
                                                                                                        1 

WERELDSE RIJKDOM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOD LIET ONS WAT WETEN ! 
 
1Ti 6:9  Maar zij, die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en strikken, en vele dwaze en schadelijke 
begeerlijkheden, die de mensen in verderf en ondergang storten.  

 
15  Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, 
behoort zijn leven niet tot zijn bezit. 16  En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk 
man had veel opgebracht.  17  En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen 
ruimte om mijn vruchten te bergen. 18  En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en 
grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen.  
 19  En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, 
eet, drink en wees vrolijk. 20  Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u 
afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?  21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf 

schatten verzamelt en niet rijk is in God. Luc.12 

 
Vergadert u geen schatten op de aarde, waar mot en schietworm ze verteren, en waar dieven doorbreken 
en stelen; Maar vergadert u schatten in de hemel, waar noch mot, noch worm verteren, en waar geen 
dieven doorbreken noch stelen:Matth.6 
 
Jas 5:3  Uw goud en zilver verroest; en hun roest getuigt tegen u, en verteert als een vuur uw vlees; gij 
hebt schatten verzameld in de laatste dagen!  

 
Met het lezen van deze Bijbelteksten, is een mens ogenblikkelijk gewaarschuwd door 
God zelf, welke de gevaren zijn,en welke de zinloosheid is voor de stervelingen om te 
jagen naar rijkdom en geld. Geen kennis van Gods Woord, of geen rekening houden 
met Gods woord kan een levensramp worden ! (Hos.) 
Inderdaad is vandaag een stille revolutie bezig onder mensen, mensen worden ofwel 
rijker ofwel armer. Rijk of arm, er tussen zal geen plaats meer zijn. 
 

Is er een verschil tussen rijk zijn en rijk willen worden ? 
 
Ja, maar uiteindelijk is, er geen verschil meer voor deze beide mensen.Wie rijk is 
geboren heeft niet gezondigd. Doch arm of rijk, baas of knecht, de satan zal de mensen 
strikken door het komende merkteken van de antichrist. Wie het merkteken heeft is 
verloren. Het is God of de mammon ! Het Babels christendom is voorstander voor 
inplanting van de aankomende chip op het voorhoofd of arm van de mens. Velen zullen 
het goedvinden en voor de eeuwigheid verloren zijn. Wij verwijzen naar onze studie van 
het boek Openbaring voor meer uitleg over dit onderwerp van de aankomende 
antichrist. 
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 Zij die rijk willen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er wordt bedoeld een hartstochtelijk jagen naar bezit en rijkdom. Het brengt met zich 
mee dat mensen, ook die zich christenen noemen, wereldse praktijken gaan 
toepassen, om hun doel te bereiken, belastingontduiking, zwart werk, van fraude tot 
moord, prostitutie, oplichting en alle wegen zijn goed. Geldgierigheid is de wortel van 
alle kwaad !  
Er zijn er die daardoor van het geloof zijn afgeweken, en zich met smarten hebben 
doorboort ( v.10). Het woordje afwijken,of afdwalen,is veranderen van weg of baan 
zoals de sterren, hetzelfde griekse woord werd daarvoor gebruikt. Het betekent ook 
«  doen afdwalen » 
 
Het is zeer gevaarlijk omdat men in een andere orientatie der gedachten komt, men 
zoekt om zichzelf te verontschuldigen, en van de ene verontschuldiging komt de 
andere ! Men begint opnieuw langzaam anders te gaan denken. Het DOEN afdwalen is 
een soort druk die kan ontstaan om schulden af te betalen. De werkelijkheid van het 
leven bevestigd wat hier staat. Je kunt niet God dienen en de Mammon. Ieder mens 
dient een keuze te maken tijdens dit korte aardse leven. De eeuwigheid en een nieuwe 
schepping staat voor de deur. 
 

God kan ingrijpen 
 
Het is ook niet te verwonderen dat God, individueel kan ingrijpen als zijn aangenomen 
kinderen zich daartegen bezondigen, door het afnemen van onrechtmatig gewonnen 
goed, op welke wijze dan ook. (Niet ieder mens is een kind van God, zoals « de 
«  hedendaagse valse profeet wil laten geloven)  
  
Ps 39:11  (39-12) Met bestraffing van zijn schuld tuchtigt gij den mens, doet zijn kostbaarheden als 
motten tenietgaan; louter ijdelheid is alwat mens heet.  

 
Jer 2:19  Uw eigen boosheid tuchtigt u, en uw afwijkingen kastijden u; erken dan en zie in hoe 
kwaad en bitter het is den Heer, uw god, te verlaten en u niet sidderend tot mij gewend te hebben, 
spreekt God, de Heer der heirscharen.  

