zijn oordeel ook niet van de mensen en de omstandigheden afhangen, maar wandelt oprecht voor Gods ogen.
De mannen die Jezus probeerden te ‘vangen’ verbazen zich over Jezus’ antwoord en zwijgen. Hier is iemand die zich niet laat meesleuren en verstrikken in een discussie die de échte vragen alleen maar omzeilt. Hier is iemand die jóu de vragen stelt – en dan niet maar over bepaalde heikele vragen, maar doorstoot naar wie je bént. Wat gebeurt hier? Ze hebben alle reden verbaasd te zijn. Je gaat goed
voorbereid op stap om je eigen leven in stand te houden en die ‘stoorzender’ Jezus uit te schakelen, en
het draait er op uit dat ineens Gods vraag aan jou bij je binnenkomt op een manier, waarvoor je niet
kunt wegduiken.
Ze zwijgen, omdat ze geen weerwoord hebben. Meer weten we niet van hen. Dat hoeft ook niet, het gaat
immers om ons. Zwijgen kan en wil een ruimte zijn waarin we Gods vraag aan ons door heel ons leven
laten gaan. Ben ik metterdaad beeld van God, dat is: mens die Hem vertegenwoordigt op aarde, door te
leven uit zijn ontferming en recht te doen onder te mensen?
Vergeet niet wie deze mensen tot zwijgen brengt. Dat is Christus. Hij weet maar al te goed waar het lek zit
in ons leven – en Hij is de weg naar het kruis gegaan om die scheur in ons hart en leven te
helen. Dat kruis is op deze plaats in het Evangelie al niet ver meer. We moeten daarom maar niet bij dit
gesprek blijven steken en alleen oog hebben voor de vraag of en hoe we belasting betalen. Het is beter
ons door Christus te laten meenemen op de weg Hij voor ons is gegaan, om door zijn genade en Geest
mens uit één stuk te worden. Zeker, daar hoort belasting betalen bij. Maar wat jou bezighoudt is dan niet
de sfeer van het geld, je bent ook niet in de ban van het geld, maar je bent in leven en sterven eigendom van Christus. Paulus zegt: ‘Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij
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niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de
levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten en ook om goed te doen, rijk
te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.’ (1 Timoteüs 6:17v) Met dit bijbels
onderricht in het achterhoofd komen we wel uit de vragen die het belasting betalen oproept..
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OVERDENKING

Bert Loonstra is in het dagelijks leven predikant en redacteur van het tijdschrift Psyche & Geloof.
In deze overdenking beschrijft hij enkele gedachten die het onderwerp belastingontwijking bij hem
opriepen.
Gedachten bij de relatie tussen belastingontwijking en geloof
• De lastige vragen over financiën en economie houden verband met diepere geloofskwesties.
• Een gelovig antwoord op de economische crisis begint met ons gebed: God, geef ons de genade om
ons brood te delen.
• In plaats van economie te zien als kans om welvaart te vergroten, zouden we die moeten zien als opdracht voor goed rentmeesterschap.
• Een eerlijke economie is een heldere graadmeter voor rechtvaardige spiritualiteit.
• Duisternis is altijd gebruikt om wandaden te verbergen (n.a.v. gebrek aan transparantie).
• Een gelovig antwoord op de economische crisis vereist van ons dat wij onrecht uitdagen en gemeenschap versterken.
In het algemeen is het goed uit te leggen hoe het mechanisme van belastingontwijking werkt en welk
onrecht daar mee aan groepen mensen wordt aangedaan. Anderzijds lijkt het als christen lastig om de
ontmaskering van het kwaad in gang te zetten op het gebied van belastingontwijking, omdat acties vaak
algemeen blijven vanwege de complexiteit van het onderwerp.
Die algemeenheid roept voor de kerkganger twee problemen op.
a. We kunnen de vinger wel leggen bij belastingontwijking en daarmee de multinationals beschuldigen,
maar als hier het kwaad effectief zou zijn bestreden, zou het onrecht wel weer op een ander niveau de
kop opsteken, bijvoorbeeld bij corrupte bestuurders en politici die het geld in hun zak steken. De vraag
naar aanleiding van deze gedacht is: hoe bestrijden we dit cynisme?
b. Waar ligt de verbinding tussen de macromisstanden en onze eigen microwereld? Wat kunnen wij doen?
Welke concrete aanbevelingen zijn uit dit onrecht af te leiden voor ons dagelijkse doen en laten? Deze
vraag klemt te meer omdat in de tekstverzen van Lucas 3 juist heel concrete aanbevelingen worden
gegeven.
Gedachten bij Lucas 3:10-14 en belastingontwijking
• De aanwijzingen van Johannes lijken overdreven: je hebt twee stel onderkleren, je geeft een stel weg.
Eerlijk delen is het uitgangspunt. Deze oproep staat niet gelijk met: als je tien jurken of pakken hebt,
geef je er vijf weg, zoals wanneer iemand de gedateerde helft van zijn kleerkast in de kledingbak dumpt.
En als je er vijf over hebt, ook dan weer de helft weg doen als iemand niets heeft. En als je er twee over
hebt, ook weer de helft weg doen als je iemand ermee kunt helpen.
De reactie “je moet niet overdrijven” geldt hier niet volgens Jezus. Dat heeft ook betrekking op de belastingontwijking op grote schaal.
• Wat tollenaars en soldaten moeten doen komt scherp in het licht te staan zodra we bedenken dat de
werkgever bij het uitkeren van soldij rekening hield met het extra tarief dat tollenaars vroegen en de
afpersing door soldaten. Het salaris en de soldij waren afgestemd op de aanvulling van het inkomen met
afpersing en plundering.
Hoe moeten deze mensen dan de eindjes aan elkaar knopen als ze dat niet meer mogen doen?
Het argument “het is nu eenmaal een noodzakelijk kwaad” geldt voor Johannes kennelijk niet. Het gaat
om recht.
• Wat hier aan de orde is, is niet een hoogstaande moraal. Daar hoef je geen christen voor te zijn. Het
gaat om de voorbereiding op de komst van het koninkrijk van God. Dat is de adventsdimensie. Er moe-
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ten keuzes worden gemaakt. Waar gaat je hart naar uit? Naar onrechtvaardig verkregen goed of naar
recht?
Hier gaat het om bekering, om belijdenis en vergeving van zonden.
• Is dit nu typisch voor Johannes met, zeg maar, een oudtestamentisch trekje? Gerechtvaardigd worden uit
werken? Nee, Lucas laat zien dat ook Jezus begaan was met de armen en zeer kritisch was op de rijken,
vergelijk daarbij met Lucas 6:20-25.
Toepassing voor de christen
Het is lastig om de toepassing van het tegengaan van belastingontwijking te zien op het leven van een
christen. Toch wil ik wel proberen een paar positieve hints te geven:
• Ook als we de wereldwijde verhoudingen als kleine mensen niet kunnen veranderen, wij kunnen wel
onze positie bepalen en kritisch zijn in wat we kopen en wat we bewust niet kopen.
• Liefde voor het recht spruit voort uit liefde voor mensen, en de liefde voor mensen spruit voort uit de
liefde van God voor mensen, dus ook voor mij. Is dat mijn werkelijke drijfveer? Deze houding werkt bevrijdend.
• Het is belangrijk dat we voor twee uitersten waken. In de eerste plaats: de strijd voor rechtvaardigheid is
niet alleen een zaak van christenen. Vaak zijn anderen ons ten voorbeeld. Het is goed met andersgezinden samen te werken aan hetzelfde doel. Maar aan de andere kant, het is wel belangrijk onze christelijke
motivatie helder te hebben en onze houding te plaatsen in het licht van het oordeel. Het gaat immers
over ingaan in het koninkrijk van God.
• Belangrijke thema’s die in de uitspraken aan het begin al genoemd zijn: gebed, rentmeesterschap, licht
en duisternis, spiritualiteit, gemeenschap.
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GESPREKSVORM
Voor na de dienst

