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Geven met je hart 
geestelijk leven is geestelijk geven 
over het deelhebben aan de gemeente van Jezus 

(Studie bij de prediking in EDRNoord  3 januari 2010)  

 J.C. Bette 
 

 
 
 

 
Jezus over het geven met je hart 
In het Nieuwe Testament vinden we relatief 
veel onderwijs over de wijze waarop 
volgelingen van Jezus met hun bezit dienen 
om te gaan. Alles wat we gekregen hebben, 
wat ons toebehoort aan talenten, tijd en 
materieel bezit, komt ons van Godswege toe. 
En dat bepaalt mede hoe wij ermee om gaan.  
 
Uit de toespraken van de Here Jezus haal ik 
een aantal kenmerkende gedeelten naar voren 
en licht die nader toe. Het gaat bij Jezus om 
het hart achter ons geefgedrag en over de 
opdracht trouwe beheerders te zijn van wat 
God ons heeft toevertrouwd!   
 
Het boek Handelingen verhaalt hoe dit 
onderwijs van Jezus in de jonge 
christengemeente een plaats kreeg. We lezen 
hoe de gelovigen met hun bezittingen 
omgingen en wat hun dankbaarheid en 
vrijgevigheid voor gevolgen had. De brieven 
van de apostelen geven over de onderhavige 
materie van dienen en geven ook veel inzicht, 
maar ik beperk me in deze studie tot een 
gedeelte uit het onderricht van Jezus.  
Het gaat daarbij in deze studie over drie 
bijbelgedeelten die iets laten zien over de 
gesteldheid van ons hart, welke blijkt uit 
overgave, betrouwbaarheid en toewijding! 
We beginnen met een kenmerkende 
geschiedenis! 
 
‘En Jezus ging tegenover de offerkist zitten en zag met 
aandacht, hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En 
vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe, 
die er twee koperstukjes in wierp, dat is een duit. En Hij riep 
zijn discipelen en zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, deze arme 
weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen, 

die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin 
geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van haar 
armoede erin geworpen, al wat zij had, haar ganse 
levensonderhoud.’ (Mar.12:41-44; Luc.21:1-4). 

 
Deze gebeurtenis sluit nauw aan bij wat 
hiervoor plaats vond. Zojuist heeft Jezus de 
huichelachtigheid van de joodse leiders aan 
de kaak gesteld (vs.38-40). Nu geeft Hij een 
voorbeeld van ware vroomheid. Sprak Hij in 
vs.40 over weduwen die werden uitgebuit, nu 
gaat het om een weduwe die alles wat ze heeft 
vrijwillig aan God en aan de tempel afstaat. 
Jezus bevindt Zich met Zijn discipelen op dit 
moment in de voorhof der vrouwen en ziet 
daar hoe de tempelgangers hun gaven afstaan 
aan de tempel. Jezus zat bij deze gelegenheid 
mogelijk op een van de trappen die toegang 
verschaften tot dit gedeelte van de tempel 
(vgl. Luc.21:1 ‘opkijkend’). Temidden van de 
grote menigte tempelgangers vestigt Marcus 
de aandacht in het bijzonder op het 
overvloedige offeren van de rijken (‘vele 
rijken gaven veel’). Hij loopt daarmee vooruit 
op de tegenstelling met het schamele offer 
van de arme weduwe (vs.42). Het woord 
offerkist (vgl. Neh.12:44; Joh.8:20) is hier 
mogelijk een algemeen woord dat een 
concrete zaak aanduidt en dat we hebben op 
te vatten als ‘schatkist, offerschaal’.  
 
Er waren in de tempel een dertiental 
trompetvormige offerschalen, waarin een 
ieder zijn offerande kon deponeren. Deze 
offers waren bestemd voor het onderhouden 
van alles wat er in de tempel gebeurde en 
voor de armenzorg (!). Anderen vatten het 
woord in de letterlijke betekenis van 
‘schatkamer’ op; het zou dan gaan om een 
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ruimte waarin de offeraars hun geldstukken 
konden werpen, hetzij door een gat in de 
muur of door een deur (zie echter Luc.21:1 
waar wel degelijk van een offerkist sprake is). 
 
In schril contrast met het offergedrag van ‘de 
vele rijken’ die er ‘veel (in) wierpen’ staat het 
offer van ‘één (enkele) arme weduwe’. In de 
grote mensenmassa valt Jezus’ oog juist op 
haar. Zij kon niet meer dan twee koperstukjes 
geven. Een lepton (koperstukje) was het 
kleinste koperen muntstukje dat in omloop 
was. Twee koperstukjes samen vormden een 
‘kwadrant’. Volgens rabbijnse voorschriften 
was het niet geoorloofd om minder dan ‘twee 
koperstukjes’ te offeren aan de tempeldienst. 
Bij sommige offers was het gebruikelijk om 
het bedrag dat men gaf aan de dienstdoende 
priester op te geven voor de tempel-
administratie. Mogelijk wist Jezus op die 
manier dat de weduwe twee koperstukjes gaf. 
Het is echter meer waarschijnlijk dat Jezus’ 
kennis hier bovennatuurlijk was, omdat Hij 
ook wist dat dit het laatste was dat zij nog had 
(vs.44). 
 
