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Een en dezelfde is Heere van allen en  
Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.

- Romeinen 10:12b

Al de wilde dieren in het woud zijn van Mij,  
de dieren op duizend bergen. Ik ken alle vogels  
van de bergen, het wild van het veld is bij Mij.

- Psalm 50:10-11

Welzalig de man (…) die zijn vreugde vindt in 
de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht 

overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, 
geplant aan waterbeken (…); al wat hij doet, 

zal goed gelukken.
- Psalm 1:1-3



Ik draag dit boek op aan  
iedereen die vecht om te  

overleven, niet vooruit lijkt te 
komen of in de omstandigheden 

van het leven gevangenzit.  
Mijn gebed is dat ieder die zich 

een geboren verliezer voelt,  
dezelfde verandering doormaakt 

als ik en een drager van  
hemelse hoop wordt.



Eerder verschenen titels 
van Kris Vallotton

Leren profeteren

De profetenschool



Aanbevelingen

Een prachtig uitgebalanceerd boek waarin Kris Vallotton je 
meeneemt in de bedoeling die God heeft met geld en voor-
spoed. Ontdek door God is rijk dat God erop uit is om je te 
overladen met het goede, omdat Hij zijn Koninkrijk wil bouwen. 
Een absolute aanrader met een grondige Bijbelse onderbouwing 
en boordevol inspirerende getuigenissen. 

− Michiel C. Koelewijn
  Auteur van ‘Gods economie’  en ‘10%’

Dit boek van ondernemer en voorganger Kris Vallotton verruimt 
mijn denken enorm. Confronterend om te ontdekken hoe 
sterk een mindset van armoede aanwezig kan zijn in de kerk 
en hoe die ons berooft van een leven in volheid en overvloed. 
Ondernemers zijn noodzakelijk voor nieuwe doorbraken in 
de kerk. De tijd dat we ze als kerk alleen betrekken bij onder-
houdswerkzaamheden aan het gebouw is echt voorbij. Zij zijn 
een geschenk voor de kerk en we hebben ze nodig. God is rijk 
helpt om groter te denken en meer te verwachten.

− Walfried Giltjes
  Voorganger Shelter Haarlem

God is rijk geeft je een koninklijk perspectief op rijkdom. Het schept 
ruimte om God te zien als een God van meer dan genoeg, van 
mogelijkheden, van overvloed. Rijkdom krijgt weer zijn juiste 
plaats: hij is een zegening van God.

− Maarten Dijksma
  Medeoprichter en -bestuurder ZIJN, Haarlem



Als het om geld gaat, zien we twee uitersten in de kerkgeschie-
denis: zowel armoede als rijkdom worden als het hoogste goed 
beschouwd. Schrijver Kris Vallotton vestigt de aandacht op 
de realiteit van het Koninkrijk van God en wat deze realiteit 
voor onze financiën betekent. God is rijk is een praktisch, maar 
diepgaand boek. Het is inspirerend – want het geeft hoop in de 
meest hopeloze situatie – en toont ons Gods model voor een 
overvloedig leven. Zo’n gezegend leven begint vanbinnen en 
beïnvloedt dan het uitwendige. Ik bid dat dit boek een blijvende 
invloed heeft op hoe de kerk tegen dit uiterst belangrijke onder-
werp aankijkt. Het is namelijk onmogelijk om de volkeren tot 
discipelen te maken als we niet in alle dingen overvloedig zijn.

− Bill Johnson
  Senior leider Bethel Church, Redding, Californië 

Het nieuwe boek van Kris Vallotton God is rijk, heeft me verrijkt. 
Ik vond het jammer dat ik het uit had. Mijn houding ten opzichte 
van het thema is denk ik vrij gezond, maar toch is mijn denken 
door het lezen van dit boek drastisch veranderd. Iedereen is bij 
dit boek gebaat. Vallottons heerlijke rijke en evenwichtige visie 
maakt een einde aan het verkeerde denken en gedrag dat de 
huidige kerk binnendringt. De verhalen zijn voor ons allemaal 
herkenbaar. Dit is een boek dat je verandert en bijstuurt als dat 
nodig is, zoals bij mij gebeurde. Je komt erdoor tot bloei.