Deze gespreksvormen zijn gebaseerd op de preekschets geschreven door Corjan Matsinger over
Lucas 3: 10-14
Gespreksvragen:
• Welke parallellen zijn er te trekken tussen de boodschap van Johannes in Lucas 3 en Jezus openingsspeech uit Lucas 4:14-22?
• Lees met elkaar het verhaal uit Lucas 9: 10-17. In welke mate is er hier sprake van een deeleconomie?
Verwerkingsopdracht
Eventueel kan er bij deze verwerkingsopdracht uiteen gegaan worden in groepjes van maximaal vier personen, inclusief gespreksleider.
Johannes is bij de Jordaan en heeft zojuist een groep mensen ernstig toegesproken. Hij heeft ze aangesproken op het feit dat het in het geloof gaat om woorden en daden (vs 9). Doen mensen dat niet, is er
geen vrucht dan loopt het niet goed af (vs 9). Vervolgens vragen de mensen: ‘Wat moeten we dan doen?’
• Wat vind je van het antwoord dat Jezus geeft (vs 11)?  
• Deel jij met iemand die niets heeft? Hoe?
• Ook belastingambtenaren (tollenaars) krijgen te horen wat ze moeten doen (vs. 13). Zou je kijkend naar
het thema belastingontwijking ook kunnen zeggen: ‘Vorder niet minder dat je is opgedragen.’ Wat zou
deze leefregel betekenen voor de belastingdienst nu in sommige landen voor grote bedrijven belastingparadijzen creëren?
• De adviezen die Johannes geeft aan mensen, tollenaars en soldaten zijn samenvattend: ‘deel, vraag
niet meer, pers niet af, koop niet om, neem genoegen met.’ Leef jij zo?
• Hoe denk je dat Johannes staat tegenover belastingontwijking als je zijn adviezen leest?
Teksten bij de gespreksvorm
Lucas 3: 10-14:
De mensen vroegen hem: ‘Maar wat moeten wij dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren
heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars
om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder
niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’
Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je
soldij.’ (Nieuwe Bijbel Vertaling)
Lucas 4: 14-22:
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele
streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij
was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor
te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar
geschreven staat: ‘De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede
nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan
blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer
uit te roepen.’ Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle
aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke
woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: “Dat is toch de zoon van Jozef?’ (Nieuwe Bijbel Vertaling)
Lucas 9: 10-17:
Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in een stad die Betsaida heet. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Hij ontving hen
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vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte hij
weer gezond. De dag liep ten einde. De twaalf kwamen naar hem toe en zeiden: ‘Stuur de mensen weg,
dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten en op zoek te
gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats. Maar hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Ze zeiden: ‘We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?’
Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Zeg dat ze in groepen van
ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er
het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de
mensen uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden
opgehaald, twaalf manden vol. (Nieuwe Bijbel Vertaling)
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LITURGIE
Lezingen Lucas 3:10-14 en Psalm 85