Bij het zien van het offeren van de arme 
weduwe is Jezus diep getroffen door haar 
vroomheid. Ze geeft het laatste dat zij heeft en 
dan nog wel aan een tempel waarvan de 
geestelijke leiders corrupt zijn. Jezus roept 
Zijn discipelen bij elkaar en zegt dan tot hen 
dat deze arme weduwe ‘hoewel zij geldelijk 
het minst van allemaal heeft gegeven’, ‘meer’ 
in de offerschaal heeft geworpen dan alle 
andere offeraars. 
 
Jezus verklaart Zijn raadselachtige woorden: 
de arme weduwe geeft ‘meer’ dan de rijken, 
omdat zij ‘alles’ geeft, terwijl de rijken ‘iets 
uit hun overvloed’ (en dus maar een deel) 
geven. Ware vroomheid is dus niet een zaak 
van meer of minder geven, maar van alles of 
niets. Het gaat om de toewijding die ermee 
gepaard gaat, het is daarmee een zaak van 
het hart (2Cor.8:12-15; 9:6-8)! Door haar 
totale levensonderhoud (het Griekse woord 
bios is te vertalen met leven, 
levensonderhoud, vermogen) op te offeren, 
geeft zij te kennen haar vertrouwen volkomen 
en alleen op God gevestigd te hebben. De 
Here ziet immers het hart aan… 
 

Jezus spreekt met jou over het geven met je 
hart! 
Als Jezus vandaag zou spreken (en Hij 
spreekt vandaag ons door de Bijbel aan!), zou 
Hij ons zonder meer scharen onder de rijken, 
zonder uitzondering. Wij zijn bijna allemaal 
mensen die meer geld hebben dan we nodig 
hebben voor ons dagelijks brood en 
levensonderhoud. Dus zijn we rijken, we 
hebben ‘over’. Wij behoren bij die 
bevoorrechte mensen in de wereld die meer 
geld hebben dan ze per dag opmaken en wij 
hebben direct van doen met Jezus’ onderwijs 
over het geven. 
 
De Regenboog en jouw hart… 
De Here Jezus spreekt uiteraard niet over de 
wijze waarop gemeenteleden zullen bijdragen 
in het werk en de zorg voor hun geloofs-
gemeenschap. De eerste christelijke gemeente 
werd immers pas na zijn opstanding, namelijk 
op de eerste Pinksterdag, ‘geboren’. Toch 
geven de principes van Jezus over bezit, 
rijkdom en armoede en het zorgen voor de 
eigen (geloofs)gemeenschap voldoende zicht 
om te weten dat iedere gelovige die deelheeft 
aan een gemeenschap daarin zijn of haar 
aandeel dient te nemen, zowel in het dienen 
als in het schenken van materiële bijdragen en 
gaven. 
 
De apostelen werken het onderwijs van Jezus 
zo dan ook uit: Hand.2:41-47; 4:32-5:11; 
Rom.12,13; 1Cor.9:13,14; 1Cor.12 en 16 (!); 
2Cor.8 en 9 (!); Gal.6; Ef.2; en 4; Fil.1, 2 en 
4:15-19; Col.3; 2Thess.3; 1Tim.5:17,18 en 
hfst.6 (!); Hebr.12 en 13; Jac.1 en 5; 1Joh.1-4. 
 
Ik ga er van uit dat wij onze argumenten om 
juist nu te spreken over het geven aan de 
gemeente niet zoeken om te moraliseren. Het 
gaat er niet om te wijzen naar een ander. Wij 
weten ook van elkaar niet wat we aan de 
gemeente geven. Maar wel weten we dat een 
fors aantal gemeenteleden niet of weinig 
geeft! Dit is een belangrijke reden van het 
jaarlijkse tekort! Het is daarom wel degelijk 
van belang voor gemeenteleden er met elkaar 
over te praten dat al een aantal jaren een te 
klein gedeelte van de gemeenteleden voor een 
relatief groot deel van de opbrengsten (voor 
het werk van de gemeente) zorgdraagt.  
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Dit zet de gemeenteleiding aan het denken. 
Het heeft iets van onrecht wanneer 
gemeenteleden op financieel gebied min of 
meer bewust hun taak om aan de gemeente bij 
te dragen veronachtzamen. Anderen komen 
dan voor de financiële zorgen op… terwijl de 
Schrift leert dat we gelijkelijk voor elkaar en 
de gemeenschap zullen zorgdragen 
(1Cor.12:25!). Wanneer gemeenteleden om 
welke reden dan ook werkelijk niet kunnen 
bijdragen, zou dat toch minstens bij de 
werkgroep diaconaat bekend moeten zijn. Zij 
kunnen dan wellicht op het financiële gebied 
begaanbare wegen wijzen of concreet 
ondersteuning bieden… 
 
