IYllddagmeditatie
O.T. GENESIS 14. 18-24
N.T. LUk:AS 12, 13-21
preek: 'Wil je rijk zIJn in God?'
Gemeente van Jezus ChrIstus,
Vanmorgen zijn we geèindigd met de vraag: Hoe klein is de afstand
tussen de toren van 8aosl en de toern des rleren. En dat lijkt
heel erg veel op de laatste regel uit onze schrIftlezing uit
Lukas, waar st.aat: 'Zo vergaat net t1em dIe voor zIchzelf scnatten
verzamelt en niet rijk IS in God.'
Dat 15 vanmIddag het onderwerp van one samenzIJn: Wat betekent
het voor ons om rijk te zijn In God? Wat is dat precIes en hoe
doe je dat? Nou zIjn we bIJ de preek niet gewend, dat iemand iets
zegt, behalve de oominee. En het gebeurt wel vaKer dat ik in de
preek een vraag stel, en dan geef Ik zelf later een antwoord.
Maar afgelopen week heo ik het de kerkeraao gevraagc: Wat bete
kent het voor Jullie, dat Je rIjk bent In God. En Ik vroeg het
ook aan een groep catechisant.en, en dIe gaven antwoord. maar ze
zelden erbij: Waarom vraagt u dat altijd aan ons. vraag het maar
aan de mensen in de KeH-k:. Dat zal ik: aDEm. 11<: vraag riet Ju.1118
dle nIer vanmIddag zIjn: Wat betekent net voor u. voor Je. dat Je
rijk bent in God?
Laten we eerst deze paay- verzen uit LUK as nader bekijken. zodat
we goed cegrlJpen wat er staat.
Er is sprake van een man, ale prOblemen heeft met een erfenIS.
Zijn broer ligt blijkbaar dwars. en wil de erfenis niet aelen.
Met dit probleem komt nij bIJ Jezus.
Maar dan is de eerste vraag: Waarcm vraagt hij dit aan Jezus? Het
antwoord VInden we In het eerste vers: Hij spreekt Jezus aan met
de term Raobi. meester. En in dIe tIjd was het neel gewoon, dat
een rabat bemiddelde in dergelijke conflicten. Het staat zelfs in
de Torah dat Rabbi's uitspraak moeten doen in erfeniskwesties. en
men kon een rabbi om raad vragen In een moeilijke SItuatie.
De man is daarom aan het goede adres.
naay· het zal hem tegengevallen ZIJn. (lat. hij gesn duidelIjke
beslISSIng krIjgt van deze rabbi Jezus. Want zoals Jezus veel
vaker doet. antwooi'd hlJ nIet met de OQIOSslng VOOr net. prObleem.
maar met een wedervraag.
Want Jezus is anders dan de andere rabDI's. omdat hij wel aan
voelt. dat deze man niet alleen komt me~ een gewoon con~lict,
maa~ dat er in deze man een innerlijk ccn~lict 15. Er is sprake
van een innerlijk conflict: Over de vraag. wa~ elgenlijk ce
waarde is van beZIt.
Jezus' antwoord klinkt mlsschlen wat bIts en ~el. Maar Jezus
treedt ons ook hler tegemoet als de Goede HeYder. Want een goede
herder, die draagt geen kant en klare Cplosslngen aan. maar een
goeds nerder. die zal de mensen helpen. om zelf een oplossing te
VInden, om zel+~ uit die conflicten ~e komen. Het IS vanuIt een

pastorale houdlng~ dat Jezus hler deze wec.vvve~~ .~&1~1
sams de SCheldsrechter 1n JOuw leven?
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Maar het is OOk een pastorale houding van Jezus, cat hIJ zich
niet alleen maar rlcht CP deze ene man en ZIJn probleem. Nee. hij
betrekt de hele schare erbij. Jezus WIl nIet cat deze ene man
straks weg zal gaan met een 0010ss1ng, en cat ce rest van de
schare er alleen maar wat bijstaat.
He~de~ ziet om naar de schapen. Hij legt ds vInger
bij de kern van de zaaK: De hebzucht. En dat is iets wat in ons
allen z1t. Zijn boodschap 1S voor ce hele gemeente. Geen kant en
klare oplossingen. Maar een duw 1n de goede riChting.