− Shawn Bolz
  Directeur Bolz Ministries

Ik heb de eer om Kris Vallotton al jaren te kennen. Hij is een 
bevlogen leraar, een trouwe vriend, een schrijver vol openbaring 
en een vader voor deze generatie. Zijn levensveranderende 
boodschap is: wees je bewust van je identiteit in Christus. Alles 
wat hij zegt of schrijft, draait om het Vaderhart van God. Ik 
weet zeker dat de krachtige boodschap van koninklijke welvaart 



die Kris in dit boek uit de doeken doet, jou persoonlijk zal 
transformeren. En die transformatie zal zelfs op landen een 
positieve invloed uitoefenen.

− Christine Caine
  Oprichter van A21 en Propel

God is rijk komt op het juiste moment. Het boek zal velen 
inspireren om in geloof uit te stappen en sleutelposities in 
te nemen als leiders en financiers van de grootste oogst aan 
zielen die de mens ooit gekend heeft. In veel landen wordt 
die oogst al binnengehaald. Kris gaat in op angst, hebzucht, 
een mentaliteit van armoede en nog enkele factoren die ons 
ervan weerhouden de nodige risico’s te nemen om deze wereld 
op alle niveaus te veranderen. Lees dit boek. Word een gever, 
geen nemer, en help mee om Gods wil en zijn Koninkrijk op 
aarde te brengen.

− John Arnott
  Catch the Fire, Toronto

Kris Vallotton openbaart een krachtige waarheid: het verschil 
tussen ware Koninkrijkswelvaart (die veel meer is dan alleen geld) 
en gewone rijkdom (die met geld genoegen neemt, maar een 
armoedige geest onveranderd laat). Kris toont ons de volkomen-
heid van echte welvaart, waarin geen gebrek is aan gezondheid, 
vrede, relaties, geld en meer. God is rijk laat ook zien hoe de 
kerk door de eeuwen heen met armoede vertrouwd was en haar  
omarmd heeft. Dat deed Kris ook. Maar in dit boek neemt hij 
ons mee in zijn vernieuwde manier van denken en laat hij ons 
zien dat Koninkrijkswelvaart in feite draait om het realiseren 
van Jezus’ eigen gebed: dat Gods Koninkrijk op aarde komt en 
hier – net als in de hemel – vertegenwoordigd wordt.

− Ché Ahn
  Directeur Harvest International Ministry



Wat een geweldig boek over welvaart! In veel kringen wordt 
men zenuwachtig van dit onderwerp, maar de realiteit is dat 
we welvaart nodig hebben om het Koninkrijk van God uit te 
breiden. Ik houd van waarheid en ik houd van duidelijkheid, 
en dit boek heeft beide! Koop het, lees het en breng het in 
praktijk!

− Brian Johnson
  Directeur Bethel Music

Kris heeft de gave om complexe zaken zo uit te leggen dat 
ze begrijpelijk én aantrekkelijk worden. Als je aan dit boek 
begint, wil je het niet meer wegleggen. En als je het gelezen 
hebt, wil je nog grotere dingen doen voor God en de samen-
leving. In God is rijk laat Kris zien wat Gods wil is en dat 
doet hij door zijn unieke geestelijke inzichten te combineren 
met een aanstekelijke humor. Hij laat zien dat gulheid de 
sleutel tot voorspoed is, zodat we kunnen ontsnappen aan 
de destructieve ik-gerichtheid die de ‘name it and claim 
it’-doctrine heeft veroorzaakt. Dit boek moet je gelezen 
hebben.

− Ed Silvoso
  Oprichter en directeur Transform Our World Network



Voorwoord

Over armoede en rijkdom wordt in christelijke kringen heel 
divers gedacht. Veel mensen vragen zich af hoe God tegen 
hun financiën aankijkt, áls het Hem al interesseert. Neem 
van mij aan: Gods droom voor jou is veel groter dan jouw 
droom voor jezelf. Hij belooft voorspoed en succes. Waarom 
dat belangrijk is? Omdat God het belangrijk vindt. Hij over-
treft je stoutste dromen. Bij wat Hij voor je in gedachten 
heeft, schiet je voorstellingsvermogen tekort.

Ik heb gemerkt dat de meeste mensen gebonden zijn door 
een geest van beperking. Ze geloven dat ze nooit iets zullen 
bereiken. Ze geloven dat ze hun armoede niet achter zich 
kunnen laten. Ze geloven dat God alleen bepaalde mensen 
zegent.

