Bezinning 535: Geloofsattitudes
Lucas 18,15-23 1

Het Woord
De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten
aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en
zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is
zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker
niet binnengaan!’
Een hooggeplaatst persoon vroeg Hem: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan
het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God.
U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af,
toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ De man zei: ‘Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd
gehouden.’ Toen Jezus dat hoorde, zei Hij: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en
verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna
terug en volg Mij!’ Toen de man dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Kinderen hebben in Jezus’ tijd niet de hoge status als in onze cultuur. Ze worden misprezen als
paria’s omdat ze de Wet niet onderhouden, meer nog: nog niet kunnen onderhouden. Dat hoeven
ze daarom pas te doen vanaf dertien jaar, na hun eerste bar mitswa. Daarom vinden de leerlingen
dat ze Jezus niet mogen lastig vallen.
Maar Jezus reageert daartegen. Niet omdat Hij de kinderen zou idealiseren. Maar omdat kinderen
twee kenmerken hebben, die zeer geschikt zijn voor het Rijk van God en dus voor zijn boodschap.
Kinderen kunnen zich niet laten voorstaan op grote capaciteiten en prestaties. Integendeel, ze zijn
vooral goed in het ontvangen. En juist dat is zo belangrijk in het Rijk van God: alles ontvangen van
God. Want voor de gelovige is alles genade, gratis. Bovendien doorleven kinderen hun
afhankelijkheid van de volwassenen. Ook dat is een correcte attitude van de gelovige mens: we
zijn afhankelijk van God, onze Schepper en liefdevolle, barmhartige Vader.
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Van attitudes gaat de tekst over in het handelen. Een hooggeplaatst persoon vraagt wat hij moet
doen om het eeuwige leven te krijgen. Hij spreekt Jezus aan als goede Meester. Jezus speelt hierop
in: alleen God is goed. En als deze man goedheid vaststelt in Jezus, dan is dat het teken dat God in
Jezus werkzaam is. Juist dat moet het grote doel zijn van de gelovigen: God laten werken in hen en
door hen voor anderen.
Jezus beantwoordt de vraag van deze man. Hij verwijst naar vijf van de Tien Woorden (Exodus
20,12-16; Deuteronomium 5,16-20): ze regelen alle de onderlinge relaties. Het gaat over het
ethisch minimum. De hooggeplaatste persoon kan in alle eerlijkheid zeggen dat hij al die geboden
onderhouden heeft sinds zijn eerste bar mitswa. Voorbeeldig!
Maar Jezus gebruikt deze positieve realiteit als springplank om de man tot een hoger niveau uit te
nodigen: zijn leerling worden. Dat overstijgt het ethisch minimum. Maar daarvoor moet hij alles
aan de armen geven. En juist dat lukt hem niet. Hij is zeer rijk. Hij is daarom bedroefd. Bedroefd
omdat hij vastzit in zijn bezittingen en niet kan ingaan op Jezus’ grote uitnodiging.
In de loop van de eeuwen na Jezus’ dood hebben velen hun bezittingen losgelaten om Jezus te
volgen. Ook heel rijke mensen hebben dat gedaan. Maar uiteraard: het is veel gemakkelijker je
bezittingen los te laten, als je omzeggens niets hebt. Daarom juist worden de armen, net als de
kinderen, zalig geprezen.

Het Woord in mijn leven
Wie zijn in onze tijd de misprezen paria’s? Genieten ze mijn bijzondere liefde en waardering? Kan
ik zeggen dat ik Gods geboden heb onderhouden sinds mijn jeugd? Wat doen de woorden
‘Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen’ met mij? Op welke manier
volg ik Jezus?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U bent de volstrekt arme
die volkomen bouwt
op Gods goede handelen.
U herkent Uzelf in een kind:
U rekent op Uw Vader
en laat Hem werken
in U en door U, voor velen.
U bent werkelijk Kind van God
en nodigt ons uit dat ook te zijn.
U drukt ons op het hart
goed te handelen, naar Gods wil.
U wil ons het maximum geven:
het eeuwige leven.
Daarom moeten we alles loslaten
en U volgen.
Help ons in te gaan
op dat hoge voorstel. Amen.
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