
 

PREEKKRACHT Zondag 13 oktober 2019 

Armoede is dichterbij dan we denken 
Te rijk voor Gods koninkrijk? (Lucas 18:18-30) 

Om te lezen 
Lucas 18:18-30 
Lucas 6:20-35 
Lucas 6:36-49 
 
Om te delen 
1. Wat raakt je het meest in het 
verhaal van de rijke man? 
2. Wat is volgens jou: ‘het 
koninkrijk van God’? 
3. Is dit ook jouw vraag: ‘Wat moet 
ik doen om deel te krijgen aan het 
eeuwige leven?’ Of hoeven we 
niets te doen? 
4. Welke blokkade (zonde, 
zondige grondhouding) maakt dat 
de kracht en liefde van God 
koninkrijk niet volop in jou 
stromen? 
5. Wat doet het je dat Jezus de 
rijke man laat gaan zonder hem te 
dwingen het koninkrijk binnen te 
gaan? 
6. Met welke van de genoemde 
doe-dingen ga jij aan de slag? 
 
Websites  
www.josdouma.nl 
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 
 

 
 
 

 

Vandaag staan we stil bij armoede die dichterbij is dan we 
denken. We laten het licht van het evangelie schijnen over deze 
thematiek vanuit het verhaal van de rijke man die een ontmoeting 
heeft met Jezus.  ‘Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het 
eeuwige leven?’ 
 
Over het koninkrijk 
De rijke man vraagt niet: ‘Hoe kom ik in de hemel (na mijn 
sterven)?’ Het ‘eeuwige leven’ gaat over iets anders. In het 
Lucasevangelie is dit verhaal over de rijke man er een in een 
rijtje van vier. Het begint in Lucas 17:20-21. Daar vragen de 
Farizeeën aan Jezus: ‘Wanneer komt het koninkrijk van God?’ En 
dan antwoordt Jezus: ‘De komst van het koninkrijk van God laat 
zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” 
of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt 
binnen uw bereik.’ Daarover brengt Lucas vervolgens vier 
verhalen bij elkaar: (1) De gelijkenis van de vrouw die 
aanhoudend bidt. (2) De gelijkenis van de Farizeeër en de 
tollenaar. (3) Het verhaal van de kleine kinderen die bij Jezus 
worden gebracht. (4) Het verhaal van de rijke man. Met het 
‘eeuwige leven’ wordt niet de hemel bedoeld. Het is een andere 
manier om te spreken over het koninkrijk van God. ‘Hoe kan ik 
het koninkrijk van God binnengaan?’ Dat is de vraag die aan de 
orde is. ‘Hoe kan ik in het hier en nu een leven leiden waarin uw 
kracht en uw liefde volop stromen?’ 
 
Dieper dan de geboden 
‘U kent de geboden’,  zegt Jezus. ‘Daar heb ik me aan gehouden’, 
zegt de rijke man. Jezus ontkent het niet. Hij gaat een stap dieper 
nu. Liefdevol kijkt Jezus de rijke man aan (hij ziet zijn 
kwetsbaarheid en onmacht): ‘Eén ding ontbreekt u’. Wat was in 
het leven van déze rijke man dé blokkade waardoor hij niet echt 
kon participeren in de koninkrijksbeweging van Jezus. Zijn 

hebzucht. Voor ons kan dat ook zijn: trots of hoogmoed, lust of 
jaloersheid, woede of luiheid, of een verborgen zonde. 
 
Schat in de hemel 
De rijke man moet loskomen van zijn bezit. En Jezus weet dat dat 
bij deze man maar op één manier kan: alles verkopen en aan de 
armen geven. En daarna vanuit die nieuwe vrijheid Jezus volgen. 
En ook: ‘Een schat in de hemel bezitten’. Dat is nog weer een 
andere manier van zeggen als het gaat om het koninkrijk van 
God. Het zijn allemaal synoniemen voor die ene werkelijkheid 
van de ontdekking en ervaring die je doet als je in de buurt van 
Jezus bent, de ontdekking en ervaring van Gods nieuwe wereld 
hier op aarde zoals in de hemel: deel krijgen aan het eeuwige 
leven, een schat in de hemel bezitten, het koninkrijk van God 
binnengaan, gered worden. De rijke man werd diepbedroefd. En 
Jezus, die hem nog steeds liefdevol aankijkt (in hem is er een 
onuitsprekelijke, onvoorwaardelijke en onveranderlijke liefde), 
laat hem los. Niemand wordt gedwongen om het koninkrijk 
binnen te gaan. 
 
Wat moeten we doen? 
Dit staat ons te doen, of we nu naar Nederlandse maatstaven rijk 
zijn of arm. (1) Ga bij jezelf na - in de binnenkamer - hoe de 
thema’s hebzucht en vrijgevigheid in jouw leven spelen. Zit je 
vast aan wat je hebt? Zou je jezelf materialistisch noemen? Kan 
Gods vrijgevigheid in jou stromen? (2) Doe iets! (a) Geef in de 
collecte drie keer zoveel geld als je normaal zou doen. Of zeven 
keer zoveel. (b) Houd de komende week je ogen extra open voor 
mensen die arm zijn. Geef geld zonder te gaan analyseren of het 
echt wel goed terecht komt. Jouw verantwoordelijkheid is: 
vrijgevigheid. (c) Leef een week lang van bijvoorbeeld 50 euro. 
Wat gebeurt er allemaal met je als je daarmee bezig gaat? Het zal 
je in elk geval helpen om je in te leven in mensen die arm zijn. 

 

http://www.josdouma.nl/
http://www.levenindekerk.nl/
http://www.plantagekerkzwolle.nl/