De vijand wil niets liever dan dat Gods kinderen gebonden 
blijven door zo’n geest van gebrek. God wil het tegenoverge-
stelde. De sleutel tot een voorspoedig leven – en dat betreft 
niet alleen geld – is dat we onze middelen, onze tijd en onze 
gaven in andere mensen investeren. We zijn investeerders in 
het Koninkrijk. We worden gezegend om anderen te zegenen. 
Er is tenslotte niets wat we aan het eind van ons leven kunnen 
meenemen.

Mijn vriend Kris is een leraar met een bevrijdende bood-
schap. Vol wijsheid en Bijbels gefundeerd zoekt hij een antwoord 
op de vraag hoe we naar de welvaart van het Koninkrijk mogen 
kijken. Het is belangrijk dat we onze identiteit in Christus 
kennen en Gods liefde voor ons begrijpen. We moeten weten 
wat het verschil is tussen rijkdom en welvaart – en echt waar, 
dat verschil is er.

Ik ben zo blij dat ik de levende God dien, de God die wil dat 
ik wel-vaar. In Christus heeft hij ons alles gegeven. Het verschil 



tussen leven in voorspoed en leven in armoede is een keuze. 
Keuzes hebben consequenties. God zei tegen Israël dat Hij 
hun het leven en de dood, de zegen en de vloek voorhield. 
Ze moesten kiezen: leven of dood (zie Deut. 30:19).

Je wordt niet zomaar gezegend. God wil je welvarend maken 
en daar heeft Hij een bedoeling mee, namelijk dat je anderen 
tot zegen bent. We bezitten immers helemaal niets: we zijn 
beheerders van alles wat Hij ons gegeven heeft.

Ik weet zeker dat Kris je zal inspireren. Laat je door hem 
meenemen in zijn eigen verhaal en ontdek hoe zijn visie in 
de loop van de jaren gestalte kreeg. Het zal je bemoedigen: 
God heeft meer voor je in petto dan je denkt!

− Jentezen Franklin
  Senior voorganger Free Chapel, Gainesville (Georgia)



Gods definities van welvaart

Toen ik drie was, verdronk mijn vader. Mijn moeder bleef 
zonder een cent achter met de zorg voor twee kleine kinderen. 
Het was eind jaren vijftig en van de overheidssteun in Amerika 
kon je nauwelijks leven. We verhuisden naar een sociale 
huurwoning in een wijk vol mensen die om allerlei redenen 
net zo arm waren als wij. 

Ik ontdekte algauw dat er onder arme mensen een soort 
kameraadschap bestond, die werd gevoed door een uitge-
sproken mening over de gemeenschappelijke vijanden. We 
hadden bijvoorbeeld allemaal de pest aan rijkelui, gingen 
tekeer tegen grote bedrijven en gaven de overheid de schuld 
van onze beroerde omstandigheden. We waren nietige, 
machteloze mensjes op een onmetelijke oceaan, waarop we 
wel hard roeiden, maar niet vooruitkwamen. De financiële 
tegenwind beukte tegen ons bootje. En alsof dat nog niet 
genoeg was, gingen de rijken ons in cruiseschepen voorbij 
en hadden wij slechts het nakijken. Dit versterkte het beeld 
dat we van rijken hadden en creëerde een denkbeeldige 
muur van onverschilligheid tussen degenen die ‘hadden’ en 
degenen die ‘niet hadden’ in deze wereld.

Toen ik achttien was, kwam ik tot geloof en werd ik lid 
van een fantastische gemeente. We waren prinsen in een 
koninklijk gezin. Dat dacht ik tenminste. Maar ik ontdekte 
al snel dat ook het adellijke volk van God niets van welvaart 
moest hebben en zelfs dezelfde mentaliteit bezat als de 
mensen in de wijk waar ik was opgegroeid. Ook al verlangden 
we allemaal naar een hemels Koninkrijk met gouden straten 

I N L E I D I N G
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en paarlen poorten, en ook al wisten we dat onze hemelse 
Vader onnoemelijk rijk was … we voelden ons nog steeds 
aangetrokken tot armoede. We waren er zo mee vertrouwd 
dat het leek alsof we niet zonder konden!
We creëerden zelfs een leer waarin armoede op een voetstuk 
werd gezet, alsof dit het summum van geestelijke verlichting 
was, de Mount Everest van het christelijke geloof. We maakten 
Jezus arm en vergaten dat hij de ontwerper van de hemel en 
de Schepper van de aarde was. We zagen zijn discipelen als 
daklozen die als zwervers van het ene naar het andere dorp 
trokken. Ze brachten het nieuws van opoffering en vroom-
heid en leidden een karig bestaan van de muntjes van een 
paar weduwen.

