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titel: Niet het vele is goed, maar het goede is veel!

overdenking
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

‘Omdat er wel nooit een arme zal wegblijven uit de schoot van het land, juist dáárom 
gebied Ik het je en zeg Ik: “Open zul je je hand voor je broeder openen, voor de 
berooide bij jou en de arme bij jou in je land!”’

Dit was het slotvers van onze Thoralezing van vanmorgen, maar dan in de vertaling 
van Pieter Oussoren, de Naardense Bijbel.

‘Omdat er wel nooit een arme zal wegblijven uit de schoot van het land…’



De Schrift is een moeilijke verzameling boeken en er staan heel ingewikkelde en 
onbegrijpelijke dingen in, die moeilijk uit te leggen zijn, maar soms spreekt Zij klare 
taal van het zuiverste water.

Zoals in de sociale wetgeving van de Thora, die raken aan universele waarheden. En
zo actueel als het maar kan. 

Ja, er is wetgeving in de Thora, die heel tijdsbepaald was, die paste in de context van
de tijd, zoals bepaalde reinigings- en spijswetten, maar de sociale wetgeving is van 
alle tijden, en geldt voor alle tijden, ook de onze.

Want het is waar: armen zijn er altijd, ze zijn er nooit niet. En rijken zijn er ook altijd, 
ook zij zijn er nooit niet. Zo zit dat waar mensen samenleven, waar systemen zijn 
waarbij rijken de macht hebben en armen niets in te brengen hebben. 

Als die droom van rechtvaardig samenleven zou gelden, was er geen wetgeving 
nodig. In het Land van Belofte, die ultieme droom van God, is geen wetgeving nodig. 
Maar dat Land van Belofte, dat Koninkrijk van God, dat Eeuwigheidsleven van de 
Eeuwige is altijd nog een eind weg.

In de dagen van Jezus was er een sterk verlangen naar het einde. Het einde is nabij,
dachten velen. Levend te midden van wat je rampgebied zou kunnen noemen, is er 
een sterk verlangen dat dit alles voorbij is, dat het gauw voorbij is. En men zag er zo 
naar uit, dat men in allerlei tekenen die eindtijd zag. In tekenen die Jezus deed, zag 
men aanwijzingen dat het niet lang meer kon duren dat het Beloofde Land, het 
Eeuwigheidsleven weldra aan zou breken. 

Maar de tijd ging door. Niet in de eerste eeuw kwam die eindtijd, we leven inmiddels 
in de eenentwintigste eeuw, en nog is het einde er niet. En de wereld is er ook niet 
op vooruitgegaan, integendeel lijkt het. 

O ja, er zijn in ons eigen mensenleven dingen behoorlijk verbeterd. Iemand, ver in de
negentig vertelt hoe zij het leven totaal heeft zien veranderen, van de bittere 
armoede in de crisisjaren van haar jonge leven tot de ongekende weelde en luxe van
deze tijd. Bijna niet bij te houden, al die vooruitgangen. Maar, zegt ze: of de 
mensheid er wel zo op vooruitgegaan is, of de saamhorigheid wel zo verbeterd is, 
het omzien naar elkaar, het noaberschap en ook het sociale, de eenvoud van het 
gezellige. Je was blij met het kleine, het eenvoudige en nu, nu lijkt het niet op te 
kunnen. Ja: dankbaar voor mijn warme huis en goede thuiszorg, echt dankbaar, 
maar er is ook zoveel verloren gegaan.

Streven naar economische groei en de toename van weelde is een universeel proces
door alle tijden heen. Maar altijd, en nooit niet, met de schaduwzijde dat het sociale 
besef van mensen daar onder lijdt, en dat het altijd slachtoffers kent, zij die die groei 
en vooruitgang niet mee kunnen maken en er op achteruitgaan. De armen in het 
land, de berooiden in de samenleving. In de samenleving waarin de Thora ontstond, 
in de samenleving waarin Jezus leefde en leerde, in onze samenleving.

En dus, nogmaals, dan is er wetgeving nodig, die in gebiedende wijs moet zeggen 
wat je te doen staat: delen, schulden kwijtschelden. “Gul zul je hem geven, en laat je 



hart er niet kwaad over zijn als je hem geeft, want vanwege deze afspraak zal de 
ENE, je God je zegenen in al wat je doet en in elke strek van je hand.” Oftewel: 
gezegend is de uitgestrekte hand, de hand die geeft, die deelt, de hand die open is 
en niet je eigen bezit voor jezelf houdt. 

Want zo krijgt de arme ook een kans. Heel basaal: zo krijgt de arme ook voedsel, zo 
kan de arme zich ook een beetje beter redden. Zo komt er een eerlijker verdeling. 
Nou ja, alles wat we allang wisten, maar blijkbaar niet doen. En dat klinkt dan weer 
vrij zwart-wit, want er zíjn mensen die delen, er zijn instellingen die veel over hebben 
voor armen en berooiden, er zijn voedselbanken die gerund worden door mensen die
het goed voor hebben met hun verarmde medemens. Gezegend voedselbanken en 
organisaties als Dorcas, diaconieën, schuldhulpverlening en schuldhulpmaatjes, 
kringloopwinkels, inloophuizen, gezegend ben je als je je hand opent en uitstrekt.  

