
 

 

OVERWEGING  

 
Eerlijk gezegd heb ik, net als Jezus, te doen met de man uit het evangelie. Hij zoekt immers het 
eeuwige leven; Dat is het leven dat de kern van ons bestaan uitmaakt, onze verbondenheid met 
de Eeuwige, met elkaar en met alles wat leeft en daarom tijdloos is .Dat is een prachtige instelling. 
De man houdt zich daarom aan Gods geboden. En wellicht meer dan dat. En hij hoopt in Jezus’ 
advies  de verdere weg naar die vorm van leven te vinden. 
Jezus kijkt daarom met genegenheid naar hem en zegt dan kort en krachtig: 

Verkoop alles wat je hebt,  
geef het geld aan de armen 
dan zult u een schat in de hemel bezitten. 
Kom dan terug en volg mij. 

En dat blijkt moeilijk. Dat erkent Jezus ook ten volle! Verlangen naar rijkdom is zo oud als de 
wereld, 
al is het maar om bestaanszekerheid te voelen en geen geldzorgen te hoeven hebben. Ik begrijp 
daarom de verwarring en het verdriet van de man maar al te goed.  Ik herken me in hem. U 
misschien ook..  
Bezit op zichzelf is toch niet slecht?  We kunnen immers niet zonder.  Gaat het niet veeleer om de 
manier waarop je met bezit omgaat, in het groot en in het klein? En is alles weggeven wel zo 
goed?  Je kunt immers niks meer investeren en daarmee ook niet voor anderen financieel van 
betekenis zijn. 
Veel eigenaren van grote multinationals zijn toch ook grote filantropen?Die rijke man, hij is zo 
menselijk als wij allemaal. 
 
Ik wil u daarom vandaag meenemen naar twee situaties, heel verschillend, maar o, zo verweven. 
Situaties die onze tekst wat meer kunnen ontsluiten en misschien nieuw licht kunnen werpen op 
al onze vragen. 
 
Een trappist uit een grote abdij in België  vertrouwde me een tijd geleden toe: ‘ons grootste 
probleem is ons bezit!’ Ik moet hem wat vreemd hebben aangekeken, want hij schoot op mijn 
vragende blik in de lach. 
Hij zei: jazeker, we verdienen veel geld met ons bier, en ja, je hebt gelijk, we blijven er sober om 
leven en we geven het overgrote deel van de winst weg aan een aantal goede doelen. Dat is heel 
goed. Maar de rust en de stilte worden hier wel voortdurend verstoord met af en aanrijdende 
vrachtwagens. En vooral: we zijn gevangen in de voorwaarden van onze afnemers die steeds meer  
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en sneller willen produceren. We produceren niet meer voor wat we gewoon nodig hebben, maar 
om de productie zelf. Dat richt onze aandacht op andere dingen  dan dat waarvoor we samen zijn 
nl. een biddend leven te leiden in Gods nabijheid. Het werk leidt af in plaats van ondersteunend te 
zijn  aan ons biddend leven’. 
 
Ik was daar stil van. Bezit en vooral het streven naar houden van bezit  kan onze aandacht dus 
weghalen  
van wat ons bestaan zin en betekenis geeft, van wat er echt toe doet in ons leven. Het zet ons dan 
gevangen,  ook al doen we er nog zoveel goede dingen mee. 
Kijken we naar de grote bedrijven die veel winst maken, dan speelt nog iets anders: Rijkdom geeft 
status, invloed en macht. Macht die anderen niet hebben.  Macht die anderen soms bewust 
afhankelijk maakt  
en hen zelfs kan belemmeren tot eerlijke concurrentie, zeker als men het alleenrecht op een 
bepaalde productie claimt, zelfs tot in de gezondheidszorg toe. Rijkdom wordt dan een manier om 
niet alleen greep op je eigen leven te houden, maar ook op dat van anderen,  En dat kan zelfs 
gebeuren als je met je rijkdom anderen financieel steunt, maar op voor jou gunstige 
voorwaarden.. 
 
Dat inzet van geldmiddelen ook anders kan wordt voor mij zichtbaar in een project dat in onze 
kerk  
in de eerste week van november brede aandacht krijgt. De dominicaan Godfrey Nzamuyo  stichtte 
een aantal jaren geleden het Songhai project. Hij kocht met zijn Orde een  vuilnisbelt van 2 
hectare op. 
Samen met de mensen die er op woonden en hun brood probeerden te verdienen met het 
uitzoeken van bruikbare spullen tussen het vuil, heeft hij  dat gebied weten om te toveren in een 
stuk biologische landbouwgrond. De mensen wonen er weer en leven van de landbouw op een 
éigen stukje grond. 
Vrijgemaakt zijn ze uitafhankelijkheid, ze zijn in staat zichzelf te onderhouden en de aarde waarop 
ze wonen te beschermen en te koesteren als een deel van henzelf. Sindsdien bouwt Godfrey 
Nzamuyo aan meer projecten en trekt hij rond om een goede omgang met de armen  en met de 
aarde uit te dragen.  
 
Hier gebeurt wat Jezus vraagt:  bezit – geld en grond – weg te geven aan de armen. Ze hebben 
daardoor vat op hun eigen toekomst en op die van onze aarde. Waarom doet de man uit het 
evangelie dat dan niet? 
Hij wil toch het eeuwige leven te verwerven, het leven dat ons uittilt boven de tijd, het leven in 
harmonie met elkaar en met God?Wie is hij, wat doet hij? 
Hij houdt zich aan alle leefregels. Het zijn voor hem instrumenten op weg naar God. In feite zoekt 
hij – met bezit als eerste instrument – naar houvast, naar greep op zijn zoeken naar het goede 
leven. Hoe herkenbaar! En dat is nu precies waar Jezus hem van wil bevrijden: Laat dat accent op 
wat je zelf in de hand hebt maar gaan, durf te leven met het nodige, zegt hij. Open je voor 
ontvankelijkheid. voor wat je geschonken wordt in de mens die jou nodig heeft, in de mens die 
jou steunen zal, in onze God die al lang naar jou toegekomen is.. Dan zul je een schat in de hemel 
bezitten. 
 
Loslaten van overmatig bezit  is vooral het loslaten van het verlangen greep op het leven te 
houden, 
want dat verlangen zet ons vaak juist gevangen. De schrijver van de eerste lezing beseft tot in het 
diepst van zijn ziel dat die ontvankelijkheid ons wijsheid brengt, geluk verbond. Voor hem is dat 
de schat in de hemel. 



 

 
Als wij durven delen van wat we hebben, aan bezit en aan macht, als we ons durven 
toevertrouwen  
aan wat ons in het leven geschonken wordt  vinden wij een schat in de hemel. Dan zullen anderen 
er van opbloeien, en ook ruimte van leven vinden. Want  

 wat in stilte bloei in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 

 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
opdat wij elkaar verblijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 

 
Dat wij die weg mogen gaan, met vallen en opstaan, het visioen van Gods Rijk achterna.  
 