De woorden van Paulus aan zijn geliefde Timotheüs waren 
ons ingeprent alsof ze door God zelf met een donderstem 
van de een of andere heilige berg waren gesproken: ‘Want 
geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te 
verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en 
hebben zich met vele smarten doorstoken’ (1 Tim. 6:10). We 
wisten wel dat er nog andere Bijbelteksten waren, maar die 
fluisterden we alleen in donkere hoeken, in geheime dialogen 
met onze meest integere vrienden. En heel af en toe gebeurde 
het dat een goede kameraad uit de vrome gelederen stapte 
en het ruime sop koos, de verraderlijke wateren van welvaart 
of rijkdom tegemoet. Dan zagen we hoe zijn ziel door de 
zee werd meegevoerd: een klein scheepje dat aan de horizon 
verdween, om nooit meer terug te keren.

Twee jaar na mijn bekering trouwde ik met Kathy en mijn 
houding ten opzichte van armoede nam ik mee mijn huwe-
lijk in. Kathy en ik werkten hard en uiteindelijk hadden we 
negen bedrijven. Een aantal daarvan waren heel succesvol, 
maar ik nam me voor om me nooit door de zee van voorspoed 
te laten meeslepen. We gingen voor anker aan de kust van 
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opoffering en hielden het daar tweeëntwintig lange jaren vol. 
Ik zorgde dat ook onze vier kinderen diep doordrongen waren 
van deze waarden – de nobele deugden van opoffering en 
vroomheid. Ik wees hen op de gevaren van rijkdom en vertelde 
over degenen die het hadden gewaagd hun ankers op te halen 
en de veilige kusten van armoede en klein denken uit het 
oog te verliezen.

We lieten het zakenleven achter ons en verhuisden van de 
bergen naar Redding, Californië, waar Kathy en ik bij Bethel 
Church als pastors begonnen. Er gingen enkele maanden voorbij 
zonder dat er in mij iets wezenlijks veranderde, althans voor 
zover ik me bewust was. Maar toen gebeurde alles tegelijk: 
mijn geest van armoede liep op de klippen en mijn bootje van 
klein denken – murw van de ene na de andere openbarings-
golf – begon uit elkaar te vallen. De Bijbelteksten, die eerst 
nog mijn vangnet waren, scheurden onder het gewicht van 
mijn voorspoed. Ik probeerde uit alle macht mijn gebroken 
netten van armoede te repareren, maar ze konden het gewicht 
van de exponentiële voorspoed die ons ten deel viel simpelweg 
niet meer houden.

We werden precies als degenen waar we anderen voor 
gewaarschuwd hadden en ik vond het doodeng. De andere 
Bijbelteksten waar we in het geheim met slechts enkele 
vrienden over gesproken hadden, werden nu luidkeels ver-
kondigd van de kansels, in klaslokalen en op onze sociale 
platforms. We moesten kleur bekennen, en hoe! We werden 
financieel zo gezegend dat het af en toe belachelijk leek en 
we ons er bijna voor schaamden.

Ten diepste was ik voor twee dingen bang. In de eerste plaats 
dat mensen zouden denken dat we het evangelie misbruikten 
en onze geestelijkheid afmaten aan wat we bezaten. Zelf mat ik 
mijn geestelijkheid (of die van een ander) nooit af aan bezit. Ik 
had ook nog nooit genoeg gehad om in die verleiding te komen.
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In de tweede plaats was ik bang dat mensen dachten dat we 
hun giften voor de bediening slecht beheerden en voor onszelf 
gebruikten. We hadden ons hele leven uiterst bescheiden 
geleefd, vooral omdat het niet anders kon. Er was gewoon 
te weinig geld om veel meer dan het hoogst noodzakelijke te 
kopen. En plotseling stroomden er uit verschillende bronnen 
duizenden dollars binnen: van onroerendgoedtransacties tot 
boekverkopen en van studiematerialen tot conferentiecol-
lectes. Duizenden dollars vonden hun weg naar onze bank-
rekeningen. Algauw gaven we ongeveer de helft van onze 
winst weg, maar er bleef genoeg over om royaal van te leven. 
In mei 2016 kwam dit alles tot een hoogtepunt, toen een 
man die ik nog nooit had ontmoet per se ons huis wilde  
afbetalen – een bedrag van 487.000 dollar! (Dat verhaal  
vertel ik in hoofdstuk 6.)

