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Echte rijkdom
In een stad in het Midden-Oosten woonde een rijke man. Hij droeg de prachtigste kleren en vierde
elke dag schitterend feest. Naast de voorpoort van zijn villa lag elke dag een arme man; hij heette
Lazarus. Lazarus zat onder de zweren en had erge honger. Hij was al blij als hij mocht eten van de
kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar in plaats van blijdschap had hij vreselijke
pijn; zelfs de straathonden kwamen en likten zijn wonden.
Op een dag stierf Lazarus, en de engelen
brachten hem in de hemel, dicht bij God. Ook
de rijke meneer stierf, en werd met grote
pracht en praal begraven. Maar toen hij zijn
ogen opsloeg in het hiernamaals, leed hij
vreselijke pijn. In de verte zag hij God, en
Lazarus dichtbij Hem. Hij riep hard en zei: ‘O
God, heb toch medelijden met mij en stuur
Lazarus naar me toe. Als hij met het topje van zijn vinger koel water op mijn tong aanbrengt, zou dat
mijn pijn al verlichten. Want ik lijd helse pijn op deze plaats’.
Maar God zei tegen hem: ‘Vergeet niet dat je tijdens je leven veel rijkdom had waar je zo trots op was,
terwijl Lazarus moest lijden. Je had Mij niet nodig en wilde niets van me weten. Daarom is er nu ook
een grote kloof tussen jou en de hemel, zodat Lazarus niet eens bij jou kán komen en jij niet in de
hemel kunt komen’.
Maar de man die op aarde rijk was geweest zei: ‘Als dát dan niet kan, o God, stuur dan tenminste
Lazarus naar het huis van mijn vader, ginds op de aarde. Ik heb namelijk vijf broers. Laat Lazarus hun
alstublieft duidelijk Uw boodschap vertellen, anders komen zij óók op deze plaats van pijn’.
Maar God zei: ‘Ze hebben Mijn Woord (de Bijbel). Dat is genoeg om te geloven en in de hemel te
komen!’
(lees dit verhaal maar na in Lukas 16).
In een ander Bijbelverhaal zien we ook een man die
tevreden was met zijn rijkdom, en meende dat hij
God niet nodig had. Hij zei bij zichzelf: ‘Rust, eet,
drink, en wees vrolijk’. Maar God zei tegen hem: ‘Je
bent een dwaas, want je denkt alleen maar aan deze
aarde. In deze nacht is je leven voorbij. En wat
gebeurt er dan met alles wat je hebt verzameld en
gespaard?’
De Bijbel zegt: ‘Zo is hij die voor zichzelf schatten
verzamelt en niet rijk is in God’ (Lukas 12:16-21). Echte rijkdom is geen geld, bankrekening,
effectendepot of droomhuis. Echte rijkdom is: weten een kind van God te zijn.
‘Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u
arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden’ (2 Korinthe 8:9). Dat wil zeggen: Hij
stierf voor ons, die tegen elkaar en vooral tegen God gezondigd hebben. Waarom stierf Hij? Hij houdt
van ons en wil ons vergeving van zonden, eeuwig leven en blijdschap geven. Gelooft u dat? Geloof jij
dat?
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