Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE
GODS WOORD OP ZONDAG
Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
18e zondag door het jaar C, 31 juli 2022
Inleiding
Hoe ga je om met wat je hebt? Ook als je maar weinig
hebt, gaat deze vraag op. Mag je genieten van wat je
hebt? Er zijn geloofstradities die ieder bezit afzweren,
erger nog: je moet je als het ware schuldig voelen want
je hebt het toch maar gekregen om te delen. Jezus
verbiedt geen bezit, Hij moedigt wel aan om te
genieten met mate. Wat je gekregen hebt, heb je in
bruikleen gekregen om er verstandig mee om te gaan.
En uiteindelijk: alles gaat een keer voorbij…
Evangelie: Lucas 12, 13-21.
In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus: Meester,
zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt.
Maar Jezus antwoordde hem: Man, wie heeft Mij tot
rechter of verdeler over u aangesteld? En Hij sprak tot
hem: Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Want geen
enkel bezit - al is dit nog zo overvloedig - kan uw leven
veilig stellen. Hij vertelde hun de volgende gelijkenis:
Het land van een rijk man had een grote oogst
opgeleverd. Daarom overlegde deze bij zichzelf: Wat
moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst te
bergen. En hij zei: Dit ga ik doen: ik breek mijn
schuren af en bouw grotere: daarin zal ik dan heel mijn
rijkdom aan koren opbergen. Dan zal ik tot mijzelf
zeggen: Man, ge hebt een grote rijkdom liggen, voor
lange jaren; rust nu uit, eet en drink en geniet ervan!
Maar God sprak tot hem: Dwaas! Nog deze nacht komt
men uw leven van u opeisen; en al die voorzieningen
die ge getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat
het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf,
maar niet rijk is bij God.
Ter overweging
Een parabel over geld en bezit. Over iemand die Jezus
vraagt om voor hem te bemiddelen in een
erfeniskwestie en over een rijke die een overvloedige
oogst heeft. Ook vandaag de dag horen we vaak
zeggen dat de rijken steeds rijker worden en de armen
steeds armer. Kijk naar de gigantische salarissen van
sommige topmensen die nóg meer krijgen of
topmensen die met een zeer royale vergoeding de laan

