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Gemeente van onze Heer, 
 
I 
Vorig weekend was ik in mijn geboortedorp. We hadden daar een reünie van de 
jeugdvereniging van de kerk. Sommigen had ik in 30 jaar niet meer teruggezien. 
In die tijd, we waren 15, 16, 17 jaar, kwamen we elke vrijdagavond samen om een 
onderwerp te bespreken. Omdat ik secretaris van die club was en de schriftjes met 
verslagen heb bewaard is dat grotendeels terug te lezen. Waar hadden we het over? 
Over euthanasie, over samenwonen, over de aard van het Schriftgezag (kom daar 
nu eens om), over abortus. “Gerard geeft wat informatie en Jos laat ons een paar 
illustraties zien”. En zoals dat gaat op die leeftijd, we wisten al heel wat en we wisten 
al heel wat zeker. 
 
Op één van de avonden hebben we volgens het verslag het wereldspel gespeeld. 
‘Met het wereldspel maak je op speelse wijze kennis met de ongelijke verdeling 
tussen rijk en arm in de wereld. De bedoeling is om zo met elkaar in gesprek te raken 
over de armoedeproblematiek’. Dat deden we dan ook, waarbij één conclusie was 
dat het om meer zou moeten gaan dan liefdadigheid, maar dat er ook structureel er 
het een en ander veranderen moest. 
Maar, hoe eigenwijs we ook waren, we hebben toen 30 jaar geleden het 
armoedeprobleem blijkbaar niet op kunnen lossen. 
 
II 
Vandaag gaat het over de rijke man en de arme Lazarus. 
Het is ongelijk verdeeld in de wereld. Iets van alle tijden? Onoplosbaar? Jezus zegt 
ergens: ‘De armen hebt gij altijd bij u’ (Mat. 26) – en dat lijkt in die zelfde richting te 
gaan: er zullen altijd arme mensen zijn, zo goed als er altijd rijken blijven. Dat is nu 
eenmaal zo. Maar: klopt dat wel? Ik kom er op terug. 
 
Voordat we dieper ingaan op de gelijkenis, eerst nog een opmerking vooraf. 
Want het onderwerp vandaag raakt natuurlijk aan wat wij toen 30 jaar geleden al 
bespraken: de kloof tussen arm en rijk. Maar er is wel een belangrijk verschil. 
Wij noemen het bijvoorbeeld al gauw: de armoedeproblematiek, of we hebben 
tegenwoordig de discussie over ontwikkelingssamenwerking. Helpt dat nou wel, of is 
dat juist contraproductief? Om van de befaamde strijkstok maar niet te spreken. 
Wij hebben het over de crisis van de economie, of over koopkrachtplaatjes die onder 
druk staan, of weet ik wat.  
Dat is allemaal belangrijk en ook wel begrijpelijk dat het daarover gaat, maar op die 
manier is het bijna altijd een abstract, afstandelijk, theoretische benadering.  
 
De bijbel spreekt nooit over ‘de’ armoedeproblematiek. Jezus houdt geen 
economisch of politiek betoog, maar vertelt bij voorkeur verhalen, gelijkenissen, 
gebruikt beelden, spreekt concrete taal. Hoewel het onderwerp misschien 
vergelijkbaar is, is de benadering compleet anders. Jezus vertelt een verhaal, over 
twee mensen, over hun relatie of beter hun gebrek aan relatie, en over de verbanden 
waarin zij leven. Hoe wonderlijk deze gelijkenis ook is, met beelden vanuit hemel en 
hel, zo lijkt het, het is toch een verhaal over mensen, over mensen in hun relaties. 
Geen abstract betoog, maar een concreet verhaal, om jezelf in te herkennen. 



III 
Een paar opmerkingen bij de gelijkenis. 
Het is een verhaal in twee bedrijven. 
Het eerste speelt zich af hier op aarde. Een rijke man leeft in overdaad en viert elke 
dag feest viert. Bij de deur, op zijn stoep, ligt de arme Lazarus. Hij hoopt wat op te 
kunnen scharrelen van de restjes, maar zelfs dat zit er niet in. De enigen die hem 
gezelschap houden zijn de honden die zijn zweren komen likken. 
Dat is het eerste toneel. Het volgende – het grootste gedeelte van het verhaal – 
speelt zich af in het dodenrijk, zoals er staat. 
De verhoudingen die er op aarde bestonden zijn nu volledig omgekeerd. De bordjes 
verhangen, zoals dat zo mooi heet. Als de rijke zich daar over beklaagt, krijgt hij te 
horen dat hij ‘tijdens zijn leven het goede ontvangen heeft, terwijl Lazarus niets dan 
ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij troost, en lijd jij pijn’(vers 25). 
Wat moet je daar van vinden? 
Is dat nou een bevredigende voorstelling van zaken, dat na dit leven de 
verhoudingen eenvoudigweg worden omgekeerd? 
 
Er zullen mensen zijn die zeggen: net goed. Uiteindelijk zegeviert de gerechtigheid. 
Die rijke man krijgt gewoon niet anders dan zijn verdiende loon. Hij zag bij zijn leven 
niet om naar de arme Lazarus en hij dacht er stiekem misschien mee weg te komen, 
maar zo werkt dat dus niet. Op het eind krijgt ieder wat hij verdient. Laat het maar 
een waarschuwing zijn voor wie vandaag zich schaamteloos in zijn rijkdom wentelt. 
Je zou je zo’n reactie voor kunnen stellen, als mensen in dit leven zwaar te lijden 
hebben. Misschien heeft het zo in het verleden ook wel gewerkt, als troost, of…: als 
stoplap. De armen die niet zelden ook door de kerk zoet werden gehouden met 
vergelijkbare praatjes: nu lijd je misschien armoe, maar straks – in de hemel – zul je 
de zaligheid genieten. Wat weegt het lijden van de korte levenstijd nu op tegen de 
heerlijkheid die eeuwig duurt? 
Er is geen mens die zich daardoor meer laat afschepen en je vraagt je weleens af of 
ze dat vroeger ook wel echt hebben gedaan. 
 
