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Geld als levensraadsel
Wij mensen staan in ons leven gedurig voor raadselen. Er wordt ook wel
gesproken over de “raadselen des levens”. Geld is één van die raadselen.
Het functioneert reeds vele eeuwen, hoewel het in feite bedrog is. Het
geld bezit een soort magische kracht, hoewel het berust op fantasie. Hoe
komt het dan toch dat wij mensen erin geloven en er bijkans álles voor
over hebben? En hoe kan geld een wereldomvattende greep op het
mensdom hebben en houden? Verder zien we het raadselachtige dat de
bezitters van geld de macht naar zich toe hebben getrokken, terwijl
armen en bezitlozen er het hardst voor werken. Juist de machtigen en
rijken werken het minst. Hoe zouden wij de rollen om kunnen draaien,
dat juist aan hén die er het hardst voor werken, hun het rechtvaardige deel
zal toevallen?
Al met al staan we voor raadselen, waarbij het nodig is de historie van
het geld na te gaan, en te zien wat de Bijbel erover zegt.
Het ontstaan van geld
In het Paradijs stonden vele bomen, alleen de 'geldboom' ontbrak daar
kennelijk nog. Deze geldboom is er wél gekomen, en naar het toeschijnt
is deze de plaatsvervanger geworden van de boom des
levens. Geld is n.l. de schepping van mensen,
voornamelijk van Kaïn en zijn nageslacht. Zij
bouwden een maatschappij, waarin geld de enige
motor en drijfkracht was. Met geld kon men anderen
onderwerpen en bestaansafhankelijk maken.
Zij hebben het geld tot een god gemaakt, n.l. de
Mammon!
Volgens Strongs concordance no, 3126 betekent
Mammon .... vertrouwen, weelde, dus het vertrouwen
stellen op geld. Deze geldgod heeft vanaf het begin der
De god Mammon
mensheid een geweldige overheersende macht
uitgeoefend en de mensheid in zijn greep gehouden,
zodat bijna elk mens in deze geciviliseerde maatschappij er aan meedoet
en niet zonder kan. Deze geldgod bepaalt ons lot, onze wereldpolitiek,
ons godsdienstig denken, en heel het handelen der mensheid, Jes.57:21.

2

Geld dat stom is......

Deel 1.

No. 332

De leus dat ‘voor geld álles te koop is’ zit wel zo diep ingeworteld in
ons aller hart, dat ooit Simon de Tovenaar geld aanbood om óók de
gave van de H.Geest te mogen uitdelen via aankoop. Hand. 8:19,
waarop Petrus hem kort en bondig antwoordde: Úw geld zij met u ten
verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave van Elohim door geld
verkregen wordt.
Geld werkt nóg verslavender dan opium, en
al heel vroeg komt elke nieuwe wereldburger
ermee in aanraking. Men ontvangt bij de
geboorte al een spaarvarken van de bank, en
met de paplepel wordt de hebzucht door de
familie en omstanders gevoed.
Geld draagt een goddelijk aureool, een
goddelijke uitstraling, door mensen daaraan gegeven! Zelfs op de rand
van onze gulden stond: God zij met ons. (Ook op de Nederlandse euro)
En op de one dollarnote staat: In God we trust.
Kan het nog béter (of slechter)? God verbinden aan het geld! God moet
de kar van de geldhandel trekken. Het denken en leven in termen van
geld beheerst nagenoeg héél de wereld, op enkele primitieve
volksstammen na.
De mensheid kán niet anders denken dan in termen van geld, economie,
zelfzucht en exploitatie. Het christendom -en later Rome en de
Reformatie- bracht daarin géén verandering. Uiteindelijk zal door deze
onze levenshouding -want dat is het- héél de schepping ten ondergaan.
Wij roven alle bodemschatten, wij ontbossen alle oerwouden, wij
vervuilen alle elementen, ja zelfs ons eigen nest. En door ons
economisch denken heeft álles waarde gekregen, zelfs afval. Overal zien
wij winst uit te halen, of we eraan sterven schijnt van geen belang.
Overal hangt een prijskaartje aan. De gehele schepping wordt door ons
gebruikt als grondstof voor winstoogmerken, en ons leven is tot
handelswaar geworden. Jer.5:30vv; 9:5-9. Geld is op die manier de
hoogste vorm van afgodendienst geworden, de centrale factor van ons
bestaan en mogelijk voortbestaan. En, geld dat stom is, maakt dan
recht wat krom is! Geld is fictief, en het niet zozeer het geld zelf, maar
alles wat er omheen mee gebeurt.
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Er is echter één mens in deze wereld gekomen, die getoond heeft dat wij
gemakkelijk zónder geld-merchandering kunnen, en dat wij niet bezet
mogen zijn met de geldkoorts. Die mens is de Heiland, Jesjoea. Wij
zullen hierna nog tonen hoe Hij Zich heeft opgesteld tegenover het geld
en de afgodendienst van het geld.
Rente
Rente is woeker indien het genomen wordt van broeders, dwz.
handeldrijven met geld is andermansmoord, en uiteindelijk zelfmoord.
Spreuken 28:8. Strongs Conc. no.5391 Nashak = bijten gelijk een slang.
In het Grieks is het 'tokos', 5110, dat is 'in barensnood zijn'.