Maar er zijn ook vele dichte oren en ogen en gesloten harten. Want dat nieuwste 
model van jouw favoriete automerk móet er komen, evenals dat nog veel grotere huis
op die superdure kavel. Materialisme is een onuitroeibaar menselijk streven, dat je 
vaak toesluit voor de werkelijkheid. 

Ik zie een programma over de juwelen van de Russische
tsarenfamilie. Onvoorstelbare weelde, met een winterpaleis
dat zijn weerga niet kent, je kijkt je ogen uit. Ja ook ik, die
naar dat programma kijk. En dan gaat het over die jaren
van de Russische revolutie en de tijd dat men korte metten
maakte met de tsarenfamilie. En dan zegt de commentator:
ze waren compleet vervreemd van de werkelijkheid, ze
leefden alleen nog maar binnen de muren van hun
paleizen, ze hadden geen flauw idee wat daar buiten
gebeurde en dat terwijl het echt wèl vriendelijke mensen
waren. 

Dat laatste raakte: ‘terwijl het wel vriendelijke mensen waren’, ze het hart op de 
goede plek hadden zitten, maar geen enkele flauwe notie hadden van de nood van 
anderen: bittere armoede. 

En dan denk ik aan de zogeheten rijke jongeling uit Marcus, van wie de leeftijd niet 
vermeld wordt en waarvan we dus helemaal niet weten of het een jongeling was, 
maar rijk was hij wel. En vriendelijk. Hij had het hart echt wel op de goede plaats 
zitten en sterker nog: hij zegt dat hij zich gehouden heeft aan de Tien Woorden, ‘over
dat alles heb ik gewaakt’ zegt hij, ‘van mijn jeugd af aan.’ Ik dacht goed te leven, 
Jezus, ik dacht dat ik op de goede weg was. Jezus kijkt hem aan en krijgt hem lief. 
Bijzonder ontroerend, Jezus ziet mensenharten aan en ziet, voelt, weet dat dit 
mensenhart op de goede plek zit, dat het op een mooie manier klopt. Maar Jezus ziet
ook dat het hart van die mooie mens nog gevangen zit in het materiële, het aardse, 
het bezit. ‘Eén ding ontbreekt je, ga heen, al wat je hebt verkoop het en geef het aan 
de armen en je zult een schat in de hemel hebben, kom dan hierheen en volg mij!’ In 
de lijn van hoe Jezus zijn leerlingen geroepen had en die ‘zomaar zonder praten’ hun
netten hebben verlaten. En niet alleen hun netten, maar ook hun netwerken, hun 
sociale omgeving, ze gaven min of meer alles op en volgden Hem. De rijke mens die 



ook zo graag deel wil hebben aan het Eeuwigheidsleven wordt intens verdrietig. 
‘Bedroefd gaat hij weg, want hij is iemand die vele bezittingen heeft.’ 

Jezus en zijn leerlingen praten er over na. Jezus gebruikt het beeld van de kameel 
en het oog van de naald. Hier had ook vertaald kunnen worden: het dikke 
scheepskoord door het oog van een naald, maar het beeld is het zelfde: al je 
materiële ballast, al wat daarmee ook jouw ego te dik maakt om door een nauw 
poortje te kunnen, het zit je in de weg. Het kapselt je hart in, het doet je handen 
sluiten als een knuist die alles vast wil houden. Op het krampachtige af, want er zit 
natuurlijk diepe angst onder dat je zonder je materie niet kunt leven. En nee, zonder 
materie kunnen wij niet leven, want we hebben voedsel nodig en kleding en een 
onderkomen, maar het gaat om dat te veel, om dat veel te veel dat je in de greep kan
houden. 

De rijke man gaat bedroefd naar huis. En het lijkt er op dat hij afdruipt, dat hij de 
opdracht te zwaar vindt. Over zijn verdere levensweg horen wij niet. Maar zou het 
kunnen zijn dat hij is gaan nadenken, dat hij aan het overwegen en overdenken en 
heroverwegen is gegaan en zich later alsnog aangesloten heeft. Dat houd ik voor 
mogelijk. Zij hart zit wel op de goede plek, en zijn oren zijn wel open. Het is geen 
slechterik, integendeel. Maar misschien had hij een nadere aanwijzing nodig om zijn 
weg te vervolgen, kwam hij tot een inzicht. Misschien was zijn verdrietige reactie ook 
wel die van zelfinzicht, verdriet dat je kunt hebben over jezelf, omdat je niet inzag wat
je bij je diepste zelf, je medemens en God vandaan heeft gehouden.

Er zijn twee lijnen zichtbaar in de beide teksten van vandaag. De sociale 
gerechtigheid, het eerlijk delen van bezit en voedsel. Dat dat wat voor allen is ook 
allen toekomt. Maar er is ook een spirituele lijn, een zielslijn, de lijn van het minder 
materieel en meer geestelijk leven. Van het openbreken van het ingekapseld zijn in 
materie en het opengaan van je hart, dat daarmee een verbinding maakt met 
anderen, met God, en je veel dichter brengt bij jezelf. En dat is niet zo maar 1,2,3 
geregeld. Je hebt je levensweg de tijd om steeds dichter te naderen tot Jezus, tot 
God, tot je naaste, tot jezelf. Waarbij je steeds opnieuw mag bedenken: Niet het vele 
is goed, maar het goede is veel!

Amen


