
zondag 14 oktober 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Deuteronomium 15, 1-11 

1  Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. 
2  Dat houdt het volgende in: elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft geleend 
zijn schuld kwijtschelden; hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen, 
want de kwijtschelding is afgekondigd in de naam van de HEER. 
3  Van een buitenlander mag u wel betaling vorderen, maar wat u van een volksgenoot te 
goed hebt moet u kwijtschelden. 
4  Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de HEER u zegenen in het land 
dat hij u in bezit zal geven, 
5  tenminste, als u hem gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig 
naleeft; 
6  dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken 
leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht 
uitoefenen, maar zij niet over u. 
7  Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw God, u zal geven toch iemand uit 
uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak 
houden, 
8  maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft. 
9  Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het jaar van de 
kwijtschelding, komt eraan-waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en 
hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de HEER zijn nood klaagt om wat u hem hebt 
aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. 
10  Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de HEER, uw God, zal u erom zegenen in 
alles wat u doet en onderneemt. 
11  Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn 
tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. 
 
lied Liedboek 119 a    Uw woord omvat mijn leven... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Marcus 10, 17-31 

17  Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën 
viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 
18  Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. 
19  U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals 
getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 
20  Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ 
21  Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, 
verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel 
bezitten; kom dan terug en volg mij.’ 
22  Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had 
namelijk veel bezittingen. 



23  Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om 
het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 
24  De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: 
‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: 
25  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.’ 
26  Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered 
worden?’ 
27  Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God 
is alles mogelijk.’ 
28  Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’ 
29  Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, 
huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, 
30  zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, 
huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige 
leven. 
31  Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’ 
 
lied  Liedboek 843   Wat te kiezen... 
 
 
schilderen bij een bijbelverhaal - reacties 
 
 
 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---de zegen--- 

 

Eigenlijk zie ik het zo gauw nog niemand van ons deze man nadoen.  

 

Op de knieën vallen voor welke meester of goeroe dan ook  

en vragen: wat moet ik doen  

om het eeuwige leven binnen te gaan?  

 

Wij vallen zo gauw voor niemand op de knie.  

En ik betwijfel ook dat het eeuwige leven  

zo'n prioriteit heeft bij de meesten van ons.  

We richten ons meer op het leven hier.  

 

Maar wat we, denk ik, wel allen hebben:  

de behoefte dat het "goed komt" met ons leven.  

Dat het een geheel is, echt is,  

dat iets of iemand zegt: het is goed zo.  

Zeg maar: de zegen over ons bestaan.  



 

En misschien zijn we dan toch weer niet zo heel ver  

van deze man vandaan.  

 

In het stuk dat hiervoor staat had Jezus de kinderen gezegend.  

En gezegd dat je alleen met de houding  

van een kind het koninkrijk binnen zou kunnen gaan.  

En daarna had Jezus de kinderen omarmd,  

hun de handen opgelegd en gezegend. 

 

Deze mens heeft dat misschien gezien  

en was onder de indruk van de sfeer  

van liefde en verbondenheid die er uit spreekt.  

En hij dacht: die zegen, die de kinderen van Jezus ontvangen,  

die zou ik ook graag willen.  

De zegen van Jezus en weten:  

het is goed zoals het is.  

Je leven komt goed terecht. 

 

 

En inderdaad: liefde en verbondenheid is wat ook hij merkt van Jezus.  

Hij is een mens van de geboden en Jezus houdt van hem.  

Een mens die een voorbeeld is voor anderen.  

Een mens waarvan je zegt:  

was iedereen maar zo, dan hadden we een vredige wereld. 

 

 

En dan zegt Jezus dus: nog één ding:  

Geef weg wat je hebt en help er de armen mee.  

 

En dat kan hij niet. Te moeilijk voor hem.  

Hij is rijk.  

 

"De rijke jongeling" staat er vaak boven dit gedeelte,  

maar dat komt uit het Matteus-evangelie.  

Markus zegt niets over de leeftijd.  

 

 

 

---de norm--- 

 

Waarom is dat eigenlijk niet genoeg,  

dat hij alle geboden onderhoudt?  

Waarom is Jezus daar niet tevreden mee?  

 

Als alle mensen het zo deden als hij,  

dan was de wereld toch in orde?  



 

Is dat om te zeggen: niemand houdt alle geboden? 

 

"Wanneer komt de Messias?" is een vraag in de joodse traditie.  

En het antwoord is:  

"Als alle joden één dag lang alle geboden onderhouden"  

 

Alle 613 geboden zijn dan bedoeld.  

Het koninkrijk op aarde.  

De wereld zoals die bedoeld is.  

