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Uitleg en verkondiging vanuit Luc. 12:13-31 en Prediker 2:1-11 

(ds. Simon Dingemanse, 31 juli 2022, Buurtkerk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Het kan niet anders of we moeten het vanmorgen hebben over rijkdom...nou weet ik natuurlijk 

niet of u rijk bent...of dat u zich rijk vóelt, wat heel wat anders is natuurlijk...iemand met 

weinig inkomen kan zich toch rijk voelen, omdat hij of zij gezond is, een lieve partner heeft 

en goede vrienden, terwijl een mens met veel bezittingen zich eenzaam en armzalig kan 

voelen... 

 

Maar hoe je je ook voelt, veel mensen willen ook graag rijk zijn aan bezit, anders zouden niet 

zoveel mensen meedoen met de postcodeloterij...ook al doen wij natuurlijk alleen mee om de 

goede doelen te steunen ☺…en bovendien wordt ons met de paplepel ingegoten, dat het gaat 

om groei...zonder groei is er iets mis, zo hoor je van alle kanten... 

 

Het is belangrijk dat jaarlijks je loon omhoog gaat en dat de pensioenen meestijgen...het is 

belangrijk dat je huis meer waard wordt, want dan bouw je iets op en bij bedrijven moet zelfs 

de winst groeien, want als de winst gelijk is aan die van vorig jaar, dan gaat het niet goed...ik 

ben geen ondernemer, dus ik heb er geen verstand van, maar ik dacht altijd dat je tevreden kan 

zijn als je bedrijf winst maakt, maar nee, dat is blijkbaar niet voldoende...ook de winst zelf 

moet nog weer winst maken... 

 

In zo’n wereld leven wij...het is een wereld waarin de economie het nieuws bepaalt, de markt 

heilig is en de beursschommelingen regelmatig terugkomen in het journaal...en in díe wereld 

horen wij vanmorgen twee bijbelverhalen over rijkdom...twee verhalen die bovendien 

vertellen dat je bij rijkdom inderdaad niet alleen rijk maar ook heel dom kunt zijn...  

 

En omdat die domheid, die dwaasheid, ook bij ons op de loer kan liggen, is het geen 

overbodige luxe om ons hart te openen voor de woorden die door Jezus en door Prediker 

gesproken worden...ja, ook vanmorgen gaat het om een open oor en een open hart...maar het 

probleem van bezit is nu juist dat het je helemaal kan bezetten en je zelfs bezeten kan 

maken...en dan word je onbereikbaar...je krijgt oogkleppen, oordoppen en je word een 

gesloten mens...  

 

Zoals bij 

die vreselijk mooie villa’s 

met allemaal bordjes 

‘pas op voor de hond’ 

en een hoge muur 

met glasscherven 

en een stalen hek  

dat electronisch open 

maar vooral dicht gaat 

en geblindeerde ramen 

die als blinde ogen 

geen mens of dier zien. 

 

Vreselijk mooi  

en effectief allemaal 

alsof er 
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niemand woont. 

Nee, laten we niet op die manier hier zitten, onbereikbaar voor het bijbelse verhaal dat bij ons 

aanklopt...laten we ons hart openen voor het wijze, onthullende Woord van God...of je nu veel 

bezittingen hebt of weinig...  

 

Het begint op de weg van Jezus allemaal heel herkenbaar, namelijk met onenigheid over een 

erfenis...tjonge, wat een ellende kan daar uit voortkomen: de erfenis als afgod waar zelfs 

relaties aan opgeofferd worden...zomaar iemand uit de menigte – m.a.w.: iemand zoals u, jij 

en ik – zomaar iemand uit de menigte zegt tegen Jezus: ‘Rabbi, meester, zeg tegen mijn broer 

dat hij de erfenis met mij deelt’...dat is geen rare vraag, want rabbi’s hadden in die tijd ook in 

rechtskwesties gezag, omdat zij deskundig zijn als het gaat om de wet van God... 

 

Maar Jezus weigert die rol...Hij wil geen rechter of erfenisverdeler zijn...Hij doet geen 

uitspraak...niet dat Hij zich niet uitspreekt, maar dan heel anders dan iedereen verwacht... 

Jezus verlegt de aandacht...Hij verlegt de aandacht van je bezit naar je leven...van je hébben 

naar je zíjn… 

 

Want, zegt Hij: Je kunt wel heel veel bezitten, maar je leven zelf is nooit je bezit...nee, je 

leven is een geschenk van God…kijk daarom goed uit: laat wie je bént niet samenvallen met 

wat je hébt... 