Bij de keus van liederen is uitgegaan dat belastingontwijking ook ontwijking van verantwoordelijkheid is
en in de weg staat van gerechtigheid, eerlijkheid en
vrede.
Het besef dat alles aan God toebehoort en wat wij
ontvangen uit zijn hand is om God mee te eren
en onze naaste dienen speelt hierbij ook een rol.
Dit zijn ook goede handvatten om zelf liederen te
kiezen die niet genoemd zijn, maar misschien in uw
gemeente bekend zijn.
Liederen, Liedboek (2013)
LB 72 ‘Geef, Heer de koning uwe rechten’
LB 72a ‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar’
LB 85 ‘Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer’
LB 85a ‘Nu mag uw land onder uw glimlach liggen’
LB 223 ‘Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans’
LB 335 ‘Hoor het woord’
LB 456a of b ‘Kwam van Godswege’
LB 714 ‘Dat ik recht kan staan, dat ik vrij kan gaan,
God zij dank’
LB 715 ‘Zoals de halmen buigen in de wind’
LB 841 ‘Wat zijn de goede vruchten’
LB 849 ‘Zoek de wegen van wijsheid’
LB 1007 ‘Brood zal ik geven’
LB 1009 ‘O lieve Heer, geef vrede’
LB 1010 ‘Geef vrede, heer geef vrede’
LB 1013 ‘Als alle mensen vogels dromen’
Opwekking
Opw 689 ‘Spreek, o Heer, door uw heilig woord’
Opw 705 ‘Aan de maaltijd wordt het stil’
Opw 713 ‘Alles wat ik ben behoort U toe’
Opw 748 ‘Heer, zegen ons met onverdiende liefde’
Opw 755 ‘Bewerk ons hart, o God’
Evangelische Liedbundel
EL 269 ‘Wij leggen onze gaven’
EL 285 ‘Gedenken wij dankbaar de daden des Heren’
EL 301 ‘Heer, Gij hebt dit lieve leven ons gegeven’
EL 320 ‘Heer, hoort Gij niet de wereld om vrede
vragen’
EL 390 ‘Maak ons tot een stralend licht’
EL 392 ‘Tot zijn heerlijkheid’
EL 401 ‘Wij willen gaven delen’
EL 422 ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’
EL 456 ‘Kijk eens om je heen’
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Gebedpunten
– Bid voor mensen waar dan ook die de gevolgen
ondervinden van misbruik en ontwijking van belasting door multinationals.
– Bid voor meer helderheid verantwoordelijkheid in
gesloten bedrijven
– Bid voor open en publieke registratie van het
eigenaarschap van bedrijven in het koninkrijk der
Nederland, inclusief overzeese gebieden, zodat
belastingontwijking goed onderzocht kan worden en
verantwoordelijkheid gesteld kan worden.
– Bid dat ontwikkelingslanden de belasting inkomsten ontvangen die nu verduisterd worden.
– Bid dat onze ogen geopend mogen worden hoe
hebzucht op de ene plek het leven op een andere
plek verminderd.
– Bid dat de meest-kwetsbare mensen overal de
rechten en de toegang zullen hebben tot de basis
levensvoorwaarden.
– Bid dat de liefde voor God en de medemens onze
harten mag vervullen on ons aanzetten tot daden
van gerechtigheid/
– Bid dat waar wij voor bidden ook in de praktijk zullen brengen.
Gebed van toenadering
Wij komen tot U, God, de schenker van ons leven.
U overlaat ons met goedheid, om goed te doen.
U zorgt voor ons, opdat wij voor elkaar zullen zorgen.
Bevrijd ons hart van onrecht en van hebzucht.
Vernieuw ons leven door Jezus Christus onze Heer.
Amen
Verootmoediging
Liefdevolle God,
Wij bekennen de momenten waarop wij naar uw
stem niet hebben geluisterd.
En onze naasten geen recht hebben gedaan
[stilte]
Wij bekennen dat wij gemakzuchtig en blind zijn
voor de corrupte systemen,
voor de zaak van commerciële noodzaak.
Hoe gemakkelijk worden we niet zelfgenoegzaam.
[stilte]
Heer wij zijn deels verantwoordelijk voor het mislukken van
relaties tussen landen, producenten, afnemers, handelaren en handelmaatschappijen.
We bekennen dat we gefaald hebben om het licht
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van uw liefde te verspreiden.
We bekennen onze schuld.
[stilte]
Here Jezus,
voor u was geld niet iets smerigs
vijandig aan al het geestlijke
U nam munten ter hand
betaalde uw belasting
erkende de werkelijkheid van handel en commercie
en was niet bang om misbruik te ontmaskeren en te
benoemen,
de valse zekerheid en de verleiding van geld.
Wil door uw Heilige Geest
gewetens bewust maken van al die onze financiën
beheren,
die belastingtarieven vaststellen,
de rentevoet bepalen,
of schulden kwijtschelden.
Moge geld en gerechtigheid nooit van elkaar gescheiden zijn
in nationale handelsmaatschappijen en in thuissituaties
en hoewel uw beeltenis niet staat op onze munten,
geef dat wij in het gebruik uw beeld zullen dragen.
Amen
Dankgebed
God, U bent de schenker van al het leven.
U overlaat ons met goedheid, om goed te doen.
U zorgt voor ons, opdat wij voor elkaar zullen zorgen.
We zien de macht die U verleend aan ons
als ons leven gericht is op U:
het mededogen en begrip
het enthousiasme en de energie.
We loven U dat uw heilige Geest is onder ons,
ons inspireert
om te protesteren tegen hebzucht,
om te handelen naar gerechtigheid
om te delen uw gaven
en het goede te zoeken voor al het leven.
U bent overwelmende liefde
U bent niet-aflatende hoop
Uw ontferming is bovenmate.
Aan u zij de lof, de macht en de glorie,
Amen
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KINDERMATERIAAL
Onderbouw (groep 1, 2 en 3)

Jonge kinderen kennen het begrip belastingontwijking niet. Wel weten ze intuïtief wat delen, straf, beloning,
solidariteit, eerlijk en oneerlijk is. Die begrippen moeten ze aan den lijve ervaren om in contact te komen
met het thema. Blijf daarom zo dicht mogelijk bij hun eigen ervaringen en referentiekader. Jonge kinderen
ontdekken dingen het beste door ervaring, daarom eerst een korte uitleg van de activiteit, oefenen met het
het spel en het nog eens spelen en daarna vragenderwijs toelichten.
1. Puzzel
Doel: 		
		
Nodig: 		
Uitleg: 		
		
		
		
		
		
		

De kinderen ontdekken dat als één of meer deelnemers niet bijdragen het gezamenlijke doel
niet wordt bereikt
Een puzzel met evenveel of meer stukken dan er kinderen zijn.
De leiding legt de stukken die teveel zijn alvast in de puzzel. Ieder kind krijgt een stukje en
mag het leggen (hulp indien nodig). Maar elk kind krijgt de keus: of ik leg mijn stukje, of ik
pak een snoepje. Alleen is dan de puzzel niet compleet! Er kan ook nog een beloning 		
in het vooruitzicht worden gesteld: bij een complete puzzel krijgt ieder kind twee snoepjes.
De ‘spelbreker’ wordt al snelbekenden de groep zal zich tegen hem/haar keren. Vraagt om
goede begeleiding en herkansing. Bij een brave groep zal de leiding zelf de spelbreker moeten zijn... (of een kind moeten opstoken)

