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Preek Cantatedienst mei 2018, Kloosterkerk, over de rijke man en de arme Lazarus 

 

Er was eens een rijk mens…Geen enkele inleiding vooraf, het verhaal valt met de deur in huis 

en het valt meteen ook met de deur in ons huis, in zoverre wij hier vermoedelijk eerder tot de 

rijken dan tot de armen behoren. 

  Kennen wij armoe? Nee, als je denkt aan de situatie waarin een aanzienlijk deel van de 

wereld in verkeert, waarin mensen door oorlogen of natuurrampen worden getroffen, 

waardoor honger en ziekten kunnen toeslaan;  volken die het moeten hebben van hulp van 

buitenaf die hen soms niet eens kan bereiken. Of als we de beelden op ons laten inwerken van 

mensen die met hun kinderen het aanhoudend geweld hun land ontvluchten, en die tenslotte, 

om in het beeld van het verhaal te blijven, zich bevinden  aan de poort van onze landen, in de 

hoop hier een menselijk bestaan te vinden.  

  Ja, als je denkt aan een aantal mensen in ons land dat leeft in financiële zorgen, mensen met 

een minimum inkomen of daar nog beneden, die het niet meer redden en niet meer weten hoe 

te handelen.  Ze kunnen hun televisie niet meer betalen, moeten hun krant wegdoen. Een 

sportclub voor hun kind zit er niet meer in. Mensen het moeten hebben van voedselbanken, 

die hun huur niet meer kunnen betalen en dakloos worden. Het zijn mensen die buiten de 

gezichtskring blijven van de meesten van ons. Ze wonen niet waar u en ik wonen, ze liggen 

niet aan onze deur of aan onze carport. En het gevaar is, dat we, zoals de rijke man uit ons 

verhaal, hen ook niet zien.    

  Gemeente, laten wij voorzichtig zijn om het beeld van rijkdom op een negatieve wijze in te 

kleuren. Ik zou niet graag de indruk willen wekken dat mensen met hoge inkomens of een 

aanzienlijk vermogen niet zouden weten wat géven is, of wat ‘noblesse oblige’ is. En wie zou 

het een ander misgunnen als hij of zijn familie door hard werken zich een goed bestaan heeft 

opgebouwd. En wie het breed heeft mag het ook breed laten hangen. Denkt u overigens, om 

met de legendarische cabaretier Wim Kan te spreken, dat zo iemand gelukkig is? Nou, reken 

maar. Nee, het is niet zijn rijkdom dat Jezus de man uit ons verhaal een spiegel voorhoudt, 

maar dat hij die arme man aan zijn poort niet ziet!  

  Maar laten wij het verhaal op de voet volgen. Er was eens een rijk mens, die gekleed ging in 

purper en fijn linnen, en dagelijks uitbundig feestvierde. Wat meteen al opvalt, en dat is in een 

bijbels verhaal altijd veelzeggend: die rijke heeft geen naam! Wie wel een naam draagt is die 

arme man, die daar ligt voor het huis van de rijke..Lazarus heet hij. God helpt betekent dat. 

Zijn naam is één grote roep om hulp naar God en niet minder naar dat huis van die rijke man. 

Want hoe kan God die arme anders helpen dan door die rijke? Die zal hem daar toch zien 

liggen en misschien dat er da voor die arme nog voor nog iets zou overschieten van die 

welvoorziene tafels van die rijke man. Maar die zag hem nooit, terwijl die man toch wel eens 

af en toe naar buiten zal zijn gekomen, op weg naar zijn werk of wat ook. Die hem wél zagen 

waren alleen honden, die zijn zweren likten. Maar de rijke zag hem niet. Of hij wilde hem niet 

zien. en daarom blijft hij in het verhaal ook zonder naam. Wat hij voor anderen betekent mag 

geen naam hebben.  

  Gemeente, wat is er toch binnen het christelijk geloof en daarmee ook in de maatschappij in 

de loop der eeuwen ten goede veranderd, als we zien hoe in een beroemd kerkelijk geschrift 

van 1563, de zogenaamde Heidelbergse catechismus,  gedacht werd over armoe. Ik citeer: 

Wat verstaat gij onder de voorzienigheid Gods? Antwoord: De almachtige en 
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alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, 

gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, 

vruchtbare en onvruchtbare jaten, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en 

armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dit 

wijze, oude reformatorische geschrift heeft hier onmiskenbaar meer naar het oude heidense 

voorzienigheidsgeloof geluisterd dan naar het evangelie.  