 

En om dat te illustreren vertelt Jezus een verhaal waarin twee indringende vragen worden 

gesteld...het gaat over zomaar een mens – dus alweer: dat zou ook heel goed u, jij of ik 

kunnen zijn – zomaar een mens... 

    

En omdat Jezus het over rijkdom wil hebben, gaat het in het verhaal om een ríjk mens en de 

akker die hij heeft is zo vruchtbaar dat het een hele grote oogst oplevert...zo groot dat er een 

probleem ontstaat...en dan klinkt de eerste indringende vraag: wat zal ik doen?...wat moet ik 

doen?...     

 

Kijk, dat is natuurlijk de ethische vraag bij uitstek...je bent rijk, je hebt een erfenis gehad of de 

postcodeloterij gewonnen, maar dat hoeft natuurlijk niet eens...misschien heb je gewoon een 

salaris waarvan je maandelijks overhoudt of misschien ben je op een andere manier 

bevoorrecht en heb je veel talenten…of misschien heb je veel tijd...wat dan ook...en je vraagt 

je af ‘wat zal ik doen?’...wat doe ik met mijn rijkdom, met wat ik heb?...hoe ga ik daarmee 

om?...ja, dat is een ethische vraag...en ook een profetische vraag trouwens als je Jesaja en 

Amos en andere profeten leest: wat doe je ermee?... 

En het is natuurlijk ook een politieke vraag die een rol speelt bij de begroting die onze 

regering op moet stellen voor volgend jaar...hoeveel geld geven we bijvoorbeeld uit aan 

ontwikkelingssamenwerking...hoeveel hebben we over voor de armen?...ja, als je veel 

goederen hebt, gaat het meteen over de vraag wat goed is en wat niet… 

 

Maar jammer genoeg is het voor de rijke mens in het verhaal uitsluitend een práktische 

vraag...hij ziet helemaal geen mensen, laat staan armen...nee, hij is helemaal bezet en hij heeft 

oogkleppen voor...hij ziet alleen maar dat zijn schuren te klein zijn en hij overlegt met 

zichzèlf dat hij grotere zal bouwen...en hij zegt tot zijn zíel...ik zal zeggen tot míjn zíel, zo 

staat er letterlijk: ‘Ziel, je hebt vele goederen voor vele jaren, rust uit, eet, drink en wees 

vrolijk’... 

 

Wat een…eenzaamheid...wat een verschrikkelijke,  zelfgenoegzame eenzaamheid... 
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Opeens horen we heel vaak het bezittelijke voornaamwoord ‘mijn’...mijn vruchten, mijn 

schuren, mijn graan en goederen, mijn ziel...dat horen we bij Prediker ook…Prediker die in 

zijn wijsheid wil verkennen hoe het is als je als een dwaze in alle opzichten je bezit 

vermeerdert…ook in die tekst klinkt heel vaak het woordje ‘ik’ en ‘mijn’…en zo wordt ‘ik’ 

een ‘dikke ik’…een egoïstische eenzame ziel…de wereld, de naaste is totaal buiten 

beeld...laat staan dat er enig besef aanwezig is dat de aarde van God is... 

 

Hij stond op met zichzelf 

en ontbeet met zichzelf. 

Werkte voor zichzelf 

en praatte met zichzelf. 

En tussen de middag dacht hij bij zichzelf, 

ik ga even zitten met mezelf. 

Hij maakte winst voor zichzelf 

en vermaakte zichzelf.  

En ’s avonds toen hij naar bed ging met zichzelf 

en alle deuren drie keer sloot, 

ontdekte hij bij zichzelf:  

ik ben dood. 

 

Want wat is dat voor leven?...Ís dat eigenlijk wel leven?...Leeft Poetin echt…en al die 

oligarchen om hem heen met hun megalomane jachten…leeft Assad echt en al die zichzelf 

verrijkende, narcistische tirannen?...Ja, biologisch gesproken leven ze…maar bijbels 

gesproken zijn ze zo dood als een pier, omdat het door God bedoelde leven mijlenver bij hen 

vandaan is geraakt… 

 

Maar ik zelf dan?...Ik kan wel naar anderen wijzen, maar leef ik zelf echt?...En wij allemaal 

samen als wetserse samenleving…leven we nog echt?...Of zijn we langzamerhand door de 

aanbidding van de groei een obesitasmaatschappij geworden die aan alle kanten 

vastloopt…onbetaalbare woningen…uitstervende dieren en planten…microplastics in de 

cellen van ons lichaam…een steeds grotere tweedeling tussen arm en rijk en daardoor een 

toenemend wantrouwen en cynisme?... 