 
Heb 12:6  Want de Heer kastijdt hem dien Hij liefheeft en tuchtigt elken zoon dien Hij aanneemt. –  
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God leert ons dat de rijke, als een dwaas door Hem  werd bekeken. 
 
Deze tekst is er gekomen naar aanleiding van een familietwist, een erfenistwist waarna 
men tot Jezus kwam. Jezus geeft hen een gelijkenis. Christus weigerde recht te 
spreken tussen de mensen die zijn discipelen niet waren. Zijn functie als Rechter komt 
nog, maar was er toen nog niet ! Daarna leert Hij Zijn discipelen. 
 
WACHT U VOOR ALLE HEBZUCHT. Hebzucht = Meer willen hebben dan een ander ! 
Jezus bedoelde hier met « wacht » in de zin van streng bewaken, heb discipline.   Wij 
moeten onszelf over dit punt gaan bewaken, niet toelaten dat ons vlees wint. Wij 
moeten de wacht houden. Bij de wacht houden is er maar een grote vijand : in slaap 
vallen !Wij moeten waakzaam zijn. 
 
 

Mr 13:33  Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. 
1Co 16:13  Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk! 

Mt 25 5  Toen de bruidegom lang uitbleef, werden zij allen slaperig en sluimerden in. 

 
In vers 15 Luc.12 

 Jezus sprak niet dat rijk zijn zonde is, maar hij maakt duidelijk dat het leven niet in 
handen is van de rijke boer ! 
 
Het gaat hier over een denken, een leven alsof men 
God niet nodig heeft, een constant leven vertrouwend 
op zijn geld en bezit. Dat is zondig ! 
De man was gebonden aan zijn bezit. Dit was de grote 
zonde. 
De man had overvloed aan vruchten gekregen en 
maakte nieuwe opslagplaatsen ; 
De Here wil ons duidelijk maken, dat mensen  blijven denken aan « hun eigen belang 
«  en niet eens een ogenblik dacht aan de belangen van God ! 
Hij dacht nooit «  ik heb zoveel van u gekregen God, wat kan ik teruggeven van 
hetgeen ik heb ontvangen «  
 
Vers 17 en 18 staat er niet minder dan 6 maal « ik ». en mijn. 

Dit bewijst zijn égoïsme. Of ook individualisme «  ik en een ander stik » 
 
Re 3:17  Gij zegt wel: Ik ben rijk, en verrijkt, en heb aan geen ding gebrek; en maar gij weet niet, 
dat gij ellendig zijt, en bejammerenswaardig, en arm, en blind, en naakt. 

Deze tekst past precies bij het Babels christendom, geestelijke armoede ! 
 
Vers 19 

De man was volop plannen aan het maken bij zichzelf, grotere schuren en dan 
genieten van het goede leven, dacht aan zijn rustpensioen. 
In zijn ogen was zijn leven goed geslaagd, en in de ogen van de wereld, was dit een 
aanzienlijk en verstandig mens, hélaas, plots een hartaanval ? 
Nooit heeft deze mens gezegd bij het maken van zijn plannen : ZO DE HERE WIL ! 
Of als het God belieft !  
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Vers 20 

 
Het gaat hier werkelijk om de ziel. De geest van de mens heeft het lichaam niet nodig 
om verder te leven. 
De boer had gesproken tot zijn ziel.  
Van welk groot belang is het te weten dat ons leven in Gods handen is. Dit is ook iets 
wat de mensen die leven met zelfmoordneigingen goed zouden moeten begrijpen. Als 
het lichaam is afgestorven, denkt de geest nog steeds verder, kunt u zich nog goed 
alles herinneren, redeneert gij nog verder.  
Maar het stoffelijke heeft geen belang meer, het is een aardse tent, een woning. 
Daarom zal de geest van een christen terugkeren in een verheerlijkt lichaam, dit 
gebeurt met de dag van de opname! 
 
Mensen die niet rijk zijn in God, kunnen in een nacht alles verliezen, hun aards leven 
inbegrepen. Alles wat wij geven of doen uit liefde tot Jezus zal eeuwig blijven ! 
  

Kennen wij het verschil tussen onze bankrekening in de hemel  
en deze op aarde ? 

 
33  Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, 
die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt.  34  Want waar uw 

schat is, daar zal ook uw hart zijn. 

 
Onze schatten kunnen ofwel op aarde zijn ofwel in de hemel zijn. 

Waar zijn onze gedachten op gericht ? 
In welke richting trekken onze verlangens ? 

Waar ligt ons doel in ons leven ? 
Waar gaat onze inzet naar uit ?  

Naar Gods belangen of naar onze eigen belangen, eigen eer, eigen verlangens,  ? 
 

Wij moeten deze vragen eerlijk stellen aan onszelf , God kent ons toch ! 
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