


38. RIJKDOM 
of ARMOEDE?





Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot 
en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en 

stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, 
waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven 
niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar 

zal ook uw hart zijn.

Vers 24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij 
zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich 

aan de één hechten en de ander minachten. U kunt 
niet God dienen en de mammon.

Mattheüs 6:19-21,24 HSV

Waar ligt jou prioriteit?



En iemand uit de menigte zei tegen Hem: 
Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis 

met mij moet delen. Maar Hij zei tegen hem: 
Mens, wie heeft Mij tot rechter of verdeler van 

een erfenis over u aangesteld? 

En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw 
hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft 

iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot 
zijn bezit. En Hij zei tot hen een gelijkenis en 

sprak: 

Jezus corrigeert de man die zijn prioriteiten niet goed had  



Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij 
overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb 
geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit 

zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere 
bouwen en ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen 

opslaan. 

En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen 
liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees 

vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal 
men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, 
voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf 

schatten verzamelt en niet rijk is in God. 
Lukas 12:13-21 HSV



Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw 
Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. Verkoop 

uw bezittingen en geef de opbrengst weg als 
liefdegave. 

Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een 
schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief 

niet bij komt en die door de mot niet aangetast 
wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart 

zijn.
Lukas 12:32-34 HSV

Jezus draagt ons op om geld weg te geven om zo hemelse schatten te 
verzamelen



En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord 
hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding 

van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt 
onvruchtbaar.

Mattheüs 13:22 HSV

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij 
aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis 

opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen 
behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal 

verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een 
mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade 

lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
Mattheüs 16:24-26 HSV



Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding 
ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de 

armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en 
volg Mij. 

Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was 
erg rijk. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was 

geworden, zei Hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen 
hebben, het Koninkrijk van God binnengaan. Want het is 
gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een 

naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 
En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? Hij 
echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn 

mogelijk bij God. 
Lukas 18:18-27 HSV



En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn discipelen: 
Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het 

Koninkrijk van God binnengaan! En de discipelen 
verbaasden zich over Zijn woorden. 

Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: 
Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op 

rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God 
binnengaan!  Het is gemakkelijker dat een kameel 

door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het 
Koninkrijk van God binnengaat.

Markus 10:23-25 HSV  

Zorg dat je niet op rijkdommen vertrouwt!



En toen Hij Zijn ogen opgeslagen had naar Zijn 
discipelen, zei Hij: Zalig bent u, armen, want van u 

is het Koninkrijk van God.
Lukas 6:20 HSV

Maar wee u, rijken, want u hebt uw troost al.
Lukas 6:24 HSV

Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, 
achterlaat, geen discipel van Mij zijn. 

Lukas 14:33 HSV



Jezus werd een vloek aan het kruis zodat wij als christenen de zegen van 
overvloed kunnen krijgen

- In Deuteronomium 28 staat een lijst met zegeningen en 
vervloekingen die samenvallen met gehoorzaamheid. Hier wordt 
overvloed een zegen genoemd en armoede een vloek 

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de 
wet door voor ons een vloek te worden, want er staat 

geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout 
hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus 

tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte 
van de Geest zouden ontvangen door het geloof. 

Galaten 3:13-14 HSV



Want u kent de genade van onze 
Heere Jezus Christus, dat Hij 

omwille van u arm is geworden, 
terwijl Hij rijk was, opdat u door 

Zijn armoede rijk zou worden. 
2 Korinthe 8:9 HSV

De zegen van Abraham is nu tot iedere wedergeboren christen 
gekomen!



En zij stonden nog meer versteld en 
zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig 

worden?  

Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de 
mensen is het onmogelijk, maar niet bij 

God, want bij God zijn alle dingen 
mogelijk. En Petrus begon tegen Hem te 
zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en 

zijn U gevolgd. 

Als christen hoef je niet arm te zijn, God wil ook rijkelijk zegenen



En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is 
niemand die huis of broers of zusters of vader 

of moeder of vrouw of kinderen of akkers 
verlaten heeft omwille van Mij en om het 

Evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig, nu 
in deze tijd, huizen en broeders en zusters en 

moeders en kinderen en akkers, met 
vervolgingen, en in de wereld die komt, het 
eeuwige leven. Maar veel eersten zullen de 

laatsten zijn, en veel laatsten de eersten.
Markus 10:23 - 31 HSV



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; 

ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, 
vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo 
verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed 

fundament voor de toekomst, opdat zij het 
eeuwige leven verkrijgen. 
1 Timotheüs 6:17-19 HSV



Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere 
volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn.

Lukas 6:40 HSV

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen 
als Hij gewandeld heeft.