2. Stopfles
Doel: 		
De kinderen ontdekken dat elke individuele bijdrage iets oplevert voor de gezamenlijke 		
		groep
Nodig: 		
Stopfles met ruime hoeveelheid snoep, fiches o.i.d.
Uitleg: 		
Maak een kring rond de fles, geef ieder kind een fiche (meer kan ook, duurt het langer en
		
maakt het iets ingewikkelder). Ieder kind krijgt de keus om het fiche voor zich neer te leggen
		
om de stopfles open te krijgen. Wie het niet doet wordt ‘beloond’ met een snoepje. Alleen als
		
ieder kind een fiche (of meer, spreek dat af) doneert, gaat de fles open. Bij een brave groep
		
zal de leiding zelf de spelbreker moeten zijn...
Het gaat om het leermoment als het spaak loopt. Het begeleidende gesprek is dus van belang. Door terug
te vragen kom je te weten of het opgepikt wordt.
3. Verstopt
Doel: 		
		
		
Nodig: 		
		
Uitleg: 		
		
		
		
		
		
		
		
		
Varianten:
		
		

De kinderen ontdekken dat hun inspanning kan bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Ze
ontdekken ook dat ze de keuze hebben om hun inspanning ten eigen bate aan te wenden,
en de gevolgen daar van.
Knikkers of andere kleine identieke voorwerpen die gemakkelijk verstopt kunnen worden.
Zaal waarin voldoende verstopplekken zijn.
De leiding verstopt vooraf behoorlijk wat meer knikkers dan er kinderen zijn. De kinderen
mogen na uitleg de knikkers gaan zoeken. Als ze een knikker gevonden hebben mogen ze
kiezen: of ik ruil het voor een snoepje of ik lever hem in en dan krijgt de hele groep iets lekkers. In dat eerste geval komen er te weinig knikkers binnen en wordt de beloning een stuk
magerder of gaat helemaal niet door. Leg dit van te voren uit. Laat kinderen tijdens het spel
op elkaar reageren. Ook hier geldt: bij een brave groep moet de leiding spelbreker zijn.
Sommige kinderen vinden meer dan één knikker, anderen misschien geen een. Overleg met
de groep wat er moet gebeuren. Mag je één knikker ruilen voor een snoepje en de ander
afstaan? En wat moet er met de kinderen die niks vonden?
In plaats van snoep kan ook iets anders in het vooruitzicht worden gesteld, een spel wat ze
graag doen, een dansje, een mooi lied, een kort optreden door de leiding. Het moet wel een
‘begeerlijke’ beloning zijn.
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Middenbouw (groep 4, 5 en 6)
Ook kinderen uit groep 3 en 4 zullen nog niet een goed beeld hebben van belasting en het ontwijken ervan.
Met enige aanpassing zullen de werkvormen van de kleuters ook hier hun doel niet missen. Kinderen in
deze groepen zijn actief bezig met ordenen, goed/fout, eerlijk/oneerlijk. Dat vraagt om zorgvuldigheid. Zorg
ervoor dat een kind niet met een ‘kater’ blijft zitten na een spel.
1. Oneerlijk (wellicht aan de heftige kant, dan in hogere groep gebruiken)
Doel: 		
De kinderen ontdekken dat er op ‘valse’ gronden onderscheid wordt gemaakt en dat dat on
		
recht is.
Nodig: 		
Een beloning (kan snoep zijn, maar ook een kleurplaat of toegang tot iet leuks), een betaal
		
middel (fiches, nepgeld, papiertjes).
Uitleg: 		
Bekijk de groep en maak een tweedeling, bijvoorbeeld jongens/meisjes, blond haar / bruin
		
haar, wel of geen bril, enz. Het liefst een onderscheid dat de groep ongeveer in tweeën 		
		
deelt. Kinderen krijgen hun betaalmiddel en mogen daarmee de beloning kopen. Alleen: 		
		
de ene groep betaalt meer dan de andere! Start het spel zonder dit van tevoren mee 		
		
te delen, wacht hun verontwaardiging af. Ga daarna met de groep in gesprek. Doe het spel
		
over en draai de rollen om. Vraag of het zo beter is. Vraag aan de groep om een oplossing.
		
(Idee ontleend aan experimenten van Jeanet Elliot)
2. Meer mogelijk 1
Doel: 		
Kinderen ontdekken dat met meer middelen er meer mogelijk is.
Nodig: 		
Afhankelijk van de groepsgrootte. Per twee groepjes: 9 latjes (of stroken karton) van onge		
veer 20 cm. Lange ruimte om de stroken op de grond naar te leggen.
Uitleg: 		
Maak twee groepjes van 3 of vier kinderen elk (elk groepje even groot). Geef aan groep a
		
vier stroken en aan groep b vijf stroken. De kinderen beginnen tegelijk en leggen in 		
		
een soort estafette een afgesproken afstand af door de stroken aan elkaar te leggen. Bij de
		
vierde / vijfde strook wordt de eerste weer opgepakt en aangelegd, tot de finish bereikt is.
		
Wie ging er sneller? Wie had er voordeel?
3. Meer mogelijk 2
Doel: 		
Kinderen ontdekken dat er met meer middelen meer mogelijk is.
Nodig: 		
Veel plastic bekertjes
Uitleg: 		
Verdeel de grote groep in dubbele tweetallen. Geef tweetal A 20% meer bekertjes dan twee		
tal B. Laat ze met elkaar strijden over wie de hoogste toren kan bouwen.
Nabespreking: Het is duidelijk dat de groepjes of tweetallen met meer middelen in het voordeel zijn. Leg
		
verband tussen het hebben van meer middelen en het beschikbaar zijn van belastinggeld.
4. Waar is belasting goed voor?
Doel: 		
De kinderen denken na over waar het geld dat mensen als belasting betalen het best aan
		
besteed kan worden. Ze leren discussiëren en argumenten gebruiken.
Nodig: 		
5 jampotjes met deksel met gleuf: onderwijs, zorg, veiligheid, milieu en defensie. Twee munt		
jes (of fiches) voor elk deelnemend kind.
Uitleg: 		
Elk kind krijgt twee munten en mag die naar eigen inzicht besteden aan de vijf doelen. Nadat
		
elk kind geweest is worden de muntjes per potje geteld en vindt er een discussie plaats. Is
		
de verdeling naar de zin van de groep? Wat zou de groep willen veranderen?
Variatie:
Voeg een zesde potje toe: teruggave. Daarin gaan de muntjes als je wil dat de overheid het
		
geld gewoon teruggeeft aan de belastingbetaler. Herhaal desnoods het spel met dit zesde
		
potje. Wat zijn de gevolgen als er dan minder geld over is voor de andere vijf doelen?