De enige oplossing voor de mensheid om te overleven is: zich te ontdoen
van geld, geldhandel, exploitatie en uitbuiting! Zie dáár de mensheid
maar eens voor te winnen! Het lijkt een onbegonnen zaak een veldtocht
te starten en een programma samen te stellen waardoor het voor de
mensheid acceptabel wordt om af te stappen van geldhandel en rente!
De Heiland toonde echter dat het wél kan! En daarbij voorzegde Hij via
Johannes op Patmos dat het Babylon (dat is geld en geldsystemen) zal
vallen, verrotten.
De mammon heeft ons mensen verblind. Op de meest belangrijke punten
van het leven kunnen wij gewoonweg niet serieus ingaan, daar onze
leefwijze ons in de weg staat. De traditie stuurt ons in een bepaalde
richting, zodat de échte waarheid niet kan geanalyseerd worden. En zo
deze al wordt geanalyseerd, kan deze niet functioneel worden, daar de
stuwkracht té groot is om tegen de stroom in te gaan, en in ons geen
moed is om het zonder geldhandel te willen 'wagen'.
Wij zien het bedrog van de geld-handel niet in, want, of wij het geloven
of niet; geldhandel en het circuit rond geld is puur bedrog! En door geld
laten wij volledig ons leven beheersen! De god dezer eeuw heeft onze
zinnen verblind. Wij zien soms nog wel dat iets niet goed is, maar
kunnen en willen er om allerlei redenen geen afstand van doen.
Onlangs zei minister president van Sachsen, Reinhard Hippme, op de
Kirchentag, dat 'onze maatschappij een ellebogenmaatschappij is'. En H.
Geisler noemde het daarna pervers dat bedrijven, die miljarden winst
maken, ter zelfder tijd duizenden mensen ontslaan. En Mr. R. Meusel zei
toen: "Onze eigenlijke schat is de mens, niet het goud op de bank. Pas als
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de mens wordt opgewaardeerd, zal in de samenleving het evenwicht
tussen mens en kapitaal worden hersteld".
Geld leidt een eigen leven. Dat dit waar is, werd bevestigd door de
beurskrach van 24-10-1929. Wij mensen zijn een economische factor
geworden in een wereldomvattend netwerk van financiële en technisch
vergaande ontwikkelingen. Wanneer eenmaal in een economisch bestel
het ‘verhuren’ van geld legaal is ingevoerd, zal op de duur niemand meer
enig risico willen lopen, en er zeker van willen zijn dat zijn geld de
nodige ‘huur’ opbrengt.
Dit is puur kapitalisme, dat wil zeggen dat er met het kapitaal iets flink
mis is. Als men zonder risico bij een bank 10% vaste rente kan krijgen,
zal men zijn geld niet aan een bedrijf uitlenen tegen 8%, waaraan nog
veel risico’s kleven! Dus wordt er niets ondernomen. Zo kan er in een
land voldoende ondernemingslust zijn, en er zou genoeg geproduceerd
kunnen worden, maar ...... de winst is mogelijk te laag, en weegt niet op
tegen de rente die een investeerder elders kan krijgen.
De rente komt van de schuldenmarkt, en als die er niet was, zou het
kapitaal geheel naar de ondernemingen kunnen gaan. Ondernemers die
tóch willen produceren gaan nu zelf naar de schuldenmarkt en lenen geld
tegen hoge rente, maar moeten dat weer doorberekenen aan de
consument.
Wij zien voor onze ogen dat de schuldenmarkt de oorzaak er van is dat de
prijzen der goederen zo hoog moeten zijn. De economische productie
wordt vanwege de geldrente beperkt, zodat niet, of slechts tegen
verhoogde prijzen, in de behoeften van het volk kan worden voorzien. De
kern van het kapitalisme is ..... de rente!
Om kapitalisme en schuldverhoudingen te voorkomen gaf Jahwe aan
Israël een super-ingenieuze wetgeving. De vroege en latere kerk heeft
daarmee eeuw in eeuw uit geworsteld, met name het renteverbod.
Schuldverhoudingen kweken en het maken en het nemen van rente!
Daarom, géén schulden aangaan, en anderen niet in de schulden steken!
Ook geen borgstellingen aangaan! Ex.22:25; Lev.25:36,37; Spr.6:1-5.
Schuldverhoudingen zijn het begin van verdrukking, onrecht en slavernij;
schuldverhoudingen zijn de oorzaak van een instabiele economie.
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De Nederlandse Republiek was in de 17e eeuw schatrijk, en onze vaderen
dreven hun wereldhandel nagenoeg met eigen geld, en vandaar dat de
rentestand toen maar 3-4% was.
Nederland was toen de economische leermeester van Europa. In de 17e
eeuw begon men met aandelen, zodat iemand in een bedrijf kon
deelnemen of investeren zónder iets met de productie te maken te
hebben, met als enig belang dat zijn geld méér ging opleveren. Op de
beurs konden deze aandelen worden verhandeld, en dáár zien wij dan ook
de beurs-gokkers en speculanten aan het werk. Hierdoor werd de
opeenhoping van geld geschapen. Met de mogelijkheid om ineens álles
en alles te verspelen, òf zich schatrijk te zien!
