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Eigendom en eigenaar
De Bijbel over bezit

J.H. Kuiper

Geld speelt geen rol?
In de verhalen van Marten Toonder over O.B. Bommel komt deze uitdrukking regelmatig voor. Heer Olivier heeft een
fortuin te beheren, dat zijn vader op onduidelijke wijze zich verworven heeft. Het is een onuitputtelijke bron van geld.
Omdat hij zoveel heeft, kan hij zeggen dat geld geen rol speelt. Tot hij - in het verhaal: de bovenbazen - zoveel krijgt, dat
het hem volledig in de macht heeft. Dan kan hij er een ragfijn spel mee spelen te midden van de andere bovenbazen.
Er zijn maar weinig mensen, die zo onbekommerd in het leven kunnen staan. Misschien is het wel eerder omgekeerd: wie
heel weinig heeft, is wel genoodzaakt om elk dubbeltje om te keren. Juist voor de armen speelt geld een grote rol. Hun
chronisch gebrek aan geld betekent dat zij een heleboel dingen niet kunnen, die een ander zich, vaak zonder erbij na te
denken, wel kan veroorloven.
Daarom is er wel op gewezen, dat je om van je vrijheid te kunnen genieten, ook diverse dingen moet bezitten. Wie geld
heeft voor vliegreizen, kan een heel eind komen. Voor wie dat te duur is, ziet zijn actieradius beperkt. Dit is maar een van
de vele voorbeelden die je zou kunnen noemen.
Wanneer we dus nadenken over wat de Here in de Bijbel zegt over bezit, gaat het om iets van onszelf. Om iets, dat bij
mens-zijn hoort. Belangrijk genoeg om ermee bezig te zijn. Je kunt niet zeggen: het gaat maar om stoffelijke dingen, die er
eigenlijk niet toe doen. Een heel groot stuk van de mens zelf ligt in zijn (omgang met) bezit. In het Nieuwe Testament is het
ook vaak de beslissende keuze waarvoor de mens gesteld wordt: God dienen of de Mammon, waarbij de Mammon staat
voor de macht van het geld.

Vraag: Hoe zou het komen, dat wij vaak zo gevoelig zijn op dit punt? Allerlei zonden zijn bespreekbaar, behalve
die van gierigheid of verkwisting.

1. God als eigenaar van alles
Een van de eerste dingen die opvallen wanneer je de Bijbel opendoet, is dat de Here ons bezitter-zijn heel betrekkelijk
maakt. Terwijl wij ons vaak absolute eigenaar van onze spullen voelen en heel boos zijn, wanneer iemand vragen stelt over
onze omgang met het aardse goed, maakt God al op de eerste bladzij van de Bijbel duidelijk dat dit niet opgaat. Er is maar
één eigenaar: Hijzelf. Hij heeft alles gemaakt. Heel de schepping wordt beschreven als werk van Hem. Hij heeft alle
schatten in de aardbodem gelegd. Hij maakte het edele metaal waar wij geld van maken. Hij legde alles in de handen van
de mensen. We hebben het van Hem gekregen.
Dit komt een aantal keren terug in het begin van de Bijbel:
*Genesis 1:26-28. De mensen mogen namens God heersen over heel de schepping.
*Genesis 3:16 en volgende. Deze opdracht gaat na de zondeval met heel veel moeite gepaard. De vloek van de zonde

wordt zichtbaar in de omgang met de schepping.
*Genesis 9:1-7. Na de zondvloed handhaaft de Here zijn opdracht aan de mens en vult deze aan. De mens heeft

geprobeerd zich los te maken van God om zo zelf de absolute beschikking te krijgen over alles om hem heen, maar
dat mislukt; God handhaaft zijn recht.

