
Preek 29 september 2019 - Lukas 16:19–31

Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen, en elke dag uitbundig

feestvierde. 

20Aan zijn poort lag een zekere Lazarus; hij was arm en zat onder de zweren. 

21Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel, maar nee,

de honden kwamen en likten aan zijn zweren. 

22Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke

stierf, en werd begraven. 

23In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus

in zijn schoot. 

24“Vader Abraham,” riep hij, “heb medelijden met me; stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers

nat te maken met water, en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur.” 

25Maar Abraham zei: “Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd

slecht; nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn. 

26Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof; al zou iemand van hier naar jullie willen

oversteken, hij zou het niet kunnen; evenmin kan iemand van daar naar ons komen.” 

27Maar de rijke zei: “Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, 

28want ik heb nog vijf broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens

terechtkomen in dit oord van pijn.” 

29Maar Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de Profeten; daar moeten ze naar luisteren.” 

30Maar hij zei: “Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe komt, dan zullen zij

zich bekeren.” 

31Maar Abraham antwoordde: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, dan zullen ze zich

ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat.” 
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1. Jezus en Greta: "bezeten!"

Wie deze week het nieuws een beetje heeft gevolgd, zal ongetwijfeld de speech van de 16-jarige

Greta Thunberg bij de VN-klimaattop gehoord hebben. Haar optreden ontlokte een stortvloed aan

reacties en commentaren, vooral hele positieve en hele negatieve reacties. Van "inspiratiebron voor

de toekomstige generatie" tot "ze moet een pak slaag en weer naar school". 

Toen iemand tweette: "ze lijkt wel bezeten!", toen werd mijn innerlijke theoloog wakker. Want, dat

zeiden mensen namelijk ook over Jezus! Greta lijkt dus op Jezus. Als de boodschap je niet bevalt,

dan schiet je gewoon op de boodschapper ("bezeten!") en hoef je geen moeite te doen om hem of

haar serieus te nemen. 

"Die Greta gaat wel te keer tegen grote mensen, zeg! "Die Jezus gaat wel te keer tegen rijke mensen,

zeg! "Mass-extinction", ook zo lekker positief. Net als Hellevuur...(Geloven jullie daar trouwens

echt in?) Daar ga je mensen mee motiveren." "Greta draagt geen enkele oplossing aan, Jezus

trouwens ook niet! "Ze hebben Mozes en de profeten al, daar moeten ze maar naar luisteren! Lees je

Bijbel, bid elke dag..."

Ondertussen hoeven we niet meer naar Greta of naar Jezus' boodschap te luisteren. Want wat is ei-

genlijk Jezus' boodschap? (Greta's boodschap was duidelijk!) Wat is zijn punt met dit verhaal? 
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2. Jezus vindt geld belangrĳk, heel belangrĳk!
Ten eerste, het verhaal gaat over een rijke en een arme man. Misschien vind je dat een open deur,

maar dat is het volgens mij niet. Als je een verhaal hoort (of en film kijkt) dan ben je geneigd om je

te identificeren en te symphatiseren met iemand in het verhaal. Meestal de goede persoon, niet de

slechte. Met wie zou je je in dit verhaal identificeren/symphatiseren? Ik denk: Lazarus. 

Maar, als je naar je echte leven kijkt, dan denk ik dat voor de meesten van ons geldt dat we meer

overéénkomen met de rijke man dan met Lazarus. Of, om het wat dichterbij te brengen: in werke-

lijkheid zouden we ons beter thuis voelen bij die rijke man dan bij Lazarus. (Al was het alleen maar

omdat hij geen huis had.)

In gedachten zat je misschien al bij Vader Abraham op schoot, maar om de boodschap te goed ont-

vangen wil ik je vragen om, uiteraard in gedachten, bij de rijke man plaats te nemen. Ook jij hebt

een heleboel mooie kleren en elke dag overvloedig te eten. Jezus spreekt niet tegen Lazarus, maar

tegen jou, rijke man en rijke vrouw! 

Nu je op de goede plek zit, lekker warm, en er zo over nadenkt, bedenk je opeens dat Jezus het wel

erg vaak over rijke mensen en over geld heeft. 

Vorige week nog, toen ging het over die slechte rentmeester met zijn creatieve boekhouding. En de

boodschap was: "..maak vrienden met behulp van de geldduivel; als die je dan ontvalt, zullen ze je

ontvangen in de eeuwige tenten." 

En de week daarvoor was er iets met een verloren schaap en een verloren muntje. Oh, ja en toen

hebben NIET we het verhaal van de verloren zoon gelezen. Maar, wat vroeg die "verloren" zoon

ook al weer aan zijn vader? G-E-L-D! En met dat geld maakte hij een heleboel vrienden, totdat zijn

geld op was...Toen waren zijn vrienden ook op! Niks eeuwige tenten!

En vandaag gaat het wéér over geld. Die rijke man zonder naam zit dankzij zijn geld in het bran-

dende vuur met al zijn "vrienden". En Lazarus, zonder geld, maar met naam! zit aan de overkant,

bij Abraham. 

Wat wil Jezus duidelijk maken? Dat je naar de hel gaat als je slecht met je geld omgaat?

Wat hij in ieder geval duidelijk maakt, is dat geld een goede indicatie is van de geestelijke koers die

je vaart...Kijk maar naar de verloren zoon, kijk maar naar de rijke man...