Ondanks het feit dat Nederland tijdens de Gouden Eeuw opweg was het
rijkste land ter wereld te worden, stierven er dagelijks nog velen van
honger. De meest elementaire levensbehoeften waren belast met hoge
accijnzen. Zoiets was een openbare uitmergeling van de armen. De
werklieden maakten in de zomer een 16-urige werkdag, tegen een karig
loontje. Zij waren ondervoed en leefden dicht bij de ratten, die de pest
verspreidden. De vissers en varenslieden waren “gantsch onvermogende
ende arm”. Het wemelde in die tijd van bedelaars, struikrovers,
tasjesdieven en kapers. In het pestjaar 1601 verbood de Amsterdamse
stadskamer dat de bakkers hun producten overdadig zouden etaleren, tot
droefenis van de armen die daaronder zuchten. (Zie: De Rek, p. 424)
Wat is geld?
Geld is een ruil- en betaalmiddel voor goederen of diensten. Een
hoeveelheid geld vormt kapitaal, dat kan worden aangewend om andere
mensen te exploiteren. Geld kan aangewend worden om anderen daarmee
te verarmen, d.m.v. devaluatie, waardoor de koopkracht vermindert.
Geld kan zichzelf niet op natuurlijke wijze vermenigvuldigen. Dat wisten
Plato en Aristoteles ons reeds te vertellen! Aristoteles leerde dat geld van
zichzelf onvruchtbaar is, en geld geen jongen kan werpen zoals levend
vee.
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De mensheid heeft bijna in elke eeuw wel beseft dat er iets met rente niet
in orde is, alleen onderkende men het kwaad van rente en
schuldverhoudingen niet, n.l. dat de rijken daardoor kunnen heersen over
de armen. De kerk verbood de rente wel, maar deed er zelf net zo hard
via allerlei ontduikingen aan mee als de wereld. Het was dan ook meer
een theoretisch dan een werkelijk renteverbod. Calvijn zag deze
dubbelhartigheid der kerk en hief het renteverbod op voor de
protestanten, daar het Bijbelse renteverbod in de praktijk immers niet
funktioneerde! Rente-nemen zag Calvijn als een billijkheid. Het volle
kwaad van rente heeft Calvijn niet gezien (of niet willen zien). Calvijn,
noch de latere theologen en scholastici hebben aan het volk laten zien
wélk kwaad de rente is, n.l. dat rente de oorzaak is van
schuldverbindingen, die op hun beurt voor economische malaise
(=ziekte) zorgen!
Goud en zilver waren in vroeger dagen gangbare betaalmiddelen. Later is
men er toe overgegaan om goud en zilver in de kluizen der banken op te
bergen, en daarvoor in de plaats de mensen een velletje papier te geven
waarop de bankier zijn handtekening heeft geplaatst. Men noemt dit
'bankbiljetten'. De bank geeft echter niets voor niets, en zegt een risico te
lopen wanneer zij geld uitleent, waarvoor zij rente
en onderpand moet hebben. Rente is echter niet
hetzelfde als handel. Rente is een stelselmatige en
onrechtvaardige toeëigening van andermans bezit,
en is deswege pure diefstal. Een lening is geen
investering. Investeren is geld in iets stoppen met
het doel rente te ontvangen en er beter van te
worden, zónder er zelf iets voor te moeten doen.
Ditzelfde geldt voor obligaties.
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Er wordt beweerd dat rente nodig zou zijn vanwege inflatie; maar, de
werkelijkheid is precies andersom. Inflatie ontstaat door rente!
In 1833 werd in Engeland het bankbiljet wettig verklaard. De banken
gaven al gauw veel meer bankbiljetten uit dan er -gezien de hoeveelheid
te koop aangeboden goederen en diensten- nodig was, en daardoor stegen
de prijzen, waardoor inflatie! Dat de prijzen stegen, zo zei men, was de
schuld van de inflatie, terwijl juist de bankiers schuldig waren! Oorlogen
werden door (later aan het licht gekomen) geheime manipulaties en
afspraken veroorzaakt, en daardoor opende zich de weg voor de bankiers
om grote leningen tegen rente te verstrekken aan regeringen, die
aanvankelijk geld nodig hadden om de oorlog te financieren. Later werd
geld verstrekt om het verwoeste land weer op te bouwen, zodat zowel het
volk als de regering in volledige
slavernij geknecht kwamen onder de
macht der bankiers. Datzelfde zien
we in Afghanistan en Irak. Als
gevolg van inflatie wordt de
behoefte aan geld groter, en kan de
bank zijn rente verhogen, waardoor
de welvaart en het particuliere bezit,
in handen komt van enkele bankiers!
Rente wordt altijd doorberekend.
Een bedrijf telt bij de kostprijs van
een artikel natuurlijk ook de
rentekosten op, zodat de consument
die rente uiteindelijk betaald,
verdisconteert in het product.
In Rome heette de hoofdtempel (dat was in feite de bank) Moneta. Mon =
mijn. Mono = alleen. Money = geld. Hiertegen hebben de kerkvaders fel
geprotesteerd. De bankiers haalden via rente de welvaart van het volk
naar zich toe. Vandaar dat bedrijven, ondernemingen, huizen, etc.
onbelast moeten blijven!