Vandaar de vraag bij de leiding van de 
gemeente: wat doen wij verkeerd? Waar 
hebben wij geen goede leiding gegeven aan 
de geloofsgemeenschap, waardoor deze forse 
onbalans kon ontstaan? Een onbalans die zelfs 
al een aantal jaren voortduurt en al maar 
ernstiger wordt! Dienen wij elkaar niet 
directer de vraag te stellen of er wel begrip en 
evenwicht is in het omgaan met wat ons als 
christenen toebehoort? Elkaar de vraag te 
stellen of wij als EDR-gemeenteleden wel 
voldoende in de gaten hebben dat je ook in 
het al dan niet of zeer weinig geven aan de 
gemeente waartoe je behoort, aangeeft in 
hoeverre je hart daar ligt en je werkelijk een 
levend deel van die gemeente bent!  
 
Vreemd genoeg kunnen we vandaag de dag 
overal in een bepaalde sfeer van openheid 
over spreken, maar niet als het gaat over het 
omgaan met je geld. Zodra je over geld en het 
uitgeven daarvan spreekt of over een 
financiële bijdrage aan de christelijke 
gemeente, dan moet je rekenen op een forse 
reactie en een scherp oordeel. Velen hebben 
de neiging om op dit gebied direct met hun 
commentaar klaar te staan en willen het om 
verschillende redenen liever niet over het 
eigen geven aan de gemeente hebben…  
 
Maar het kan toch ook anders. Namelijk door 
goed na te denken over wat de Bijbel en in het 
bijzonder Jezus en de apostelen ons leren over 
geld en bezit en het ook financieel bijdragen 
aan/in je geloofsgemeenschap. Het gaat dus 
om het geven naar vermogen aan de gemeente 
van Jezus Christus, met blijdschap en zegen.  

Onderwijs in het leren geven 
Het omgaan met geld en bezit stond bij de 
Here Jezus hoog op de lijst van onderwerpen 
die Hij met zijn discipelen besprak. 
Tenminste als je kijkt naar het aantal malen 
dat de Heer het erover had… Op de eerste 
plaats staat het Koninkrijk van zijn Vader, 
maar als een van de belangrijke onderwerpen 
volgt, vóór veel andere thema’s, als onderwijs 
voor zijn discipelen de omgang met geld en 
goed. Hoe komt dat? Omdat ‘het geven’ 
zoveel van je hart uitdrukt! 
 
Het boeiende van het onderwijs van Jezus is, 
dat Hij er op een geheel ándere wijze over 
spreekt als velen: niet moraliserend maar 
bevrijdend. Jezus wil dat we over onze (al dan 
niet) vrijgevigheid durven praten. In plaats 
van elkaar te beleren en te betuttelen, moeten 
we proberen ons in te leven in de rol die geld 
speelt in het leven van mensen, van ieder van 
ons. Dat wil zeggen: ervaringen delen. ‘Wat 
doet geld jou?’ is een heel mooie vraag. 
Daarmee ben je dan direct betrokken op de 
invloed van geld en niet zozeer met de vraag 
‘wat doe jij met je geld? (wat vaak uitloopt op 
een scherpe woordenwisseling of 
gemoraliseer). 
 
Wat doet het geld met ons? Als we weten wat 
het ons dóet, dan kun je wellicht 
gemakkelijker zeggen wat je er mee kunt/ 
móet doen! Wat doet geld met jou en mij? De 
één maakt het angstig, de ander maakt het 
schuldig, de derde verwart het, de vierde 
maakt het jaloers, de vijfde maakt het 
machtig, de zesde is er totaal van 
afhankelijk… Ieder heeft er een verschillende 
omgang mee. En dan pas komt de vraag: wat 
doe ik met geld? 
 
Wat geld je doet, bepaalt wat jij met je geld 
doet! Waaraan jij je geld en gaven geeft, 
daarmee voel je je verbonden!  
 
Volgens mij ligt dit in lijn met het antwoord 
van Jezus: gebruik het geld tegen de 
(verleidende) macht in die het op jou kan 
hebben! Ga recht tegen de zuigkracht of de 
fascinatie van veel geld en goederen te 
bezitten in. Ferm en in afhankelijkheid. Stel 
jezelf de volgende belangrijke vraag: ‘Heb ik 
het geld, of heeft geld mij?’ Laat de uitkomst 
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van die vraag maar duidelijk zien! Laat de 
Heer binnen in je uitgiftepatroon. Hij bevrijdt 
je van de binding en verleiding van het geld 
en weet wat je nodig hebt. Hij maakt dat je 
gaat investeren in de toekomst op zo’n manier 
dat je met vrijmoedigheid Hem kunt 
verwachten en de komende Koning vanwege 
een goed beheer zonder schuldgevoelens 
tegemoet kunt zien…   
 
Jezus leert je dit: wees tevreden met wat je 
hebt en wees dankbaar voor wat je krijgt! 
Laat je geld niet leiden tot vervreemding, 
maar maak er in een opbouwende zin 
vrienden mee. Doe goed met je geld! Als we 
die weg van overgave gaan, verwerven we 
ons een gezegende toegang tot het Koninkrijk. 
Zo leert Jezus! 
 