Bovenbouw (groep 7 en 8)
1. Fair trade?
Doel: 		
De kinderen ontdekken dat de prijs van een product is opgebouwd uit verschillende com		
ponenten. Enkele daarvan zijn: belasting (BTW), invoerrechten, marges voor de han-		
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delaar, loonkosten, productiekosten en kosten voor grondstoffen.

Nodig: 		
		
		
		
Uitleg: 		
		
		
		
		

Wat producten; voedingsmiddelen, speelgoed, iets uit ontwikkelingslanden, iets uit Nederland. Probeer van elk product te achterhalen hoe de prijs is opgebouwd en schrijf die op 		
kaarten bij het product (op zijn kop leggen). Soort invullijstjes: elk kind moet daarop 		
per product kunnen opschrijven wat het denkt dat het kost en welk bedrag per component.
Leg eerst uit hoe de prijs van een product is opgebouwd. Laat de kinderen daarna ‘uitvo-		
gelen’ hoe duur iets is en welk bedrag per component. Laat ze daarna checken op 		
de kaarten of ze gelijk hadden of oever ze er naast zaten. Laat ze tenslotte zelf voorstellen
doen voor een herschikking van de bedragen per component.
(In het materiaal van de Micha-zondag van 2013 zit een bruikbare opdracht:)

Vanaf groep 5: Een eerlijk loon voor Bin
Wat heb je over voor spullen waar eerlijk voor betaald is aan de maker?
Nodig
- Foto’s van Bin en de quilt
- Grote vellen om rekensommen op te maken
Introductie
Dit is Bin. Hij is 5. Bin gaat niet naar school, daar is ie veel te druk voor. Hij werkt. Bin maakt samen met
zijn familie prachtige quilts, dat zijn mooie doeken. Hij werkt wel 10 uur per dag. Zijn moeder, oma, zusje
en broers ook. Toch doen ze nog best lang over zo’n grote quilt, wel een week of twee. Bij ons in de winkel
moet zo’n quilt wel 300,00 euro kosten.
Waarom werken Bin en zijn familie aan quilts? Tja, om geld te verdienen. Ze hebben wel een eigen tuintje
en wat kippen, maar ze moeten toch ook dingen kopen, zoals rijst, lampolie en soms wat medicijnen. Dat
kost genoeg. En ze moeten ergens wonen. Niet iedereen heeft een eigen huis. Een stukje grond of een
huis huren kost ook geld. Bin en zijn familie van zeven personen hebben per persoon 1 euro per dag nodig.
Dat is niet veel! Als de quilt bij ons in de winkel 300,00 euro kost, hoeveel denk je dat Bin en zijn familie
daarvoor krijgen? (Antwoord: 1 euro per persoon, dus 7 euro)
Opdracht
Reken uit hoeveel de quilt moet kosten als alle zeven gezinsleden er twee weken aan hebben gewerkt,
zonder materiaal te rekenen. Ga stap voor stap na wat iedereen per dag krijgt, hoeveel dat samen per dag
is en hoeveel dat is voor alle dagen dat ze er aan werken. (€ 1,00 x 7 x 14= 98,-)
Bespreken
Als Bin en zijn familie het loon krijgen dat ze nodig hebben, moet de quilt dan veel duurder worden of moet
de winkelier minder krijgen? Zou jij er meer voor willen betalen als je weet dat Bin en zijn familie dan krijgen
wat ze nodig hebben?
Je kunt hier ook nog een link trekken tussen kinderarbeid en niet naar school gaan en aangeven waarom
het zo belangrijk is dat ieder kind onderwijs heeft (ook al lijkt het soms aantrekkelijk om niet naar school te
gaan...). Probeer bijvoorbeeld uit te leggen wat een armoedespiraal is: armoede – kinderarbeid – niet naar
school – geen opleiding = geen werk – armoede.
2. Handelspel
Doel: 		
De kinderen ontdekken de verhoudingen tussen de partijen die grondstoffen hebben en die
		
productiemiddelen hebben. Ze proberen door te onderhandelen tot een eerlijke verdeling te
		
komen.
Nodig: 		
Vellen papier (evenveel als er groepjes van drie of vier zijn), potloden (één minder dan er
		
groepjes zijn), de potloden mogen géén punt punt hebben!, puntenslijper (één of twee), 		
		
voorbeeldtekening (één).
Uitleg: 		
Ieder groepje moet aan het eind van het spel op een vel papier een tekening hebben ge		
		
maakt naar de voorbeeldtekening, gemaakt met potlood. ieder groepje krijgt iets: 1 krijgt 		
		
al het papier, 2 de potloden, 3 de puntenslijper, 4 de voorbeeldtekening. De groepjes moeten

GERECHTIGHEID IN GELD

18

		
		
		
Hamvraag:
		
		

door onderhandelen en ruilen proberen een vel papier, een geslepen potlood en gedurende
enige tijd de voorbeeldtekening in bezit hebben om de opdracht te maken. Uitlenen voor 		
kortere tijd (in ruil) mag ook. De leiding bewaakt de sfeer! Met nagesprek.
Handel kan je alleen drijven als er wegen, havens, regels en veiligheid zijn. daar zorgt een
regering voor. Die kan dat alleen betalen als er belastinggeld binnenkomt. Wie van de handelspartijen moet er belasting betalen vind jij? Hoeveel? En aan wie?