De afbetaling van ons huis gaf voor mij de doorslag. Ik zag 
het als een bevestiging van God en wilde de wereld graag 
vertellen wat de Heer ons over welvaart aan het leren was. 
Ik voelde me als een van de vier melaatse mannen die tijdens 
een zware hongersnood in Samaria ineens een feestmaal 
ontdekten. Terwijl ze zich tegoed deden aan wat de vijand 
had achtergelaten, zeiden de mannen tegen elkaar: ‘Wij doen 
hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede 
boodschap en wij zwijgen erover’ (2 Kon. 7:9). Ik wist dat ik 
de kritiek moest trotseren van degenen die mijn motieven 
of methodes in twijfel zouden trekken. Ik moest een boek 
schrijven over de ware welvaart van het Koninkrijk. Ik zie 
deze openbaring als een katalysator die de mammon, de afgod 
van het geld, van de troon stoot en vervangt door een wel-
vaartsmentaliteit die op hemelse wijsheid is gebaseerd. 

Met dit boek wil ik de geest van armoede verbreken en 
een geest van welvaart vrijzetten in de wereld. Wanneer ik 
het over welvaart heb, bedoel ik niet wat de wereld onder 
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rijkdom verstaat. Ik doel op de waarachtige welvaart van het 
Koninkrijk. Beknopt verwoord komt Koninkrijkswelvaart 
op het volgende neer. Dit zijn Gods definities van welvaart:

1. Welvaart is het vermogen (de middelen, kracht en  
  wijsheid) om – ondanks gebrek en armoede – positieve  
  resultaten te boeken.

2. Welvaart is licht in het donker, genezing bij ziekte,  
  voorspoed in armoede, heelheid bij gebrokenheid,  
  gunst in vergetelheid, liefde voor het afstotelijke, een  
  sieraad in plaats van as en overwinning voor slachtoffers.

3. Welvaart is een ik-kan-dit-houding, een meer-dan-genoeg- 
  mentaliteit en een niets-is-onmogelijk-overtuiging.

4. Welvaart is radicale gulheid, buitengewone bewogenheid,  
  een offervaardig geven en echte nederigheid.

5. Welvaart is altijd dankbaar en nooit jaloers; ze schept  
  niet op, deelt in andermans vreugde en kijkt naar de  
  toekomst.

Het is mijn gebed dat je in dit boek de sleutels vindt om je 
erfenis aan te spreken en je kleinkinderen voorspoed mee 
te geven. Ik hoop dat je door de openbaring in dit boek zo’n 
transformatie ondergaat dat deze letterlijk de loop van de 
geschiedenis verandert.





De welvaart van Gods Koninkrijk
Het eerste deel van dit boek gaat over de welvaart van Gods 
Koninkrijk. Deze welvaart zet ik af tegen armoede en rijkdom 
en ik laat zien dat deze drie een geestelijke dimensie hebben. 
Je kunt gebukt gaan onder een geest van armoede, maar in 
Christus heb je de autoriteit om welvaart vrij te zetten in 
je leven. Ik leg uit hoe je het overvloedige leven dat Jezus 
belooft kunt omarmen en ik laat zien hoe je niet zozeer rijk, 
maar welvarend wordt.