Nee. de Goede

Jezus WIl de mensen de weg wIjzen aan de hand van een gelIJkenis.
en Hij neemt een voorbeeld uit het gewone dagelljkse boerenleven.
Om het boerenbedriJ~ nog wat sterker te maken en ciJ de tIJd te
brengen, beslUIt de Caer om zIJn schuren te vergroten. Wij zouden
zeggen: We bouwen el"" een nlSU'Ale stal bi J.
Maal"" wat vooral opvalt in deZe man. dat is dat hIJ het alleen
maar over zichzel~ hee~t: Het is alsmaar: 1k dit en Ik dat. Wat
moet ik doen. Ik heb veel te veel çn-aan. Wacht, ik zal dlt doen.
Ik zaC gV'C'Jteve schLu"'en bouwen, en al mljn goedewen beV'gsn. En ik
zal tot mijn 21e1 zeggen: houdt rust, eet en drink en wees
vrolijk. Hier tre+~en we een man. die zIjn eIgen 'ik' graag
koestewt. Het is een egoïst. die denkt dat hij 'binrien' is. de
SChaapjeS CO het droge hee+t. En dat hij nu kan genieten van de
vruchten van zijn werk. Het kan niet cc. zo groot lS de overv 1 oe d.
i"laar de man \/e~'ÇJeet. dat ZIjn ziel. zijn leven. niet zijn Dezit
IS. God hee~t heel goed qetioof~·d. dat de man ZOJUISt zei: 'Ik heb
veel goederen voor vele jaren.' Yel~ Jaren, dat is een tijdsaan
duiding. f"laaf~ ~ge137uli<fLGod een gehee andewe tiJdsaandLli.dlng:
In deze nacnt zal Je :2181 Va-rl Je geèist woV'den. rvl.a.w. Je kLllït
voor jaren opgepot hebben. maar wat baat het je als je vandaag
sterft? Voor wie zullen dIe goederen dan zijn? Wie zal er wat aan
nebbeli?
En als deze man merkt. dat zIJn leven nle~ tot zljn bezit hoort,
dan valt de codem uit zijn bestaan. De zekerheid lS weg.

En in het laatste vers noren we dan de kern van de zaak: Zo
vergaat het hem dle schatten verzamelt voor

rijk
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zichzel~.

en nlet

in God. Het gaat dus cm de tegenstelling: Ofwel schatten

verzamelen voor jezelf. ofwel schatten verzamelen in de hemel.
Schatten verzamelen is cp ZIchzelf niet ~out, zegt Jezus, maar de
feut 1s. dat Je alles voor jezel~ wilt houden. Het is goed om wat
achter de hand te hebben. voor eventuele calamIteIten. maar dat
betekent nIet. dat je alles voor Jezelf mag houden.
dan weten we nu noe het nIet moet. want we hebben deze ego
i$t16che hebzuchtIge man duidelijk vOOr de geest. Maar hoe moet
het dan wel?

Ën

Wat IS r I j k zIjn in God? In het gedeelte dat volgt gaat Jezus
daar ook verder OP in: Daar gaat het over scnatten in de hemel.
waar geen dief bij kan kemen en geen mot ze schaact. En er 15 een
vers dat denk ik de Kern van de zaak aangeeft. en dat IS vers 34
Ult Lukas 12. waar Jszus zegt: Waar uw schat lS. daar zal OOk uw
i'')avt zijn.