Het geld moet ten alle tijde bij de producent blijven, en mag niet bij
de niet-producerende bankier terecht komen!
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De bankier is immers een handelaar in geld, en wel zo één die zichzelf
tegen alle risico's indekt, door van anderen levensnoodzakelijke bezittingen tot onderpand te nemen. Dat is onbijbels!
Exodus 22:26 waarschuwt daar tegen. 'Zo gij iemands kleed te pand
neemt, zo moet gij dat teruggeven éér de zon ondergaat, want dat is zijn
bedekking'.
Eén van Duitslands grootste architecten heeft gezegd dat iemands huis
zijn kleed is. Dat is waar. Dus mag een bank nooit een huis tot pand
nemen, en de leners er uitzetten wanneer zij niet meer kunnen
terugbetalen!
De bankiers zijn doorsnee zeer gewiekste handelaars, en hanteren een
zeker 'bankgeheim'. Hun allergrootste geheim is om de mensen vooral
niet wijzer te maken dan zij zijn, en hen in de waan te laten dat de bank
met al haar papier- en boekgeld ..... ‘goed is voor goud’. Boekgeld is een
groot geheim. Dat is n.l. geld dat in werkelijkheid niet bestaat, zelfs niet
in de vorm van een schijfje metaal (muntstuk) òf een velletje papier
(bankbiljet); nee, het is puur fantasie-geld, en bestaat alleen uit cijfertjes
die men in een boek schrijft, of in de computer opslaat. Op die wijze
worden zeer grote kapitalen uitgeleend, en dat tegen hoge rente, hoewel
het geld in geen enkele materiële vorm bestaat. En wanneer alle
spaarders hun spaargeld tegelijk zouden opeisen, waren alle banken
failliet!
De bankiers en soortgelijke instellingen moedigen de mensen aan tot
sparen, beleggen en het verhypotheken van hun bezit. Met dat spaargeld
kunnen zij handeldrijven, waardoor ánderen hoge rente moeten
ophoesten.
Het zijn de mega-bankiers die de goud- en zilverprijs bepalen, alsmede
de rentestand. Deze prijzen en standen zijn fluctuerend, dat wil zeggen,
zij gaan op en neer. Heeft u zich weleens gerealiseerd dat écht goud en
zilver niet op natuurlijke wijze op-en-neer kunnen dalen? Geld en rente
op-en-neer laten gaan berust dus louter op magie! En dit is nu het
ongoddelijke pokerspel der bankiers ten voeten uit, met hun
marktwerking en praktijken waarop wij geen zicht hebben.!
Rente nemen is onbijbels
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Door rente te nemen maakt men een ander tot slaaf, en profiteert men van
andermans gebrek. Tegenover de arme mocht men zich niet als een
woekeraar (nôsjèh) gedragen, Ex.22:25, en zult hem geen nèsjèk (rente)
opleggen. Nosje= uitlenen tegen rente.
Een 'nosjèh' is iemand die er zijn beroep van maakt om zijn geld uit te
lenen tegen rente, zie 1 Sam.22:2; 2 Kon.4:1; Ps. 109:11. Een 'nosjèh' is
een zéér gevreesd man, die uitleent om zichzelf aan een arme te
verrijken; hij richt zijn schuldenaren moedwillig ten gronde. Een 'nosje'
is meestal een vreemde buitenlander, Ps.109:11. Dit beroep werd meestal
door de Assyriërs, Phoeniciërs en Kanaänieten uitgeoefend. In Egypte
waren Aziatische geldschieters, en vandaar het verbod, Ex.22:25.
In Lev.25:35-38 gij moogt geen nesjek of tarbit nemen. Vers 37: geef
hem uw geld niet tegen nesjek, en uw spijs niet voor tarbit. Dat
Deut.23:20 toestaat rente te nemen van de buitenlander, geeft geen fiat
voor woekerpraktijken! Van de nood maakten de bankiers een deugd!
Ps. 15 zegt dat men zijn geld niet tegen nesjek mag geven, dat is met
woeker. N-sj-k betekent bijten, mishandeling, z'n tanden ergens in zetten.
Welnu, dat telt lekker aan wanneer men in Babylon een rente op leningen
kende van 20- 33% Nesjek werd aan geld verbonden, en tarbit aan
voedsel.
Wij hebben in onze taal eveneens twee onderscheiden begrippen:
rente = vaste vergoeding van enkele procenten voor het ter beschikking
stellen van kapitaal
woeker = uitbuiten van een noodsituatie.
Rente wordt door ons algemeen geaccepteerd, en woeker ziet men als
ongeoorloofd. Dit onderscheid is echter vrij laat in onze taal gekomen.
Eén procent rente gold in Israël reeds als woeker, en dat heeft te maken
met groeien, wassen, aanwas, Jer.15:10, nasja = uitlenen tegen rente, en
dat was een zeer gehaat bedrijf! Geld is in de Bijbel verbonden aan
graan, dus aan een natuurlijk iets, dat groeit en aanwast. Babel heeft geld
verbonden aan goud, een dood metaal dat niet groeit en aanwast. En het
moderne Babylon heeft geld verbonden aan papier, plastic en nikkel, of
aan letters in een boek, of cijfers in de computers, dus aan ‘niets’! Het
bedrog is compleet!