In veel Psalmen leert God ook aan de mensen om dit te erkennen. Indrukwekkend wordt zijn eigenaar-zijn van alles daar
bezongen. We noemen een paar voorbeelden.
Psalm 104 laat de macht van de Here over de woeste natuur zien, die voor de mens vaak bedreigend is, maar waarmee de
Here speelt. Alles is in zijn Hand.
De Psalmen 93, 97 en 99 laten elk op hun eigen manier zien, hoe God over alles regeert en zelfs volken in zijn macht heeft.
Ook wie Hem niet als eigenaar erkent, zal eens verantwoording afleggen aan de God van Israël.
Psalm 24 begint met de belijdenis dat de aarde en de volheid daarvan het eigendom van de Here zijn.
Psalm 147 laat zien, hoe de Here deze wereld in stand houdt en hoe zijn volk een heel eigen plaats daarbinnen in mag
nemen door de wet.
Opvallend is hoe vaak het loflied klinkt, omdat wij blijken geen absolute eigenaar te zijn. Vertrouwen in de almacht van de
Here en Hem erkennen als de enige eigenaar van alles, gaan hand in hand. Terwijl bezit voor de mens vaak een manier is



om zich een toekomst te verzekeren, maakt God duidelijk dat dit alleen maar kan door Hem als de eigenaar van alles te
erkennen.

Vraag: Er is in deze tijd veel te doen over de zorg voor de toekomstige ouderen; de oudedagsvoorziening dreigt
onbetaalbaar te worden. Hoe worden deze Psalmen concreet in ons leven?

2. Mensen als beheerders
God gaf aan Jakob zijn wetten. Zo eindigt Psalm 147. Het ontvangen van die wet is een bijzonder voorrecht van de Here.
Zo'n zin heeft twee kanten:
* Via Jakob hebben wij ook die wetten gekregen. Wij delen in dat voorrecht en mogen zelfs in onze tijd daarvan nog leren.
* Wij zijn Jakob niet. We leven historisch en heilshistorisch in een andere tijd. De wetten voor Israël zijn niet zomaar

toepasbaar vandaag.
Voor ons onderwerp betekent dit, dat we naar die wetten kijken met alle aandacht, zonder ze te kunnen kopiëren. Wel
laten we ons in alles leiden door wat de Here in zijn Woord verder ons zegt.
Bij die wetten die gaan over ons bezit, springen er twee heel duidelijk uit: de wet op de eerstelingen en de wet op de
tienden. Ze hebben alles te maken met de overgang van Egypte naar Israël. Het bestaan in Egypte was moeizaam, maar
zeker. Elk jaar bracht de Nijl zijn vruchtbare water. Daar kon je op rekenen. Al viel er verder geen drup, Egypte was niet
afhankelijk van het weer. In Palestina ligt het heel anders. Daar moet de regen op tijd vallen. In het najaar en in het
voorjaar. De verleiding is dan groot om het net zo te gaan doen als de bewoners van het land. Die dachten de
vruchtbaarheid van bodem en vee af te dwingen via de dienst van Baäl en Astarte, de godheden van de vruchtbaarheid.
Kennelijk met veel succes: er was eten genoeg in Palestina. Gaat Israël meedoen?
God maakt echter duidelijk, dat Hij zorgt voor zijn volk: ze hebben die afgoden niet nodig. In plaats van de cyclus van de
afgodendienst geeft Hij ze hun eigen feesten in de loop van het jaar. Feesten, die in het teken staan van Hem als de enige
eigenaar van de wereld en de bevrijder van zijn volk.
Direct na het paasfeest bijvoorbeeld moesten de Israëlieten het feest van de ongezuurde broden vieren, van de eerste oogst
op het land (zie Ex. 13). In hetzelfde verband spreekt God over de eerstelingen van het vee. De reden daarvoor is de
herinnering aan de laatste plaag van Egypte, toen God in de dood van de eerstgeboren zonen in Egypte zijn macht
betoonde. Zo is Israël bevrijd. De Here heeft in die plagen laten zien, dat Hij de eigenaar was van Israël en niet de farao.
Zijn volk erkent dat ze met huid en haar Hem toebehoren in het geven van de eerstelingen. Ze leven van wat ze uit zijn
Hand ontvangen. Brood uit de hemel gaf Hij hun in de woestijn. Brood uit de hemel eten ze hun leven lang, al groeit het
koren in Palestina gewoon op het land.
Iets dergelijks speelt ook bij de wet op de tienden (Deut. 14:22-29). Vaak zijn ze aangehaald als voorbeeld van een
percentage van ons inkomen, dat we weg zouden moeten geven, bijvoorbeeld aan de armen of aan allerlei nuttige
instellingen. Wanneer we echter die wet gewoon lezen, valt op dat het voorschrift juist was, dat de Israëlieten met tien
procent van de opbrengst van het land - in geld of natura - in het heiligdom zouden verschijnen om daar feest mee te vieren.
Slechts één keer per drie jaar waren de tienden bestemd voor hen die zonder inkomen zaten, als de Levieten, de weduwen
en wezen. Ook in het geven van de tienden staat de Here dus centraal.
In deze wetten komt het erop aan de Here te erkennen als de Eigenaar van alles en de Gever van alles. Mensen die in zijn
dienst staan, weten dat ze slechts voor Hem de aarde beheren. Ze zijn rentmeester. Wanneer je die term gebruikt, heeft dat
als gevaar dat mensen denken: God is toch ver weg, in feite zijn wij eigenaar. Dan schiet de term zijn doel voorbij; beter is
het voortdurend te bedenken, dat een keer de grote eindafrekening komt en God ons ter verantwoording roept.
De wet van de eerstelingen en de tienden leert ons onszelf in al onze schamelheid kennen en dringt erop aan te beseffen, dat
het voor ons zo broodnodige bezit voor iedereen geleend goed is. Toch geeft juist dit besef een oneindig gevoel van
veiligheid. Je mag vertrouwen, dat God de Vader voor zijn kinderen zorgt. In Hem hebben we veel meer zekerheid dan
ons bezit ons kan garanderen.

