
Overweging: 18e zondag door het jaar 
Thema:  Verlang niet naar meer bezit 

Lezingen:  Prediker 1,2;2,21-23 en Lucas 12,13-21 

Zondag 4 augustus 2019               Joost Koopmans osa 

 

Het is algemeen bekend, dat mensen die een grote prijs in de lotto 

hebben gewonnen goed begeleid worden. De plotselinge rijkdom kan 

namelijk heel veel ellende veroorzaken.  

Veel geld geeft veel zorg, maar schept ook allerlei nieuwe mogelijkheden 

en verschaft veel comfort. Eén van de belangrijkste adviezen die gegeven 

wordt is: probeer het leven dat je gewend bent te leiden, zoveel mogelijk 

voort te zetten. Stop niet met werken, want daarmee verlies je ook 

sociale contacten, je dagritme en het plezier. En pas op want wie veel geld 

heeft, krijgt ook met allerlei mensen te maken die ervan willen profiteren. 

 

Maar bezit kan ook voldoening schenken. Je bouwt er bijvoorbeeld een 

mooie verzameling mee op of legt een prachtige tuin aan waar je met 

genoegen aan werken kunt. 

De parabel van de hebzuchtige boer is dan ook niet zonder meer een 

veroordeling van rijkdom en een lofzang op armoede.  

Niet bezit is het probleem, maar wat je ermee doet. Dat is onderwerp van 

zorg.  

Zo krijgt Jezus bijvoorbeeld te maken met ruzie over een erfenis. En 

Prediker heeft het over het gevoel alsof ‘alles hebben’ gelukkig maakt.  

 

Maar dat is ijdel … het is lucht, want niets is zeker. Banken en beurzen 

kunnen zomaar instorten en weg is je geld. Je leven kan zomaar omver 

vallen door ruzie, ziekte, ongeluk … Rijkdom kan ook nog jaloezie kweken 

of tot verspilling leiden … Kortom: rijkdom is niet alleen zaligmákend. 

 

Maar de grootste zorg van Jezus is dat wij door onze materiële welvaart 

vergeten om rijk te worden bij God. Dat wij geen tijd en zin meer hebben 

om ‘hemelse schatten’ te verzamelen. Die geven namelijk een ander soort 

veiligheid. Om het eens zwart-wit naast elkaar te zetten: 

- Geld schept onrust    - bij God vind je rust 

- Geld kweekt verschil     - bij God zijn we gelijk 

- Geld maakt gierig    - bij God leren we wat vrijgevigheid is 

 

Je zou kunnen zeggen dat veel geld hebben geen probleem is, als het 

maar een zegen is voor de arme, de behoeftige. Bezit schept een 

bijzonder soort verantwoordelijkheid voor de naaste. Dat is waar het hele 

Evangelie ons op wijst.  



Rijk-zijn bestaat bij Jezus niet uit het vergaren, verzamelen en opstapelen 

van geld en goed voor jezelf alleen, maar het is de bereidheid tot delen, 

betrokken willen zijn op anderen. 

 

De boer uit de gelijkenis toont geen spoor van bereidheid om met anderen 

te delen van zijn overvloed. Het is van hem, zijn bezit! 

Maar wie overtuigd is van het leven als een gave Gods, wordt gevoelig 

voor de vraag die de boer in zijn droom hoorde: “Voor wie zijn al die 

voorraden die je hebt aangelegd?... voor jou alleen ?”  

 

Wie rijk is bij God heeft zijn hebzucht afgelegd en deelt van zijn erfenis, 

zijn bezit, zijn leven … 

(naar een preek van Jos Zwetsloot) 

 