Vermaning om trouw te zijn in het beheer 
van je geld, goed en gaven! 
Genade van God en vergeving van zonden 
zullen leiden tot een voortgaande bevrijding, 
tot een nieuwe levensstijl en dan ook zeker 
een andere omgang met ons geld en goed. 
Lees maar wat Jezus ons leert over het beheer 
van onze materiële rijkdommen volgens de 
principes van het koninkrijk van God: 
 
‘Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als 
het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook 
oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar 
blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie 
dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als 
jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, 
wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele 
knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de 
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene 
en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de 
Mammon.’  
De Farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan 
en ze haalden honend hun neus voor hem op. Maar Jezus zei 
tegen hen: ‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig 
doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in 
hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God’ 
(Luc.16:10-16 NBV).  
 
Het gaat hier om een aantal korte uitspraken 
van de Here Jezus, die betrekking hebben op 
het beheer van aardse goederen (vs.10-13). 
Behalve de laatste (vs.13, zie Matt.6:24) 
komen deze alleen in dit evangelie van Lucas 
voor. Er bestaat een nauwe samenhang tussen 
deze woorden van Jezus en de gelijkenis van 
de onrechtvaardige rentmeester die eraan 

voorafgaat (vs.1-9). Daarop wijst vooral het 
trefwoord ‘onrechtvaardig’, (zie ook vs.11), 
dat in verband staat met het woord 
‘onrechtvaardigheid’ als typering van de rent-
meester (vs.8) en van de Mammon (vs.9).  
In deze uitspraken brengt Jezus naar voren, 
dat het er voor een leerling van Hem op aan 
komt om trouw te zijn in het beheer van het 
hem of haar toevertrouwde bezit. 
 
Het woord van Jezus bestaat uit twee parallel 
lopende zinnen, die elk een algemene 
waarheid uitdrukken. Als iemand 
‘betrouwbaar’ is in iets heel kleins (‘(het) 
minste’, vgl. 19:17), is hij het ook in het grote 
(vgl. 19:17). Iemand die zich betrouwbaar 
toont in het dragen van weinig 
verantwoordelijkheid, kan ook vertrouwd 
worden in het hebben van veel 
verantwoordelijkheid. Het woord dat hier 
gebruikt is, wordt vertaald met ‘trouw, 
betrouwbaar, eerlijk’ (vgl. 12:42; 19:17; 1Cor 
4:2). Het is het tegenovergestelde van 
‘ontrouw, onbetrouwbaar, oneerlijk’ (vgl. 
vs.11). Vandaar het andere deel van de 
uitspraak: als iemand onbetrouwbaar is in iets 
heel kleins, dan is hij het ook in het grote. 
Wie niet betrouwbaar is in kleine zaken, kan 
ook niet vertrouwd worden in grote dingen. 
 
Op deze algemene uitspraak laat de Here 
Jezus nu een concrete toepassing volgen (vgl. 
vs.12, waar hetzelfde gebeurt). Hij doet dat in 
de vorm van een vraag. Als u dus ten aanzien 
van de onrechtvaardige Mammon niet 
betrouwbaar bent geweest, zo hield Jezus Zijn 
leerlingen nu voor, wie zal u dan het ware 
goed toevertrouwen? Daarbij legde hij de 
nadruk op ‘het ware’ (in het Grieks staat dat 
dan ook voorop). Hij stelde dat tegenover ‘de 
onrechtvaardige Mammon’. Letterlijk ‘De 
Mammon der onrechtvaardigheid’, dat is een 
uitdrukking, die we uit het latere jodendom 
kennen. Mammōn is de vergriekste vorm van 
een Aramees woord, dat zoveel betekent als: 
‘dat waarop men zijn vertrouwen stelt’ En zo 
werd het een aanduiding voor: rijkdom, 
weelde, vermogen, bezit, geld. Het bijvoeglijk 
naamwoord ‘onrechtvaardig’ geeft aan, dat 
deze dingen een mens tot onrechtvaardigheid 
kunnen verleiden. Zij kunnen voor iemand 
een afgod worden! 
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Jezus doelt hier dus op het aardse bezit, dat 
God ieder van zijn volgelingen had 
toevertrouwd. God had dat hun in beheer 
gegeven om te zien, of zij daarmee zouden 
omgaan zoals Hij dat graag wil. Bij het 
oordeel zouden zij daar tegenover Hem 
verantwoording over moeten afleggen. Dan 
zou moeten blijken, of zij goede dan wel 
slechte rentmeesters waren geweest. Als dan 
aan het licht zou komen, dat zij in hun beheer 
van dat aardse goed niet betrouwbaar waren 
geweest, hoe zou God hun dan het ware goed 
toevertrouwen?  
Let op de samenhang tussen ‘toevertrouwen’ 
en  ‘trouw’. Met ‘het ware’ had Jezus hier op 
het oog dat wat op het Rijk van God 
betrekking heeft (voor het begrip ‘waar, 
waarachtig’, zie Joh.1:9; 4:23; 6:32; Hebr.8:2; 
9:24). Het is de hemelse rijkdom, die als 
zodanig eeuwige waarde heeft. 
 