1 Johannes 2:6 HSV

Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor 
ons geleden heeft;Hij laat ons zo een voorbeeld na, 

opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;
1 Petrus 2:21 HSV

Was Jezus rijk?



En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei 
tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen 

gaat. En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, 
en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des 

mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan 
neerleggen.

Mattheüs 8:19 - 20 HSV

Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat 
gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zeg tegen de 

dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, 
zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat 

een jong van een jukdragende ezelin is. 
Mattheüs 21:4-5 HSV



Jezus had een huis

Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, 
keerde Hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging 

wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van 
Zebulon en Naftali,

Mattheüs 4:12-13 HSV

Jezus had een geldbeheerder en gaf aan de armen

Want sommigen dachten, omdat Judas de beurs beheerde, 
dat Jezus tegen hem zei: Koop wat wij nodig hebben voor 
het feest, of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen 
hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar 

buiten. En het was nacht. 
Johannes 13:29-30 HSV



En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle 
dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun 

bezittingen en eigendommen en verdeelden die 
onder allen, naar dat ieder nodig had.

Handelingen 2:44 - 45 HSV

En de menigte van hen die geloofden, was een van 
hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat 

hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij 
gemeenschappelijk.

Handelingen 4:32 HSV

Hoe leefde de eerste Christenen?



Want er was ook niemand onder hen 
die gebrek leed; want allen die 
landerijen of huizen bezaten, 
verkochten die en brachten de 

opbrengst van het verkochte en legden 
die aan de voeten van de apostelen. En 

aan ieder werd uitgedeeld naar dat men 
nodig had.

Handelingen 4:34 - 35 HSV



Paulus waarschuwt voor mensen die een leer brengen dat het Evangelie 
om zelfverrijking gaat

Als iemand een andere leer brengt en 
zich niet houdt aan de gezonde 

woorden van onze Heere Jezus Christus 
en aan de leer die in overeenstemming 

is met de godsvrucht, dan is hij 
verwaand, weet niets, maar heeft een 
ziekelijke neiging tot twist vragen en 

woordenstrijd. 



Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en 
kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend 

geruzie van mensen die een verdorven gezindheid 
hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij 
denken dat de godsvrucht een bron van winst is. 

Wend u af van dit soort mensen.

Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote 
winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben 
niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij 

ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter 
voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee 

tevreden zijn. 



Maar wie rijk willen worden, vallen in 
verzoeking en in een strik en in veel dwaze 

en schadelijke begeerten, die de mensen 
doen wegzinken in verderf en ondergang. 

Want geldzucht is een wortel van alle 
kwaad. 

Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen 
afgedwaald van het geloof, en hebben zich 

met vele smarten doorstoken. 
1 Timotheüs 6:3-10 HSV



Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees 
tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: 

Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet 
verlaten.

Hebreeën 13:5 HSV

Want wij zijn niet als zovelen, die handeldrijven 
met het Woord van God, maar als in oprechtheid, 

maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, 
spreken wij het in Christus.

2 Korinthe 2:17 HSV

De Bijbel waarschuwt vaak voor geldzucht



Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, 
onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, 
een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en 

van God.
Efeze 5:5 HSV

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, 
onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de 

hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de 
toorn van God over de ongehoorzamen.

Kolossenzen 3:5-6 HSV



Houd valsheid en leugentaal ver van mij.  En: geef mij 
geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het mij 

toegewezen deel aan brood. Anders zou ik, verzadigd, U 
verloochenen en zeggen: Wie is de HEERE ? of anders 

zou ik, arm geworden, stelen, en de Naam van mijn God 
aantasten.

Spreuken 30:8 - 9 HSV

Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat 
plan opzij.  Zodra je op rijkdom afvliegt,  is die 
al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, 

en vliegt als een arend weg.  
Spreuken 23:4-5 NBV



En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de 
Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is 

geworden:  Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent 
echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij 

Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van 
de satan.

Openbaring 2:8 - 9 HSV

Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God, in veel 
volharding: in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,  

Vers 10 als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar 
die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch 

alles bezitten.
2 Korinthe 6:4 ,  10 HSV

De Bijbel spreekt van een ander soort rijkdom dan geld!



Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet 
bent. Was u maar koud of heet!  Maar omdat u lauw bent 

en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond 
spuwen.  Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker 

geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat 
juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt 

bent. 

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door 
het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u 

bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet 
openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u 

zult kunnen zien.
Openbaring 3:15 - 18 HSV



Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen 
van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in 

het geloof, en erfgenamen te zijn van het 
Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem 

liefhebben?
Jakobus 2:5 HSV

Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in 
mijn boeien, en de beroving van uw 

eigendommen met blijdschap aanvaard, in de 
wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend 

bezit in de hemelen hebt.
Hebreeën 10:34 HSV
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