Vraag: De mens van nu kenmerkt zich door consumeren. Ook binnen de gemeente heeft dat invloed. Hoe verhoudt
zo'n houding zich met het besef slechts rentmeester te zijn?

3. Rijk en arm
Het is in Israël niet zo mooi gebleven als in het begin na de intocht. Toen verdeelde Jozua op aanwijzing van de Here het
land en kreeg iedere familie zijn eigen stukje grond. In de wetgeving waren via de wetten voor sabbats- en jubeljaar al
waarborgen gegeven, dat het stukje land ook in de familie zou blijven. Maar heel snel bleek, dat het in Israël net zo ging als
overal: de inkomensverschillen namen toe. Mensen verzetten wel de aloude grenspalen en eigenden zich de grond - en



daarmee het levensonderhoud - van een ander toe. Heel schrijnend is de geschiedenis van Achab en Nabot. Met name
ook de weduwen en wezen waren overgeleverd aan het recht van de sterkste. Vandaar, dat je in zoveel Psalmen en bij
zoveel profeten kunt lezen, hoe God juist voor hen wil opkomen.
Vooral bij de profeten klinkt dan het felle protest tegen onrechtmatig verkregen rijkdom. Sefanja zegt zelfs: jullie vullen je
huizen met geweld en bedrog. Alles wat daarin staat, heb je zo gekregen. En intussen maar denken, dat God ver weg is en
toch niets doet. Hij zegt zulke rijken het oordeel aan op de dag van de Here (Sef. 1). Ook Amos, de boer uit Tekoa, weet
de rijke mannen en vrouwen goed aan te spreken.
Zo wordt ook begrijpelijk dat God juist aan armen het evangelie wil brengen (Jes. 61). Dat is het doel van de Gezalfde. De
Here Jezus neemt dit op in Lucas 6: zalig de armen. Dat zijn de mensen, die alleen nog maar op de Here kunnen
vertrouwen. Arm en ootmoedig zijn woorden met bijna dezelfde betekenis in de Bijbel. Het maakt de Here niet tot
partijganger van de armen vanwege hun bezitsloosheid, maar vanwege hun vertrouwen op Hem.
Juist dit maakt ook dat rijkdom niet zomaar veroordeeld wordt in de Bijbel. Zagen we net al bij de wet op de tienden dat
je daarmee voor jezelf een groot feest mocht organiseren, nu komen ook mannen als Abraham, Job en Salomo naar voren.
Allemaal bijzonder gezegend met rijkdom.
Bij Abraham valt op dat hij wel heel rijk is, maar er niet in gevangen zit. Zijn neef Lot, ook al niet onbemiddeld, wil nog
rijker worden en vat daarom het gevaarlijke plan op om zich te vestigen in Sodom. Dat blijkt een slechte invloed te hebben
op zijn gezin. Zijn vrouw wordt slachtoffer van haar eigen gehechtheid aan haar bezit. Het komt er dus op aan, hoe je met
je bezit omgaat.
Heel duidelijk wordt dat uit een vergelijking van Salomo en Job. De laatste was heel rijk, verloor alles en kreeg nog meer
terug. Tegenover de aanvallen van zijn vrienden vertelt hij, hoe hij ook altijd zijn eigen bezit in dienst gesteld heeft van de
naaste zonder recht en zonder bezit (Job 29). Hij wist zich slechts beheerder en zo kon hij het ook afstaan.