3. Apple’tje voor de dorst
Apple, wie kent het niet? iPhone, iPad, Macbook, iTunes, Apple Watch, allemaal dure hebbedingetjes. Het
bedrijf maakt heel veel winst op al die producten. Veel ervan worden gemaakt in China. De werknemers
in de Chinese fabrieken doen hun werk niet altijd onder fijne omstandigheden en ook niet tegen een hoog
loon, namelijk 220 euro per maand. Het was zelfs zo erg dat medewerkers van de Foxconn-fabriek (die
producten voor Apple maakt) niet langer wilden leven.
En Apple? Dat heeft 178 miljard dollar op zijn rekening staan. In de laatste drie maanden maakte het bedrijf
18 miljard dollar winst!
Nu zou je denken dat ze dan ook wel aardig wat belasting moeten betalen. Nee dus. Hoe doen ze dat?
Apple is gevestigd in Californië, USA. Daar zouden ze 35% belasting moeten betalen. Maar dat doen ze
niet. Ze laten al het geld binnen komen in Ierland! Daar hoeven ze maar 12,5% te betalen. Dat vinden ze
nog teveel. Dus het geld komt niet in Ierland binnen, maar in... Nederland! Want daar hoeven ze maar 1,9%
belasting te betalen over hun winst. Vandaar gaat het geld weer naar Ierland en dan naar de Britse Maagdeneilanden (waar de inkomstenbelasting zelfs 0% is) en dan pas naar Californië. De Amerikaanse belastingen vissen dus achter het net. Dit steenrijke bedrijf, dat zijn werknemers voor heel weinig geld al die
mooie spullen laat maken doet heel erg zijn best om geen belasting te betalen. En alles wat ze doen mag,
volgens de wet.
Opdracht:
		
		

Hoe zou jij er voor kunnen zorgen dat Apple gewoon netjes de afgesproken belasting betaalt? En waar zou dat moeten gebeuren? In China? In Amerika? Of toch in Ierland of 		
Nederland?

4. Loonstrookje
Doel: 		
De kinderen ontwikkelen inzicht in bruto- en nettoloon. De kinderen denken na over de voor		
delige en nadelige kanten van belastingen.
Nodig: 		
Een loonstrookje (zie voorbeeld), blanco loonstrookjes of papier dat daarvoor gebruikt kan
		
worden.
Uitleg: 		
Geef ieder kind een kopie van de loonstrook en vorm handige groepjes. Probeer toelichting
		
te geven op de cijfers. Laat zien wat iemand bruto verdient en wat iemand werkelijk in 		
		
handen krijgt (netto). Maak duidelijk waar de verschillende posten naar toegaan (sociale 		
		
premies, loonbelasting, pensioenopbouw, vakantiegeld, etc.). Maak het niet te ingewikkeld.
		
Vertel er wel bij dat een werknemer niet kan kiezen. Geef ze dan een aantal opdrachten:
			
-welk onderdeel van de afdrachten zou jij schrappen?
			
-wat zou het gevolg zijn? (bijvoorbeeld: geen vakantiegeld is nu meer in handen, 		
			
maar dan moet je zelf sparen voor je vakantie)
			
-welke onderdelen kunnen omlaag of moeten omhoog?
			
-is het geld dat je afstaat voor jezelf of voor iedereen die het nodig heeft?
			
-tot slot: maak nu je eigen loonstrook en bedenk zelf alle posten en waar ze voor 		
			
dienen.
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5. Fraude
Doel: 		
		
Nodig: 		
Uitleg: 		
		

De kinderen leren dat er belastingontwijking/belastingontduiking bestaat en hoe het in zijn
werk gaat.
Bijgaand krantenbericht.
De kinderen lezen het bericht en gaan met elkaar in discussie over hoe erg het is, of het 		
moet worden tegengegaan, welk straf er op moet staan.

‘De Belastingdienst heeft met internationaal onderzoek voor bijna 90 miljoen euro aan btw-constructies met luxe jachten opgespoord.
Samen met negen andere EU-landen werden 150 luxe schepen in verschillende havens in de Middellandse
Zee gecontroleerd. De Nederlandse fiscus heeft bijna 20 miljoen euro aan naheffingen opgelegd. De verwachting is dat dit bedrag de komende tijd nog verder zal toenemen.
‘De Belastingdienst blijft controleren op constructies waarmee wordt geprobeerd de belasting te omzeilen.
Het is niet te tolereren dat luxe jachten privé worden gebruikt, zonder dat er btw wordt betaald.’
Onder leiding van Nederland en Frankrijk werd nader onderzoek uitgevoerd onder 43 luxe schepen. Hiervan werden tot nu toe bij zestien jachten btw-constructies aangetroffen. Bij de controles is gekeken of de
pleziervaartuigen daadwerkelijk zakelijk werden gebruikt, zodat er minder btw verschuldigd was, of dat
deze jachten vooral voor privédoeleinden zijn ingezet. Nederland heeft voor 20 miljoen euro naheffingen
opgelegd. De overige landen zijn goed voor de resterende 70 miljoen euro.’
Bij eerder onderzoek dat werd afgerond in 2008 werd voor 31 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd. Het huidige onderzoek is in 2009 gestart door tien landen en bij jachten met een waarde van meer
dan 25 miljoen euro.’
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Vertelling
De econoom. Slecht en slim.
(In het kantoor van David ben Aser, rijk en welvarend man. In gesprek met zijn boekhouder.)
-Sjimon bar Isaï!
-Meester, u liet me roepen?
-Sjimon, Sjimon, Sjimon. Ik heb je gewaarschuwd,
eenmaal, andermaal. Het heeft niet geholpen. Je
verkwist mijn vermogen, in plaats van er goed op te
letten. Ik ben klaar met je. Je bent geen econoom, je
bent een dief.
-Meester?
-Doe niet zo onnozel. Je bent ontslagen. Ik wil je
niet meer zien.
-Maar meester!
-Geen gemaar, geen gemeester, daar is de deur.
-Wel, het ga u goed. Wellicht tot ziens.
-Ik denk van niet.
(Sjimon, in gesprek met zichzelf)
Wat moet je nou, Sjimon? Dat is foute boel, jongen.
daar gaat je mooie leventje. Ik maar denken dat die
sul van David ben Aser het niet door zou hebben.
Maar hij is toch snuggerder dan hij er uit ziet. Ik ben
mijn baantje kwijt. Wat nu, wat nu? Spitten kan ik
niet, ik heb van die zachte handjes. En bedelen? Ik
word nog liever dood gevonden. Foei, zo mag je niet
praten! Maar ondertussen. Sara ziet me aankomen.
Geen sieraden meer, geen liflafjes, geen nieuwe
kleren om te pronken bij haar vriendinnen. Armoe,
bittere armoe! Ik moet er niet aan denken! Aiaiai.
(In het kantoortje van Sjimon. Hij is in gesprek met
twee zakenmannen die David ban Aser nog veel
schuldig zijn)
-Avraam, vrede! Fijn dat je even kon komen. het
gaat om die schuld die je hebt bij mijn doorluchtige
heer, David ben Aser. Jaja, het moet een keer terugbetaald, zo werkt het. Hoeveel was je hem ook weer
schuldig? O, daar heb je het perkamentje.
-Ja, ziet u, meneer Sjimon…
-Ach, geen meneer, gewoon Sjimon, we kennen
elkaar toch? Als ik dat perkamentje even mag?
-Ja, hier, honderd vaatjes olijfolie.
-Kijk eens hier, ik maak er vijftig van.
-Vijftig? Maar, maar, maar dat is scheelt een hoop!
-Je bent blij, ik zie het. Nou, mondje dicht. Ik ben je
graag van dienst.
-Nou; als ik eens iets terug kan doen, je weet me te
vinden.
-Zeker, ik zal het onthouden.

