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Een man komt naar Jezus toe die verlangt naar de waarheid over het leven. Wat 
moet ik doen dat het eeuwige leven mijn deel wordt?  
 
Die waarheid wil hij bezitten zoals hij zijn huis bezit en zijn geld en zijn goede naam 
en positie en alle dingen die van hem zijn.  
 
Hij valt op zijn knieën en spreekt Jezus aan als goede meester. 
 
Ik heb altijd een soort zwak gehad voor deze man die de traditie is ingegaan als de 
rijke jongeling. Zijn verlangen klinkt zo oprecht. Zijn vraag komt misschien 
instrumenteel over -ik wil iets hebben, hoe kan ik dat krijgen- maar wat er ook in 
doorklinkt is dat hij beseft dat hij iets mist, iets niet weet, ergens naar verlangt.  
 
En hij heeft het juiste adres gevonden voor zijn vraag door het antwoord bij Jezus te 
zoeken. Als het ging om een zoekspelletje zouden we allemaal roepen: je bent warm! 
Hij is er zo dichtbij. Maar daarna verwijdert hij zich weer, oh wat jammer! 
 
Er is een openheid bij deze man die zoveel bezit, hij toont zich kwetsbaar. Dat 
kwetsbare blijkt ook uit het feit dat hij verdrietig naar huis gaat, het is niet zomaar 
een gesprekje voor hem. 
 
Wat Jezus van hem vraagt gaat ook ongelooflijk ver en grenst aan het onmogelijke. 
Wij kunnen de verslagenheid van deze man denk ik allemaal goed navoelen. 
 
In elk geval geldt dat voor de leerlingen van Jezus. Die zijn ontzet door wat er 
gebeurt en helemaal door wat Jezus zelf daarover zegt. 
 
Jezus lijkt namelijk ook zelf toe te geven dat hij bijna het onmogelijke vraagt, door te 
verzuchten: Kinderen wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan 
en dat beeld te gebruiken van die kameel en het oog van de naald. 
 
Waarom vraagt Jezus het onmogelijke? Alles opgeven wat je hebt, is dat echt wat 
het geloof van ons vraagt? Kweek je met een dergelijke eis geen krampachtige en 
gefrustreerde mensen? Er moet toch een andere, minder radicale weg zijn?  
 
Er is nog iets, naast de enorme radicaliteit in dit verhaal, dat onze aandacht vraagt, 
Een zinnetje halverwege: Jezus zag hem aan en zijn liefde ging naar hem uit.  
 
Als we niet zien dat liefde de grondtoon is van dit verhaal en van het hele evangelie 
missen we de kern en is het inderdaad een harde en bijkans onmogelijke eis die hier 
gesteld wordt. 
 
Het is alleen de liefde die uit God is die wat onmogelijk lijkt kan veranderen in een 
mogelijkheid en die in wat potdicht en gesloten lijkt een opening kan brengen.       
 



Deze dienst is er één uit een reeks die in het teken staat van de komst van de 
dominicaan Godfrey Nzamuyo uit Benin, die hier over een maand voor zal gaan in de 
viering. Hij gaf zijn leven een radicale wending door een deel van zijn geld op te 
willen geven en er een vuilnisbelt van 2 hectare voor terug te krijgen.   
 
Een vuilnisbelt is het symbool van alles wat afgedankt wordt en verkommert. Een 
plek waar alleen mensen leven die zelf worden afgedankt en dreigen te 
verkommeren. Een onmogelijke plek waar niemand wil zijn. Maar hij besloot om deze 
door iedereen afgedankte grond te zien als heilige grond. Hij veranderde deze 
onmogelijke plek in een plek van nieuwe mogelijkheden.  
 
We hoorden het: in plaats van de kost te verdienen met het uitzoeken van vuilnis 
verdienen de mensen die nu met biologische landbouw. Zo heeft niet alleen dat 
stukje aarde maar hebben ook de mensen een nieuwe toekomst gekregen.  
  
Je zou kunnen zeggen dat deze man bereid was een deel van zijn bezit op te geven 
om een schat in de hemel te vinden. Daarbij heeft hij iets verloren, maar vooral  heel 
veel teruggekregen. Daarom wordt hij hier ook uitgenodigd, omdat we daar 
natuurlijk allemaal graag meer over willen horen. Over die schat in de hemel die hij 
gevonden heeft.  
 
Daar kan hij het beste zelf over vertellen. Maar het zal ongetwijfeld gaan over de 
ervaring van een vol en zinrijk leven, de gemeenschap met anderen en het samen 
delen van hoop en perspectief.  
 
In de woorden van Jezus: Ieder die iets heeft opgegeven omwille van het evangelie 
zal het honderdvoudige ontvangen: broeders en zusters, moeders en kinderen, 
huizen en akkers. De diepe vreugde van het deel uitmaken van een gemeenschap 
die geloof, hoop en liefde met elkaar deelt, die zich in het delen vermenigvuldigen.  
 
Niet dat alles dan zomaar vanzelf gaat, er is ook tegenwerking en tegenslag, ook in 
onze tekst wordt daarnaar verwezen, maar het maakt alles uit als je weet waar je 
het voor doet en als je weet dat je niet alleen staat. 
 
Om dat te kunnen ervaren, om dat op het spoor te komen, dat eeuwige leven waar 
de man in het evangelie naar vraagt, een leven dat zoals het lied dat wij zongen zo 
mooi zegt, niet ergens ver weg aan de overzij is, maar hier heel dichtbij begint, nu 
vandaag, is het nodig om eerst los te laten alles wat wij bezitten en waar we ons aan 
vastklampen. Dat is nodig om vrij te kunnen worden, vrij van alles waarvan we 
denken dat het ons veiligheid biedt. Niet alleen geld en bezit, maar ook dingen als 
status, aanzien, oordelen en zekerheden. 
 
Dat ene ontbreekt u, zegt Jezus tegen deze man en hij moedigt hem aan om leeg te 
worden om te kunnen ontvangen, open, vrij. Maak je los van alles dat je zo graag 
wilt, en denkt te weten en te hebben, dan zul je vrij zijn om een heel andere weg te 
gaan ontdekken, zegt Jezus tegen hem en tegen ons. 
 



Zouden het niet juist de dingen zijn waar we echt niet zonder denken te kunnen, -en 
dat gaat dus veel verder dan materiële zekerheid, dat heeft te maken met onze 
relaties met anderen, met het beeld dat we hebben van onszelf- de dingen die we 
voor geen goud willen verliezen, die ons het meest in de weg staan om open en vrij 
te worden? Zo leeg en open en vrij dat Gods Geest in ons kan gaan werken.  
 
De Geest die niets maar dan ook helemaal niets van doen heeft met bezit, met 
prestatie, met het aanzien en met het zelf voor een goed mens door willen gaan.  
 
De Geest die alles te maken heeft met vertrouwen. Het vertrouwen op een belofte 
van wat je nooit zelf bezit maar dat je gegeven wordt. Geloven is  vertrouwen. En 
daaruit leven is altijd heel radicaal.  
 
En ja, dat is moeilijk voor mensen als wij, om los te laten en te vertrouwen. Maar 
onmogelijk is het niet. Want bij God is alles mogelijk. Elke dag opnieuw. 
 
 
 


