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Christus is voor ons arm geworden
De Heer Jezus is de Schepper van hemel en aarde. Door en voor Hem zijn alle dingen geschapen (Kol.
1:16). Alles komt bij Hem vandaan en alles is van Hem. Als Schepper-God draagt Hij het hele universum
door het woord van Zijn macht (Hebr. 1:3). Van eeuwigheid af bezat Hij een onbeschrijfelijke
heerlijkheid bij de Vader, maar in de volheid van de tijd was Hij bereid om al Zijn rijkdom en Zijn
uiterlijke heerlijkheid aan de kant te zetten:
‘Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is
geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden’ (2 Kor. 8:9).
Wat een genade! Jezus Christus werd arm voor ons! Toen Hij in de wereld kwam, was er in de herberg
van Bethlehem geen plaats voor Hem. Hij werd in een kribbe gelegd. Zijn ouders waren arm en konden
daarom voor moeder Maria geen schaap, maar alleen een paar tortelduiven (of twee jonge duiven)
offeren (Lev. 12:6-8; Luk. 2:24). De ouders hadden ook geen geld voor de reis naar Egypte. Maar God
zorgde ervoor dat de wijzen uit het Oosten het Kind Jezus goud, wierook en mirre brachten, voordat
ze moesten vluchten. Later zei de Heer Zelf tegen iemand die Hem wilde volgen:
‘De vossen hebben holen, en de vogels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats waar Hij
het hoofd kan neerleggen’ (Luk. 9:58).
Om het profetische woord te vervullen, wilde Hij als Koning rijdend op een ezelin Jeruzalem
binnengaan. Maar Hij bezat geen eigen rijdier. Hij moest een ezelin huren (Matth. 21:1-7). Omdat Hij
arm was, moesten Zijn discipelen de huisbaas vragen of Hij de opperzaal voor het Pascha mocht
gebruiken (Luk. 22:11, 12). Dit zijn bewijzen van Zijn diepe armoede - hoewel alles van Hem was, omdat
Hij Gods Zoon was! Hij verdroeg Zijn armoede zonder klagen. Hij deed het uit liefde tot jou en mij.
Maar Hij werd arm om ons voor altijd geestelijk rijk te maken. We zijn in Christus gezegend - en wel
met elke geestelijke zegening in de hemelse gewesten (Ef. 1:3). Dat omvat veel: als Gods kinderen
verheugen we ons over de liefde van onze hemelse Vader en hebben we gemeenschap met Hem. We
genieten van een persoonlijke relatie met de Heer Jezus en we horen als verlosten bij Zijn Gemeente.
Deze geestelijke rijkdom, waarvan we nu al kunnen genieten en die we eeuwig zullen bezitten, hebben
we alleen aan Jezus Christus te danken!
De armoede van onze Heiland maakt het voor ons bovendien eenvoudiger om gebrek aan materieel
bezit te verdragen. Misschien wensen we het één en ander van wat anderen bezitten, maar geeft de
Heer ons dat niet. Dan helpt ons de gedachte aan Zijn grote armoede om dit gebrek uit Zijn hand aan
te nemen.
Belangrijke principes bij het onderwerp ‘geld en bezit’
Niemand kan twee heren dienen!
‘Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal óf de één haten en de ander liefhebben, óf zich aan
de één hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en Mammon’ (Matth. 6:24).
Dit is een Goddelijk principe met betrekking tot het geld. De uitdrukking ‘Mammon’ is een Aramese
aanduiding voor rijkdom of bezit. De uitdrukking wordt ook verpersoonlijkt gebruikt. Met andere
woorden: we kunnen niet God én het geld dienen. Toch proberen veel mensen dat - ook veel
Christenen. Ze zitten aan hun geld vast en willen tegelijkertijd de Heer dienen. Maar Gods Woord is
duidelijk: dat kunnen we niet! Als we aan ons geld vastzitten, verachten we de Heer. Als we ons
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materieel bezit liefhebben en hoger achten dan Jezus Christus, kunnen we Hem niet dienen. Dat is een
eenvoudig feit, maar we willen dit vaak niet waar hebben.
Het materiële gaat voorbij!
‘Zij die de wereld gebruiken, als hadden ze die niet als hun eigendom; want het uiterlijk van deze wereld
gaat voorbij’ (1 Kor. 7:31).
Als gelovigen, die een hemels vaderland hebben en die vreemdelingen op aarde zijn, moeten we nooit
vergeten dat alles wat de wereld ons biedt, voorbijgaat en vergaat. Helaas gedragen we ons vaak als
‘eigenaren’, in plaats van als ‘gebruikers’, en verzamelen we op deze manier veel goederen. Natuurlijk
mogen we het materiële (huis, auto, kleding etc.) gebruiken op de manier waarop God ons dit geeft
en we mogen er ook blij mee zijn. Maar we moeten onze hoop niet zetten op de onzekerheid van
rijkdom, ‘maar op God, Die ons alles rijkelijk geeft om ervan te genieten’ (1 Tim. 6:17). Als we als
hemelburgers onze ogen naar boven richten, krijgt het materiële in ons leven de juiste waarde, ‘want
waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’ (Luk. 12:34).