Rijk zIJn in God heeft dUB met je hart te maken.
Het heeft niets met je portemonnee te maken. met bez1ttingen e.d.
Rijk zijn In God heeft met je hart te maken.
We zeggen het in ons dagelijkse leven ook wel eens: Dat we rijk
zijn. en dan in de geestelijke zin. B1jvoorbeeld wanneer in een
pastoraal gespvek met een vader en moeder clijkt dat de kinderen
goed terecht zijn gekomen, dan zeg Ik oek wel eens: U zult zien
wel rijk voelen.
En oeK daar voelen we wel. cat dit rIjk-zijn niets te maken heeft
met bezit. maar met je hart. Waar uw schat is. daar zal ook uw
,
i
hart zijn. M.a.w. de dlngen die je van narte doet of ontvangt.
t~i.J;~~'-.~ te maken met het I'-ijk zijn in Ged. en niet da.tgens wat je
uit hebZUCht doet. Het heeft met Je ha~t te maken.
Maar we krijgen neg een aanWIjzing in Lukas: Want er staat hieY,
dat rijk ZIjn in God alles te maken nee~t met zijn KoninkrIJk.
Het is dle bekenDe te~~st, die vaak DIJ ty"Ouv..JEH'"iJen WOF"dt ge
bruikt: 'Zoekt eerst zijn Koninkrijk en die dingen zullen u
bovendien geschonken worden.' Het heeft te maken met het hart en
met hst Koninkrijk.
We zouden ook nog veel kunnen zeggen over: RIjkdom in menselijke
termen. Maar dan komen we 1n een moeilIjk gesprek terecht met
elkaav. Want dan komen de vragen zoals: Waarom gaat het de een
wel veer de wind en de ander niet. Oan komen we voer onoplosbare
problemen te staan: Waarom wordt de een wei gezegend met dit cf
dat en de ander niet?
VanmIddag lezen we voor het laatst UIt Genesis. En de preek ging
dan wel niet ever GeneSIS. maar in de verzen Die we lazen uit
noofdstuk veertien gaat het ook over rIjk-zijn. In dIt hoofdstuk
caat het over de strIjd die Abram voert tegen de koninaen van het
;osten. En we lezen Abram'L dat zeer succes~ol was In d~ strijd.
En als tiij naat'" li\.,\1S tE.H·UÇ1f(~t. dan cJlîtvangt hij ae zegen in
naam van God.van
de priester Melchisedek.
I
En dan lezen we over de konIng van 8odom, die nIet aan de strijd
had deelgenomen. Ën als /iibn11.á'--Van het ocwlocjsgebied tewlgkeev·t,
dan komt de koning van Bodom hem tegemoet en zegt: Je mag alles
wat je verovert nec~ wel nouden. maar iK wil graag de mensen
terughebben. dIe je hebt bevrijd uit ce slavernij.
En dan antwoord Abrma: Ik zweer bij de Here. DIJ God. de Aller
hochste. de Schepper van hemel en aarde: Zel~s geen draad cf
schoemriem Ja niets van het uwe zal ik namen. opdat gij niet kunt
zeggen: Ik heb Ab~'am r<ijk gemaakt.. Abt'am wil niet. dat d~-.?1!gef··
bepaalt hoe riJk hij wel of niet lS. Want alleen God kan zeggen,
hoe rijk zijn leven is.

M.a.w. Abram voelt ZIch niet rijk door zIjn veroveringen. hlj
voelt zich niet rijk omdat de koning van Sodom dat zegt. Nee.
Abram voelt zich rIjk, omaat God hem bl 1gestaan hee~t in de
strijd. God heeft met al zijn kracht hem bIjgestaan en ervoor
gezorgd. dat hij zijn volksgenoten kon cevrijden uit de slaver
nLi. Abram 19 niet y"Lik aan iiave, maar" v"ijk in God. l'"iJk in
geloof. rijk in Godsvertrouwen. rijk ln de dankbaarheld. rIjk in
God.
jV1em;el i jkenl-Ji J9 gespV'oken was Abv'am een V"l jk m~n. [Vla;n" hij
verwijst iedereen door naar de Here Gec. De Allerhoogste. ce
Schepper van alle dlngen. Hem komt de lof en ce dank toe. Het lS
zoals Psalm 110 zingt: 'Ik zal U lofoffer- orsngen, en de Naam des
Heren aanroeeen.' Dat is: Rijk zijn ln God.

Wij meeten nlet vragen naar het menselijk en materiele rijk zijn.
Want dan elndigen wlj als Jalourse mensen. Nee: De sleutel voor
al deze vragen ligt in de opmerking. dat wij niets tot ens bezit
mogen rekenen, zelfs niet Je eigen leven. Zelf9 het leven van Je
kinderen is uiteindelijk niet je bezit. Ze zijn van God. Van de
Schepper van hemel en aarde.
Dit zegt Jezus: Je leven is niet je bezit. en met die sleutel w.l
hij een openlng maken in ons laven. Hij klept aan de deur. en
wacht op een woord van onze kant.
Vanmorgen hoorden we. bij de torenbouw van Sabel. dat de mensen
niet meer in gespreK waren met Ged, maar met elkaar. Ze spreken
in de wij-vorm. En vanmlddag haren we dat het neg erger kan: Hier
in dit qedeelte uit Lukas spreken de mensen niet meer met elkaar.
Deze ma~ die blj Jezl.,J,s komt met de vY"aa~. eof Jezuséen I_.litspl'"aak
wil doen in die er~eniskwestie. deze mah kan blijkbaar geen
redelijk gesprek meer hebben met zijn breer. Ze spraken zelfs
niet meer met elkaar! ze kwamen er samen niet uit.
En daarom zoekt hij de oplossing bij de ander, in dit geval bij
Jezus. Niet meer ln gesprek met God. nIet meer in gesprek met
elkaar. alleen nog de mogelijkheId om om hulp te vragen. En de
man is gelukklg aan het goede adres. om cm hulp te vragen. Net
zoals de mansan uit Genesis. die oostwaarts trekken. ze waren in
de goede richting! ze waren op de goede weg. Deze man met zijn
erfenisprcbleem lS aan het goede adres.
Er is tenslotte nog een dIng dat we kunnen leren van dit gedeel
te,. Het is iets heel f:wakt,isc:tl. lets vooY'ons dagel i jks leven.
Want we Zlsn hler aen man voor ons. dle de problemen die hij
hee~t niet zelf meer kan oplossen. Het cen~lict met Zljn broer lS
te hoeg opgelopen. Za komen er samen niet maar uit. En daarom
meet nu een ander scheidsman z1jn~ nu moet ean ander het maar
or::>1 aSSEm.
Maar zo werkt het niet in het leven. Je kunt niet je eigen
pnJblemel'; docH" lemanCl ander"s zomaat'" laten opl.ossen. Dat zul je
uiteindelijk zel+ moeten doen. Hiev zien we weer iets van dat
afschuifsysteem. dat we in de hof van Eden ook al zagen. Adam
schuift het probleem door naar Eva. en Eva schuift de zaak door
naar de slang. en dan zijn wij er vanaf.