Salomo was rijker dan alle andere mensen voor of na hem. Zilver was in zijn tijd niets waard. Toch heeft het hem niet
gelukkiger gemaakt. De jongen die in het boek Hooglied zingt van zijn liefde voor zijn meisje, is rijker dan Salomo (Hoogl.
8:12). Salomo's benen waren niet sterk genoeg om de weelde te kunnen dragen.
Er is dus vanuit het Oude Testament niets mis met rijkdom. Wel wordt heel duidelijk, dat het om het goede gebruik gaat
van wat God je heeft toevertrouwd. Door het Oude Testament heen loopt een sterke lijn van opkomen voor de armen en
de rechtelozen. Heel mooi komt dat naar voren in Psalm 72, waar de Messiaanse koning bezongen wordt. De profeten
houden volk en koning telkens weer deze dingen voor. Arm en rijk moeten leren hun hand op te houden bij de Here.

Vraag: Zien wij onszelf als arm of rijk? Zelfs de uitkeringstrekker heeft veel meer dan de gemiddelde Israëliet.
Toch is er een discussie gaande over armoede in Nederland.

4. De grote keus: God of de Mammon
In het Nieuwe Testament komt dit in alle duidelijkheid terug. Christus, die arm geworden is om ons rijk te maken (2 Kor.
8:9), houdt de mensen die naar Hem luisteren, de keuze voor tussen God en de Mammon. De laatste is de
verpersoonlijking van de macht van het geld, en de rijkdom.
Heel duidelijk laat Hij de betrekkelijke waarde van rijkdom zien. De eerste de beste veldbloem is mooier dan alle
kostuums van Salomo bij elkaar. Bovendien is rijkdom een wankel bezit. Mooie dingen zijn vergankelijk, kunnen gestolen
worden. Verzamel u schatten in de hemel, is de oproep in de bergrede. Petrus heeft dat goed begrepen. Hij schrijft later
dat wij een onverwelkelijke en onvergankelijke erfenis in de hemel hebben (1 Pet. 1). Voor ons is nog een hogere prijs
betaald dan de rijkste op aarde kan geven: wij zijn gekocht, niet met goud of zilver, maar met het bloed van het Lam (vgl.
ook Ps. 49).
Paulus schrijft er ook over in 1 Timoteüs 6. Wie rijk willen zijn, d.w.z. wie hun leven in dienst stellen van de drang naar
rijkdom, vallen in verzoekingen. Je denkt gelukkig te worden, maar je wordt besprongen door vele zorgen. Wanneer is je
bezit immers veilig? Het voordeel van godsvrucht ligt niet in het vergaren van rijkdom, maar in het machtige besef dat de
God van hemel en aarde met ons meegaat in ons leven.
Zo stelt de Here Jezus de rijke jongeling voor de keus (Mat. 19:16-26). Op zichzelf genomen was zijn rijkdom niet
verkeerd; Jozef van Arimatea mag zijn rijkdom ten dienste stellen van Christus. Maar bij die jongeling zat al dat geld in de
weg. Hij kon niet kiezen tussen God en de Mammon. Afstand doen van je rijkdom is daarmee niet voor iedereen de
aangewezen weg, maar voor hem wel. Vanuit dat gedeelte van de Schrift komen wij ook voor de keus te staan: zou ook
onze hang naar bezit ons in de weg kunnen staan? Of is er verder iets?

