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Zondag 14 oktober 2018 

 vierde van de herfst 

 
Lezing uit de Torah: Deuteronomium 15,1-11 
 
Gezongen evangelielezing (Marcus 10,17-22): ‘De 
rijke kwam tot Jezus’ (t. Muus Jacobse, m. Jaap 
Geraedts; Liedboek voor de kerken gezang 59) 
Coupletten door de cantorij, refrein allen 
 
Vervolg evangelielezing: Marcus 10,23-31 
 
Acclamatie: ‘Heer, wij zijn droef te moede…’ 
 
Overweging 
 
Hij is een van de meest aandoenlijke personen in 
het evangelie, wat mij betreft: die man die vandaag 
bij Jezus komt. Die voor hem op de knieën valt, zo 
vertelt Marcus. Die Jezus ‘goede meester’ noemt. 
Jezus wil daar niet van weten. “Waarom noem je 
mij goed? Niemand is goed, behalve God.” Hij wil 
niet op een voetstuk worden gezet. In tegendeel. 
Marcus vertelt ons juist hoe hij voortdurend van dat 
voetstuk af wil stappen. Hoe hij zich toebuigt naar 
kinderen, armen, naar de kleinsten en de minsten. 
Een voetstuk maakt dat alleen maar lastig. 
 
Die man dus, die bij Jezus komt om hem te vragen: 
“hoe word ik zalig?” Ofwel: “Hoe beërf ik 
eeuwigheidsleven?” Vermoedelijk is dit niet een 
vraag naar een leven in het hiernamaals. Die 
tweedeling tussen het leven hier en het leven 
hierná, die kwam pas onder invloed van het Griekse 
denken Israël binnen. Het joodse geloof 
concentreerde zich op het hier en nu. Hier beneden 
is het. Hier ga je de weg van God. En wat hierna 
komt, och, daar hield men zich niet mee bezig. Dus 
de vraag is: hoe leef ik zó als ik als mens bedoeld 
ben? Hoe leef ik op zo’n manier, dat het goed is in 
Gods ogen? 
 
Jezus geeft hem de Tien Woorden als antwoord. En 
de man zegt: die ken ik van jongs af en daar houd ik 
mij aan. Ik steel niet. Ik lieg en bedrieg niet. Ik ben 
trouw. Ik dood geen mensen. Ik respecteer mijn 
ouders. En je hoort er de andere van de Tien 

Woorden in meeklinken. Ik zorg dat er regelmatig 
rust is voor mij en mijn gezin en voor ieder die voor 
mij werkt, zodat we niet doorjakkeren en nergens 
meer van genieten. Ik doe mijn best niet te willen 
hebben wat een ander heeft, maar blij te zijn met 
wat mij toevalt. Ik zoek God en mijd afgoden. 
 
Aha! zegt Jezus. Met liefde kijkt hij de man aan. Je 
zoekt God, zeg je. Je mijdt afgoden, zeg je. Dan heb 
ik nog één oefening voor je: ga naar huis. Verkoop 
alles wat je hebt en geef het aan de armen. Zoals 
het lied dat we zongen het zegt: je hebt veel 
dingen, maar één ontbreekt je: armoe. Heb je ook 
dát, dan zul je een schat in de hemel hebben. Een 
opdracht die oude papieren heeft, want ook in 
Deuteronomium klonk het: “Armen zullen er altijd 
zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig 
te zijn tegenover iedereen in uw land die in 
armoede leeft of er slecht aan toe is.” 
 
En de man? Hij wordt treurig. Bedroefd gaat hij 
weg. Want hij begrijpt heel goed wat Jezus bedoelt. 
Hij ziet dat er nog weldegelijk afgoden zijn in zijn 
leven. Dat het die afgoden zijn waarop hij zijn 
vertrouwen stelt. De zekerheid van de materie. De 
rust van de volle koelkast. Van het dak boven je 
hoofd. Van een klerenkast vol kleren voor alle 
weertypen. Van een auto om je te verplaatsen. Van 
een bankrekening waar voldoende geld op staat. 
Bedroefd gaat hij heen. Hij beseft dat hij er niet is. 
Nog lang niet. 
 
Zo ontroerend vind ik deze man. Waarschijnlijk 
omdat ik me in hem herken. En besef hoe ik zelf 
tekort schiet in mijn naleven van de Tien Woorden. 
Vooral als ik bedenk hoe materiële zekerheid mijn 
afgod is. De man wordt nadrukkelijk ‘iemand’ 
genoemd. Hij heeft geen naam en geen geslacht. 
Hier mag je je eigen naam invullen. 
 
Net als die rijke man ga ik terneergeslagen weg. 
Jezus is ook zó radicaal. Ik heb me er al vaak uit 
proberen te redden, heb pogingen gedaan zijn 
woorden niet zo radicaal te hoeven verstaan, door 
bijvoorbeeld te zeggen dat het hier om méér dan 
materie gaat die met de armen gedeeld moet 
worden. Dat het ook gaat om warmte, affectie, 
betrokkenheid zonder aanzien des persoons. Daar 
zijn we beter in, om díe te delen. Maar het 
materiële…? Als het om spullen gaat…? 
 