Op zijn algemene uitspraak laat Jezus dan nog 
een andere toepassing volgen. Hij betrekt dat 
woord nu op het beheer van andermans bezit. 
Daarmee greep Hij duidelijk terug op de 
figuur van de rentmeester uit de voorgaande 
gelijkenis, aan wie de landeigenaar het beheer 
van zijn landgoederen had toevertrouwd (zie 
vs.1). Tussen de inhoud van dit en die van het 
vorige vers bestaat een zekere parallellie. 
Ging het in vers 11 over de zorg voor het 
eigen geld en goed, nu is het beheer van dat 
van een ander aan de orde. Ook op dat punt 
moet iemand betrouwbaar zijn! 
 
Zo krijgen Zijn leerlingen nu van Jezus de 
vraag te horen: ‘En als u niet betrouwbaar 
bent geweest ten aanzien van andermans 
bezit, wie zal u dan het uwe geven?’ Met ‘het 
uwe’, d.w.z. ‘het u toekomende’, had Hij 
hetzelfde op het oog als ‘het ware’ uit het 
vorige vers: het hemelse goed dat als een 
erfenis voor hen was weggelegd (vgl. 
1Petr.1:4). Het staat hier voorop en heeft dus 
de nadruk. Een aantal handschriften van dit 
bijbelgedeelte leest in plaats van ‘het uwe’ 
‘het onze’. Het is een andere aanduiding voor 
‘het ware’, nl. als datgene dat ‘ons’ oftewel de 
Vader en Jezus Zelf toebehoort en dat Zij 
bestemd hebben voor hen die trouw zijn in 
hun zorg voor het goed van een ander. De 
lezing ‘het uwe’ verdient hier de voorkeur: 

tegenover ‘andermans bezit’ staat dat wat de 
discipelen wél toekomt. 
 
Deze uitspraken vormen de afsluiting van 
deze korte reeks gezegden van de Here Jezus. 
We komen dit woord van Hem ook tegen in 
Matt.6:24, alleen is het daar algemener 
gesteld (‘niemand’ in plaats van ‘geen 
knecht’). Het heeft daar de vorm van een 
gevolgtrekking. Zo stelde Jezus tegenover 
Zijn leerlingen vast, dat geen knecht twee 
heren kan dienen. Bij ‘knecht’ moeten we 
denken aan een slaaf, zoals die in die tijd 
dienst deed binnen een huiselijke 
gemeenschap, een ‘huisslaaf’ (vgl. Hand.10:7; 
Rom.14:4; 1Petr.2:18). Het kwam wel voor 
dat zo iemand in dienst stond van meer dan 
één meester (vgl. Hand.16:19). 
Goedbeschouwd kon dat eigenlijk niet. In de 
praktijk zou het er immers op neerkomen, dat 
hij van de één meer zou houden dan van de 
ander en dat hij de één meer toegewijd zou 
zijn dan de ander. In dit verband gebruikte 
Jezus twee begrippen-paren: ‘haten’ - 
‘liefhebben’ en ‘zich hechten aan’ - 
‘minachten’. Deze woord-paren zijn 
kruiselings verbonden: ‘haten’ correspondeert 
met ‘minachten’ en ‘liefhebben’ met ‘zich 
hechten aan’. Daaruit kunnen we opmaken, 
dat de werkwoorden uit het eerste paar niet 
die scherpe tegenstelling vormen die wij er in 
horen. Het werkwoord ‘haten’ zullen we hier 
moeten verstaan in de zin van ‘minder houden 
van’ (vgl. 14:26; zie ook Matt.10:37). 
 
Het was op grond van deze overwegingen, die 
Jezus Zijn discipelen voorhield: ’U kunt niet 
God dienen én de Mammon’. Eigenlijk hield 
dit een dubbele waarschuwing aan hen in: één 
tegen ontrouw in het dienen van God én één 
tegen het slaaf worden van de Mammon. Het 
kwam er voor hen op aan in het beheer van 
geld en goed God met volle overgave te 
dienen. Dat viel niet goed te combineren met 
het dienen van de Mammon (hier opnieuw 
voorgesteld als een persoonlijke macht). 
 
Het gedeelte dat dan volgt omvat enkele 
waarschuwende woorden van de Here Jezus 
aan de Farizeeën (vs.15-18). Hij sprak deze 
woorden naar aanleiding van hun reactie 
(vs.14) op Zijn uitspraken over het trouw zijn 
in het beheer van geld en goed (vs.10-13). Er 
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bestaat dus een nauwe samenhang tussen deze 
en de voorafgaande uitspraken. 
 
