
 

OVERWEGING 1 

 

Als ik naar huis fiets zie ik dat onze straat er vredig bij ligt; de forsythiastruik is al bijna in bloei  
en twee meisjes schommelen hoog in de speeltuin op het pleintje. 
En elders is het oorlog en zitten mensen radeloos in schuilkelders. 
Onze auto is weer schoon gewassen zie ik. Manlief is naar de wasstraat geweest. 
En ondertussen zijn er moeders met kinderen op de vlucht en weten ze niet waar ze morgen 
zullen slapen, of er eten is. 
Thuis gekomen kijk ik of er een mooie film is te vinden op Netflix, maar eerst met een zucht het 
journaal. Want er gebeuren dingen in Europa die we een aantal weken geleden niet voor mogelijk 
hadden gehouden. We zijn ondersteboven van het totaal ontbreken van respect voor 
mensenlevens en het negeren van soevereiniteit.  
Mijn koekje bij de koffie smaakt nergens naar. 
Want waar blijf je met je woede na oorlogsberichten? Je frustratie, je verdriet? Hoe deal je met 
die gespleten confrontatie van geweld en lijden elders en vrede en welvaart hier in je warme 
huis? 
 
Ik denk dat de lezingen van vandaag daarin iets kunnen betekenen. Ze leren ons iets over 
verstandig huishouden. Iets over wat ooit in de oudheid ‘economie’ genoemd werd. 
Economie stamt van twee Griekse woorden: oikos dat ‘huis’ betekent en nomos dat ‘wet’ 
betekent. In die tijd was een econoom iemand die het huishouden beheert en in de economie 
gaat het om de regels van het huis. ‘Het huis’ zoals dat in de Bijbel genoemd wordt, kun je breed 
opvatten. Het is natuurlijk een woning, een feitelijk huis. Maar het is ook het huisgezin of een 
grotere sociale eenheid zoals stammen vroeger of staten nu. Denk aan het huis van Jacob, het 
huis van David. Ook staat ‘het huis’ voor de sociaal economische situatie, bijv: het slavenhuis. En 
het verwijst natuurlijk ook naar de plek waar we nu zijn; het huis van God. De plek bij uitstek waar 
de wetten van God gepredikt worden. 
 
Economie behoorde in de oudheid tot de moraal: de gewoontes die leidraad zijn voor het 
handelen, het richting geven aan menselijke relaties volgens bepaalde waarden en verstandig 
omgaan met de middelen van het huishouden. Dat gebeurt in de twee lezingen vandaag totaal 
verschillend. 
 

 
1 Parochiaan Ad Marijs (theoloog en econoom) leverde belangrijke input voor deze overweging. 
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Een mooi en compleet beeld van hoe een econoom moet zijn, biedt de eerste lezing uit Spreuken.  
Daarin gaat het om de vrouw die het huishouden bestiert en de man die in de politiek zit.  
De vrouw is er de econoom. En dat doet zij voortreffelijk: voorzichtig, zorgzaam, moedig met 
doorzettingsvermogen. Kortom: wijs. Zij zorgt voor de armen en voor haar huis. Ze strekt haar 
handen uit naar hen die het nodig hebben en de sneeuw zal haar gezin niet deren, ze heeft hen 
allen warm gekleed. Er staat: in scharlaken gekleed, beter kon je ’t niet hebben! 
 
Dit in tegenstelling tot de lezing van het evangelie: hier hebben we te maken met het huis van 
rijkdom. We horen over purperen gewaden en uitbundige feesten: het is het huis van bezit, macht 
en status. En hoewel de bedelaar voor de poort van het huis ligt, geeft de rijke man niet thuis. Het 
gaat hier wat mij betreft om het veroordelen en inperken van het streven naar te veel bezit, bij 
één persoon. Te veel macht en status bij één groep of natie.  
 
Mensen die streven naar bezit, macht en status zijn uit op een economie van het slavenhuis,  
de uitbuitende economie, de economie van alleenheerschappij, van enorme inkomens- en 
vermogensverschillen. Het is niet alleen dat de rijke man zo druk was met zichzelf, dat hij geen tijd 
had om naar de bedelaar om te zien. Nee, de manier waarop de rijke man zijn leven inricht  
heeft tot gevolg dat er een bedelaar op zijn stoep ligt. Bezit, macht en eer zijn opeengehoopt in 
deze man. En het is een kunst daar integer mee om te gaan. De rijke man in het evangelie kon zijn 
weelde niet dragen, en hij heeft een bedelaar op de stoep omdat hij hem zelf heeft gecreëerd. 
Ik moet denken aan de oligarchen met hun superjachten en de oude Rus met een mager 
pensioentje. Maar ook in onze westerse wereld zijn de verschillen groot. 
Lucas is helder wat daartegen te doen valt: luisteren naar de wet van Mozes en de profeten.  
Daarin staan genoeg wetten en voorschriften om de verarming van de medemens te voorkomen.  
Richtlijnen om je handen uit te strekken zodat mensen onderdak hebben, een thuis, en niemand 
sneeuw hoeft te vrezen. 
 
Ook wij hebben in onze samenleving te maken met mensen in armoede die in een neerwaartse 
spiraal terecht komen. Na een jaar in armoede leven, nemen de kansen om eruit te raken snel af. 
Deze kansenongelijkheid kan alleen doorbroken worden als de rijken, de welgestelden, anderen 
extra kansen geven. Als we niet alleen willen dat het onszelf goed gaat, maar ook de ander. Ik 
denk dat de grote Econoom díé bezinning en inzet van ons vraagt op het moment dat we ons 
ongemakkelijk voelen bij de rauwe werkelijkheid van vandaag, als oorlogsbeelden onze vredige 
huis binnen komen. 
 
Verstandig huishouden vraagt er om dat we onze vrede uitdragen waar we maar kunnen, 
dat we onze welvaart uitdelen en de velen die het nodig hebben onze hand reiken. 
Het stemt positief dat veel mensen bij deze humanitaire crisis in de Oekraïne zich daadwerkelijk 
inspannen voor anderen. Op die manier zorgen we niet alleen voor het húís van God, maar 
bouwen we aan zijn hele koninkrijk! Dat lijkt soms onbegonnen werk, maar het is goed dat er 
mensen beginnen. 
 
 
 
 
 
 


