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Gemeente van Christus, 
Het evangelie van de rijke jongeling, hij heeft geen naam gekregen in het verhaal, maar iedereen 
kent hem, hij is zelfs uit het Bijbelverhaal gestapt en spreekwoordelijk geworden, hij leeft voort in 
onze taal, de rijke jongeling, het lijkt alsof hij er toch een eeuwig leven aan heeft overgehouden, de 
rijke jongeling is eeuwig rijk en eeuwig jong gebleven, een ideaal dat nog steeds door velen als het 
hoogste goed wordt nagestreefd. Altijd jong en altijd rijk zijn.  
Die rijke jongeling komt ons dichtbij. Hij is ons sympathiek zijn verhaal leest als een 
ontwikkelingsroman. Zijn zoeken, zijn vraag,  ‘wat moet ik doen?’. En dan het eerste antwoord, je 
moet de geboden doen: niet moorden, geen ontucht, niet stelen, niet bedriegen, niet beroven, eer je 
vader en je moeder …. Jezus citeert uit de 2e tafel van de 10 geboden, maar hij rommelt wat met de 
volgorde en hij eindigt met het middelste gebod ‘eer je vader en je moeder’. En die rijke jongeling 
wordt ons eigenlijk nog sympathieker, als hij zegt: leermeester, over dat alles heb ik gewaakt van 
mijn jeugd af aan. Als een ideale schoonzoon staat hij ons voor ogen en ook Jezus kijkt hem aan en 
krijgt hem lief.  
En ook mij is de rijke jongeling lief geworden, hoewel ik er eerlijk gezegd wel tegenop zag om zijn 
verhaal te lezen, beducht als ik ben om te moraliseren. Maar tegelijk spreekt het morele natuurlijk 
wel. Wat te denken van een minister van financiën …en met hem vele rijke jongelingen…enerzijds 
betrokken bij de wetgeving om belastingparadijzen aan te pakken en anderzijds daarvan 
gebruikmakend …met precies dezelfde argumentatie ‘meester, over dat alles heb ik gewaakt van 
mijn jeugd af aan’.  Ik heb me heel netjes aan alle wettelijke regels gehouden. Ik las ergens in een 
commentaar, ‘wettelijk mag het, maar is het moreel ook juist?’ De morele vraag. Die rijke jongeling, 
zou in onze dagen misschien ook een duurzame jongeling kunnen zijn. Het morele appèl waarmee 
onze duurzaamheid wordt afgemeten. Ik las over het boek van Babette Porcelijn, ‘Het happy 2050 
scenario’. Ze heeft een broertje dood aan gerommel in de marge, mensen die denken goed bezig te 
zijn voor het milieu maar ondertussen grote schade toebrengen. Ik bedoel, zo schrijft ze, wat te 
denken …‘al je wc rollen recyclen maar ondertussen wel vlees eten’….Of …‘elke dag plastic rapen 
maar wel vliegen naar Bali’. … Of deze … nog eentje dan als uitsmijter …, ‘de productie van een kilo 
syntetische drugs levert 20 kilo giftig afval op. De zogenoemde yogasnuivers, mensen die erg met 
duurzaamheid bezig zijn maar in het weekend graag een lijntje coke snuiven, zullen dat niet leuk 
vinden om te horen’.  Aldus Babette Porcelijn. Moraal en hypocretie liggen dicht bij elkaar. Geen 
heilige huisjes.  
We horen hoe die duurzame rijke jongeling ermee worstelt. Leermeester, over dat alles heb ik 
gewaakt van mijn jeugd af aan. Ik houd mij zo goed mogelijk aan de regels. Ik wil zo bewust mogelijk 
leven.  Het verhaal zou hier kunnen eindigen. Je zou kunnen zeggen, meer zit er niet in, leef zo goed 
en zo bewust mogelijk, dat is het. Maak er het beste van, be positive . Het motto van Babette 
Porcelijn is: Doe de grote dingen goed en relax als het over de details gaat. Think Big Act Now 
Toch gaat het Bijbelverhaal verder. Want wie het lukt om bewust te leven, -en dat is al heel wat -,  
om je bewust te zijn van jezelf en van anderen en van je omgeving, en om daarin ook vrij te zijn -,  
wie zo gericht leeft, die gaat ook ontdekken dat er in dat zelfgesprek, zo af en toe ook stiltes vallen.  
