
Lieve mensen, 

In interviews met bekende mensen, met onze BN’ers, vertellen de ge-
interviewden nogal eens dat ze voor hun gezinnen te vaak te weinig aandacht 
hebben gehad. Te druk waren met hun carrières, met reizen en trekken, en 
optredens etc. Op een gegeven moment kan de aandacht voor ‘meer en meer’, 
‘groter en groter’ ons te veel in beslag nemen. 

Dat is een ongeveer de wereld waarin we nu leven. Iemand schrijft: “Tegen de 
achtergrond van de wereldwijde economische crisis, en een cultuur die 
doortrokken is van de filosofie van ‘meer is altijd beter’, levert deze gelijkenis 
een buitengewoon indringende en confronterende boodschap op, waarin 
godsvertrouwen gesteld word tegenover hebzucht, valse zekerheid en 
egocentrisme. Zeker in een maatschappij waar anderen steeds meer 
buitengesloten raken in een poging het eigen materiële, culturele en spirituele 
erfgoed veilig te stellen.” 

We tellen in deze tijd heel veel rijke bezitters, terwijl we ook steeds meer 
mensen hebben die in armoede verkeren, maar verdelen; gebeurt zelden, ze 
kopen grote luxe jachten, privévliegtuigen of gaan de ruimte in voor een paar 
miljoen. En de arme mensen hebben het steeds moeilijker. De statistieken zijn 
beangstigend. 

Nu sommigen zich steeds meer kunnen veroorloven, zijn er vele anderen die 
amper het hoofd boven water kunnen houden. 

Toch bestaat ware Rijkdom eigenlijk uit: met mensen samen delen, in 
vriendschap, genieten van de kleine dingen en de natuur om ons heen. De jonge 
christelijke gemeenschap uit de Handelingen van de Apostelen zouden voor ons 
vandaag weer een bron van inspiratie moeten zijn. Zij kwamen samen in het huis 
van een van hen – een gewoon huis en niet in een geweldig triomfantelijke 
kathedraal (die waren er immers niet). Ze baden samen, luisterden naar het 
woord van God en deelden alles samen zodat niemand in nood zou verkeren.  
Misschien hebben weinig materieels om te delen, maar mensen ontmoeten en 
met hun tijd te delen, dat maakt het leven echt zinvol .En dat is ook wat Jezus 
ons wil bijbrengen, geluk ligt niet in overvloed, maar in liefde en begrip, vrede 
met jezelf en met anderen, en samen genieten en tijd hebben voor elkaar. 

 De gelijkenis vertelt het verhaal van een boer die rijk is. Daar is op zich niets 
mis mee. Waar het misgaat in het verhaal is wanneer de schuren van de boer 
overvol raken en hij denkt dat door meer en grotere schuren te bouwen hij voor 
zichzelf (en alleen zichzelf) een grotere bestaanszekerheid en een zorgelozer 
leven in de toekomst veilig kan stellen. Het is op dat moment dat God ingrijpt. 



 Dat materiële, aardse, schatten alleen schijnzekerheid verschaffen en 
uiteindelijk relatief zijn. De rijke man ontdekt dat wie naar een leven zoekt dat 
eeuwigheidswaarde heeft, er beter aan doet los te laten, uit te delen en weg te 
geven. Dat is waar het geheim van waarachtig leven uiteindelijk te vinden is. 

De Handelingen van de Apostelen schilderen Gods ideale weg als een weg van 
gemeenschap. Een gemeenschap waarin bezit gedeeld wordt en er genoeg  is 
voor iedereen. Een gemeenschap waarin mensen vertrouwen dat God in zijn 
goedheid in de toekomst zal voorzien. Rijkdom in en voor God is een rijkdom 
die meer samenhangt met de waarden waarmee een leven geleefd wordt, dan het 
aardse bezit dat iemand weet te vergaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 


