Bezinning 449: Het volle leven en bezit
Matteus 19,16-22 = weekdagen 20° week maandag 1

Het Woord
Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het
eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je Me naar het goede? Er is er
maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’ ‘Welke?’
vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen
vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ De
jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ Jezus antwoordde hem: ‘Als je
volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;
dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.’ Na dit antwoord ging de
jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Iemand stelt de kernvraag van de hele Bijbel: hoe binnengaan in het eeuwige leven? Dat wil
zeggen, het leven dat helemaal door God bepaald is. Blijkbaar voelt de jongeman een soort gemis,
een onvolkomenheid. Hij is onverzadigd. En hij zoekt het antwoord in de juiste richting. Daarom
komt hij bij Jezus met zijn diepe vraag en authentiek verlangen.
Jezus richt hem niet eerst op het handelen maar op God. Is het wel mogelijk door ons handelen
binnen te komen in het eeuwige leven? Kunnen we dat zelf restloos presteren? Of wordt het
eeuwige leven ons veeleer gegeven en wel door God zelf? Het is uiteraard geen of-of-kwestie.
We zien dat Jezus toch meegaat met de vraag van de jongeman. In Jezus’ antwoord zien we enkel
en alleen het horizontale handelen van de mens naar zijn naasten. Vier negatieve geboden en
twee positieve. Maar geen woord over God of de hemel. Of toch?! We weten het goed: godsdienst
houdt wezenlijk mensendienst in. Mensendienst is altijd ook dienst aan God.
De jongeman volbrengt dat alles. Maar toch ervaart hij een gemis. Hij wil meer. En ook nu volgt
Jezus hem. Hij gaat zelfs tot de limiet: volmaakt zijn. Daarvoor moet hij zijn eigendommen
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verkopen en de opbrengst aan de armen geven. Dit is wel heel radicaal. Je zou van minder op je
adem trappen. Maar de belofte voldoet aan het verlangen van die jongeman: een schat in de
hemel hebben.
En nog gaat Jezus verder. Hij nodigt de jongeman uit Hem te volgen. Dat houdt dan wel een
verandering in. Alweer een radicale zaak. Vindt de jongeman veiligheid en zekerheid in zijn
bezittingen, nu moet hij alles loslaten en het onzekere pad opgaan van de navolging van Jezus. Hij
kan het niet. Hij gaat bedroefd weg. Is het zo: hoe meer iemand bezit, hoe moeilijker het is om
Jezus te volgen?

Het Woord in mijn leven
In hoever heb ik al het ‘eeuwig leven’ gevonden? Vervult Gods vreugde me totaal? Hoe omschrijf
ik mijn tekort op dat vlak? Onderhoud ik Gods geboden? Wat betekent ‘alles verkopen en aan de
armen geven’ voor mij? Hoeveel ben ik bereid los te laten om Jezus te volgen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U bent de arme:
U bezit niets.
Enkel God en zijn Woord.
U volgt Uw Vader,
altijd en overal.
Daarom geeft U leven,
het eeuwige leven.
Leer ons loslaten,
arm worden en vrij,
om U echt te volgen.
Want ook wij verlangen
naar het eeuwige leven,
nu al, hier op aarde,
en eens definitief
bij U in de hemel. Amen.
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