Graan kent geen inflatie, en er is dan ook geen geldontwaarding. Verschil
in prijzen was niet toegestaan in de Bijbel.
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Geld is de bouwsteen voor de Nieuwe Wereldorde. Het is tevens hét
vernietigingswapen voor alle individuele vrijheid. De toekomst van het
geld is altijd onzeker, daar het in handen is van een klein aantal bankiers,
die ons daarmee kunnen manoeuvreren waarheen zij maar willen.
Momenteel is er nog papiergeld, straks is er plasticgeld en dan de chip,
die zal alle vormen van materieel geld vervangen, zodat wij niet meer
kunnen kopen of verkopen wanneer wij niet meedoen met het 666systeem!
Het spreekwoord zegt het: Geld is macht!
Dat kan slechts wanneer er geloof bestaat in het
geld als geld. Voor het Kaïn-Ezau-nageslacht is
de basiswaarde van het geld, n.l. dat men er
anderen door afhankelijk kan maken, en men er
de eigen rijkdom kunstmatig door kan laten
groeien. Men laat de mensen door het geld
'economisch denken', en men houdt hen voor dat
'tijd ... geld is', en die tijd moet worden uitgebuit.
Geldverzamelen (gieren, gierig) is zo de topreligie van deze wereld, en daardoor worden wij
allen gemanipuleerd en gedwongen te doen juist
datgene wat Jahwe ons verbiedt!
Wij zijn reeds dusdanig aan dit systeem gewend, dat wij het als ‘normaal’
beschouwen, want met geld kan men immers kopen en verkopen! Alles
in ons leven draait toch om de spil van het geld, en wie geen geld heeft,
heet 'arm' en is veracht. Doet men niet mee met het wereld-geld-spel, dan
overleeft men nauwelijks. Ieder van ons wordt in zijn jeugd goed getraind
en voorbereid op het 'vechten voor je bestaan'. De angst en vrees om 'arm'
te worden, houdt het geloof in het geld in stand, en elk mens gelooft in
het geld, dus zal het wel goed zijn! Op die manier geeft het een
vertrouwd gevoel wanneer je een buidel met geld onder je bed hebt staan,
of een groot saldo op je spaarrekening. Bovendien is 'God' gekoppeld aan
het bezit van geld, door het 'God-zij-met-ons' idee, zodat méér geld, méér
nabijheid van 'God' suggereert!
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Heeft echter niet de mens een strijd op aarde? En, elke morgen staan
miljarden mensen op met de vraag van hoe men deze dag weer aan geld
kan komen. Dit is het gevecht om te overleven.
Wij zitten allemaal in deze geld-denk-dwangbuis, of wij het fijn vinden
of niet! Het geldsysteem overheerst ons volledig, en, wij voelen er ons
nog 'happy' bij ook! Wie niet meedoet krijgt de financiële doodstraf.
Geen geld, dan ook geen eten! Dus ploeteren de mensen van de vroege
morgen tot de late avond
om maar veel geld binnen
te halen! U begrijpt wel
dat de manier waarop dat
veelal geschiedt, niet
altijd even fris is! Voeg
daarbij de rol van de
kerken in de samenleving,
die zélf volledig draaien
op geld, en in hun bestaan
en voortbestaan algeheel
van geld afhankelijk zijn. De kerk kan dan ook niet anders denken dan in
termen van geld!
Waar blijft al ons geld? En dan wijzen wij naar de torenhoge belastingen.
Wanneer wij slechts de tienden gaven van de aanwas, konden wij met één
of twee uur werken per dag een heel goed bestaan hebben. Nu moeten wij
de hele week zwoegen om een staatsschuld van meer dan 500 miljard
weg te werken, en een rente daarover betalen aan de megabankiers (wie
zijn dat?) die er heerlijk van leven! De helft van ons nationale inkomen
gaat weg aan rente op onze nationale schuld. Door wie is die schuld
gecreëerd?
Nochtans telt Nederland meer dan 150.000 miljonairs. De rijken worden
steeds rijker, en de armen steeds armer. De rijken en minder rijken willen
allen hun vermogen vergroten, en daartoe zijn de adviseurs en middelen
vele.
Banken en instellingen verstrekken de mensen folders met hun
‘producten’, zoals zij dat noemen. In werkelijkheid zijn het geen
producten, want de bankier produceert niets, doch parasiteert. De banken
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willen met dit soort dienstverlening zogenaamd de geldzorgen van de
klanten wegnemen. Beschermen, behouden en vermeerderen van geld
kan men dan aan deze ‘slimme jongens’ overlaten!
Volgens een krantenartikel, RD 21-6-97, denkt 49% der Nederlanders per
dag vaker aan geld dan aan seks. En 46% was het eens met de stelling
dat in elke relatie geld uiteindelijk de belangrijkste bron van zorg wordt.
Uit een enquete van de beurs over Geldzaken in de Utrechtse Jaarbeurs
blijkt, dat 22,5% een vrij vermogen heeft van tussen de 50.000 en
100.000 gulden, en 14,7% tussen de 100.000 en een kwart miljoen, etc.
46,1% zegt dat zij alles uit hun geld wensen te halen wat er maar in zit.
