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Het is goed om te weten wat God zegt over de financiële wereld in onze dagen. 
Mensen liggen soms wakker, omdat ze teveel geld hebben, of liggen wakker omdat 
ze er geen of niet genoeg hebben. In de Bijbel lezen wij over geld als  ‘zilver en 
goud”. God liet ons weten wat er zich aan het “einde der dagen” zou afspelen met 
de rijke en de arme.  
 

God leerde ons over twee soorten van rijkdom!  
 
Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.2  
Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,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. Jac.5 

  
6:17 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij 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; 1 Tim.6 
 

God maakt duidelijk via zijn apostel, dat het voor de rijken en die rijk willen worden, 
slecht zal gaan op het einde der tijden.  “Goud en zilver” verroesten niet, maar de 
bedoeling is dat de waarde van het betaalmiddel zal blijven devalueren. Eerst was er 
het goudgeld, dan zilver, koper, ijzer, papier en nu elektronisch en straks met een bio 
chip, 666 komt alles  onder totale controle. Rijken zullen wanhopig worden, 
Bijbelgetrouwe christenen hebben een ware hoop en de rijkdom van Christus 
gevonden.  

Mozes achtte het lijden voor Christus, een grotere rijkdom 
dan de schatten van Egypte, in plaats van verder te 
genieten van de zonde in Egypte! (Hebr.11:26) Egypte 
staat in de Bijbel telkens symbool voor onze ongelovige 
wereld, welke zijn vertrouwen stelt op zijn eigen vermogen 
of Mammon. Mozes maakte een keuze! 
 

GELDZUCHT OORZAAK VAN STRIJD EN 
OORLOG 

1 Timoteüs 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. 
In onze tijd zijn er die schatrijk worden en anderen straatarm! Judas leefde zo dicht 
bij Jezus, doch voor geld liet hij Hem vallen! Geld scheen hem belangrijker, en koos 
voor de religieuze leiders. Zelf behoorde hij tot de zeloten, een politieke strekking 
tegen de Romeinen. Later maakten de zeloten scherpe verwijten naar de christenen 
welke vluchten naar de bergen tijdens de Romeinse aanval op Jeruzalem. 
Doch er komt zeker een grote verandering! De balans komt buiten evenwicht in  
arbeid en kapitaal!  
 

Spreuken 11:28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen; 
maar als fris loof zullen de rechtvaardigen uitspruiten. 
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DE STRIJD VAN EZAU EN JACOB OMWILLE VAN    
VERGANKELIJKE RIJKDOM 

   
Wij lezen in Gods woord over twee broeders, tweelingen, welke streden voor bezit, 
goud en geld. enz. Ezau, moslims en Jacob, Joden streden, en strijden nog altijd 
door hun nakomelingen. Wij krijgen in de toekomst de eindstrijd! De benauwdheid 
van Jacob genoemd. 
De oude vader Isaak hield veel van Ezau, waarom? Want hij zorgde telkens voor een 
feestelijk wild menu, eten en drinken was hem heel belangrijk.(Gen.25:28).  
Jacob had ook eens een etentje klaar gemaakt.  
 

HET ZWAKKE MOMENT VAN ESAU 
 
Toen kwam Ezau aan, na zijn” jachtpartij”, en wilde ook eten “van dat rode”, waaruit 
de naam Edom is voortgekomen.  
Jacob was sluw, en wilde het eerstgeboorterecht afkopen, en keek naar het 
geschikte ogenblik. Ezau was onverschillig tegenover dat recht, en verkocht dat 
geboorterecht aan Jacob!  
Ezau kwam uit een onverwachte hevige strijd. Hij  had Nimrod ontmoet en twee van 
zijn mannen. Nimrod was een “geweldig jager” (Gen.10) Esau, was ook een 
behendig jager! (Gen.25:27)  Hij verschuilde zich voor Nimrod, en zijn eigen leven 
was in groot gevaar gekomen. Ezau sloeg plots toe, en onthoofde Nimrod, en de 
twee mannen bij hem. En zo uitgeput van zijn strijd vluchtte hij doodsbang en 
uitgeput, snel naar huis. (Boek des oprechten 27).   

 
Dat eerstgeboorterecht betekende dat na de dood van de vader een dubbel 
erfenisdeel en leiding toekwam aan wie dat erfenisrecht had. Jacob gaf uitleg over 
dat recht en de geboden die God gaf. Zegen bij gehoorzaamheid, en vloek bij 
ongehoorzaamheid. Ezau had geen oren naar die uitleg over God. Jacob liet dit 
schrijven in een boek, en twee getuigen tekenden de overeenkomst.   
 

