Bezinning 541: Vriend van de armen 3 1
Lucas 16,19-31 = 26° zondag C-jaar

Het Woord
Jezus zei: ‘Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn
linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort
van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de
tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. Op zekere
dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten.
Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn
ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: “Vader Abraham,
heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water
dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” Maar Abraham zei:
“Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus
niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een
wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan en ook niemand
van jullie naar ons kan oversteken.” Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar
het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze
niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen!” Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de
profeten: laten ze naar hen luisteren!” De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand
van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” Maar Abraham zei: “Als ze niet naar
Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood
opstaat.”’

Een woord bij het Woord
De rijke is superrijk: op zes manieren zegt Lucas hoe rijk deze onbekende man is. De arme is
superarm: hij is neergeworpen en als kleed draagt hij zweren. Maar hij heeft een naam: Lazarus.
Dat betekent: God heeft geholpen. Ja, God zal helpen: na de dood. Maar ook door de luisteraars of
lezers heel scherp op te roepen iets voor Lazarus en alle armen te doen. De kloof arm-rijk moet
worden gedicht.
We spreken vaak over de armen. Maar hier gaat het over een enkele arme: Lazarus. Hij heeft een
naam, is iemand. Hij is een unieke persoon. En zo is elke arme een unieke persoon. De rijke kent
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hem wel, want hij weet dat die man in de schoot van Abraham Lazarus is. Alleen, de poort is niet
opengegaan.
De arme is vol verlangen om verzadigd te worden. Is dat niet het grote verlangen van elke mens?
Verzadigd worden op alle terreinen van het leven: naar lichaam, hart en ziel, op het sociale en
religieuze vlak? Het antwoord is mooi, verder in het verhaal: Lazarus wordt door de engelen – lees:
door God zelf – weggedragen naar de schoot van Abraham. En hij mag troostende woorden
ontvangen.
De rijke in het schimmenrijk bekent schuld: hij spreekt over bekeren. Wat hij niet heeft gedaan.
Maar hij weet dat hij het had moeten doen. Ben ik al voldoende bekeerd, toegekeerd naar de
arme?

Het Woord in mijn leven
Roep ik anderen op een scherpe manier op om de kloof arm-rijk te dichten? Wat doe ik er zelf
aan? Hoeveel individuele armen ken ik met naam, ontmoet ik ook persoonlijk? Kan hun miserie bij
mij binnenkomen? Wat is op dit moment mijn grootste verlangen naar verzadiging?

Bidden met het Woord 1
Heer Jezus,
U kent mijn armoede.
U weet dat ik arm ben
en wat dat inhoudt.
Weinig eten, slecht eten,
vernedering, uitsluiting,
geen of een slecht huis,
ziektes en versleten kleren,
afhankelijkheid en onmacht.
Het is eindeloos.
Dank dat U het voor mij opneemt
en voor al mijn lotgenoten.
Blijf de oproep uitschreeuwen:
de meeste rijken zijn hardhorig.
Er gebeurt zo weinig voor ons.
Dank ook, Heer Jezus,
dat U ons het perspectief geeft
van het eeuwige geluk.
Wat zal het zalig zijn
en dat voor eeuwig! Amen.
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Bidden met het Woord 2
Heer Jezus Christus,
U bent geboren als arme,
in een voederbak neergelegd.
U had niets
om Uw hoofd te laten rusten.
U bent totaal arm gestorven
op de laagste plaats: een kruis.
U koos en kiest radicaal
voor de arme mensen.
Een met hen, met hen bevriend,
stelt U mij de duidelijke vraag –
een oproep op leven en dood –
het lot van de armen te verbeteren,
alles te doen wat ik kan
om hen nabij te zijn, solidair,
in respect voor hun menswaardigheid.
Laat mij duidelijk zien
wat U concreet van mij verwacht.
Geef vooral dat rijkdom en bezit
mij niet afsluiten en ongevoelig maken
voor het lijden van de armen. Amen.

Bidden met het Woord 3
Heer,
Uw parabel over Lazarus
eindigt met hopeloosheid.
Want U kent de traagheid van ons, rijken,
om echt iets te doen voor de armen.
Als we niets doen voor hen,
missen we compleet ons levensdoel.
Blijf ons uitdagend oproepen
de kloof te dichten tussen rijk en arm.
Want de hemel moet hier beginnen,
en wel voor alle mensen.
Zegen allen die wel iets doen,
soms heel veel zelfs.
Dank voor deze goede mensen!
Sterk en inspireer hen.
Vervul hen met vreugde. Amen.
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Bidden met het Woord 4
Heer Jezus,
U kiest de kant van Lazarus,
van iedere arme.
Aan hen geeft U een stem:
een scherpe oproep
de kloof tussen rijk en arm te dichten.
Want elke arme is mijn broer, mijn zus,
een unieke persoon met een eigennaam,
een mens met een grote waarde,
kind van God.
Want dienst aan God
moet dienst aan mensen zijn,
barmhartigheid in daden.
Blijf aandringen tot ik mij bekeer.
Blijf mij onrustig maken
tot ik Uw maat van liefde bereik,
niet alleen in mijn hart,
maar in alles wat ik doe. Amen.
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