
Fonteinkerk, 14 oktober 2018 

Lezingen: Deuteronomium 15:7-11 en Marcus 10:17-31 

 

Ergens in april stond het onderzoek van een promoverende psycholoog in de krant. In haar 

onderzoek naar zingeving had deze psycholoog aan honderd proefpersonen één vraag voor-

gelegd. De vraag die ze stelde was steeds dezelfde: “Stel dat je aan het einde van je leven 
bent, en stel dat je geheugen wordt gewist tijdens de overgang naar het hiernamaals. Je mag 

maar één herinnering overhouden, één herinnering die je dan tot in de eeuwigheid krijgt 

afgespeeld. Welke herinnering uit je leven zou je dan kiezen?” 

 

Persoonlijk vind ik zulke vragen erg leuk, en ik begin dan meteen een groslijstje te maken. 

Met welke herinnering zou ik graag de eeuwigheid ingaan? Misschien de herinnering aan 

mijn dochter van twee jaar oud, die bij mijn thuiskomst altijd naar de voordeur kwam rennen 

om in mijn armen te springen? Of een mooi en ontroerend gesprek met een gemeentelid? Of 

misschien toch een verliefd moment met Debby? Of die keer dat ik een jubilerende collega 

mocht toespreken, en dat we een ontzettende lol hadden met elkaar? Ik zie nu al dat de her-

inneringen op mijn lijstje allemaal dezelfde kenmerken hebben: het gaat steeds om verbinding 

met anderen, en het gevoel dat je blij bent met elkaar, en het besef dat je helemaal aanvaard 

wordt zoals je bent. 

 

Ik wil jullie van harte uitnodigen om straks eens over deze vraag na te denken: wat is voor jou 

de belangrijkste herinnering om mee te nemen naar het hiernamaals? Ook als je helemaal niet 

in een hiernamaals gelooft, is deze gedachtenoefening veelzeggend. Je komt op het spoor wat 

voor jou werkelijk waardevol is, wat de zin van het leven laat zien, waar je je leven aan zou 

willen wijden of aan had willen wijden. Misschien kan het jou zelfs op een ander spoor zetten: 

“Als deze herinnering zó belangrijk voor me is, dan moet ik aan de eigenlijke  betekenis of 
inhoud van die herinnering méér tijd en aandacht gaan geven!”  
 

We hebben zojuist het verhaal gehoord van die rijke jongeman. Hij leidde een voorbeeldig 

bestaan. Hij deed zijn best zo goed en zo liefdevol mogelijk te leven, met respect voor zijn 

medemensen. Hij hield zich elke dag opnieuw aan de tien geboden, uit volle overtuiging. En 

toch was hij niet echt gelukkig; hij miste nog iets. Hij wilde dichter bij God komen, en dat 

mogen we misschien uitleggen als: hij wilde bij de kern komen, bij de zin van het leven en bij 

het gevoel dat zijn leven ertoe deed. En hij dacht: “Die Jezus staat zo dicht bij God, en weet 

zoveel over God te vertellen, - laat ik Hèm maar eens vragen wat ik moet doen om ècht bij 

God te kunnen horen.”  
 

Toch wel een heel bijzondere vraag. Ga maar na: ònze vragen stellen bijna altijd God ter dis-

cussie. “God, waarom was U er niet? God, waarom grijpt U niet in?” Maar die rijke jongen 
stelt zichzèlf ter discussie: “Jezus, ik wil veel bewuster gaan leven, ik wil me een kind van 
God voelen. Wat moet ik doen, hoe kan ik veranderen?” Onze vingers wijzen maar al te vaak 
beschuldigend en klagend naar God: “God, U doet uw werk niet goed, U blijft in gebreke!” 
Maar de vinger van die jongeman wijst naar zichzelf: “Ik blijf in gebreke, ik moet het anders 
gaan aanpakken!” Daar is moed voor nodig, om zo kritisch naar jezelf te kijken. Dat is knap, 
dat roept sympathie op. Marcus schrijft in zijn evangelie dat Jezus deze jongeman aankijkt en 

hem liefheeft. Eindelijk een man die het geloof serieus wil nemen. Eindelijk een man die niet 

alleen maar denkt: “Wat kan God nu eens voor mij doen?” maar die denkt: “Wat zou ik voor 
God kunnen doen? Hoe krijg ik het gevoel dat mijn bestaan zinvol is?”  
 



In zijn boek “Zwevende gelovigen” vertelt Joep de Hart dat steeds meer mensen vanuit hun 
individualistische geloofsbeleving geneigd zijn de kerk als een “Nutsbedrijf” te beschouwen. 
“Welk leuk of interessant aanbod heeft de kerk? Hoe kan de kerk tegemoet komen aan mijn 

behoeften?” De vraag “Wat zou ik voor de kerk, voor de gemeenschap kunnen betekenen?” 
wordt steeds minder gesteld. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Je ziet het ook in de politiek. 