zaken? Er staat nog een postje open, dacht ik?

-Een postje? Zeg maar gerust een post: 100 zakken
tarwe! ik heb het niet, ik zeg het maar eerlijk.
-Het zijn zware tijden, praat me er niet van. Mag ik
even het perkamentje zien? Dankjewel.
-Maar wat doe je nu? Je verbrandt hem in vlam van
de lamp!
-Goed gezien. Hier heb je een nieuwe.
-Wat? Hier staan maar tachtig zakken tarwe, je
maakt een fou… ik snap het. Hartelijk dank. Ik ben
je heel wat verschuldigd.
-Weet ik. Fijne dag nog!
-Dat gaat lukken, vriend, dat gaat lukken.
(David ben Aser heeft ontdekt dat Sjimon zelfs nu
nog heeft zitten sjoemelen)
-Sjimon, Sjimon, Sjimon. Jij gewiekste sluwe doortrapte dief. Zelfs nu je ontslagen bent weet je me
nog te beroven. Je bent door en door slecht. En
toch zal je het nog ver schoppen.
-Ach meester, val me niet hard. Ik ben verslaafd aan
luxe en geld en te lui om mijn handen te laten wapperen.
-Het zal je er naar vergaan.
(Sjimon, in gesprek met zichzelf)
Nou, David ben Aser, ik denk dat het nog losloopt.
Degenen die bij jou in het krijt staan vinden me nu
een reuze aardige kerel. Ze helpen me straks. En
als ze niet over de brug komen: ik weet hoe het zit,
dan ga ik wel dreigen. Eens zien of ze me dan niet
ter wille zijn.

-Zefanja, vrede met jou en je huis! Hoe gaan de

GERECHTIGHEID IN GELD

21

JEUGDMATERIAAL

Inleiding
Iedereen heeft elke dag te maken met momenten waarop iemand recht wordt gedaan, maar ook momenten waarop iemand onrecht wordt aangedaan. Soms gebeurd dit in de klas, soms op straat of bij de sportvereniging. Op veel plekken in de wereld wordt recht en onrecht gedaan aan het leven van mensen. Vaak
speelt macht en de verdeling van welvaart hier een rol in. Het doel van deze bijeenkomst is om jongeren
bewust te maken van recht en onrecht in hun eigen leefomgeving, maar ook daarbuiten. In deze bijeenkomst wordt de koppeling gemaakt tussen wat de bijbel ons leert, het denken over recht en onrecht en
het in actie komen tegen onrecht. Specifiek richt deze bijeenkomst zich op de ongelijkheid die mede wordt
veroorzaakt door belastingontwijking. Veel multinationals die ondernemen in ontwikkelingslanden verplaatsen hun winsten van dit ontwikkelingsland naar landen waar zij minder belasting hoeven te betalen. Hierdoor kunnen ontwikkelingslanden geen belasting heffen op winsten die wel in hun land gemaakt worden.
Het is de bedoeling om met de jongeren te kijken of en hoe onrechtvaardig belastingontwijking is, waarom
belasting betalen en heffen belangrijk is en wat er moet gebeuren om belastingontwijking te voorkomen en
daarmee een eerlijkere en rechtvaardige wereld te krijgen.
De onderstaande opdrachten zijn gebaseerd op het materiaal van Micha Young, www.michayoung.nl, en
materiaal ontwikkelt door Young & Holy in opdracht van Micha Nederland.

Opdracht 1 – Onrecht in beeld
Tijdsindicatie: 20 minuten

Benodigdheden
• Een flap-over
• Een laptop met beamer
• Internetverbinding
Vooraf
Samen met de jongeren bekijk je een filmpje over het onrecht in de wereld. Suggesties hiervoor vind je op
de site Gerechtigheid in Geld, www.gerechtigheidingeld.nl. Bekijk de filmpjes eerst zelf, bij je voorbereiding.
Kies het filmpje uit dat het beste past bij jouw groep. De filmpjes bevatten confronterende beelden over
onrecht en de verdeling van rijkdom in de wereld.
Beschrijving
Introduceer een filmpje. Vertel dat er redelijk confronterend beeldmateriaal in zit. Geef de jongeren de opdracht om te onthouden wat hen raakt. Kijk het filmpje.
Bespreking
Bespreek wat het filmpje met iedereen doet, aan de hand van de volgende vragen:
• Wat valt je op?
• Wat raakt je?
• Wat wil je hierover met anderen delen?
Benoem de gevoelens van de jongeren en je eigen gevoel. Onmacht, schuld, boosheid, verbazing et cetera. Misschien vinden jongeren het probleem overdreven of te groot. Sommige jongeren hebben het idee
dat het hun probleem niet is. Benoem deze zaken zonder een oordeel erover te geven. Het kan passend
zijn om op dit moment de genoemde gevoelens en meningen in gebed voor te leggen aan God.
Benoem daarna dat we allemaal deel uitmaken van deze wereld. Met elkaar kunnen we een stap doen.
Micha Nederland kan je daarbij helpen. Micha Nederland laat je ontdekken hoe jij het verschil kunt maken
in een wereld waarin veel onrecht is.
Vraag de jongeren op welke manier zij kunnen bijdragen? Noteer dit op de flap-over.
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Opdracht 2 – Eerlijk belasting betalen?

