
zondag 25 september 2022 in het Kruispunt 
Schrift en Tafel 

 
 

 

 
lezing oude testament (lector)  Amos 6, 1-10 
Amos 6, 1-10 

6   1 Wee jullie, zorgelozen op de Sion, argelozen op de berg van Samaria, leiders van dit 
uitverkoren volk, tot wie de Israëlieten zich wenden! 2 Trek naar Kalne en bekijk het 
goed; ga van daar naar het grote Hamat en reis dan door naar Gat, waar de Filistijnen 
wonen - zijn jullie sterker dan die koninkrijken of is hun gebied juist groter dan dat van 
jullie? 3 Wee jullie die denken dat de onheilsdag nog ver is en die zelf de heerschappij 
van het geweld dichterbij brengen. 4 Jullie liggen maar op je ivoren bedden, hangen op je 
divans, eten lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal. 5 Luidkeels zingen jullie bij 
de harp, en jullie denken te spelen als David zelf. 6 Uit grote schalen drinken jullie wijn, 
en met de beste olie wrijven jullie je in, maar dat Jozefs volk ten onder gaat, dat deert 
jullie niet. 7 Daarom gaan jullie nu als eersten in ballingschap; het gefeest en geluier is 
voorbij. 8 Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf - zo spreekt de HEER, de God van de 
hemelse machten: Ik verafschuw de trots van Jakobs volk, Ik haat zijn burchten. Daarom 
zal Ik Samaria en al zijn inwoners aan de vijand uitleveren, 9 en als er in een huis nog 
tien mensen overblijven, zullen zij sterven. 10 Als iemand dan het lichaam van een 
bloedverwant uit dat huis wegdraagt om het te verbranden, zal hij vragen aan degene 
die nog binnen is: ‘Is daar bij jou nog iemand over?’ ‘Nee,’ zal deze dan zeggen, ‘maar 
wees toch stil, en noem de naam van de HEER niet!’  
 
lied Liedboek 1012, 1.2.4.   Geef aan de wereld vrede... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 16, 19-31 
Lukas 16, 19-31 

19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en 
fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag 
voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21 Hij hoopte zijn maag te vullen met 
wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden 
aanlopen, die zijn zweren likten. 22 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de 
engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd 
begraven. 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, 
zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24 Hij riep: “Vader Abraham, heb 
medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in 
water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25 Maar 
Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt 
ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar 
lijd jij pijn. 26 Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier 
naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27 
Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader 
stuurt, 28 want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net 
als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” 29 Abraham zei: “Ze hebben Mozes en 
de Profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30 De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, 
maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31 Maar 



Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, zullen ze zich ook niet 
laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’ 
 
lied  Liedboek 647   Voor mensen die naamloos... 
 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---glas--- 

 

"Wat zijn de mensen egoistisch!"  

"Iedereen denkt aan zichzelf en loopt de ander voorbij!" 

 Waarom is dat zo?  

- met deze vraag komt een man naar de rabbijn.  

En de rabbijn zegt: Kijk eens door het raam naar buiten.  

Wat zie je?  

- Nou ja, wat moet ik zien? Mensen natuurlijk,  

die heen en weer lopen.  

- Ja, en kijk nu eens in de spiegel hier.  

Wat zie je?  

- Ja, logisch: ik zie mezelf.  

- Kijk, zegt de rabbijn.  

Je hebt twee keer door een laagje glas gekeken.  

Heb je alleen glas, zie je de andere mensen.  

Maar zodra je er een klein beetje zilver achterdoet,  

dan zie je alleen nog jezelf.  

Daarom zijn de mensen zo. 

 

°°° 

Jezus vertelt de gelijkenis  

van de rijke man en arme Lazarus 

- niet een gebeurtenis, maar een gelijkenis -  

ten overstaan van een aantal farizeeen,  

"die geldgierig waren".  

Zo staat er een paar verzen terug.  

 

Nu kun je zeggen: o gelukkig.  

Wat goed dat wij geen farizeeen zijn.  