DEEL EEN





De echte Jezus 

In juli 2016 werd ik, samen met een aantal andere voorgangers, 
uitgenodigd voor een ontmoeting met paus Franciscus in 
het Vaticaan. De uitnodiging bracht heel wat bij me teweeg. 
Niet dat ik speciaal iets tegen hem wilde zeggen of aan hem 
wilde vragen, maar zeg nu zelf … hoeveel mensen krijgen de 
kans om bij de paus van de Rooms-Katholieke Kerk aan te 
schuiven? Ik was opgewonden en ook wel een beetje nerveus. 
De nacht voor mijn vertrek lag ik lang wakker. Hoe zou het 
zijn om de paus te ontmoeten? Ik wilde een goede indruk op 
hem maken; ik was tenslotte een protestantse voorganger 
en hij de katholieke paus. Op grond van onze religieuze 
overtuigingen waren we al vijf eeuwen aartsvijanden van 
elkaar!

De volgende ochtend was ik vooral druk met inpakken.  
Ik kon maar niet besluiten wat ik zou meenemen. Ik paste al 
mijn zeven pakken, hield er mijn vijftien overhemden bij  
en al mijn stropdassen (vijfentwintig!). Ten slotte bleven er 
twee kostuums over, maar daartussen kon ik echt niet kiezen. 
Moest ik mijn driedelige, grijze krijtstreeppak met mijn 
zwartzijden overhemd en zwarte das dragen tijdens mijn 
ontmoeting met de paus? Of moest het mijn tweedelige, 
zwarte pak met mijn grijze, zijden hemd en rode Garcia-das 
worden? Ik trok beide pakken een paar keer aan, met telkens 
een andere combinatie van overhemd, das en schoenen. Uit-
eindelijk besloot ik ze allebei mee te nemen en de knoop 
eenmaal ter plaatse door te hakken. Bij elk van de pakken 

H O O F D S T U K     1
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hoorde natuurlijk een ander paar schoenen, en dus poetste 
ik voor de zekerheid beide paren. Ik was bang dat de pakken 
zouden kreuken en dus deed ik mijn draagbare stomer in 
mijn speciale aanritstas. Ook kocht ik nog twee paar nieuwe 
sokken, voor elk pak een bijpassend paar. Hoe voorbereid 
kun je zijn?

Om drie uur ’s nachts stond ik op, trok een comfortabele 
spijkerbroek en mijn Batman-shirt aan en begon aan mijn 
tweedaagse reis naar het Vaticaan. Ik had vier aansluitende 
vluchten met ruim voldoende overstaptijd en alles verliep 
zoals gepland, tot het misging: mijn laatste vlucht werd  
geannuleerd. Wat? Plotseling bestormden alle tweehonderd 
passagiers de ticketbalie om te zien of ze met een andere 
vlucht op hun bestemming konden komen. Na veel vijven 
en zessen mocht ik van United Airlines met een andere 
maatschappij mee – een vlucht die zes uur later bij het  
Vaticaan zou arriveren dan mijn oorspronkelijke vlucht. 
Hoewel ik voor onze ontmoeting met paus Franciscus door 
deze vertraging niet veel zou kunnen slapen, zou ik in elk 
geval op tijd zijn. Ik was een gelukkig mens.

Toen ik eindelijk in Rome aankwam, was ik totaal uitgeput. 
Ik ging vanaf de terminal met de roltrap naar beneden en 
stond even later met een paar honderd andere uitgeputte 
reizigers bij de bagageband. Het was tien uur ’s avonds lokale 
tijd en ik moest nog met een taxi naar het Vaticaan. Het 
duurde een eeuwigheid voordat de bagage bij de band was. 
Eindelijk was daar het prachtige geluid van de zoemer. Meer 
en meer passagiers verlieten de hal. Maar na een half uur 
bleken drie passagiers hun bagage niet te hebben. Je raadt 
het al: ik was er één van.

‘Niet te geloven!’, zei ik hardop. Ik begaf me naar de Zwarte 
Gat-afdeling, de plaats waar luchtvaartpersoneel het mysterie 
van je verloren bagage probeert op te lossen. (Het verhaal 
gaat dat deze mensen voor hun opleiding sokken moeten 
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zoeken die zijn zoekgeraakt bij het wassen.) Er gingen weer 
dertig minuten voorbij en toen was het mijn beurt aan de 
balie. Een vermoeid uitziende vrouw van eind veertig begroette 
me in het Italiaans.