 

Maar ook als dat niet kan - als deze man,  

dit voorbeeld voor allen,  

deze rechtvaardige mens,  

deze steunpilaar van de maatschappij niet de hemel in komt,  

- ja, wie dan wel?  

 

Misschien moeten we deze tekst niet al te snel lezen met de gedachte:  

dus dat is de nieuwe norm voor allen.  

Jezus zegt niet: alle rijken moeten alles weggeven  

en aan de armen geven.  

 

 

Wat moet ik doen...? - was zijn vraag.  

En hij denkt aan geboden, waarden, normen. 

 

In de ontmoeting met Jezus merkt hij dat wat hij zoekt  

juist niet iets met "doen" is, maar met laten.  

 

Loslaten.  

 

Dat is wat hij niet kan.  

Deze man kan niet vrij zijn als hij niet loslaat.  

Hij zit vast aan wat hij heeft.  

 

Er zijn meer mensen geweest in de geschiedenis van de kerk  

die dit hebben gevoeld.  

Bij voorbeeld Franciscus van Assisi.  

Een rijkeluiszoon.  

 

Op de marktplaats gaf hij zijn bezit weg  

en gooide hij zijn steenrijke vader  

de dure kleren voor de voeten  

en koos voor armoede.  

En hij merkte iets van die zegen.  

 

Van de stem over zijn leven: het is goed.  



 

En als wij vandaag ons bezig houden  

met de teksten en het leven van Franciscus,  

dan merken we daar vaak ook nog wat van.  

 

In het Marcusevangelie ging het tot nu toe vaak  

over dat de leerlingen de woorden van Jezus  

niet begrijpen.  

Zij kibbelen over wie de belangrijkste is maar wat Jezus zegt  

dat begrijpen ze niet.  

Nou, deze mens begrijpt de woorden van Jezus wel.  

En hij merkt dat wat Jezus wil hem teveel kost.  

 

Dat hij niet in staat is die stap van Franciscus te zetten.  

Verdrietig gaat hij weg.  

Dat kan dus ook.  

Dat je van de ontmoeting met Jezus niet blij wordt maar verdrietig.  

 

Jezus zegt dat het moeilijk is.  

Onvoorstelbaar moeilijk voor rijke mensen om los te laten.  

Zo onmogelijk als een kameel door het oog van de naald gaat. 

 

 

---de kameel--- 

 

Een kameel door het oog van de naald?  

Waarom zegt Jezus dat zo?  

Dat beeld is niet erg plausibel.  

Misschien is het toch een keer goed om over het verstaan iets te zeggen.  

 

 

In de middeleeuwen ontstond de uitleg die zegt  

dat het ‘oog van de naald’ de naam zou zijn  

van een klein poortje in de stadsmuur van Jeruzalem.  

Een kameel zou inderdaad wél door dit ‘oog van de naald’  

kunnen kruipen, maar omdat het poortje zo nauw is,  

zou de kameel van alle bepakking  

ontdaan moeten worden en  

op zijn knieën naar binnen schuifelen.  

Dit idee is vaak herhaald, want het maakte  

de uitspraak van Jezus plausibel.  

Maar er is geen enkele aanwijzing voor het bestaan van zo’n poortje.  

Er is nooit iets over zo'n poortje gevonden,  

archeologisch niet en literair niet.  

 

 



Dan is er nog een andere uitleg en die baseert zich  

op enkele late handschriften van het NT.  

Daar staat ipv "kamelos" het woord "kamilos"  

en dat betekent scheepstouw.  

Een letter verschil.  

Dan heeft Jezus het dus over de onmogelijkheid  

dat een scheepstouw door het oog van een naald past  

- en dat is ook een sluitend beeld.  

Dan zou er dus sprake zijn van een simpele verschrijving.  

 

Eigenlijk vind ik dit de meest aannemelijke verklaring.  

 

 

"Waarom hebben dan niet alle bijbeluitgaven  

de tekst met het scheepstouw?"  

zult u misschien vragen.  

 

Daar zijn drie redenen voor:  

 

de eerste is dat de tekst met het touw dus  

van vrij late datum is en dus ook  

een latere correctie van een vermeende fout  

zou kunnen zijn.  

 

En de tweede reden is dat er in het jodendom  

spreekwoorden bestaan die in de buurt komen  

van wat Jezus zegt.  

Bijvoorbeeld het spreekwoord:  

"Een olifant kan niet door het oog van een naald...".  

En als dat destijds van een olifant werd gezegd,  

waarom zou dat dan van een kameel niet kunnen?  

 

En de derde reden is dat de kameel beter past  

in de verteltrant van Jezus.  

Want een kameel kan wel van last ontdaan worden,  

zoals rijke mensen van hun rijkdom,  

maar een touw kan van niets ontdaan worden.  