Niet alles wat gebeurt is te plaatsen. Er is ook het ontdekken van de stilte van een verborgen 
werkelijkheid, waar ik geen greep op heb, maar die mij wel aangaat. En in de stiltes van het 
zelfgesprek, dringt het besef door, dat een mens ook leeft voor het aangezicht van de Eeuwige.  
Je kunt aan die stiltes voorbij leven, zeker, ze zijn gemakkelijk op te vullen, maar je kunt er ook bij stil 
blijven staan. Je kunt erop ingaan, je kunt bidden en zingen, je kunt ermee vechten, je kunt erop 
vertrouwen, je kunt zo op het spoor komen van wat het is om je leven te zien als leven voor Gods 
aangezicht. En gaandeweg ga je zelfs ontdekken, dat een mens pas echt tot leven komt, dat een 
mens - bij wijze van spreke - geboren wordt in de ontmoeting met God.   
En zo hoor ik de vraag van de duurzame rijke jongeling, opnieuw.Goede meester, wat moet ik doen 
om iets van eeuwigheidswaarde in mijn leven te ervaren?  Wat moet ik doen om de Eeuwige te 
ontmoeten? Wat moet ik doen om te leven op de adem van het Koninkrijk van God? Zeker, ik leef 



bewust, de geboden zijn mij niet vreemd, mijn leven is eerbiedwaardig, mijn leven heeft zin en 
samenhang mijn leven heeft alles wat mijn hartje begeert, en toch, goede meester, buig ik mijn knie, 
voel ik pijn, het echte leven lijkt aan mij voorbij te gaan, ik voel leegte, …. goede meester, wat moet 
ik doen om het echte leven deelachtig te worden? Jezus antwoordt: Een ding ontbreekt je, ga heen,  
al wat je hebt, verkoop het en geef het aan de armen …….. en volg mij. De Eeuwige is je rijkdom en 
de grond van je bestaan. De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets. Zoals een pelgrim er gaandeweg 
achter komt dat hij teveel heeft meegenomen. Maar dan… daarom is het evangelie zo aardig,  
dit is geen hagiografie de die rijke  jongeling blijkt geen Franciscus, en hij is geen heilige moeder 
Theresa, was dat maar zo dan hadden wij hem kunnen eren als een onbereikbaar voorbeeld, niet 
voor gewone mensen weggelegd. Maar hij kan het niet. De duurzame rijke jongeling wordt ons nog 
sympathieker, want hij kan het niet, hij is niet hypocriet, ik kan het wel maar ondertussen, nee, hij 
wordt treurig en bedroefd gaat hij weg. Hij kan niet onthechten en hij laat de pijn zien, die hij voelt. 
In de ontmoeting met de Eeuwige komt die pijn naar boven. Onze onmacht komt boven drijven. 
Wij kunnen wel bewust leven, maar wij gaan ook kopje onder in het leven. Wij kunnen niet uit het 
gewone leven stappen, Het systeem dat zijn wijzelf, schrijft Babette Porcelijn, we kunnen het niet 
ontstijgen, we kunnen wel naar het Rijk Gods reiken en ernaar streven, maar we kunnen het niet 
ingaan, we kunnen het niet brengen. Wij kunnen wel ons best doen, Think Big Act Now maar er is 
ook de teleurstelling, de droefheid van het niet lukken en het niet kunnen. De duurzame rijke 
jongeling kan het niet. Hij redt het niet! Bedroeft gaat hij heen.  
En wij schrikken. Wie kan dan behouden worden. Wij redden het niet. Dit is als een kameel door het 
oog van de naald. Onmogelijk. Deze weg loopt dood op het kruis. Maar dan.Jezus ziet hen aan, hij 
kijkt vanaf het kruis op ons neer, en zegt: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Alles is 
immers mogelijk bij God. Dat is de belofte, door Jezus later in Getsemane in nacht voor zijn sterven 
met dezelfde woorden gebeden ‘Vader, U zijn alle dingen mogelijk’. Wij leven van zijn bede. Onze 
onmacht, onze onwil, one hypocretie onze onkunde om het koninkrijk van God in te gaan is 
doorbroken met deze belofte, U zijn alle dingen mogelijk. Hij komt ons tegemoet want van U is het 
Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
De leerlingen van Jezus voelde zich er hoogst onbehaaglijk bij, en dat zal bij zijn latere volgelingen 
nooit meer overgegaan. Amen. 
 

 
 