‘Spreekt u Engels’, vroeg ik.
‘Nee’, antwoordde ze. 
Geweldig, dacht ik. Ze gaf me een formulier om in te vullen, 

met onderaan een aantal plaatjes van bagage. Het hele 
formulier was in het Italiaans, dus gedurende de volgende 
twintig minuten loodste ze me met een gebarentaal die ver-
dacht veel op hiëroglyfen leek door het invulproces heen. Ik 
googelde een foto van de paus en vertelde haar dat ik hem 
de volgende dag om één uur ’s middags zou ontmoeten. 
‘Ik moet mijn kleren hebben’, bleef ik smekend herhalen. 
‘Voor het middaguur!’ Ze gaf me een telefoonnummer dat ik 
kon bellen en zei dat ik het de volgende ochtend maar eens 
moest proberen. 

‘Niet te geloven!’, zei ik nog een keer hardop. Voordat ik 
van huis ging, had ik me druk gemaakt over welk pak ik 
moest aantrekken en nu zou ik de paus in mijn sjofele Batman- 
shirt en vale jeans moeten ontmoeten. Help! 

Ik kwam om half een ’s nachts bij mijn hotel aan en lag 
om één uur in bed. Ik was doodop, maar mijn brein wilde 
per se filmpjes van mijn ontmoeting met de paus afspelen. 
Ik zag mezelf in mijn afgedragen Batman-shirt en spijker-
broek tussen voorgangers in driedelig pak en paus Franciscus 
in zijn vorstelijke gewaad staan. Wat zou de paus van mijn 
eenvoudige outfit vinden, dacht ik. Misschien zou hij op 
grond van mijn pretentieloze voorkomen concluderen dat 
er een dakloze het Vaticaan was binnengeglipt.

Maar dat beeld kwam helemaal niet overeen met de werke- 
lijkheid. Ik was niet noodlijdend. Ik bezat zeven dure pakken. 
En dakloos was ik ook niet. Ik had zelfs een mooi, groot huis 
op twaalfduizend vierkante meter grond vol eikenbomen in 
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een omheinde woonwijk. Als ik het simpel stelde: ik zag er 
misschien arm en dakloos uit, maar ik kwam niet uit Rome. 
Ik woonde in Redding, Californië. Iemand die mijn rijkdom 
wilde inschatten aan de hand van mijn situatie in Rome, zou 
de verkeerde conclusies trekken. En zo piekerde ik de halve 
nacht.

De aarde is niet zijn woonplaats
Jezus kwam via Maria als mens op deze aarde. Maar Jezus is 
niet in haar baarmoeder ontstaan. Zij mocht hem de aarde 
binnendragen, maar meer ook niet. Zijn conceptie was van 
een andere wereld, of beter gezegd: hemels. De apostel Paulus 
gebruikt een interessante zin om Jezus’ komst te beschrijven: 
‘En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij zichzelf 
vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot 
de kruisdood’ (Fil. 2:8). Jezus werd zich ervan bewust dat hij 
helemaal mens was. Dat is in veel opzichten een intrigerende 
uitspraak. 

Allereerst is het heel belangrijk om te begrijpen dat Jezus 
geen mens is; Hij is God. Ik weet niet hoe het kon dat Jezus 
moest ontdekken dat Hij helemaal mens was. Had Hij mis-
schien besloten zijn ware identiteit te vergeten toen Hij de 
atmosfeer van de aarde binnendrong? Moest Hij misschien 
een proces doormaken om zijn ware identiteit als Zoon van 
God te ontdekken? Net zoals wij allemaal? Hoe het ook zij, 
één ding is zeker: de aarde was niet zijn woonplaats.

Als je de fout maakt om Jezus’ echte waarde in te schatten 
aan de hand van zijn bescheiden aardse toestand – vergelijk-
baar met hoe ik er in Rome bijliep – zie je niets van zijn rijkdom 
en doe je af aan zijn missie. De apostel Paulus zegt het zo: 
‘Want u kent de genade van onze Here Jezus Christus, dat 
Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat 
u door zijn armoede rijk zou worden’ (2 Kor. 8:9).
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Wacht even. Wat zegt Paulus? Jezus was rijk, maar toen 
werd Hij arm, opdat (de reden waarom Hij arm werd) wij rijk 
zouden worden. Dat is ongelofelijk!