uit worden gestuurd nadat ze grote fouten hebben
gemaakt, ondanks beloften gebeurt dat nog steeds, en
aan de andere kant generaties families die maar niet uit
een lage levensstandaard komen. Daar zit natuurlijk
een hele problematiek achter.
De rijke man heeft een overvloedige oogst. En ja, dan
blijkt zijn schuur te klein. En hij vraagt zich af wat hij
moet doen. Hij komt op het idee om zijn te kleine
schuren af te breken en grotere te bouwen. Daar kan
hij dan al het graan en zijn andere goederen in opslaan.
En dan kan hij tegen zichzelf zeggen: ‘Je hebt daar nu
heel wat liggen, man, je kunt jaren vooruit. Rust nu
maar eens uit, drink en geniet ervan’. Is daar wat mis
mee? Genieten van je inkomen, genieten van wat je
hebt gepresteerd? Nee, daar is niets op tegen. En laten
we eerlijk zijn dat het heel prettig kan zijn en vooral
ook gemakkelijk als je zoveel geld op de bank hebt dat
je je niet voortdurend zorgen hoeft te maken. Het
gevaar alleen is dat het nooit genoeg is, dat we al maar
meer willen. Dat zien we in de maatschappij toch veel
om ons heen. Er moet voortdurend economische groei
zijn, want als dat er niet is dan is er achteruitgang. We
moeten méér, we moeten groeien. Het is eten of
gegeten worden, zo klinkt de keiharde stelregel van de
economie.
En wij leggen dan wel geen voorraadschuren aan,
maar proberen toch wel een appeltje voor de dorst te
hebben. Daar is op zich niets mis mee. Maar waarom
wordt de rijke een dwaas genoemd? Als we goed naar
de tekst kijken dan staat er nogal eens het woordje
‘mijn’. ‘mijn oogst’, ‘mijn schuren’, ‘mijn’ rijkdom.
En dan krijgt hij te horen dat hij een dwaas is en nog
diezelfde nacht zal sterven. En voor wie zijn dan al die
voorraden die je hebt aangelegd? We kennen allemaal
wel de uitdrukkingen: ‘Voor de dood is iedereen
gelijk’. De dood maakt geen verschil tussen arm of
rijk. Maar vooral: ‘Een doodshemd heeft geen
zakken’. Niets van je aardse schatten kun je
meenemen. Het feit dat de man rijk was, is niet de
reden dat de man een dwaas wordt genoemd. De
laatste zin van het evangelie maakt duidelijk waarom
hij zo genoemd wordt: ‘Zo gaat het iemand die
schatten verzamelt voor zichzelf maar niet rijk is bij
God’. Naast het genieten, naast het appeltje voor de
dorst, moeten er ook schatten worden verzameld voor
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God. Met andere woorden: de rijke dacht alleen aan
zichzelf. Jaren kon hij vooruit met zijn graan en
goederen. Geen enkele aandacht voor andere mensen.
Voor wat hij zou kunnen doen met zijn rijkdom voor
hen die het minder goed getroffen hebben. Dáár zit het
probleem. De rijke is te egoïstisch bezig.
‘Zo gaat het met iemand die schatten verzamelt voor
zichzelf maar niet rijk is bij God.’ zegt Jezus. Of
misschien mag je het ook zo lezen: ‘maar zijn rijkdom
niet zoekt voor God of in God.’ De man verzamelde
rijkdommen voor zichzelf. Daarmee mist hij de basis
van ieder geluk: mens word je met anderen. Hij mist
de openheid en betrokkenheid op andere mensen.
Rijkdommen verzamelen, maar geen vriendschappen
aangaan, geen contact maken of toelaten is een
heilloze weg. Ons is een andere weg gegeven, zegt
Jezus: schatten verzamelen, zoeken bij of in God.
Er wordt ons niet verteld wat die schatten, wat die
rijkdommen zijn, maar misschien hoeft dat ook niet.
Want we hoeven bij rijkdom niet alleen te denken aan
geld. Er zijn genoeg mensen hier in Nederland, ook in
onze leefomgeving die financieel net of net niet
kunnen rondkomen. Maar rijkdommen, schatten, is
breder. Natuurlijk: als je financieel geen problemen
hebt dan is het een prima idee om allerlei organisaties
financieel te ondersteunen. Er zijn zoveel goede
organisaties die ons geld nodig hebben om hun goede
werk te kunnen voortzetten. Maar we hebben meer
schatten. Het zijn de rijkdommen die je in de schoot
geworpen worden als je in contact komt of blijft met
de Bron van alle leven. Het gaat om grote woorden van
vriendschap en liefde, van goedheid en
rechtvaardigheid. Grote woorden die ieder voor
zichzelf in heel concrete zaken en ontmoetingen mag
zien gebeuren.
Want ieder van ons heeft een schat in zich. Ook al vind
je van jezelf dat je niet zoveel waard bent, toch is er
iets in jou dat van waarde is voor andere mensen. En
zijn het niet de kleine dingen die het doen?
Uiteindelijk gaat het om God zelf en die vind je pas als
je je niet vastklampt aan schatten die je voor jezelf wilt
houden om ze in grote schuren, in mooie huizen,
beleggingen of spaarrekeningen te bewaren.
Misschien wil Jezus ons wel een zekere zorgeloosheid
voorhouden: kijk eens wat er van je afvalt als je dat
alles niet de hoogste prioriteit geeft, wat er dán vrij
komt voor elkaar, voor God.

Gebed
Heer onze God, roep ons weg uit de vele
bijkomstigheden die ons gevangen houden.
Oriënteer onze wegen op het kompas van uw Rijk en
zijn gerechtigheid. Maak dat Jezus’ boodschap
weerklank vindt in ons hart zodat we vruchtbaar
worden in het aanreiken van hoop en liefde.
Overtuig ons dat daarin ons geluk ligt,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Verhaal
Toen een rijke man, die tijdens zijn leven erg gierig
was geweest, moest sterven, was zijn laatste wens:
‘Leg al het geld dat ik heb bij mij in de kist.’ En men
deed het. Toen hij in de hemel aankwam, zag hij daar
een tafel met de heerlijkste gerechten. Hij had honger
en vroeg: ‘Wat kost die lekkere vis?’ ‘Eén cent’, was
het antwoord. ‘En wat kost dat mooie brood?’ vroeg
de gierigaard, ‘en dat vlees en die drank?’ Steeds was
het antwoord hetzelfde: ‘Slechts één cent.’ ‘Wat
goed’, dacht de vrek, ‘dat ik zoveel geld heb
meegenomen. Het is allemaal erg goedkoop.’ En hij
gaf één cent. De verkoper pakte de cent aan en bekeek
hem nauwkeurig. ‘Die is hier niet geldig’, zei hij ten
slotte. ‘Daarmee kun je hier niet betalen. Wij
accepteren hier alleen maar geld dat je aan anderen
hebt weggegeven. Niet het geld dat je van anderen
genomen hebt!’ De rijke man sloeg zijn ogen neer.
Zulk geld had hij niet.