 

Ja, deze mens eindigt in de nacht, in het diepe duister, vertelt Jezus…en dán… klinkt de 

twééde indringende vraag...na de vraag ‘wat zal ik doen?’ is het nota bene God zelf die de 

tweede vraag stelt: wat je hebt klaargemaakt, voor wie zal het zijn?...’voor wie zal het 

zijn?’...dat is voor de rijke in het verhaal altijd een volkomen onbekende vraag geweest, want 

het was altijd allemaal alleen voor hemzelf... 

 

Laten we ook deze vraag tot onze eigen vraag maken: Jij, mensenkind, jij die je leven als 

geschenk hebt gekregen, jij die je leven niet in je bezit hebt...alles wat je hebt klaargespeeld, 

voor wie zal het zijn?... 

 

En dan noemt Jezus die andere rijkdom...de rijkdom van het echte leven...leven met God, 

leven met je naaste...en zo wordt Hij op het laatst toch nog rechter en erfenisverdeler en 

spreekt Hij een oordeel uit: zoals het met die rijke mens gaat, zo gaat het met wie schatten 

verzamelt voor zichzelf en niet rijk is in…God...in God… 
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‘Wat zal ik doen?’ en ‘Voor wie zal het zijn?’ zijn zo dus ook  gelóófsvragen 

geworden...Jezus roept ons zo op de weg naar het ware leven...Hij die alles en zelfs zichzelf 

gegeven heeft voor de mensen en zo ons God openbaart als een God die zichzelf weggeeft in 

liefde...Hij vraagt ons niet alleen voor onszelf te leven, maar te delen...met oog voor onze 

naaste... 

 

Vandaar dat Hij dan in zijn reactie op die erfeniskwestie doorgaat vanuit het woordje 

‘daarom’…dat is een heel cruciaal woord…’dáárom zeg Ik jullie: wees niet bezorgd voor je 

lijf-en-ziel, wat je zult eten of voor het lichaam wat je moet aantrekken; want lijf-en-ziel is 

meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleren…let op de vogels en de 

bloemen…hoe ze tot hun recht komen zonder zaaien en oogsten en spinnen en weven…je 

Vader weet dat je dat allemaal nodig hebt, maar zoek liever zijn koninkrijk en dat alles zal je 

erbij geschonken worden…’ 

 

Jezus vertelt zijn verhaal dus niet om ons te dreigen met de dood, maar om ons te leiden naar 

het goede leven...dat je écht kunt uitrusten, eten, drinken en vrolijk zijn...maar dan zonder 

‘dikke ik’…maar samen met anderen met wie je deelt... zonder oogkleppen...bereikbaar voor 

je medemens en voor het Woord van God... 

 

Die woorden over niet bezorgd zijn staan dus via dat woordje ‘daarom’ in directe verbinding 

met die rijke dwaas die in zijn rijkdom niet alleen rijk maar ook dom is…het gaat om die 

dómme bezorgdheid…want natuurlijk kun je je als mens bezorgd maken…en terecht…je kunt 

je bezorgd maken over je zieke kind…over je buurvrouw die de energierekening straks 

misschien niet kan betalen…je kunt je bezorgd maken over het klimaat en over die 

moorddadige oorlog vol hebzucht die Rusland voert…allemaal terechte zorgen en daar heeft 

Jezus het dus ook niet over als jezus zegt: Wees niet bezorgd… 

 

Nee, het gaat om wat ik zelf héb en hoe ik met die twee indringende vragen omga, juist ook 

met het oog op die terechte zorgen: wat zal ik doen?...voor wie zal het zijn?... 

 

Nee, ik weet niet of u of jij rijk bent of niet...en of je je rijk vóelt of niet...dat is ook niet 

beslissend: Houdt het je ook bezet?...Kijk je nog om je heen of heb je oogkleppen voor?...Kun 

je ook loslaten, omdat je niet alleen voor jezelf leeft?... 

  

Ja, Jezus doet uiteindelijk toch een uitspraak in de erfeniskwestie die Hem wordt voorgelegd: 

‘Als je écht wil leven, zoek dan je rijkdom bij God.’ Amen. 