 

En zo blijft de onzekerheid bestaan over wat  

de oorspronkelijke woorden van Jezus zouden kunnen zijn  

en zullen we het waarschijnlijk nooit te weten komen.  

 

 

En nu we toch bij de kameel zijn:  

bij het schilderen hebben we altijd leuke discussies,  

en nu was de vraag of er nou  



een kameel of een dromedaris  

op het schilderij had moeten staan.  

 

Nou, dat heb ik opgezocht: de kameel die in Palestina voorkwam  

was naar alle waarschijnlijkheid de camelus dromedarius.  

Overal waar de kameel in de bijbel voorkomt is dus  

de eenbultige bedoeld.  

Wij zijn gewend onderscheid te maken  

tussen de (tweebultige) kameel  

en de (eenbultige) dromedaris.  

In de oudheid maakte men dat verschil niet,  

beide werden aangeduid als kameel.  

 

Dus, ook al is er van alles op de kameel aan te merken,  

het plaatje klopt, hij moet eenbultig zijn... 

 

 

Na dit zijstraatje uitleg moet ik misschien oppassen.  

 

Want je kan je natuurlijk helemaal verliezen  

in het ontstaan van de tekst,  

zodat je de bedoeling van Jezus uit het oog verliest.  

 

En die is wel duidelijk.  

Geld en goed maakt het je ontzettend moeilijk  

om vrij te zijn voor de toekomst van God.  

 

 

En in het begin heb ik gezegd:  

we moeten dat weggeven van rijkdom  

niet als voor allen geldende norm opvatten.  

 

Dat is ook zo.  

Maar daarmee zijn we er niet van af.  

 

Want nadat deze ene man van Jezus is weggegaan  

staat er meteen:  

Jezus kijkt rond. 

 

Het betreft niet alleen deze ene!  

 

Het gaat om dingen die allen ter harte moeten nemen.  

En dan zegt Jezus dat met de kameel... 

 

Voor ieder mens is dat moeilijk. 

 

 



 

---de stijl van leven--- 

 

De schat in de hemel en de schatten op aarde 

 - die zijn geen familie van elkaar.  

 

De dingen van het leven,  

alles waar je dagelijks houvast en zekerheid  

aan ontleent,  

kan ons zo in beslag nemen dat we  

aan de diepere waarden van het leven voorbijgaan.  

Dat we de zegen over ons bestaan niet kunnen voelen.  

 

Dat we niet kunnen horen dat het goed is.  

 

Je kunt een wereld winnen maar je ziel verliezen, zei Jezus ooit.  

 

Zolang je vastzit aan wie je bent en wat je hebt,  

ben je niet open voor God en  

voor wat hij wil,  

en voor je eigen bestemming.  

 

Dan is wat je zelf wilt het eerste.  

 

"Eerst jezelf loslaten" zei Meister Eckhart,  

"dan heb je ook al de dingen los gelaten".  

 

... 

 

Wat moet ik doen, vroeg de man  

die de zegen over zijn bestaan wilde.  

Maar met het doen van de man zat het wel goed,  

maar niet met het loslaten.  

Hij snapte het wel, maar hij kon het niet.  

 

Een levensgeheim, een geheim dus  

waar je een leven lang mee bezig bent.  

 

Loslaten.  

 

We weten niet wat er uit deze man geworden is,  

de bijbel zegt niets meer over hem.  

 

Max Brod, een joodse schrijver,  

(Praag, vriend v Franz Kafka) 

heeft een Jezus-roman geschreven  

met de titel "Der Meister".  



 

Hij laat daarin deze rijke man  

na zijn teleurstellende aftocht  

toch weer de weg terugvinden naar Jezus.  

 

Aan het eind van het boek staat hij daar met de anderen  

en ziet Jezus aan het kruis.  

Op dat moment, waar hij ziet hoe Jezus  

zijn aardse leven loslaat,  

wordt hem duidelijk,  

hoe groot die innerlijke vrijheid was,  

waartoe Jezus hem wilde roepen.  

De zegen over zijn leven.  

 

Want wat de man niet kon, dat zal Jezus straks wel doen.  

Zelfverloochening,  

overgave,  

vertrouwen op de God  

die niet zichtbaar is maar wel gezocht en vertrouwd kan worden.  

 

Loslaten om anderen het leven mogelijk te maken. 

 

De zegen over het leven,  

die heeft met anderen te maken.  

 

Zegen verbindt ons altijd met de anderen  

die met ons leven,  

die na ons komen,  

die het moeilijker hebben dan wij.  

 

Wie kracht of bezit of tijd met hen kan delen,  

die zal iets van de zegen merken. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 816   Dat wij onszelf gewonnen geven... 
 
 
 


