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Gemeente van Christus, 
“Zij die dienen zullen geliefd en herinnerd worden, terwijl zij die zich vastklampen aan macht en 
privileges … allang vergeten zijn.” Dat zei Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, in zijn preek  
bij de uitvaartdienst van koningin Elizabeth. Je moet maar durven in een kerk vol machthebbers. 
“The Queen gave us ‘service in life’ and ‘hope in death’.De aanwezige wereldleiders konden het 
ermee doen. 
De gelijkenis van de rijke zonder naam en de arme genaamd Lazarus is ook zo’n een onversnede 
verhaal. De kloof tussen arm en rijk is een onoverbrugbaar. Die kloof heeft kosmische afmetingen. 
En de dodenwereld – after life - is bepaald geen idylle waar alles uiteindelijk wel te-recht komt ….. 
….in de gelijkenis is de dodenwereld eerder een uitvergrotende spiegel. Jij hebt je beurt gehad daar 
kan de rijke het mee doen.  
Er was eens een zekere rijke en er was eens een zekere arme genaamd: Lazarus. Lazarus ligt bij de 
poort van de rijke. Over de rijke is veel te zeggen, hoe hij leeft en zich kleed, hoe hij zich breed 
maakt…maar hij blijft in het verhaal zonder naam; ….over de arme valt niets te zeggen, zijn leven is 
niet noemenswaardig, het enige wat hij heeft is een naam; Lazarus. God helpt!, betekent zijn naam.  
Met die naam is de arme de hoofdrolspeler in de gelijkenis, om hem gaat het. Lazarus, God helpt!,  
dat is zijn boodschap voor de rijke, zonder die naam die ligt en klopt aan de deur,  is de rijke niets.  
Zonder die naam is de rijke hulpeloos, zijn hulp ligt immer voor zijn deur: Lazarus. De vraag is of hij 
zijn hulp ook wil zien.  De arme Lazarus sterft, engelen dragen hem in Abrahams schoot. Beeld voor 
een plaats van geborgenheid.De rijke sterft ook, daarin verschillen rijken en armen niet, ze sterven 
beiden. De rijke wordt begraven, met dezelfde pracht waarmee hij geleefd heeft, maar met dit 
verschil zo vertelt de gelijkenis dat de arme Lazarus opgaat met de engelen en de rijke verdwijnt in 
de diepte. De arme is zo eenzaam, dat in zijn leven en sterven er geen mensen aan te pas komen.  
Tijdens zijn leven zijn het de honden, die zijn zweren likken en bij zijn sterven zijn het de engelen  
die hem vergezellen. In paradisum.  
De rol van die honden is opmerkelijk. Zij zien Lazarus kennelijk wel liggen en ze likken zijn zweren.  
Het doet me denken aan een verhaal van Levinas Als hij vertelt over zijn gevangenschap hij was 
soldaat in het Franse leger en wordt krijsgevangen gemaakt, hij zit in een Duits arbeiderskamp voor 
Joodse krijgsgevangenen. Elke dag marcheerde hij en zijn medegevangenen naar en van hun werk.  
De mensen die ons tegenkwamen of die ons werk en bevelen of zelfs een glimlach gaven en de 
kinderen en vrouwen die voorbij kwamen de ogen op ons richten … beroofden ons van onze 
menselijke huid. We waren voor hen niet meer dan een troep apen. Zo ontmenselijkt en gevoelloos  
kunnen mensen naar elkaar kijken. Op een dag komt een zwerfhondje aanlopen. Het voegt zich bij de 
colonne gevangenen. Voor dat hondje, schrijft Levinas, waren we mensen. Het was de laatste 
‘Kantiaan’ in nazi-duitsland. Levinas verwijst hier naar Immanuel Kant, tegelijk christen, humanist en 
verlichtingsdenker, hij formuleerde de categorische imperatief, een basisregel voor wat moraal 
moreel maakt.  
Voor het eeuwige zwijgen verricht de rijke nog één daad van naastenliefde, er ontwaakt bij hem dan 
toch nog iets  van een vorm van altruïsme. Stuur Lazarus dan tenminste naar mijn broers om ze te 
waarschuwen. Stuur Lazarus!  De rijke meent nog steeds  dat hij naar believen gebruik kan maken 
van de arme. Als er nu eens iemand uit de doden opstaat, daar zullen ze wel van opkijken.  Maar 
Abraham zegt: als ze naar de Schriften niet luisteren, zullen ze ook naar de Opgestane niet luisteren.  
Ja ze zullen misschien verbaasd zijn, verbijsterd misschien ook wel over een opgestane, een 
curiositeit, iemand die terugkeert uit de dood, maar ze zullen niet gehoorzamen. Al zouden alle 
doden opstaan. Het heil van de arme Lazarus hangt van onze daden af. Een extra goddelijk ingrijpen 
wordt afgewezen. 
Lazarus, God helpt, we gebruiken zijn naam elke zondag als de kerkdienst begint .. God is mijn hulp. 
Onze hulp in de Naam van de Heer. Lazarus, God helpt, ligt op de drempel van elke eredienst. 
En als wij het brood breken toont zich daarin het gebroken lichaam van de messias, Christus onze 
Heer en daarin alle gebroken lichamen van de Lazarussen op onze aarde. Christus toont zich, 



vereenzelfigd zich, in het gebroken en gedeelde brood, dit is mijn lichaam voor u! En de gemeente 
bidt: Geef ons in dit heden temidden van heel dit leven met alles erop en eraan …geef ons heden …. 
het brood van morgen dat wij deel mogen hebben aan wat in Christus vanuit de hemel op de aarde 
geschiedt Gods goede schepping. Zo zal het toch kunnen beginnen, in een kwetsbaar heden … 
met een mens heel gewoon...die het waagt met onbekende en vreemd klinkende woorden genade, 
goedertierenheid, liefde, barmhartigheid... Mozes en de profeten en het evangelie vragen ons niet 
dingen te doen die wij niet kunnen zij vragen je hand open te doen en dat kun je alleen als je weet  
hoezeer je eigen leven op ontferming is aangewezen. Service in life and hope in death. Amen 
 

 