Lucas vertelt ons hier, dat óók de Farizeeën 
hoorden wat Jezus over het betrouwbaar zijn 
in het beheer van het aardse goed tegen Zijn 
leerlingen zei. Op dat laatste heeft de 
aanduiding ‘dit alles’ betrekking. Vooral wat 
Hij zei over het dienen van God én van de 
Mammon (vs.13) verdiende hun aandacht. 
Lucas geeft dat aan door er verder op te 
wijzen, dat de Farizeeën geldzuchtig waren 
(voor deze typering, vgl. 2Tim.3:2). Zij 
probeerden inderdaad het dienen van God én 
van de Mammon te combineren. Omdat zij 
Zijn geboden steeds zo nauwgezet naleefden, 
beloonde God hen huns inziens met rijkdom. 
Dat Jezus Zijn discipelen voor het gevaar van 
het rijk zijn waarschuwde, vonden zij daarom 
ronduit belachelijk. Alsof rijkdom in veel 
gevallen tot onrechtvaardigheid zou moeten 
leiden. Waren zijzelf er niet het levende 
bewijs van, dat rijkdom en rechtvaardigheid 
juist heel goed konden samengaan?! Dit 
bracht hen ertoe over Jezus schampere 
opmerkingen te maken. Er staat zoveel als ‘de 
neus optrekken voor, een ‘sneer’ geven’, vgl. 
23:35, zie ook Ps.2:4; Jer.20:7. Zo zie je maar 
weer: kritiek op het spreken over geld en goed 
is van alle tijden! 
 
Vrijgevigheid en het koninkrijk van God  
Volgelingen van Jezus voelen aan dat hun 
gedrag alles van doen heeft met het koninkrijk 
van God en het eeuwige leven waarover Jezus 
spreekt.  
In zijn antwoord op hun vragen beperkt Jezus 
zich niet tot een aansporing om de geboden 
van God te gehoorzamen: de ware volgeling 
van Jezus erkent zijn gezag en is bereid om 
Hem te gehoorzamen, wat dat ook mag 
kosten… welke weg de Heer ook wil gaan. 
Dat blijkt uit het volgende voorbeeld: 
 
‘Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, 
wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te 
verwerven?’  Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het 
goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt 
binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’‘Welke?’ vroeg 
hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen 
overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied 
voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als 
uzelf.’ De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik 
nog meer doen?’ Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt 

wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef 
de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel 
bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ Na dit antwoord 
ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel 
bezittingen.  
Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: 
slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de 
hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens: 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.’ Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze 
hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered 
worden?’ Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij 
mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk’ 
(Matt.19:16-26). 
 
Na het zegenen van onbevangen jonge 
kinderen werd Jezus nu benaderd door een 
rijke jongeman. Lucas vertelt dat de man een 
hooggeplaatst persoon was (Luc.18:18) en 
Marcus dat hij naar Jezus toekwam en voor 
Hem op de knieën viel (Marc.10:17). Het is 
duidelijk dat hij wist dat hij het eeuwige leven 
niet bezat en dat hij dacht dat Jezus (‘Goede 
Meester’) het antwoord kon geven op zijn 
vraag. 
Met ‘eeuwig leven’ bedoelde de rijke 
jongeling het leven van de toekomende eeuw, 
de nieuwe wereld, die aanbreekt met de komst 
van de Messias. 
 
Jezus wees de aanspreektitel (‘Goede 
Meester’) in eerste instantie af. Ware 
goedheid bezit alleen God (Ps.106:1; 
118:1;136:1). Jezus ontkende zodoende niet 
Zijn goddelijkheid, maar wilde juist de man 
ertoe brengen daarvan kennis te nemen (vgl. 
vs.21: ‘Volg Mij’). De weg die Jezus aangaf 
voor het verkrijgen van het eeuwige leven 
was de voor de Joden bekende: het 
onderhouden van de geboden. 
 
Als de man vraagt ‘welke (geboden)’, dan 
citeert Jezus enkele van de ‘tien geboden’. 
Het is opvallend dat Hij alleen geboden van 
de tweede tafel opsomt, die alle handelen over 
de plichten van een mens tegenover zijn 
naaste. Dit blijkt ook uit de afsluitende 
samenvatting ‘gij zult uw naaste liefhebben 
als uzelf’ (Lev.19:18). We concluderen hieruit 
dat de houding tot de naaste het criterium is of 
men de wet wel of niet naleeft (vgl. 
Rom.13:8-10, ‘wie de naaste liefheeft, heeft 
de wet vervuld’). De naaste is de mens, met 
wie we omgaan, die we ontmoeten. 
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Men kan de geboden houden naar de letter, 
maar ze toch geestelijk overtreden. Zonder 
vrees en twijfel beweerde de man dat hij niet 
één gebod had overtreden. Hij toont een 
sterke eigengerechtigheid. Zijn 
zelfverzekerdheid kan in verband staan met 
zijn farizeese opvoeding. Want ook de 
rabbijnen leerden dat men daadwerkelijk de 
hele wet kon houden. Het is ook mogelijk dat 
de jongeman teleurgesteld was dat Jezus niets 
anders aanhaalde dan de oude geboden, 
waarvan hij meende dat hij ze gehouden had. 
 
