Bezinning 714: Met Gods liefde
Marcus 10,17-27 = weekdagen week 8 maandag; 8 februari H. Hiëronymus Emiliani; 16 juni H.
Lutgardis

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.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Deze tekst cirkelt rond twee gebeurtenissen die elkaar direct opvolgen. Het begint met een
uitermate vrome jood: hij onderhoudt de geboden vanaf zijn jeugd. Dat is een hoogstaand
geloofsleven, gemeten met de centrale criteria uit de Schrift. Jezus citeert vijf van de tien geboden
(Exodus 20,1-17). Opvallend is dat Jezus enkel de geboden betreffende de naastenliefde noemt.
Maar ze staan uiteraard voorbeeld voor alle geboden. Hij voegt er een aan toe: ‘Beroof niemand.’
Dit vat de geboden mooi samen.
In feite zegt Jezus dat men het eeuwige leven kan ontvangen als men de joodse geboden
onderhoudt. Maar van sommigen – van deze voorbeeldige man – vraagt Jezus meer. Hij vraagt
alles. En dat is op de eerste plaats Hem volgen. Daarvoor moet hij alles gaan verkopen en aan de
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armen geven. Het is een zeldzame eis, die Jezus slechts aan enkelen vraagt, zoals aan de eerste
leerlingen (Marcus 1,16-20). Jezus vraagt het met liefde, met dezelfde goddelijke liefde waarmee
de Heer zijn volk Israël uitverkoos (Deuteronomium 7,7-8).
Jezus kijkt tot driemaal met veel concentratie rond. Eerst naar de ene man, daarna tweemaal naar
zijn leerlingen. Als Marcus dat vermeldt, volgt er een uitermate belangrijke boodschap. Jezus
gebruikt een beeld, waar men toen bijzonder tuk op was: een zeer scherp beeld, dat aan het
denken zet. Een kameel door het oog van een naald? Een kameel die nota bene zeer geschikt was
om rijkdommen te torsen.
De leerlingen zijn ontzet. Kan er dan wel een mens gered worden? Wie is in staat te doen wat
Jezus zegt? Maar dat draait heel het perspectief om. Of liever: Jezus keert het perspectief
onderste boven. De mens kan uit zichzelf niet voldoen aan de goddelijke eisen. Maar God kan het
wel in hem bewerken. Men moet dus op God bouwen, de enige die in absolute zijn goed genoemd
mag worden.

Het Woord in mijn leven
Voor welke vraag aan Jezus val ik op mijn knieën? Ben ik voldoende gericht op het grote
levensdoel: het eeuwige leven? Onderhoud ik Gods geboden (vanaf mijn jeugd)? Wat moet ik
loslaten om Jezus radicaal te volgen? Steunt mijn geloof op wat God tot stand kan brengen of (te
eenzijdig) op mijn eigen kunnen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U richt ons altijd weer
op onze Heer en Vader.
Alleen Hij is absoluut goed.
Hij kan in ons realiseren
wat we zelf niet kunnen.
Altijd weer richt U ons
op het eeuwige leven.
Dat is het goddelijk doel
van ons menselijk bestaan.
Verricht dan zelf in ons
het juiste doen en laten
dat volkomen beantwoordt
aan Gods grote geboden.
Sterk ons, goede Heer,
om alles los te laten
wat ons verhindert
die weg radicaal te gaan. Amen.
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