Men kan zich via adviseurs in laten dekken en zeker zijn van geld .... van
de wieg tot het graf! Hoe moeten wij het uitleggen of interpreteren
wanneer er in de Schrift staat: Waar uw schat is daar zal ook uw hart
zijn, en, vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de roest en de
mot verderft en waar de dieven doorgraven en stelen?
De Heiland zei echter dat geld onbelangrijk was, en gebood zelfs Zijn
discipelen om geen geld of andere goederen mee te nemen. Typerend is
dat Judas de beurs droeg! Hij was een dief! De kerk heeft allang met deze
mededeling van de Heiland afgerekend. Dat zullen wij straks zien
wanneer de leer van de Bergrede ter sprake komt.
Geld dat foutief wordt aangewend maakt ons leven tot een gevangenis en
rovershol, waar ieder de vijand is van de ander, en iedereen de ander
uitbuit of bedriegt omwille van het geld. Wij mógen en kunnen geen twee
heren dienen, Elohim én de Mammon. Voor het geld-denken is er in het
Koninkrijk der hemelen géén plaats. Matth.19:16-26; 22:17-21; 25:45.
Een rijke, dat is iemand die nog in termen van geld denkt, kan daarin
bezwaarlijk ingaan. Wij allen houden het geldsysteem kunstmatig in
leven. Overal waar wij gaan of staan dragen wij ons 'geld' met ons mee.
Anderen geloven in het geld, ontvangen het van ons, en wij ontvangen
goederen of diensten. Wanneer wij massaal het geloof in het geld zullen
laten vallen, is het gedaan met de bankiers en geldschieters.
En, die tijd komt! Het geloof in het geld als handelswaar zal algeheel verdwijnen! In het Messiaans Vrederijk en het latere Koninkrijk der
hemelen op aarde, zal het besef weer in ons aanwezig zijn dat wij er voor
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elkaar zijn en een gemeenschap vormen. Daar zal geen gebrek meer zijn,
want dan is het één grote coöperatieve samenleving.
Dan nemen wij het juk van de Heiland op ons dat ons nu nog zwaar lijkt
te zijn. Wij moeten losgemaakt worden, en onszelf bevrijden van die
zware lasten, om te ontkomen aan de wurggreep van de Mammon, daar
de geldgierigheid een wortel is van álle kwaad. Zie 1 Tim. 6: 6-10:
Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoegdheid. Want wij
hebben niets in de wereld gebracht; het is openbaar dat wij ook niet iets
daaruit kunnen dragen, maar als wij voedsel en deksel hebben, wij
zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in
verzoeking en in de strik en in vele dwaze schadelijke begeerlijkheden,
welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de
geldgierigheid is een wortel van ALLE kwaad; tot welke sommigen lust
hebbende, zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele
smarten doorstoken.
Wij moeten nu reeds leven alsof wij geen geld hebben, alsof wij reeds in
die ándere wereld zijn. Geld mag ons niet overheersen. Wij mogen ons
niet laten opdrijven door de bankiers en hun satanische stelsels. Wij
moeten vergenoegd zijn met het tegenwoordige. Wat morgen is weten
wij niet.
Had de Heiland bezit? Ja, maar het bezit had Hém niet! En zover wij
weten had Hij verder niet eens een emmer om water mee te putten, noch
een kussen om op te slapen. Hij was geheel afhankelijk van Zijn hemelse
Vader. Hij is arm geworden daar Hij rijk was. De Bergrede wordt door de
meeste christenen dan ook niet opgevolgd. Dat lijkt iets onwezenlijks.
Wordt er in de Bergrede niet geboden om géén bezit, geld en macht te
gebruiken? De christenen doen niet anders dan wél bezit te vormen, geld
te verzamelen en macht uit oefenen over anderen!
Geld is macht
Tijdens de Middeleeuwen verschafte de christelijke theologie de mensen
het doel om voor te leven, mét daarbij de middelen om dat doel te
bereiken, n.l. de eenwording met God en de hemel. De hel was voor de
goddelozen en boosdoeners, waaruit je moest zien te blijven. Vandaag de
dag is de mens zelfbewuster geworden en gaat het niet zozeer meer om
de eenwording met God, maar gaat het om de eenwording met zichzelf.
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Niet meer de theologie en de kerk, maar de bank en het geld verschaffen
de middelen om zichzelf te verwerkelijken. De mensen verwachten hun
heil van de economie. De economie is de heilige koe, waar momenteel
álles om draait. Of er duizenden banen verdwijnen zegt weinig, als het
economisch maar verantwoord is. En iets is verantwoord en waardevol
als het economische waarde heeft, zodat geld de waardemeter is
geworden van alle dingen. Wie in onze maatschappij economisch niets is,
telt niet mee en zou niet gelukkig kunnen zijn. Dat geld niet gelukkig
maakt wordt nog wel beleden, maar nooit bestreden. Geldgebrek maakt
immers ongelukkig. Geld ziet men toch als het belangrijkste middel op
de weg naar een beetje levensgeluk. Geld heeft weliswaar eigenschappen,
die de mijne worden wanneer ik het bezit. Geld geeft koopkracht. Geld
maakt recht dat krom is, maakt mooi dat lelijk is. Ben ik lelijk en
crimineel, met geld kan ik liefde kopen en velen omkopen. Het geld
wordt mijn god, want het verandert mijn leven en geeft mij vele
vrienden.