Een ‘jongeman’ is gewoonlijk een persoon 
tussen 24 en 40 jaar. Jezus behandelde deze 
jongeman niet zoals vele anderen gedaan 
zouden hebben, nl. hem wegsturen. Hij had 
hem lief (Marc.10:21) en zag welke 
mogelijkheden er bij hem aanwezig waren. 
Jezus zag waarin de grote zonde van de man 
bestond en liet hem dit zien door van hem te 
eisen al zijn bezittingen te verkopen en aan de 
armen te geven.  
 
Dit is geen algemeen gebod, maar een gebod 
gesproken tot deze rijke jongeman in deze 
speciale situatie (vgl. bv. Luc.19:8, Zacheüs; 
Matt.27:57, Jozef van Arimatea). De man was 
het slachtoffer geworden van zijn rijkdom. Hij 
dacht dat hij de geboden onderhouden had, 
maar het is duidelijk dat hij de naaste (de 
armen) niet liefhad als zichzelf. Ook uit het 
‘volg Mij’ blijkt dat het hier niet om een 
algemeen gebod gaat. Dit is nl. een oproep 
om een discipel te worden in engere zin, 
d.w.z. een oproep om met Jezus mee te 
trekken op Zijn reizen. Het begrip ‘volmaakt’ 
heeft hier niet de betekenis van ‘perfect, beter 
dan anderen’, maar betekent eerder iets als 
‘voltooien, het doel bereiken’. Het is veeleer 
gelijk aan het oudtestamentische tāmīm 
(ongedeeld-zijn) en duidt op een volkomen 
toewijding aan God.  
 
Voor een ‘schat in de hemel’, zoals ook in 
Matt.6:20 ‘Verzamelt u schatten in de hemel’, 
geldt de volgende uitleg: het loon waarover 
Jezus spreekt, is een onvergankelijk hemels 
kapitaal, dat op zijn bezitter wacht. Deze 
schat wordt verworven door een aan de Heer 
welgevallig gedrag (zoals het geven van 
materiële hulp aan de armen (Luc.12:33), 
maar ook door een geduldig dragen van het 

lijden om Jezus’ wil (vgl. Mat.5:12 en 19:21). 
Die schat zal in elk opzicht onze grootste 
verwachtingen overtreffen! 
 
De sleutel tot het levensprobleem van de 
jongeman was zijn geld. Hij had zijn 
bezittingen en zijn positie meer lief dan 
Christus en het eeuwige leven (vgl. Ps.62:11). 
Dat leidde ertoe dat hij bedroefd wegging 
zonder de hulp te ontvangen die hij zocht. Hij 
kreeg wel hulp aangeboden, maar nam die 
niet aan. De reactie van de jongeman toonde 
aan dat Jezus het gevoelige punt, de liefde tot 
het geld, had aangeraakt. Aanvankelijk was 
de jongeman heel geestdriftig, maar toen 
Jezus hem Zijn eis stelde, ging hij bedroefd 
(of zelfs geërgerd) weg… 
 
Direct na de ontmoeting met de rijke 
jongeling sprak Jezus met Zijn discipelen 
over rijkdom (vs.23-26) en loon (vs.28-30). 
Hieruit blijkt dat het gesprek met de 
jongeman een les voor hen bevat. Jezus sprak 
niet op harde of veroordelende wijze over de 
rijke. Integendeel, we lezen dat Hij hem 
liefhad (Marc.10:21). Het is alsof Jezus wilde 
zeggen: veroordeel hem niet te hard. 
Tegelijkertijd waarschuwde Hij de discipelen: 
Denk eraan hoe moeilijk het voor zulke 
mensen  als deze rijke man is om het 
Koninkrijk der hemelen binnen te gaan. 
 
Jezus zegt hetzelfde als in vs.23 dan nog eens 
scherper met een beeld. ‘Een kameel door het 
oog van een naald’ is een hyperbolische 
uitdrukking voor iets dat onmogelijk is (vgl. 
het spreken van de rabbijnen over ‘een olifant 
door het oog van een naald’). Dat blijkt ook 
duidelijk uit vs.25-26. 
Dat het oog van een naald een poortje zou zijn 
of zelfs een verschrijving en eigenlijk zoiets 
als ‘kabel’ zou betekenen, zijn latere 
uitleggingen die de scherpte van dit woord 
(willen) wegnemen. 
 
De reactie van de discipelen toont aan dat zij 
geloofden dat het volkomen onmogelijk was 
om behouden te worden als het er zo 
voorstond. Ze dachten bepaald niet in de 
eerste plaats aan de rijken, maar aan de 
mensen in het algemeen en vreesden voor hun 
eigen behoud. Hoe het onmogelijke mogelijk 
kan worden, bespreekt Jezus direct hierna. 
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Die behoudenis van een mens is een werk van 
God, niet van mensen. De kern van de 
dwaling van de jongeling was dat hij dacht 
door eigen prestatie het leven te kunnen 
verwerven. De weg ten leven is echter niet 
een zelfwerkzaamheid, maar een gered 
worden! 
 