Vorige week zei ik nog dat Gods woord je tot bloei 
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brengt en je het daaraan herkent. En brengt het je 
niet tot bloei, dan is iets ook niet Gods woord. Maar 
wat gebeurt hier: hier druipt iemand af als een 
geslagen hond. Verdrietig en moedeloos. Is hier nog 
sprake van bloei? 
 
Liefdevol kijkt Jezus hem aan, horen we. Hij vat 
liefde op voor deze harde werker. Met milde ogen 
kijkt hij naar hem. 
Ook dat raakt me. Het is troostend. Net als wat 
Jezus later antwoordt aan zijn leerlingen. Ze vragen 
ontzet: “Wie kan er dan nog gered worden?” En 
Jezus zegt: “Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet 
bij God, want bij God is alles mogelijk.” 
Zo gezien worden, zo aanvaard worden – het doet 
iets met je. Het maakt open. Het maakt dat je 
eerlijker durft te zijn. Dat je onder ogen durft te 
zien hoezeer ons leven door geld en bezit wordt 
bepaald. En vreemd is dat niet. Is onze hele 
samenleving niet gericht op geld, op het maken van 
winst, op materiële vooruitgang, op vergroting van 
de welvaart? Was niet de belangrijkste vraag rond 
de miljoenennota of we er in koopkracht op vooruit 
zouden gaan? Leven we niet onder een soort 
ongezonde, economische stolp? 
 
Liefdevol kijkt Jezus hem aan. Kijkt hij jou aan, kijkt 
hij mij aan. En we durven er eerlijker door naar 
onszelf te kijken. Is dát misschien wat ons tot bloei 
kan brengen? Wanneer je eerlijk onder ogen durft 
te zien dat híer, in het delen van onze rijkdom, voor 
ons het moeilijke punt ligt – en dat we daar 
eigenlijk, net als de man die bij Jezus komt, 
verdrietig om zijn? Het kan voelen als een 
opluchting als je het toegeeft: ja. Hier ben ik 
verdrietig om. 
 
We kunnen benauwd worden van het verre doel 
aan de horizon: in armoede gaan leven. We kunnen 
er heel veel rationele argumenten tegenin brengen. 
Dat ik er de wereld niet mee verander door al mijn 
financiële zekerheid op te geven, bijvoorbeeld. 
Maar kan er, juist vanuit dit weten liefdevol 
aanvaard te zijn, niet ruimte komen voor 
verandering, zelfs al gaat het met kleine stappen? 
Want is het niet zo dat juist in het geven vreugde 
verborgen is? Is het niet zo dat we juist blij worden 
wanneer we iets voor een ander kunnen 
betekenen? Dat dat kan voelen alsof je een schat in 
de hemel vindt? 
 
We kunnen ook blij worden, wanneer we beseffen 

hoe we er niet alleen voor staan. De wil en de 
moeite om te delen verbinden ons met christenen 
wereldwijd. We delen het zelfs met hen van wie wij 
menen dat zíj de armen zijn aan wie wij zouden 
moeten uitdelen. Ik herinner me dat uit India. Daar 
zijn de kinderen van het weeshuis Grace Home zich 
er sterk van bewust dat zíj de rijkdom bezitten. Dat 
zij de man zijn die bij Jezus komt. Want ze voelen 
zich rijk. Ze hebben een dak boven hun hoofd. Ze 
maken deel uit van een grote en veilige familie. Ze 
kunnen naar school. Ze hebben elke dag te eten. Ze 
zien zichzelf niet als de armen die mogen 
incasseren, maar juist als de rijken die veel uit te 
delen hebben. 
 
Zelf werd ik deze week ook blij van Louise Vet. Ze 
werd door Trouw gekozen tot winnares van de 
Duurzame 100. Met optimisme en enthousiasme 
verleidt ze je om te helpen de ecologie van 
Nederland daadwerkelijk een stukje gezonder te 
maken. Zou ik daar dan niet een hogere prijs voor 
mijn levensmiddelen voor over hebben? 
 
Laat dat alles waar we blij van worden ons tot bloei 
mogen brengen – en ons stukje bij beetje onder die 
verstikkende economische stolp uit halen. Laat dat 
ons stukje bij beetje mogen bevrijden uit de netten 
van de afgod Mammon. Vertrouwend op wat we 
straks zullen zingen: 

Wie aan dit bestaan verloren 
 nieuw begin heeft afgezworen 
 wie het houdt bij wat hij heeft 
 sterven zal hij ongeleefd. 
 Tijd van leven om met velen 
 brood en ademtocht te delen – 
 wie niet geeft om zelfbehoud, 
 leven vindt hij honderdvoud. 
 