Wat een mens zaait, zal hij oogsten!
‘Wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten’ (Gal. 6:7).
Dit principe benadrukt onze verantwoordelijkheid in alles wat we doen. Dat geldt ook voor de omgang
met geld en bezit. Als we ons geld puur egoïstisch voor onszelf gebruiken en vermeerderen, zaaien we
slecht zaad en oogsten we treurige vruchten. Als we echter Gods aanwijzingen wat betreft het beheer
van het ons toevertrouwde bezit opvolgen, zaaien we goed zaad en oogsten we heerlijke vruchten tot
eer van de Heer Jezus. Daarom moeten we onze verantwoordelijkheid serieus nemen en de
consequenties van ons handelen bedenken. De apostel Paulus zegt daarin 2 Korinthe 9:6 over: ‘Wie
spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam oogsten; en wie rijkelijk zaait, zal ook rijkelijk oogsten’.
Beter dan zilver en goud
Geld wordt in Gods Woord vaak weergegeven met de woorden ‘goud’ en ‘zilver’. Deze edelmetalen
hebben tot op de dag van vandaag hun speciale waarde in de wereld niet verloren. Maar de Bijbel
maakt duidelijk dat er iets is dat beter is dan zilver en goud. God zegt namelijk:




‘Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, want haar opbrengst is
beter dan de opbrengst van zilver en haar inkomen beter dan bewerkt goud’ (Spr. 3:13, 14).
‘Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. Mijn opbrengst beter dan het beste
zilver’ (Spr. 8:19).
‘Neem Mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkieslijker dan bewerkt goud. Want
wijsheid is beter dan robijnen, en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken’ (Spr. 8:10, 11).

Gods wijsheid, Zijn vrucht, Zijn oogst, Zijn onderwijs en de kennis van Hem moeten hoger gewaardeerd
worden dan het fijnste goud en het kostbaarste zilver. Laten we daar nog eens bij stilstaan! Waar ligt
ons gevoel voor het toekennen van waarde? De één verzamelt zilver, de ander goud. Maar God zegt:
‘Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is
verkieslijker dan zilver’ (Spr. 16:16). God wil ons gelukkig maken. Niets is te vergelijken met Zijn
wijsheid, want dat is het meest waardevol. ‘Haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede’
(Spr. 3:17). Gods wijsheid is als een boom van leven. Wie zich daaraan vastgrijpt en er aan vasthoudt,
zal gelukkig worden.
Jezus Christus - ons Voorbeeld
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De Heer Jezus heeft in Zijn leven volkomen rekening gehouden met deze belangrijke principes. Zo is
Hij ook wat betreft Zijn houding ten opzichte van geld en bezit ons grote Voorbeeld. Hij diende de
Mammon niet, maar alleen Zijn God en Vader. Geld had voor Hem geen betekenis en toch was Hij altijd
Heer over alles! Om de tempelbelasting te betalen, bestuurde Hij een vis die een stater in zijn bek had.
Dit geldstuk was voor Hem en voor Petrus genoeg (Matth. 17:27). De Farizeeën stelden Hem eens een
vraag om Hem uit te dagen: ‘Is het geoorloofd om de keizer belasting te betalen of niet?’ Toen vroeg
de Heer eerst om een munt, omdat Hijzelf geen geld bij Zich had. Eén van Zijn discipelen, Judas Iskariot,
had de beurs bij zich - niet de Heer Zelf. Deze voorbeelden laten duidelijk zien dat Hij gekomen was
om God te dienen - en niet de Mammon. In Johannes 4:34 zegt Hij: ‘Mijn voedsel is dat Ik de wil doe
van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng’. In Markus 10:45 legt Hij als de volkomen
Knecht uit: ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen,
en Zijn leven te geven als losprijs voor velen’.
Wij zijn duur gekocht
De Heer Jezus bezat als Mens geen geld, maar Hij betaalde met Zijn eigen leven het losgeld voor ons.
Iedereen die in Hem gelooft, is verlost door Zijn kostbaar bloed, waarvan wij de waarde nooit kunnen
bevatten (1 Petr. 1:18, 19). Nu zijn we Zijn eigendom. Omdat we dat zijn, heeft Hij het recht om over
ons leven te regeren. Zijn we bereid om Hem de leiding in handen te geven en Zijn aanwijzingen over
geld en bezit op te volgen?
Op een andere plaats vertelt de apostel ons:
‘Want u bent voor een prijs gekocht. Verheerlijk dan God in uw lichaam’ (1 Kor. 6:20).
Wat een prijs heeft Jezus Christus voor onze verlossing betaald! Nu mogen we Hem daar een antwoord
op geven, doordat we God in ons leven verheerlijken - en daar hoort ook de juiste omgang met geld
en bezit bij.
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