  En met alle respect voor de prachtige muziek van Bach, waar wij straks naar zullen luisteren: 

de tekst van de cantate ademt af en toe dezelfde achtergrond als dat kerkelijk geschrift uit 

Heidelberg. ‘Ich nehme – zingt daar een stem – ich nehme mein Leiden mit Freuden auf 

mich… Welke bijstandsmoeder zal dat bij de afwas zingen? Ich nehme mein leiden mit 

Freuden auf mich, wer Lazarus’ Plagen geduldig ertragen, den nehmen die Engel zu sich… 

  Jezus staat met zijn verhaal in het hart van het geloof van zijn volk, zoals wij dat kennen uit 

het Aloude Testament. Ik denk aan wat wij lazen uit Jesaja, waarin de profeet het volk 

voorhoudt dat zij zich wél nauwgezet aan de regels van het vasten houden, maar de armen 

vergeten, en hij laat het God zelf zeggen:  Het vasten dat ik verkies, is dat niet: de verdrukten 

bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden 

aan armen zonder huis, je bekommeren om je medemensen? De profeten van Israël hebben tot 

en met Jezus zich steeds het lot van de armen en de zieken aangetrokken, en nooit hebben zij 

zoiets gezegd als: dat is u van God opgelegd. 

    

De arme ligt aan de poort van de rijke. Die plek is zijn laatste kans. Als die man mij nu maar 

ziet…  

  Maar dan maakt het verhaal ineens een wending.  ‘En het geschiedde’, staat er dan ineens 

(althans dat stónd er, helaas is dat weg vertaald).  Want wat we tot nu toe gehoord hebben kun 

je ook nauwelijks geschiedenis noemen. Maar nu komt er wat op gang. Want, zegt de 

verteller: toen stierven die beiden. Die arme stierf. En die rijke stierf. 

  Zouden zij nu elkaar bereiken? Nee, want zij gaan ieder een verschillende kant uit: de arme 

wordt door engelen naar de hemel gedragen, en daar door Abraham aan zijn hart gedrukt als 

zijn eigen zoon. Daar hoeft die arme niets voor te doen. De armen komen zo door het oordeel 

heen. Daar hoef je geen belijdend lid van een kerk voor te zijn of gedoopt te zijn. Een arme – 

om de grote theoloog Noordmans te citeren – een arme  gelooft met zijn zweren. Hij is zijn 

leven lang doende om niet van ellende om te komen en mocht hij daarbij hebben moeten 

stelen, het wordt hem bij voorbaat vergeven. 

   Maar de rijke slaat zijn ogen op in de hel. Hij wordt er niet eens heengedragen. Hij is er om 

zo te zeggen al. Je zou kunnen zeggen: hij is daar al die tijd al geweest. Alleen nu ziet hij het 

pas. Eindelijk slaat hij zijn ogen op, en dringt het hevig en pijnlijk tot hem door, waar hij zich 

bevindt. Want in wezen gaat het in een verhaal als dit er niet om wat er gebeurt na onze dood, 

en of er een hemel is of een hel en waar we dan terecht zullen komen, Het verhaal zegt iets 

over het werkelijke gehalte van ons leven, ons leven hier en nu, het houdt het leven van die 

beide mannen tegen het licht. Dat kan een schrijver, even kijken hoe het menselijk leven er nu 

eigenlijk, laten we zeggen vanuit de hemel, van God uit gezien, uit ziet. Om de hoorder, om u 

en mij voor wie het nog niet te laat is, te zeggen: zo leven jullie mensen op mijn aarde, zó 

onmetelijk van elkaar gescheiden als hel en hemel van elkaar gescheiden zijn. Alleen: wat 

jullie op aarde misschien hemelse gelukzaligheid noemen, dat vrolijke en prachtige leven als 
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God in Frankrijk, louter en alleen voor jezelf, dat noemen wij hierboven ‘hel’ en, mocht je dat 

soms denken, God staat niet aan die kant. God is daar niet. Je bent daar buiten God. Deze God 

staat aan de andere kant, aan de kant van de arme en rechteloze in de wereld. Armoede is een 

valkuil, maar rijkdom is het ook. Veelzeggend is een gebed uit het Spreukenboek: ‘Heer, 

behoed mij voor armoede en rijkdom… 

  Eindelijk gaan dan die rijke man de ogen open. ‘En hij zag Abraham van verre, en hij zag 

Lazarus in diens armen…’. Eindelijk ziét de rijke hem, en hij roept: ‘Abraham, vader, heb 

medelijden met mij en stuur Lazarus naar mij toe, dat hij het topje van zijn vinger in water 

doopt, om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen…’  