Geld is de algemene hoer van Babel, die de volkeren aan elkaar koppelt.
Het geld vergoddelijkt de mensen en verdoezelt de gebreken. Het lege
bestaan op aarde wordt door het geld opgevuld. Tijdens de
Middeleeuwen was het verloren tijd wanneer men niet zijn tijd besteedde
aan bidden, sacramenten en het klooster. Momenteel is het verloren tijd
wanneer men niet economisch bezig is. De kerk stelde het hemelse
Paradijs in al zijn aantrekkelijkheid voor aan de leken, als men maar
betaalde kwam men er. Vandaag de dag stelt de economie ons de mooiste
dingen voor ogen, zelfs op afbetaling, want in het bezit van de mooiste en
duurste dingen zou ons geluk liggen. Momenteel behoren geld, macht en
status tot de sacramenten van het heil. Men kan beter economie dan
theologie studeren. Het is immers rationeel om te streven naar doelen die
het aards geluk bevorderen. Kapitalisme en liberalisme zijn in deze visie
goed, want ze streven naar vooruitgang, om tot algehele zelfrealisatie te
komen. Men ziet de schepping dan ook niet meer als zijnde van de
Schepper, van een Hogere Macht. Nee, de schepping is van de mensen,
en wij buiten deze uit via onze economische inzichten. Deze bezitsdrang
omvat één grote vernietigingsdrang. Alles moet wijken voor de winst,
voor het geldelijk geluk.
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Geld als het DNA der economie
Wat het DNA is van ons menselijk lichaam, is het geld in onze
samenleving. Geld is de olie waardoor onze samensmering gesmeerd
wordt. Wat het DNA is van ons lichaam, weten wij momenteel bij
benadering aardig goed. Wat het geld in werkelijkheid is, weten de
meeste mensen nagenoeg niet. Het DNA is een scheppingsproduct van de
Schepper. Het geld is een puur menselijk product. In het Paradijs stond
geen bank waar Adam en Eva geld konden lenen om op de aarde een leuk
bestaan op te kunnen bouwen. Zij ontvingen slechts rokken van
dierenhuiden ter bedekking, meer niet.
Geld is de schepping van mensen, waardoor de mensheid in slavernij kan
worden gehouden. Geld en de daaraan gekoppelde rente is het meest
toegepaste stelsel om mensen in de tang te nemen, te beroven en te
overheersen. Geld spiegelt de mensen vrijheid
voor, welzijn en zorgeloosheid. In de meeste
gevallen pakt de realiteit ánders uit. Geld is niet
meer weg te denken uit onze leefwereld. Hoe
heel anders zou de wereld eruit zien zónder geld!
Het lijkt een utopie, een onleefbare wereld, waar
geen geld meer zou zijn.
De Amerikaanse Revolutie, zoals bijna alle
andere revoluties, was zozeer geen opstand tegen
de koning, maar tegen diens systeem en gedachtegoed. Het zijn steeds de
nobelen geweest, de elitairen, die de grootgrondbezitters werden en
daarbij steeds meer naar zich toehaalden. De gewone man werd steeds
armer en armer vanwege allerlei belastingen en pachten. De slavernij was
pijnlijk.
Koning Willem II (1650-1702) en Koning Willem III waren de
geldmagnaten van Holland, die de Bank of England en de Bank of Rome
gebruikten voor hun rente. De Bank of England had volledige controle
over de Britse regering. De bankiers waren geldwolven, bezeten door
kwade geesten.
Het woordje “bank” komt van het Italiaanse banco, dat in het Engels
bench is, wat wijst naar een tafel. De Lombardische joden hadden op de
Italiaanse markten hun tafels met geld staan, waar zij geld aanboden en
schuldbekentenissen uitgaven. Wanneer een bankier ergens in faalde,
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werd zijn tafel door de bevolking afgebroken, waarvan het woordje
bankroet afkomstig is. De bevolking werd door de bankiers geknecht en
moest nacht en dag werken om de rente op te kunnen brengen. De
filosofie van de bankiers is altijd geweest: Laat het geld het werk doen!
Wie de rente niet kon voldoen werd opgehangen. Honderden mensen
vonden op deze gruwelijke wijze de dood. Of men werd levenslang
verbannen naar Australië.
King James VI zond de Pelgrimvaders naar Amerika, waar zij in een
grote wildernis terecht kwamen. De meesten van hen waren zeer arm.
De Britse burgeroorlog tijdens koning Charles I werd geleid door Oliver
Cromwell, die de koning versloeg en liet onthoofden. Hij behoorde tot de
Stuarts, die zich niet door de banken lieten knechten. De Jezuïeten
stonden achter de banken, en nadat de Stuarts onttroond waren, kwam
Willem van Oranje aan de macht, die een willig werktuig was van de
Nederlandse Wisselbank in Amsterdam. Aan Willem II en zijn vrouw
Mary hebben wij het te danken dat de Bank of England rente invoerde.
