Bezinning 124: De kameel en de naald 1 1
28° zondag B-jaar: Marcus 10:17-30 2

Het Woord
Toen Hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn knieën viel en
vroeg: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus
antwoordde: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden: pleeg
geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, beroof niemand, toon
eerbied voor uw vader en uw moeder.’ Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me
daaraan gehouden.’ Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Een ding ontbreekt u: ga naar
huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel
bezitten; kom dan terug en volg Mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging
terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.
Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het Koninkrijk
van God binnen te gaan.’ De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens
uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan: het is
gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het
Koninkrijk van God binnen te gaan.’ Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan
er dan nog gered worden?’ Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij
God, want bij God is alles mogelijk.’
Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!’ Jezus zei: ‘Ik
verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft
achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd
broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging en
in de tijd die komt het eeuwige leven.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In het eerste deel van de tekst komt een modeljood bij Jezus: hij is gericht op het eeuwige leven en
hij onderhoudt de geboden vanaf zijn jeugd. Jezus voelt een diepe verwantschap met hem en nodigt
hem uit om toe te treden tot de zeer dichte kring rond Hem: ‘Kom en volg Mij.’ Zo riep Hij de eerste
vier leerlingen (Marcus 1:16-20). Alleen, daar is een voorwaarde aan verbonden: alles verkopen en
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het geld aan de armen geven. De man gaat somber en terneergeslagen heen. Jezus krijgt niet de kans
om de verdere stappen met hem te zetten, zoals Jezus wel doet met zijn leerlingen in het tweede
deel. Hoe is het met die man verdergegaan? Het is een mooie bezinning om de mogelijkheden op een
rijtje te zetten. Dit eerste deel is de inleiding op het tweede.
Jezus drijft de spanning met zijn leerlingen ten top. Het is absoluut onmogelijk om een kameel door
het oog van een naald te krijgen, hoe groot die naald ook is. Precies: de man vroeg: ‘Wat moet ik
doen?’ Hij denkt dat hij door zijn eigen inspanningen het eeuwige leven kan verwerven. Uit eigen
kracht kan de mens echter niet binnengaan in het eeuwige leven, in Gods Rijk. Maar het wordt
gegeven, door God.
Jezus’ boodschap is klaar: bezit en rijkdom maken het bijzonder moeilijk om binnen te gaan in het Rijk
Gods. Dit is confronterend-bevrijdend voor christenen uit het rijke Westen. Maar Jezus gaat verder
met een schitterende bemoediging: wie kan loslaten (zeven elementen, dus het sabbatgetal), krijgt
het honderdvoudige, nu al en eenmaal het eeuwige leven. Ja, de man uit deel een was inderdaad
gericht op het goede doel.

Het Woord in mijn leven
Ik leef me in in die man, die somber bij Jezus weggaat: hoe kan zijn leven verder verlopen? Hoe sterk
verhinderen mijn bezittingen mij om binnen te gaan in het Rijk Gods? Wie of wat heb ik losgelaten
omwille van Jezus en zijn evangelie? Hoe heb ik het honderdvoudige teruggekregen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
hoe snel bouw ik op mijn ego
en niet op U en Uw Vader,
die ook mijn en onze Vader is.
Help mij te sterven aan mijn ik,
om open te komen
voor wat Uw Vader mij wil geven:
honderd broers en zussen
in Uw christelijke familie,
die de Kerk is.
Laat mij zien hoe ik armen kan helpen. Amen.

© Eric Haelvoet 2012

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
&
Bartimeus2009