Maar dit verhaal is er natuurlijk niet alleen  

voor de farizeeen maar voor iedereen  

die op een of andere manier  

wel eens tegen een zilverlaag aankijkt. 

 

 



Dat zilver, dat geld dus, die rijkdom  

is op zich niet wat Jezus de rijke man verwijt.  

 

We horen er niets over hoe hij zo rijk is geworden.  

Misschien hadden we dat wel graag willen weten. 

Waakzaam als we in onze dagen zijn  

voor sporen van kolonialisme, racisme,  

slavernijverleden, roofkunst,  

prominenten die zich aan fraude schuldig maken. 

 

Rijkdom wordt in de Bijbel doorgaans als een zegen gezien.  

Abraham, die ook voorkomt in de gelijkenis,  

wordt in Genesis beschreven als een rijke boer. 

Geen oordeel daarover in de Bijbel.  

 

Wat deze rijke man wél verweten wordt is dat hij  

de arme niet ziet en niet met hem in relatie treedt  

terwijl hij daartoe genoeg in huis heeft  

en elke dag de kans daartoe.  

 

Rijkdom is in de Bijbel zelden een probleem, 

wel wat je daarmee doet. 

 

De tegenstellingen kunnen groter niet zijn:  

purper en linnen staan voor een leven in luxe.  

Het is elke dag feest.  

Hij hoeft nergens op te letten en kan zich alles permitteren.  

 

Maar de bedelaar voor zijn deur, Lazarus,  

heeft alle menselijke waardigheid verloren.  

Hij is ziek en arm en afhankelijk en alleen.  

 

Van Jezus krijgt deze bedelaar een naam.  

Dat doet Jezus bijna nooit in gelijkenissen.  

Lazarus (=God helpt / heeft geholpen)  

- de rijke krijgt geen naam van Jezus. 

 

Hij geeft de arme een menselijk gezicht. 

 

 

---omkering--- 

 

Dan de omkering en de blik naar de andere kant.  

De rijke ervaart nu wat Lazarus eerst ervoer:  

neergeworpen op een plaats waar je niet weg kunt,  

pijn, honger, dorst, afhankelijk,  

volstrekt sociaal isolement.  



 

En Abraham gaat niet in op het verzoek van de natte vinger  

- en dat is precies wat hij Lazarus aan heeft gedaan.  

 

We moeten wel in gedachten houden: dit is een gelijkenis.  

Jezus vertelt dit niet om duidelijk te maken  

hoe het er in het hiernamaals uitziet  

of aan toe gaat.  

 

Hij wil zeggen: doe iets met je bezit,  

ga contact met een ander maken  

zolang je dat nog kan doen. 

 

 

---relatie--- 

 

De kloof die de rijke in het hiernamaals ervaart  

is er namelijk nu al.  

Er is geen contact.  

 

Hij blijkt Lazarus met naam te kennen,  

maar hij heeft hem geen blik waardig geacht.  

Hij heeft geen contact gemaakt,  

op geen enkele manier.  

 

Er is bij de rijke ook geen enkel inzicht, berouw, nederigheid.  

 

Zelfs in het hiernamaals spreekt hij nog steeds  

over zijn hoofd heen.  

Hij richt zich tot Abraham om  

door Lazarus iets gedaan te krijgen.  

 

Hij heeft, om zo te zeggen, niet geluisterd  

naar wat Johannes de Doper zei in de woestijn:  

denk niet dat je het komende oordeel ontgaat  

omdat je denkt: we hebben Abraham als vader.  

 

 

---appèl--- 

 

Er gaat iets uit van de arme naar de rijke.  

Een appél.  

Een beroep op zijn verantwoordelijkheid.  

Een impuls voor zijn geweten.  

Een stem die tot zijn ziel spreekt.  

Wat doet hij daarmee?  

Dat probeert hij te negeren.  



 

Zo ontdekt hij niet dat dat ontferming is. Voor hemzelf!  

De arme doet ook ontferming voor de rijke,  

door voor zijn deur te liggen.  

 

Hij biedt hem de kans zijn leven op orde te brengen,  

hij biedt hem de kans medemenselijkheid  

en barmhartigheid te doen  

en zo zijn ziel in evenwicht te brengen.  