Wat we hopelijk leren vanmiddag, dat 1s. dat we ieder onze elgen
problemen hebben. We zullen daar zelf UIt moeten 21en te komen,
en als het ons te maChtig wordt, dan mogen we de ander om raad en
bijstana vragen. Maar we mogen het probleem nIet doorschuiven
naar- de anae,,-.
Oe kinderen mogen niet zomaar tegen de ouders zeggen: Dat is
jullie probleem. En andersom geldt precies hetzel~de. Tegen een
vrlend mag je nlet zeggen: Dat is JOuw probleem. want dan zeg Je
eigenlijk: Je redt Je er maar mee!
Zo werkt het niet in het leven. Zo zou het niet moeten gaan. En
dat is wat Jezus aeze mens wil dUIdelijk maken. dat hij nIet zijn
probleem kan dumpen bij een ander. Want Je cent zel~ verantwoor
delijk voor heel je leven, en je mag de ander om raad en bijstand
vragen. Maar net ligt op j~~w weg.
Zo gaat net ook in onze omgang met de Here God. Al veel te vaak
hebben we onze problemen bij God neergelegd, en dan moest Hij
maar een oplossing zoeken o~ maken. en dan kwam het wel veor
elkaar. Oe He~e zal erin voorzien. Maar ze we~kt het niet. Ja.
wij kunnen en moeten Hem om raad en bijstand vragen. en dan is
Hij onze Hulp en Sterkte. Maar we zullen zel~ aan de slag meeten.
We zullen zelf weer In gesprek moeten zien te komen met onze
broeder of zusters, waarmee we overhoop ligg~en. dat doet God
niet voor je. We zullen zelf met de kracht van de Heer de prebe
lemen van ens persoonlijk leven meaten aancakken. Ja kunt neg 20
hard bidden dat God je zal aanvaarden. maar als je jezel~ niet
aanvaardt. dan loop Je nog vast.
Want God is niet da stroman VOor onze croblemen. Ja. zo zag die
man Jezus ook. HIJ was de oclossing van alle proolemen. Zo zagen
de joden Hem ook: Jezus was de oplossing van alle dictatuur en
van alle overheersing. Nes. nee: Jezus zegt: Ik ben de weg. Maar
wij zelf zullen op die weg in beweging moeten komen.
Als we werkelijk helemaal vastlopen, pas dan mogen we tegen de
Heer zeggen: Ik kem er njet meer Ult. Help mij Heer: Wij krijgen
de kracht van GOd. maar we moeten het zelf doen in dIt leven.
Rijk zijn in God, dat lS: Dat je (net hem in gespr-ek blijft. dat
je met de menaen en ds wereld in gesprek blij~t. Rijk zijn in
God. dat is dat je je laat meenemen dOOV Hem. in de goede rich
ting, op de goede weg.
De navolging van Christus dat maakt je rijk in God. En die
rijkdom zal uiteindelijk uitlopen op de oneindige rijkdom van
Zijn Koninkrijk. Want dat is wat Christus ens neloefde: Een

Koninkrijk van GOd.
Moge dat uw rijkdom zijn. alle dagen van uw leven. AMEN