Tijdsindicatie: 25 minuten

Benodigdheden
• Zoek op www.gerechtigheidingeld.nl het bijhorende filmpje.
Tip: Je kunt ook het filmpje gebruiken wat we noemen in de introductie voor leiders, maar dit is veel langer. Ga na wat het beste bij de jongeren past.
Vooraf vertellen
Kijken we om ons heen dan genieten Nederlanders ook tal van faciliteiten. Onderwijs, medische zorg, veiligheid, infrastructuur, enz. Om al die kosten te voldoen, betalen we belasting. We genieten ervan, we betalen ervoor. Werknemers betalen inkomstenbelasting. Dat doen we volgens het draagkrachtbeginsel, ieder
moet naar zijn vermogen, inkomsten bijdragen aan de voorzieningen die er zijn. Wanneer je veel verdient,
zal je relatief meer betalen. Zo wordt de druk over iedereen verdeeld. Heb je een belastbaar inkomen van
18.000 euro per jaar dan betaal je 36,5 %. Dit percentage loopt naar mate je meer verdient op van 36,5 %
naar 42 % tot 52 % (www.belastingdienst.nl cijfers inkomstenbelasting 2015).
Bedrijven betalen belasting over de winst en dragen zo ook bij aan de voorzieningen waar zij van genieten.
Bespreking
Laat jongeren het filmpje zien en vraag de jongeren een eerste reactie te geven.
Licht toe: een weinig verdienende werknemer betaalt dus 36,5 % belasting en een multinational als Starbucks 0,7 %. Maak het nog meer concreet door het bijvoorbeeld een van de jongeren uit te laten rekenen
met het inkomen wat zij per jaar hebben. Wat betalen zij percentagegewijs? (In werkelijkheid zijn belastingberekeningen meer complex. Zowel bij de werknemer als dat wat Starbucks moet voldoen. Om te voorkomen dat jongeren afhaken is het belangrijk het eenvoudig te houden en concreet te maken.)
•
•
•

Wat betaalt een multinational. Wat zou jij met die 35,8% doen als je die niet zou hoeven af te dragen?
Stel dat zo’n oneerlijk principe door je docent zou worden toegepast in de klas bij het nakijken van toetsen, zou je dan in actie komen? Waarom wel/niet?
Jesse Klaver zegt in het filmpje dat als dit aan de hand is met Starbucks, er wellicht veel meer bedrijven
zijn die belasting ontwijken. Wat denk jij?

Beschrijving
Uit cijfers (www.ninefornews.nl) blijkt dat 400 bedrijven van de Forbes 500 (de grootste bedrijven van de
Verenigde Staten) zich voor een deel in Nederland gevestigd hebben. Zij profiteren van een gunstig fiscaal
klimaat. Beter gezegd: het Nederlandse belastingparadijs. Ze maken dikwijls gebruik van geheime afspraken met de belastingdienst. Hoewel de Tweede Kamer de term ‘belastingparadijs’ verwerpt, werden in
2014, 632 van dit soort geheime deals gesloten met multinationals.
Het is ongelooflijk dat hardwerkende mensen een veel hoger belastingtarief betalen dan winstgevende multinationals zoals Google, Apple, Ikea, enz. Daarbij lopen ontwikkelingslanden jaarlijks minstens 460 miljoen
euro (www.actionaid.nl) aan belastinginkomsten mis via brievenbusfirma’s (firma met alléén een postadres
om buiten de controle van de overheid te blijven) in Nederland.
Bespreek de gevolgen van belastingontwijking voor ontwikkelingslanden met de jongeren. Wat vinden zij
hiervan? Zou God boos worden om belastingontwijking? En wat zou de profeet Micha van belastingontwijking zeggen?

Opdracht 3 – Bijbel en belastingontwijking
Tijdsindicatie: 15 minuten

Benodigdheden
Zorg dat ieder groepje een Bijbel heeft en kopieer voor iedere gespreksleider onderstaande tekst.
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Vooraf
Het doel van deze opdracht is dat jongeren ontdekken dat de Bijbel adviezen geeft als het gaat om onze
bezittingen.
Beschrijving
Laat de jeugd in groepjes van maximaal vier personen uiteen gaan en stel een gespreksleider aan.
Iedere groep leest de Bijbeltekst Lucas 3:10-14.
Licht toe
Johannes de Doper is bij de Jordaan en heeft zojuist een groep mensen ernstig toegesproken. Hij heeft ze
aangesproken op het feit dat het in het geloof gaat om woorden en daden (vs 9). Doen mensen dat niet,
is er geen vrucht, dan loopt het niet goed af (vs 9). Vervolgens vragen de mensen: ‘Wat moeten we dan
doen?’
Laat de jeugd in groepen de volgende vragen bespreken. Koppel na elke vraag even plenair terug om te
kijken welke antwoorden in de groepen zijn gegeven.
• Wat vind je van het antwoord dat Johannes geeft (vs 11)?
• Deel jij met iemand die niets heeft? Hoe?
• Ook belastingambtenaren (tollenaars) krijgen te horen wat ze moeten doen (vs. 13).
• Zou je kijkend naar het thema belastingontwijking ook kunnen zeggen:
• ‘Vorder niet minder dat je is opgedragen.’
• De adviezen die Johannes geeft aan mensen in het algemeen, tollenaars en soldaten zijn samenvattend: ‘deel, vraag niet meer, pers niet af, koop niet om, neem genoegen met.’
• Leef jij zo?
• Hoe denk je dat Johannes staat tegenover belastingontwijking als je zijn adviezen leest?
Opdracht 4 – Kom in actie!
Kijk op www.gerechtigheidingeld.nl om in actie te komen voor een rechtvaardige en eerlijke wereld met
eerlijke geldstromen en zonder belastingontwijking.
Op deze site staan ook acties die jongeren kunnen doen, zoals het ondertekenen van een petitie en het
aanspreken van hun favoriete bedrijf om meer te doen tegen belastingontwijking. Mogelijk lukt het om gezamenlijk de petitie in te vullen.
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SAMEN IN
ACTIE VOOR
EEN EERLIJKE
VERDELING VAN
WELVAART
www.gerechtigheidingeld.nl

EEN CAMPAGNE VAN

