
Overweging zondag 31 juli 2022  ( C-jaar 18e zondag  ): de koning te rijk. 

Lezingen: Prediker 1,2;2,21-23; Lucas 12, 13-21 
 
‘Zo gaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is voor God’. 
In dit laatste vers van het evangelie zit de kern. Maar wat is dat ‘rijk zijn voor God’ of 
zoals ook kunt vertalen ‘rijk zijn in God’? Een goed vraag juist in deze stille tijd van 
vakantie. Waar maak ik me druk om? Waar ben ik door bezeten? Wat is echt léven? 
Rijk zijn in God?  
Terug naar de tekst…  
De aanleiding van Jezus´ uitspraak is trammelant over een erfenis. Het is van alle 
tijden. Zeker ook de angst daarvoor… “Als ze straks  als ik niet meer ben, als ze 
maar geen heibel gaan maken…”  
 
Iemand uit de menigte zegt tegen Jezus: “Meester zeg tegen mijn broer dat hij de 
erfenis met mij moet delen?” Hij spreekt Jezus aan als scheidsrechter. Hoe reageert 
Jezus, wat doet de rabbi?  Hij weigert de rol van scheidsrechter. “Wie heeft mij als 
scheidsrechter of bemiddelaar aangesteld?” Jezus wil zijn blijde boodschap 
verkondigen, en grijpt de vraag van de man aan om zijn visie te geven op bezit en 
rijkdom, om zijn geloof te delen.  
De vraag van de man aan Jezus over zijn erfenis en diens ergernis daarover doet me 
denken aan de kerkvader Augustinus. Als bisschop van Thagaste is verzucht hij op 
een gegeven moment: “Voor van alles en nog wat komen de mensen bij mij: om 
ellende over geld, om familieruzie, om conflicten in zakelijk verkeer, om medische 
vragen, maar voor ziel, voor zijn geloof, krijg ik vrijwel nooit iemand aan de deur?  
 
Terug naar het evangelie. We zien veel herkenbaars: misschien de zorg om de 
erfenis, maar meer nog de neiging om ons bestaan, ons leven te verzekeren,  
de gekte om steeds maar door te gaan voor later: voor het grotere huis, de betere 
auto, de mooiere tuin. Altijd maar bezig met werken voor later. Voor het ‘hier-na-
maals’ hier op aarde. Die man in die gelijkenis is zo herkenbaar, eerst weer meer 
investeren, grotere schuren, grotere… eerst de angst bezweren en dan 
genieten…Dan ga ik rust nemen, echt ontspannen, echt leven…  
Veel herkenbaars in het evangelie en misschien stemmen we er juist deze 
vakantieperiode ook vlug mee in.  Ja juist ook in deze stille tijd hoor je mensen 
zeggen: geld en luxe daar gaat het toch niet om, die maken toch niet gelukkig!. Zitten 
we ‘s avonds met pilsje voor de tent of op het terras, hebben we een keer een 
gesprek dat verder gaat dan verzekeringen, hypotheken en nieuwe snufjes, horen we 
de merel fluiten in de avondschemering; we genieten en stoten elkaar aan: wat mooi, 
hier doe je het toch; nee geld maakt niet gelukkig!  
In bepaalde stemming flappen we dat eruit en is het ook zo! Maar hoe diep zit die 
ongebondenheid aan materiele zaken? 
 
‘Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is in God’. 
Maar wat is dat “Rijk zijn in God?”  
 
Jezus zelf geeft ook antwoord op deze vraag. Het staat in het fragment, dat direct 
volgt op het evangelie van vandaag:  
“Jezus zei tegen tegen zijn leerlingen: “Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je 
geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam, wat je zult 



aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer kan kleding. 
Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet.  
Kijk naar de lelies, hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie zelfs 
Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat 
vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven wordt gegooid wordt al met 
zoveel zorg kleed, met hoeveel meer zorg hij dan niet jullie kleden, kleingelovigen?    
 
Wat een blijde boodschap, dat we die nooit op zondag horen. Het komt niet voor in 
onze drie-jarig leesrooster. Bij een bruiloft wordt dit stuk wel eens gekozen… 
Wat mooi als je zo kan geloven…meer uit vertrouwen kan leven…dat de Barmhartige 
elke dag, elke dag zijn dagelijk brood geeft. Als je kan de schaarste in leven kan 
aannemen, de ziekte en de pijn, zien wat is…en kunt geloven en ervaren, dat Hij je 
ook op kwade dagen voedt, je niet alleen laat…  
 
Ik vertel jullie een ervaring, die ik de afgelopen weken mocht meemaken.  
Een verhaal van juffrouw Annie uit Heino, we hebben haar gisteren begraven. Ze lag 
in een hospice in Dalfsen en appte me dat na een lang ziekbed nu toch echt haar 
einde kwam. Zij, die ook in haar 80ste levensjaar veel oudleerlingen volgde, wilde 
graag mijn zoon Rimmert met zijn eerst geborene Lennon nog zien.  “Het kan niet 
meer op mijn kamer maar wel voor het raam”. Ik belde mijn zoon, die verlegen is met 
dit soort dingen, maar hij stemde in. Samen zijn we vorige week vrijdag met de 
kinderwagen en Lennon naar het hospice getogen. We zijn voor het raam gaan 
staan. Mijn zoon heeft zijn eerstgeborene uit de kinderwagen gehaald. Met een 
stralen gezicht toonde hij Lennon, hoog boven hem uit. En Annie heeft Lennon  
- weliswaar achter glas - op haar bed ontvangen. Ze straalde, een prachtige bloem 
op haar sterfbad. We straalden allemaal… Amen   
 