Mededelingen
Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn
te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.
Mocht u niet over internet beschikken dan is de
uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief.
Alle goeds en een fijn weekend gewenst
Het pastoresteam
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Voor de kinderen

Verhaal

Jezus vertelt het verhaal van een man die zijn toekomst
veilig probeerde te stellen, door zijn bezit te vergroten:
‘Een rijke man heeft een groot stuk land dat vol staat
met koren. Hij denkt: Wat moet ik doen? In mijn
schuren is niet genoeg plaats voor al het graan. Dan
denkt de man: Weet je wat? Ik breek mijn oude
schuren af en ik bouw nieuwe schuren die veel groter
zijn. Daarin bewaar ik dan het graan en al mijn bezit.
Dan kan ik tegen mezelf zeggen: Zo, nu ben ik rijk. Ik
heb genoeg om jaren van te leven! Ik ga nu lekker
uitrusten, eten, drinken en feestvieren. Maar God zegt
tegen hem: ‘Je bent een domme man. Want vannacht
zul je sterven. En voor wie is dan je rijkdom?’’ Toen
zei Jezus: ‘Zo loopt het af met iemand die alleen maar
leeft om rijk te worden. Want zo iemand heeft wel heel
veel bezit, maar bij God heeft hij bijna niets.’
(Bijbel in Gewone Taal)

Koning Midas had eens een tovenaar geholpen die
verdwaald was in een bos, omdat hij zijn toverboek
kwijt was geraakt. De tovenaar was zo blij, dat de
koning van hem een wens mocht doen. Hij mocht alles
wensen wat zijn hartje begeerde. Nu was de koning al
vreselijk rijk, maar toch wilde hij nog meer hebben.
Daarom zei hij: "Ik wens dat alles wat ik aanraak in
goud zal veranderen!" Nou, in het begin vond de
koning het geweldig! Een steen die hij aanraakte
veranderde zomaar in een klomp goud en dat gebeurde
ook met een bloem of met de tak van een boom. Nu
was hij de rijkste man van heel de wereld! Zelfs het
water uit zijn kraan veranderde in goud! Dat moest
gevierd worden! De koning liet een feestmaal
aanrichten; alleen de allerrijkste mensen werden
uitgenodigd. De heerlijkste spijzen werden opgediend.
Op het bord van Midas lag een lekker malse biefstuk.
De koning sneed er een stukje van af en bracht het vol
verwachting naar zijn mond. Maar... wat een schrik!
Hij beet bijna zijn tanden stuk, want het vlees is
veranderd in een gouden massa! Hetzelfde gebeurde
met zijn aardappelen, zijn groente en de wijn in zijn
glas zodra hij het aanraakte De gasten keken
machteloos toe. Wat hem eerst een zegen leek, was nu
een vloek geworden. Toen zag hij pas goed hoe erg hij
verblind was door geld en rijkdom! Zo kon hij niet
verder leven. Hij zal nog verhongeren en omkomen
van de dorst!
Koning Midas twijfelt geen moment. Hij zocht de
tovenaar op en vroeg hem of hij de betovering
ongedaan wilde maken. "Dat wil ik wel doen,"
antwoordde de tovenaar, "maar dan moet je wel
beloven om voortaan de helft van alles wat je bezit aan
de armen te geven!" De koning beloofde het uit de
grond van zijn hart, want hij besefte nu heel goed hoe
dom hij was geweest!

De man dacht alleen maar aan zichzelf en vergat de
mensen om hem heen en vergat God. Jezus noemt hem
dom, want wat heb je aan spullen en geld, als je er niet
iets goeds mee doet?
Wat is rijk zijn? Is dat veel geld op de bank hebben, of
veel speelgoed of veel spullen in je huis? Of zijn het
misschien hele andere dingen die maken dat we ons
rijk voelen? Waar word jij zelf eigenlijk gelukkig van?
Gebed om niet te vergeten te delen
Goede God,
alles wat we hebben, hebben we gekregen.
Onze ogen, ons haar,
onze handen, voeten en ons hart,
we hebben het allemaal van U gekregen.
Ook de wereld waarin we leven
is een cadeautje van U aan ons.
Toch proberen we ook zelf te zorgen
dat het goed gaat met ons.
We doen ons best op school
en we sparen en verzamelen geld en spulletjes
die we nodig denken te hebben.
Als we niet oppassen worden we daar hebberig van.
We willen teveel hebben
en vergeten te delen met anderen.
Help ons om nooit te vergeten
dat we op deze wereld zijn
om er samen iets moois van te maken
door ook elkaar iets te gunnen.
Dan volgen we het voorbeeld van Jezus
uw lieve Zoon. Amen.
Kinderwoorddienst.nl