Later heeft de Federal Reserve Bank in de USA dit voorbeeld
overgenomen. De koning was tevens hoofd van de kerk, waardoor de
rente stilzwijgend werd goedgevonden, ondanks het Bijbelse verbod op
rente. Alleen protestantse koningen konden met banken een verdrag
sluiten, daar officieel de Rooms Katholike kerk tegen rente was. De
banken financierden revoluties, en door de Amerikaanse revolutie verloor
Engeland deze kolonie, dankzij de Bank of England. De Pelgrimvaders
boerden goed in Amerika, en de bankiers van de Bank of England wilden
hen verstrooien, nog voordat de USA officieel geboren was. Veel RKleden van het Britse Parlement hadden een bankrekening bij de
Nederlandse Wisselbank. Deze bank was niet alleen een publieke bank,
maar ook een veilige haven voor Europese regeerders.
De Bergrede als leefwijze: Toetssteen òf struikelblok?
De Bergrede is voor verreweg de meeste Christenen een struikelblok, een
stuk waarmee men niet uit de voeten kan. In de Bergrede spreekt Jesjoea
over 'loon' bij uw hemelse Vader. Dit is geen loon of geld in natura, een
uiterlijk loon, maar een (onzichtbaar) inwendig loon, n.l. het zijn gelijk
als uw hemelse Vader! Dat is iets unieks, hetwelk in ons wordt gewerkt,
om dezelfde uitstraling te hebben als onze hemelse Vader. Zijn beeld
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gelijkvormig te worden, zodat men aan ons kan aflezen hoe de Vader in
de hemelen óók is. In de meeste religies staat het doen centraal, en het
daar aan verbonden loon als uitwendige gave.
De Heiland rekent met deze loon-moraal af en laat zien dat het evangelie
der genade een zedenleer is zónder uiterlijke verdiensten in natura. Het is
allereerst karaktervorming,, te zijn als uw hemelse Vader!
Daarom mogen wij geen slaven worden van onze lichamelijke behoeften,
en wij mogen ook geen uiterlijk vertoon voorstaan. Juist de
ongedisciplineerden zijn er op uit veel uitwendig vertoon te
demonstreren. Dat bedriegt. Uiterlijk beoordeeld was Job tijdens zijn
beproeving er immers beklagenswaardig aan toe.
De toekomst van deze wereld, en het nieuwe komende Vrederijk ligt in
handen van gedisciplineerde mensen, die het als een absoluut sociale
noodzaak zien voor ánderen offers te brengen. Rome is weliswaar in
sommmige opzichten gedisciplineerder dan het protestantisme, doch de
tucht van Rome richt zich op de 'onfeilbare' kerk en paus, en niet op de
Gezalfde. De Reformatie stelde dat de mens niet door boete en goede
werken kon zalig worden, maar slechts door het geloof van de Gezalfde!
Het jammere van deze herontdekking is dat hiermee tegelijk de discipline
verdween! Niet dat discipline redt, maar zónder dat komt de verlossing
en het geloof niet tot z'n recht. Genade schept zélf een nieuwe kracht tot
zelfdicipline. Genade is niet egocentrisch, voor mij alleen; nee, het is
tevens sociaal, het leven omvattend, hetwelk Jesjoea toonde in de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.
Discipline heeft vier hoofdvijanden:
* bitterheid, * vrees, *egocentriciteit, * schuldgevoel.
De gelovigen moeten deze vijanden uitbannen, en geen bodem geven aan
dit onkruid. Lichaam en geest moeten onder de duim worden gehouden,
en dát is het waar Paulus spreekt over het lichaam der zonde des doods.
Dit werkt geen lijdelijkheid, maar activiteit.
Kleine groepen gedisciplineerden doen soms wonderen. Zo is de
reformatie begonnen, en ook de renaissance. Ook onze Meester begon
met twaalf discipelen. Het geheim van overleven zit in het verlenen van
wederkerige hulp, zodat de soort niet uitsterft door gebrek aan
samenwerking. Zo zal het leven in het aanstaande vrederijk er uit zien:
wederzijds dienen!
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Jammer dat in niet één geloofsbelijdenis staat: Ik geloof in de Bergrede
als leefwijze!
Wat leert ons de Heiland in Lukas 12? Heilige onbezorgdheid!
Er kan in het centrum van onze persoonlijkheid géén vrede en geluk
heersen wanneer er geen innige geloofsrelatie is, met vertrouwen op
Elohim als Vader. Wij weten immers dat dengenen die Hem liefhebben
alle dingen medewerken ten goede, Rom.8:28. Een gelovige mag heilig
onbezorgd zijn, en mag het angstig hart omhoog verheffen. Al roept het
kind: Ai, haast U tot mijn hulp en redt....... klinkt het Goddelijk
antwoord: Vreest niet, Ik ben met u, Ik weet dat gij al deze dingen
behoeft. Luk.12:22-34. Geen lijden of enig ander ding kan ons immers
scheiden van Zijn liefde en trouw. Rom.8:18,28,35. Wij zijn als om niet
verkochte kinderen, waartegen de Vader zegt, dat wij ook weer om niet
zullen worden verlost. Jes.52:3. En zo vermogen wij alle dingen door de
Messias Die ons kracht geeft. Fil.4:13, en kunnen wij zegenen die ons
vervolgen, Rom.13:12. Ons brood en water is gewis, en Hij heeft immers
gezegd: Ik zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten!

(Deel 2 volgt)