De hemel is Jezus’ woonplaats. Nu weet ik niet precies 
waar de hemel is, maar wat de Bijbel erover zegt, klinkt 
fantastisch. Zo heeft het hemelse Jeruzalem straten van 
puur goud, als doorzichtig glas, met een muur van jaspis. 
De twaalf poorten zijn elk gehouwen uit één grote parel. De 
hele stad is zelfs van zuiver goud, als zuiver glas (zie Op. 21). 
Jezus verliet zijn hemelse woonplaats en kwam in een voerbak 
ter wereld, in een schuur waar de joodse herders hun ezels, 
schapen en kamelen hielden. Het rook er naar mest, wemelde 
van de vliegen en het lag er vol poep. Wanneer je de aardse 
geboorteplaats van onze Heer met zijn woning in de hemel 
vergelijkt, besef je pas goed in welke nederige staat Jezus 
verkeerde.

Maar nogmaals, Jezus had een reden om arm te worden. 
Het was zijn hemelse missie om ons welvarend te maken. 
En dit is die grote uitwisseling: een sieraad in plaats van as, 
blijdschap in plaats van verdriet, hoop in plaats van hope-
loosheid, genezing in plaats van ziekte, rijkdom in plaats 
van armoede. Of zoals Jezus het noemt: leven in overvloed.

Is welvaart slecht?
Tussendoor wil ik een paar dingen over de hemel zeggen. In 
de eerste plaats: als welvaart en rijkdom per definitie slecht 
zijn, wat doen ze dan in de hemel? Waarom zou God zo’n 
schitterende beschrijving van de hemel geven als welvaart 
slecht is, of zelfs slecht voor jou zou zijn? Kun je je voor-
stellen dat God de hemel als een plaats vol wietplantages en 
heroïnefabrieken beschreef? Nee, want drugs associëren we 
met het kwaad: slechte, verslavende, destructieve middelen 
die mensenlevens verwoesten. Met andere woorden, we weten 
allemaal dat deze middelen in zichzelf destructief zijn, 
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dus we zouden ze nooit gebruiken om iets positiefs mee te  
beschrijven. Welvaart kan dus niet van nature slecht zijn, 
want dan zou de hemel in de Bijbel nooit als een plaats met 
onnoemelijke rijkdom zijn beschreven. Als de hemel onze 
door God gegeven bestemming is, dan hoort welvaart er 
ook bij!

Ons idee van een ‘arme Jezus’ is net zo krom. Jezus verliet 
weliswaar de hemel, maar de hemel is nooit uit Jezus weg-
gegaan: de welvaart van het Koninkrijk komt van binnenuit. 
Je kunt Jezus in een voerbak leggen, maar je kunt niet de 
voerbak in Jezus stoppen. De rijkdom, glorie en macht stromen 
heel natuurlijk uit Hem.

Kijk bijvoorbeeld naar de bruiloft in Kana. Vlak nadat Jezus 
daar arriveert, komt er bijna een voortijdig einde aan het 
feest omdat er niet genoeg wijn is ingeslagen. Zijn moeder, 
Maria, krijgt Hem zover om meer wijn te maken voor het 
bruiloftsfeest. Jezus geeft de bediening opdracht om zes 
aarden vaten met water te vullen. Het water verandert on-
middellijk in wijn (zie Joh. 2:1-11). Er komen geen druiven aan 
te pas, wat betekent dat het hele proces van wijnbouw en 
wijnpluk wordt overgeslagen. Bovendien wordt het langdurige 
fermenteren van de wijn, waar minimaal een jaar voor nodig 
is, omzeild. Wanneer de ceremoniemeester de wijn proeft, 
is hij stomverbaasd omdat de wijn zo lekker is.

Bedenk daarbij dat Maria degene is die er bij Jezus op 
aandringt om wijn te maken. Hoe weet ze dat Jezus water 
in wijn kan veranderen? Zou hij dat thuis ook weleens  
hebben gedaan? Mijn punt is: als Jezus in twee minuten  
water in wijn kan veranderen, mag je aannemen dat Hij op 
het eerste gezicht misschien bescheiden leefde, maar dat Hij 
een en al rijkdom uitstraalde. Als timmermansgezin waren  
Maria en Jozef weliswaar gewone middenstanders, maar thuis  
dronken ze misschien wijn die hen aan de hemel deed denken. 
De wijn was zelfs zo lekker dat Jezus, volgens de Bijbel, 
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