Rijk willen worden
“Zo gaat het met hem die schatten verzamelt, en niet rijk is in God” (Lukas 12:21).
In 1923 kwamen enkele van de meest succesvolle financiers van de wereld samen in het Edgewater Beach Hotel te Chicago:
(1) de president van de grootste onafhankelijke staalmaatschappij, (2) de grootste tarwe–speculant, (3) de president van de
New–Yorkse effectenbeurs, (4) een lid van het kabinet van de president van de Verenigde Staten, (5) de grootste speculant
van Wall Street, (6) de president van de Internationale Vereffeningsbank en (7) het hoofd van het grootste monopolie ter
wereld.
Samen beheerden deze zeven heersers meer rijkdom dan er in de schatkist van de Verenigde Staten was. Jarenlang vermeldden kranten en tijdschriften hun successen en moedigden de jeugd aan hun voorbeeld te volgen.
Hoe zag het er vijfentwintig jaar later uit met deze zeven ‘groten van de aarde’?
– De man van het staal, Charles Schwab, leefde de laatste vijf jaar van zijn leven van geleend geld en stierf zonder een cent
te bezitten.
– De tarwekoning, Arthur Cutten, had schulden en stierf in het buitenland.
– De chef van Wall–Street, Richard Whitney, werd in die tijd net ontslagen uit de Sing–Sing–gevangenis.
– Het kabinetslid Albert Falf mocht als gunst de gevangenis uit om thuis te sterven.
– De grootste speculant van Wall Street, Jesse Livermore, maakte zelf een einde aan zijn leven.
– De bankpresident, Leon Fraser, pleegde zelfmoord.
– De baas van het monopolie, Ivar Kreuger, beëindigde ook zelf zijn leven.
Deze mensen wisten hoe ze geld moesten maken en hoe ze in korte tijd schatrijk konden worden. Toch waren zij niet in staat
het goed te beheren, en helemaal niet bij machte het vast te houden. Ze hadden niet geleerd hoe ze moesten leven, en – wat
nog veel erger is! – ook niet hoe ze moesten sterven.
Hun verhaal bevestigt nog eens de woorden van de Heere Jezus Die waarschuwde tegen het bedrieglijke van de rijkdom.
Want daardoor worden de ogen van veel mensen verblind en zijn ze niet meer in staat het Woord van God te horen en aan te
nemen. Het eindresultaat is dan het eeuwig oordeel!
Laat wat in het verleden met zulke bekende mensen is gebeurd, voor ons een goede les zijn!
“Maar gij, o mens Gods, ontvlucht deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid van geest. Strijd de goede strijd van het geloof; grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede
belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen” (1 Timotheüs 6:11–12).