  Waarachtig gemeente, nu ziet hij dan voor het eerst die man die daar al die tijd voor zijn 

poort had gelegen, en nóg denkt hij alleen aan zichzelf. ‘Abraham, vader, stuur Lazarus…’ 

Maar Abraham antwoordt: Kind… ‘Kind’… Snijdend is dat, ontroerend bijna als het niet zo 

verdrietig was. Want hij is niet meer het kind dat hij ooit was, toen alles nog open lag.. Hij 

heeft zijn bestemming gemist en hoij kan zijn leven niet meer over doen. ‘Kind…bedenk wel 

dat jij het deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus alleen maar 

ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost en lijd jij pijn…’. Bovendien, er is tussen ons en 

jullie een onoverkomelijke kloof…’ 

  De rijke man begrijpt dat het voor hemzelf  te laat is, maar hij is nog niet uitgesproken. En 

één keer, lijkt het, denkt hij niet aan zichzelf. Hij denkt aan zijn familie. ‘Dan smeek ik u, 

vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb nog vijf broers. Hij kan ze 

dan waarschuwen dat zij niet net als ik in dit oord van pijniging terechtkomen…’    Maar,  

zegt Abraham dan, ‘die hebben Mozes en de profeten toch! Ze kennen hun bijbel toch?’ Ze 

gaan toch wekelijks naar de synagoge, ze gaan toch naar de kerk? Dat moet toch voldoende 

zijn? Maar zoveel vertrouwen heeft die rijke man daar niet in. 

  ‘Nee, vader Abraham’,   roept hij, ‘als iemand van de doden naar ze toekomt, dan zullen ze 

tot inkeer komen!’ U merkt wel, die rijke man kent zijn familie, die kun je niet betrappen op 

enige interesse in zoiets als het geloof, die kennen die hele bijbel niet, niet echt. Misschien 

kennen ze hem helemaal van buiten, maar ze kennen hem niet van binnen. en er moet, 

letterlijk, een wonder gebeuren, iets bóvennatuurlijks, voor dié zich bekeren en hun leven 

veranderen.  

Maar Abraham zegt rustig: ‘Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, dan zullen ze zich 

ook niet laten overtuigen als iemand uit de dood opstaat.’ 

 Aan het eind van zijn evangelie heeft Lucas een verhaal dat dat mooi illustreert: daar 

verschijnt Jezus aan twee leerlingen van hem die, verslagen door Jezus’ dood van de 

hoofdstad terugkeren naar hun dorp. Maar ze herkennen hem niet! Daar is dan toch iemand uit 

de doden opgestaan. Maar ze zien het niet. Pas als Jezus ze nog eens de hele bijbel heeft 

uitgelegd – ‘en hij begon’, staat er,’ bij Mozes en de profeten en legde hun uit al wat daarin op 

hem betrekking had’, toén pas ging het hen dagen… 

   

Nog eenmaal, gemeente: het gaat in een verhaal als dit niet over hoe het er met ons na onze 

dood voorstaat. Daar is de bijbel, in tegenstelling tot wat wij vaak denken, ook niet in 

geïnteresseerd. Het verhaal leert ons met andere ogen kijken naar ons eigen leven nu. Jezus is 

hier in feite in gesprek met u en mij, wier leven nog altijd open ligt, het wáre leven, als een 

ongeboren mogelijkheid, die nog altijd werkelijkheid kan worden. Het gaat om een woord van 
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bóven, als een woord tot inkeer, of zoals Barnard dat in verband met dit verhaal zegt: tot 

inkeer en tot uitkering. Dat hoort bij elkaar: inkeer en uitkering, geloven en leren delen. Dat 

wist ook die kleine groep van Jezus’ volgelingen die het op die Pinksterdag steeds duidelijker 

werd dat de dood van hun meester niet het einde kon zijn van al wat hij hen had geleerd en 

voorgeleefd, en die hun leven gingen verstaan als een roeping om voortaan in zijn geest te 

leven en tegenover wie het maar horen wou over hem te blijven spreken. En, staat er dan,  

allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze 

verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig 

hadden…Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. 

  Ja, dat is een andere manier van leven.  

  Halen wij dat? Nee. Maar als wij niet proberen in die richting te denken en te leven, en niet 

omzien naar onze medemens in nood, nabij of veraf, en dat alles niet ook, steeds opnieuw, 

maatschappelijk en politiek vertalen, mist ons leven zijn bestemming.  
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