3



3. "Wie veel is gegeven, wordt veel gevraagd"
Behalve over een arme en een rijke man, gaat het verhaal ook over verantwoordelijkheid. Jezus

wijst ons, rijke mensen, net als Greta op onze verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor de

dingen die we hebben gekregen, maar die niet van onszelf zijn. 

Bijvoorbeeld: de schepping. Die hebben we niet zelf gemaakt of bedacht of hard voor hoeven te

werken, maar die heeft God ons gegeven. "Maar, als je iets krijgt, dan is het toch van jou? Dan mag

je toch helemaal zelf weten wat je er mee doet?" Kijk, die gedachte is een goede aanwijzing dat je

heel rijk bent...

De rijke man heeft een heleboel dingen van God gekregen: mooie kleren, lekker eten...Maar hij

heeft nog iets gekregen van God. Je leest er zo over heen. "Er was een rijk man, die gekleed ging in

purper en het fijnste linnen, en elke dag uitbundig feestvierde. Aan zijn poort lag een arme man...".

Niet een poort, niet de poort, nee: ZIJN poort...

Dat is een belangrijke constatering. Waarom? Omdat we vaak, als we op ons verantwoordelijkheid

gewezen worden een alles-of-niets-complex krijgen. Bijvoorbeeld als Greta ons op het klimaatprob-

leem wijst: "Ja, maar dan moeten we zeker allemaal aan de elektrische fiets? En dan mogen we

nooit meer op vakantie, en nooit meer vlees eten, en nooit meer BBQ-en, en alleen nog maar gere-

cyclede kleding dragen. " 

De rijke man wordt niet in zijn eentje verantwoordelijk gesteld voor alle armen in de hele stad, maar

voor Lazarus die bij zijn poort ligt. (In die zin is Lazarus ook een gave van God.) En je zou dus

kunnen zeggen: God stelt ons verantwoordelijkheid voor wat ons gegeven is, mensen, middelen,

omstandigheden en hoe we daar mee omgaan.
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5. "Barmhartigheid wil ik..." (Hosea 6:6)
Goed. God geeft je een heleboel geld, God geeft je een heleboel verantwoordelijkheid. 1+1=2.

Oftwel, als je niet wilt eindigen zoals die rijke man (waar je in gedachten naast bent gaan zitten),

dan moet je voortaan verantwoord met je geld omgaan. Is dat de Jezus' boodschap?

Ik denk dat we het antwoord op die vraag kunnen vinden in de woorden van Abraham. Wanneer de

rijke man beseft dat zijn vijf broers hetzelfde lot staat te wachten, dan vraagt hij aan Abraham: "Stu-

ur Lazarus, dan kan hij ze waarschuwen en kunnen ze zich bekeren". En Abraham antwoordt:"Zij

hebben Mozes en de profeten: daar moeten ze naar luisteren". Mozes en de Profeten waren natu-

urlijk niet onbekend bij de rijke man en zijn vijf broers, net zoals dit verhaal niet onbekend bij (de

meesten van) ons. Wij, en zij, hebben het wel gehoord, maar hebben we ook geluisterd? "You see,

but you do not observe, my dear Watson!" Wat zouden zij gemist kunnen hebben? Wat zouden wij

gemist kunnen hebben? 

Luister maar eens: 

“Vader Abraham,” riep hij, “heb medelijden met me; stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers

nat te maken met water, en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur.” 

25Maar Abraham zei: “Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd

slecht; nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn."

Is je iets opgevallen? Een klein woordje: "Kind!" Tegen wie zegt Abraham dat? Juist, tegen de rijke

man. Weet je tegen wie Abraham nog meer "kind" zei? Waarschijnlijk niet, omdat je niet, zoals

Jezus en zijn tijdgenoten, de Septuagint leest. De Bijbel die Jezus las, was niet in het Hebreeuws

(zoals je misschien zou verwachten), maar in het Grieks. Maar één keer in de hele Septuagint zegt

Abraham "kind" tegen iemand, nl. tegen zijn zoon Isaak als ze onderweg zijn naar de berg Moria.

Jezus laat Abraham dit kleine woordje tegen die rijke man zeggen: "Kind". "Als je niet goed met je

geld omgaat, dan zul je branden in de hel?" Nee, natuurlijk niet! Abraham zegt "kind" tegen de zoon

van wie hij houdt. Niet een afwijzing, maar ontferming. Door dat "kind" strekt God als het ware zijn

hand in ontferming uit naar de rijke man. En als de broers naar Mozes en de Profeten luisteren, dan

zullen ze ook horen dat God zich ontfermt over zijn verloren kinderen. 
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Wat God vraagt, is niet zelfbehoud, goede dingen doen om te voorkomen dat we slecht eindigen,

maar ontferming! Niet om de hele wereld te redden, dat doet God zelf. Zoals God zich over ons ont-

fermt, wil Hij dat wij ons over anderen ontfermen. Zoals God zoekt, wil Hij dat wij zoeken. Zoals

God feestviert wanneer zijn kinderen thuiskomen, zo wil Hij dat wij feestvieren. 

God geeft zijn genade in overvloed en met die genade een grote verantwoordelijkheid.

God geeft zijn genade in ontferming en als we onze verantwoordelijkheid met ontferming nemen,

dan zal dat uiteindelijk leiden tot grote vreugde...

AMEN
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