Vraag: Kan de rijke nog net zo moeilijk als in het Nieuwe Testament het koninkrijk van God binnenkomen?



5. Wij hebben hier geen blijvende stad
Heel duidelijk is dat bij de rijke dwaas uit de gelijkenis. Hij had een grote oogst gehad en zijn schuren vol voor jaren. Hij
moest zelfs bijbouwen om alles te bergen. Hij denkt te kunnen rentenieren. Maar hij stierf. De blijvende stad, die hij dacht
te hebben, bleek nog minder te zijn dan een tent. Zijn leven hoorde niet bij zijn bezit (Luc. 12:13-21).
We raken er daarom des te meer van doordrongen dat wij vreemdelingen zijn, die geen blijvende stad hier hebben. Wij zijn
op weg. Daarom bidden we ook maar om dagelijks brood. De portie, die Israël elke dag in de woestijn kreeg, is ook
genoeg voor ons. Paulus leert genoeg te hebben aan onderhoud en onderdak. Met het oog op Gods toekomst. Vergelijk
ook 1 Korintiërs 7:30-31: het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen. Daarom kopen, als zou je er niets van
behouden.
Dit leidt niet tot een verachting van bezit (en andere instellingen van deze wereld). Het leert juist ontspannen te genieten.
Wie de Mammon dient, moet zich voortdurend afvragen of de grond van zijn bestaan nog wel zo vast is als bij de laatste
berekening. Wie God als de vaste grond kent, mag onbekommerd genieten van de goede gaven van God. In het
vertrouwen dat het slechts een voorsmaak en flauwe afspiegeling is van wat God in de eeuwigheid allemaal te geven heeft.
Het is niet erg dat de erfenis van hier wel vergankelijk blijkt te zijn, wanneer we goed letten op de onverwelkelijke erfenis
van God.

Vraag: Wanneer hebt u voor het laatst uw huidige bezit vergeleken met de eeuwige erfenis die wacht?

6. Barmhartigheid
Aparte aandacht verdient de dienst van de barmhartigheid. Een mooie oude naam voor het werk van de diakenen. Een tijd
lang is die uit de mode geweest. Gesproken werd van het recht der armen tegenover de barmhartigheid, die eigenlijk de
bijklank kreeg van een fooi, van een beknepen benadering van de arme medemens/medechristen. Toch zou het beter zijn
om het benepene weg te nemen van het woord barmhartigheid en weer te zien, dat het gaat om God, die in zijn hart ruimte
maakt voor mensen in nood en dat ook ons leert. Zo leert Paulus met een beroep op de vrijwillige armoede van Christus
aan de gemeenten om iets van hun rijkdom af te staan aan de arme gemeente van Jeruzalem (2 Kor. 8:1-15). Een
grondtrek in de christelijke gemeente is het omzien naar de armen (Hand. 2:41-47). In de kerkgeschiedenis ging een
opleving binnen de gemeente ook vaak hand in hand met een opleving van dit diaconale besef. Juist daarin wordt de
belijdenis levend, dat wijzelf geen eigenaar zijn van de dingen om ons heen. Wij zijn immers met ons bezit eigendom van
Christus geworden.

Vraag: Is ons geven voor goede doelen te kenmerken als een fooi? Hoe leer je ruimhartig en blijmoedig te geven?
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