Rijk en geen geluk 
De Here Jezus vertelt een opmerkelijk 
verhaal, de gelijkenis over een rijke man met 
veel geld en land (Luc.12:13-25). Dat land 
bracht heel veel op. Hij had zo'n goed jaar.... 
geweldig. Een rijke oogst. Nu ging hij zeker 
God daarvoor danken? Nee. Hij dankt niet en 
denkt ook niet aan iemand anders. Hij heeft 
een luxe probleem. Hij wil zijn kleinere 
schuren afbreken en grotere bouwen en 
daarna stoppen met werken en eens flink 
plezier gaan maken. God zegt dan: ‘O dwaze 
mens, deze nacht zal je sterven. Voor wie 
zullen jouw goederen dan zijn?’ Die man 
dacht alleen aan oud worden en leuke dingen 
doen. Maar God zegt: vannacht zul je sterven. 
Als je niet dieper kijkt dan deze aarde en je 
eigen lichaam, dan ben je zo arm. Dan zegt de 
Here Jezus: zo is het met iemand die alleen 
met zichzelf bezig is en niet met God. Je kunt 
een volle portemonnee hebben en een leeg 
hart. Veel geld en leeg van binnen, geen 
geluk. Dat is erg. Dwaas, noemt God het. Je 
bent dan eigenlijk straatarm, dat wil zeggen 
als je niet rijk bent in God. En je bent 
steenrijk als je niets hebt maar wel Gods 
liefde kent! Ken jij die liefde?  
 
Rijk is wie veel heeft, rijker is wie veel geeft 
en het allerrijkst is wie voor Jezus leeft!   
 
Rockefeller was eens de rijkste man ter 
wereld. Hij ging sterven. Aan zijn accountant 
werd gevraagd hoeveel deze schatrijke man 
achter liet. Alles, zei de accountant. Niemand 
kan iets meenemen als hij sterft. Wat erg als 
je alleen maar leeft voor het hier en nu. Laten 
we ons bedenken… 
 
Materialisme of eenvoud 
In Elim Weekly las ik het volgende dat te 
denken geeft (met enige aan/toepassing 
overgenomen): ‘Wanneer we het hebben over 
materialisme of eenvoud moeten we altijd 
beginnen met liefde voor God en onze naaste. 

Anders werken we nog steeds vanuit weinig 
meer dan wettisisme, schuldgevoel en 
zelfrechtvaardiging. Eenvoud is niet een 
ascetische afkeuring van materiële dingen om 
zo persoonlijke vroomheid te bereiken. Want 
als we alles verkopen en het aan de armen 
geven maar de liefde niet hebben, is het 
betekenisloos (1Cor.13:3) We kunnen 
biologisch eten, een leefgemeenschap met een 
gezamenlijke pot geld hebben en nog steeds 
een slaaf zijn van Mammon. In plaats van 
vastzitten aan hoeveel spullen we nog moeten 
kopen, worden we verslaafd aan hoe 
eenvoudig we moeten leven.  
 
Eenvoud heeft alleen betekenis als het 
gegrondvest is in liefde, waardevolle relaties 
en onderlinge afhankelijkheid. Dan komt 
‘herverdeling’ op en natuurlijke manier voort 
uit onze wedergeboorte, vanuit een visie op 
de nieuwe geloofsfamilie die verder gaat dan 
de biologie.  Als we nadenken over wat 
‘wedergeboren zijn’ betekent, moeten we 
onszelf afvragen wat het betekent om 
wedergeboren te worden in een familie 
waarin broers en zusters sterven van de 
honger. Dan beginnen we te zien waarom 
wedergeboorte en wijs omgaan met bezit  
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.’ 
 
Het is van belang om te begrijpen dat wijs 
beleid in het omgaan met geld en goed (ofwel 
evenwicht en balans in bezit) uit liefde en de 
christelijke gemeenschap voortkomt en daar 
niet aan vooraf gaat! ‘Herverdeling’ is geen 
voorwaarde voor gemeenschap. Voor elkaar 
en voor de gemeenschap zorgen is een 
beschrijving van wat er gebeurt als mensen 
van elkaar houden, over grenzen heen. 
Wanneer de Bijbel ons in het boek 
Handelingen vertelt over de vroege kerk, staat 
er niet dat ze één van hart en ziel waren 
omdat ze alles verkochten. Ze hadden alles 
gemeenschappelijk, juist omdat ze één van 
hart en ziel waren. In de familie waarin rijken 
en armen beide opnieuw geboren werden, 
hadden sommige mensen extra en anderen 
wanhopig weinig. Balans in bezit en 
herverdeling van goederen werden niet 
systematisch georganiseerd maar vloeiden 
voort uit de liefde voor God en de naaste, zo 
ook voor de geloofsgemeenschap van de 
christelijke gemeente. 