ETEN EN DRINKEN WAS VOOR ESAU BELANGRIJKER…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het erfenisrecht en Gods wet, was voor hem van minder waarde, een etentje en 
mooie vreemde vrouwen, maagden van Kanaän, waren hem belangrijker!  
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Hij en al de ongelovigen denken: Als ik dood ben is alles toch voorbij!  
God spaarde Abraham het verdriet te zien dat Ezau niet gelovig was? Hij stierf vijf 
jaar vroeger!  
Ook christenen kennen dit soort verdriet, te zien dat er dierbaren zijn die ongelovig 
zijn of afvallen door leringen van boze geesten.  
  
Bij christenen ligt het anders. Zij hebben ook een beloofde  erfenis welke in de 
hemel is weggelegd.( 1 Petr.1:4) (Kol.3:24). 
Waar die hemel is in het Noorden, weten wij niet, ook de gelovige Abraham, vertrok 
naar een beloofd land ter erfenis, en hij wist niet waar! (Hebr.11:8). Hij kreeg het 
land, vandaag, Israël Hij kreeg het van God, wie zou het afnemen? Vandaar het 
herstel van Israël. 
 

Bitterheid, oorzaak van haat!  
 

Genesis 27:34 Zodra Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een luide 
en bittere schreeuw, en hij zeide tot zijn vader: Zegen mij, ook mij, mijn vader!   
 
Deze bittere schreeuw horen wij vandaag nog onder de nakomelingen van Ezau, de 
Edomieten, moslims. De tranen van de ongelovige Ezau kwamen te laat. De tranen 
veranderden in een hevige woede en haat tegenover Jacob, de Joden tot op 
vandaag. 
 
Een hebzuchtige en moordlustige Ezau gaf opdracht aan Elifaz, zijn eerstgeboren 
zoon, om Jacob te achtervolgen, hem te vermoorden en al zijn bezittingen, bijzonder 
zijn goud, af te nemen. Doch Jacob bleef in leven, maar de haat bij Ezau is er 
gebleven in alle nageslachten. 
 
“En de Heer deed Jacob genade vinden in de ogen van Elifaz, zoon van Ezau, en van zijn 
mannen, en zij hoorden naar de stem van Jacob, en zij brachten hem niet ter dood” en Elifaz 
en zijn mannen namen alles wat Jacob toebehoorde samen met het “zilver en het goud” 
dat hij meegenomen had uit Beersheba, en zij lieten niets bij hem achter  (Oprecht. 29:38) 

 

 JACOB-ISRAEL HERSTELT ZICH 
 
Al het goud en zilver werd door God 
gereserveerd aan Jacob, Israël. De 
geschiedenis leert dat men telkens de Joden 
wilde vernietigen, en dezelfde strijd en oorlog 
staat opnieuw voor de deur.  
God spreekt duidelijk over Zijn zilver en goud! 
De grootste goudvoorraad in de wereld ligt 
momenteel in America en Duitsland. 
 
Toen ze uit Egypte werden verlost kregen ze 
goud en zilver mee! (Exod.3:22) Ze maakten er 
een gouden kalf mee! Ze hadden in al die jaren 
de traditionele afgoderij in Egypte aangeleerd. 
Toch kregen zij later het beloofde land, na vallen 
en opstaan. 
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De  HEERE is genadig en barmhartig. 
 
Net zoals velen overal ter wereld de 
mensen al de afgoderij van de Katholieke 
kerk aangeleerd werden met een vloek tot 
gevolg!   
Het stierkalf had de zon tussen de horens. 
Een monstrans in goud en de zon als 
aanbidding. (Host-ie genoemd, Host is 

gastheer) Wie tot geloof komt in Jezus 
Christus, verlaat de (Egypte) religieuze 
wereld en haar afgoderij.(Openb.18:4)   
 
Het gouden kalf is vandaag alles wat velen 
vandaag op de eerste plaats zetten in het diepste van hun hart. Velen hebben God 
vergeten!   

Exodus 20:3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 
 
De profeet Hosea schreef over Gods toorn en over Jacob, omwille van deze 
afgoderij, gezien als zuiver overspel. 
 

Hosea 13:2 Ook nu gaan zij voort met zondigen en 
maken zich gegoten beelden van hun zilver, 
afgodsbeelden, naar eigen inzicht, alles het werk 
van metaalbewerkers. Men zegt van hen: De 
mensen die offeren, kussen kalveren. 
3 Daarom zullen zij worden als een morgenwolk, 
als dauw die in de vroegte vergaat, als kaf dat 
van de dorsvloer wegstuift, 
en als rook uit het venster. 
 
 
 

Betere vertaling: like smoke from a chimney! Als rook uit een schoorsteen! De latere 
Holocaust? 
 
 

HOOP ER KOMT EEN NIEUWE SCHEPPING! 
 
Na het duizendjarig vrederijk van Christus op aarde, komt het 
laatste oordeel. Dan komt er wel een echte Big bang, geen 
theorie! De oude hemel en aarde verdwijnt! 
 
 
En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de 
eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de 
zee was niet meer. Openb.21:1 
 
 
 

Biblespace, 24 maart 2018 
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