Overal hoor je de vraag: “Wat doet Den Haag voor mij? Heeft de politiek wel oog voor mijn 

belangen?” In 1961 kon de Amerikaanse president Kennedy in zijn inaugurele rede nog 

zeggen: ”And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you, ask what 

you can do for your country…” Hij kreeg er destijds nog een groot applaus voor… 

 

Jezus kijkt de jongeman vol liefde aan. En toch loopt het verhaal niet goed af. “Wil jij een 
kind van God worden?” vraagt Jezus aan de man, “geef dan al je geld aan de armen, en kom 
terug en volg Mij.” Je geld aan de armen geven: het is alsof Jezus denkt aan de oproep uit 
Deuteronomium 15: geef gul aan de armen, want er is in het beloofde land voor iederéén een 

plaats. Het is voor de rijke jongeman nèt even iets teveel gevraagd. Hij wil zichzelf en zijn 

levensstijl wel degelijk ter discussie stellen, maar niet helemaal. Hij wil van alles doen om een 

goede volgeling van Jezus te worden, maar van zijn geld kan hij geen afscheid nemen. Dus hij 

haakt af en gaat naar huis. Jammer, want hij had zo’n goede vraag gesteld… 

 

Het verhaal lijkt te gaan over het brengen van offers. Als wij volgelingen van Jezus willen 

worden, dan gaat het ons wat kosten. Dan gaat het erom dat wij afscheid nemen van alles wat 

nog tussen Hem en ons in blijft staan. Bij die rijke man was het zijn grote bezit, zijn kapitaal. 

Als het geld bij jou op de eerste plaats komt, kun je nooit een goede volgeling van Jezus zijn. 

Maar wat zou Jezus aan jou hebben gevraagd? Welk offer zou Hij hebben verlangd van ons?  

Toch missen we, als we in die sfeer van offers en opoffering blijven denken, waarschijnlijk de 

kern. Al in Deuteronomium 15 gaat ‘t niet om de religieuze prestatie van het alles weggeven, 

maar om het besef dat er ook voor de armen een leefbaar bestaan moet zijn, dat je je hart niet 

voor elkaar gesloten mag houden. Maar ook het verhaal zelf laat een andere kern zien. “Jezus 
keek hem liefdevol aan,” vertelt Marcus. De NBG-vertaling zei hier: “Jezus, hem aanziende, 

kreeg hem lief…” Jezus voelt sympathie, liefde voor deze jongeman. En Hij wil deze man 
zijn aandacht en liefde geven, en hem zó de zin van het leven laten ervaren. Dáárom zegt Hij: 

“…kom dan hier en volg Mij.” Dát is de eigenlijke opdracht aan deze man: kom met ons mee, 

voel je gezien, ondervind de liefde van Mij en mijn leerlingen, ontdek dat je niet moet leren 

dóén maar leren ontvángen, en kom zó in de sfeer van het Koninkrijk. Jezus had het vlak vóór 

deze ontmoeting nog duidelijk gezegd: “Wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk 
van God, zal er zeker niet binnengaan.” Het gaat om openstaan, om ontvankelijk worden, om 
met lege handen te ontvangen wat God jou geeft. Een kind kan dat nog: vol verwondering in 

ontvangst nemen wat hem of haar toevalt. Een volwassene denkt vol zelfhaat en arrogantie dat 

hij het Koninkrijk Gods verdienen moet, door zijn religieuze plichten te vervullen, goede 

daden te doen of enorme offers te brengen. Dat is een doodlopende weg, omdat je immers 

nooit genóég doet; het kan altijd nog beter en indrukwekkender. 

 

Wanneer ervaren wij het bestaan als werkelijk zinvol, op welke momenten vergeten wij de 

leegte van ons hart? Ik denk aan mijn eigen groslijstje: vaak zijn het de momenten waarop wij 

gezien worden, de momenten waarop iemand ons werkelijk aankijkt, vol aandacht, warmte, 

plezier en begrip. Het zijn de momenten waarop we beseffen dat ons menszijn niet samenvalt 

met onze prestaties en onze goede daden, niets te maken heeft met ons eindeloze streven naar 

volmaaktheid. Jezus kijkt ons liefdevol aan… 

 



Welke herinnering zou je in het hiernamaals mee willen nemen? Als iemand deze vraag aan 

de rijke man zou hebben gesteld, wat zou hij dan hebben gezegd? Misschien wel dit: “Geef 
mij maar de herinnering mee aan dat gesprek met Jezus. Zo’n warmte, zo’n liefdevolle blik, 

zo’n oprechte begaanheid met mijn leven, - dat heb ik bij niemand zó ervaren als bij Hem…”  
Straks, bij het delen van brood en wijn, staan we er weer even bij stil: de liefdevolle aan-

wezigheid van Jezus, hier in de kerk, hier in ons bestaan. 


