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De mens streeft er vandaag de dag sterk naar om zoveel mogelijk bezittingen te verkrijgen. En dan 

met name materialistische bezittingen. Wanneer men materialistische bezittingen verkregen heeft, 

moeten deze beveiligd worden tegen diefstal. Hoe meer bezittingen hoe meer beveiliging, hoe meer 

camera’s, meer sloten, meer hekken en dus ook hoe meer tijd je elke dag kwijt bent om bijvoorbeeld 

alles op slot te doen.  

Materialistische bezittingen kunnen zijn, geld, dure sierraden, boeken, schilderijen, auto’s, boten, 

grote glimmende huizen, electronisch apparatuur, enz. Al deze overdadige en geen voldoening 

gevende bezittingen zijn eigenlijk een mens alleen maar tot een zorg en last. Ten eerste heeft een 

mens deze bezittingen veelal om mee te pronken. Ten tweede maken ze een mens niet écht gelukkig 

en ten derde leeft een mens die dergelijke bezittingen heeft, constant in angst vanwege mogelijke 

diefstal. Diep in elk mens leeft de pronkzucht en hoogmoed die als een kanker ons doen en laten een 

mensenleven lang kan verzieken. Daarom; hoe minder een mens bezit van voornoemde goederen, 

hoe minder angst, hoe minder zorgen, hoe beter de nachtrust. Een nieuwe auto is leuk en prachtig, 

maar de kans dat deze gestolen wordt is aanzienlijk. Je kunt dus beter een ouwe bak hebben dan heb 

je niet de zorg van diefstal. 

 

Vooral oudere mensen pronken graag met hun bezittingen als teken van een ‘geslaagd leven’. 

Vrouwen pronken graag met sierraden, kleding en inrichting van hun huis (denk aan antiek). Mannen 

pronken graag met auto’s, hun huis, schuren e.d. Maar wat baat het een mens zo hij de gehele 

wereld bezat en lijd schade aan zijne ziel? Wat is een mens als hij zich veel bezittingen heeft 

verworven in zijn leven, maar geen liefde? 

Wanneer zal de mens gaan inzien dat in deze materialistische levenswijze het geluk niet is? Verreweg 

het merendeel van de mensen weet niet meer wat écht geluk en liefde is en zoekt het daarom in 

materialistische bezittingen.  

Bij het overlijden van de ouders moeten de bezittingen van hen verdeeld worden. Wat een strijd, 

twist en verdeeldheid kan dit niet op leveren, soms zelfs al als de ouders nog leven. Wanneer het 

testament geopend wordt kan dit voor sommige familieleden tot grote ontevredenheid en haat 

leiden, vooral van aangetrouwden. Daarom nogmaals: hoe minder bezittingen de ouders hebben, 

hoe minder er verdeeld hoeft te worden, hoe minder twist.   

Verzamelt u geen schatten op de aarde, maar in de hemel. Verkoopt alles wat gij hebt, en gij zult een 

schat hebben in de hemel. D.w.z. wanneer je geen bezittingen hebt, zul je een schat van hoger 

niveau verkrijgen dan de materialistische schatten waard zijn. Je bent dan vrij, vrij van zorgen. Niets 

kan er van je afgenomen worden. Het streven naar en het verzamelen van bezittingen kan ook 

verslavend werken. Men wil steeds meer en meer. Dit komt ook omdat de bezittingen niet de wáre 

voldoening geven. 

Leven in eenvoudigheid geeft meer voldoening dan leven in overdadigheid. Daarom kan iemand die 

niets bezit, meer bezitten dan iemand die alles bezit. Een mens die leeft in een eenvoudig huisje met 

kachel en een bed dichtbij de natuur, is zeer waarschijnlijk gelukkiger dan iemand die woont in een 

paleis. Een gezin dat woont in een oud huisje met liefde, is vele malen gelukkiger dan een gezin in 

een groot modern huis zonder liefde. Mensen met veel geld voelen zich vaak doodongelukkig.  
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