 

°°° 

Er gaat altijd iets uit van de andere mens.  

 

Wij zijn nooit quitte met de medemens die we ontmoeten,  

een ontmoeting is nooit neutraal.  

We zijn elkaar altijd iets schuldig.  

En we hebben elkaar altijd iets te geven.  

Wat - dat zal blijken als we de relatie aangaan.  

 

Er gaat altijd iets van de ander naar ons uit.  

Ook als een mens volkomen machteloos is.  

 

Lazarus zegt niets, verlangt niets, kan niets doen,  

protesteert niet, maar is daar.  

 

Hij heeft geen enkele macht,  

maar hij heeft een enorm gezag.  

De rijke probeert te doen alsof Lazarus er niet is, 

maar dat is hoe dan ook tot zijn eigen schade. 

 

 

---context--- 

 

Alles in zijn leven vraagt er om  

om een relatie aan te gaan met Lazarus.  

 

Daartoe heeft hij zijn bezit.  

Niet om te hebben en te houden  

maar om er iets mee te doen.  

 

Dat is de lijn die Lucas al langer trekt in zijn evangelie.  

Jezus heeft verteld over de verloren zoon  

die terugkomt en we zien dat de vader,  

hoewel die zoon alles opgemaakt heeft,  

toch zijn bezit weer deelt en daarmee een nieuwe relatie schept.  

 

Dan vertelt Jezus over de onrechtvaardige rentmeester  



die het bezit van zijn meester inzet  

en schulden vermindert om straks vrienden te hebben.  

Geen aanbeveling misschien,  

maar ook hij gebruikt bezit  

om er relatie mee te maken.  

 

En dan vertelt Jezus over deze man,  

die bezit genoeg had om met Lazarus  

in relatie te treden,  

elke dag de kans daartoe,  

maar hij heeft het niet gedaan.  

En dan komt er een moment dat de keuze  

die je elke dag opnieuw hebt gemaakt,  

definitief wordt.  

 

Nico ter Linden verwoordt dat mooi in zijn "Het verhaal gaat":  

“het is alsof de Eeuwige zegt:  

‘Zo hebt u het gewild, zo bent u blijven willen,  

welnu, uw wil geschiede,  

gelijk op de aarde, zo ook nu in de hemel’.”  

 

 

---afstand--- 

 

Deze rijke heeft Lazarus op afstand gehouden.  

Weet dat hij er is, kent zijn naam,  

maar maakt geen contact en spreekt hem niet aan.  

 

We hebben ons bezit om er contacten mee aan te gaan, relatie.  

 

Ik vond het tekenend dat een week geleden,  

op 18 september,  

het 8-uur-journaal opende met de uitkomst  

van een onderzoek waaruit bleek  

dat mensen die in de buurt van een asielzoekerscentrum wonen  

weinig problemen met een azc  

in de buurt hebben,  

maar mensen die er verder vandaan wonen,  

er veel meer op tegen zijn.  

 

 

---helpen--- 

 

Lazarus.  

God helpt.  

En wat doe jij met de mogelijkheden die je hebt?  

 



Wat doe je met wat de Heer je gegeven heeft  

om te helpen?  

 

Ga je contact maken met je medemens,  

of ga je het gezag dat  

van je medemens uitgaat,  

negeren?  

 

We spreken in de kerk vaak over zegen,  

we vinden die belangrijk.  

Goed om er daarbij aan te denken: 

een gezegend bestaan  

is altijd ook een zegenend bestaan.  

 

Bezit kan tot zegen worden.  

Genoeg mensen die aan ons iets kunnen hebben.  

 

Genoeg vluchtenden, hongerigen, behoeftigen, 

zwaar getroffenen, eenzamen,  

genoeg die verlangen naar barmhartigheid.  

 

Die je daardoor ook de kans geven  

je eigen leven een stuk te openen  

en de druk van de zelfgerichtheid te verlichten.  

 

God helpt - de behoeftigen én de zelfbetrokkenen. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
stilte 
 
lied Liedboek 718   God, die leven hebt gegeven... 
 