Er is nog een andere moeilijkheid bij de idee dat scheve verhouding eenvoudigweg 
worden omgekeerd. In feite blijft de scheefheid dan gewoon bestaan, alleen dan 
omgekeerd. 
Als de bordjes worden verhangen, geldt nog steeds dat de ene partij aan de goede, 
de andere aan de verkeerde kant van de streep staat. De streep zelf is er niet door 
uitgewist. 
Vergelijk het maar met revoluties in de menselijke geschiedenis. Als de slaven zich 
bevrijd hebben, hoe vaak zie je dan niet dat de uitbuiting gewoon doorgaat, met 
nieuwe heren en nieuwe slaven. De revolutie die haar eigen kinderen verslindt. 
Er spreekt iets van wraakzucht uit een dergelijke voorstelling. 
Niet dat je dat Lazarus hoort zeggen. Hij komt sowieso niet aan het woord. Je ziet 
hem geen lange neus naar de rijke maken: lekker puh.  
Maar het is meer dat wij zulke gedachten hebben.  
 
Eén van de verklaringen die ik las, legt de vinger op dat punt, als hij de vraag stelt: 
‘Hoe komt het toch, dat men altijd weer de rijke tot een moreel slecht mens wil 
maken?’  
We doen alsof die rijke gierig is. Maar als je alle dagen feest viert, dan ben je niet 
gierig. Dan zit je in ieder geval niet aan je geld vast. 



Bovendien, verklaart deze uitlegger. Bedelaars zijn wel arm, maar niet gek. Als hij 
niet zeker zou weten dat er bij deze rijke wat te halen valt, zou Lazarus zich niet eens 
bij zijn deur hebben geposteerd. Dan was hij wel ergens anders heen gegaan. 
Het schijnt zelfs zo te zijn dat een arme, of liever een groep arme bedelaars op jouw 
stoep, statusverhogend werkte. Dat laat namelijk zien dat je een gul mens bent. Bij 
jou is iets te halen (cf. Bouwman). 
Ik vond dat wel een verrassende invalshoek. 
Het gaat, nog steeds volgens deze verklaring, er niet zozeer om dat Lazarus niks 
krijgt – dat staat er ook niet – maar wat geschetst wordt is zijn beschamende situatie 
(de honden die zijn zweren likken). Die situatie is een onuitgesproken aanklacht 
tegenover de rijke. 
’t Is niet zo dat de rijke slecht is, omdat hij rijk is; want dan zou Lazarus goed zijn, 
omdat hij arm is – dat is te kort door de bocht. 
Waar deze gelijkenis de vinger op legt is op het beschamende van de armoede; op 
het onrechtvaardige van scheve verhoudingen, en dus toch wel weer op het in 
gebreke blijven van de rijke in deze gelijkenis en van rijken in het algemeen.  
Waar bestaande, onrechtvaardige verhoudingen worden gecontinueerd, daar is 
sprake van onrecht. Geen noodlot, maar onrecht. En het onrecht komt het scherpst 
aan het licht in de meest persoonlijke verhoudingen. Daar wordt het gevoeld. In 
anoniem gemaakte economische transacties is onrecht abstract geworden. In het 
directe menselijke contact kun je daar niet meer in wegvluchten, in die abstractie. 
Juist het verhaal, de gelijkenis, benadrukt dat. 
 
 
IV 
De strekking van het verhaal ontvouwt zich in die tweede, uitgebreide, scène. We zijn 
getuige van een dialoog in het dodenrijk. Maar het is geen gesprek tussen de rijke en 
de arme Lazarus. Het contact tussen die twee blijft gestoord, komt niet tot stand. 
De rijke man ziet ‘in de verte’ dat Lazarus ‘aan de zijde van Abraham’ is – letterlijk: in 
diens schoot. Lazarus wordt gekoesterd; hij wordt gekweld. 
En dan richt hij zich tot Abraham. Eerst vraagt hij om verlichting. ‘Stuur Lazarus naar 
mij toe om mijn tong te verkoelen’. Maar het antwoord is dat er nu een 
onoverbrugbare kloof tussen beiden is. Ze zijn definitief onbereikbaar voor elkaar 
geworden. 
Dan vraagt hij, of Lazarus niet naar zijn huis gestuurd kan worden. Want als het er zo 
voor staat, dan is het beter dat zijn vijf broers gewaarschuwd worden. 
Het antwoord is dat die broers – de mensen op aarde – genoegzaam kunnen weten 
hoe ze met de armen om moeten gaan. Het staat allemaal geschreven in de Wet en 
de Profeten. 
Ja, dat mag zo zijn, maar als iemand van de overkant, van de doden komt, dan 
zullen ze pas tot inkeer komen. Dat overtuigt pas echt. 
Nee, zegt Abraham en maakt daarmee een einde aan het gesprek: Als ze niet naar 
de Wet en de Profeten luisteren, zullen ze ook niet overtuigd worden, zelfs niet als 
iemand uit de doden opstaat. 
 
Armoede is een onrecht. 
Dat is de onontkoombare boodschap 
Dat staat als het ware met koeienletters bij wijze van spreken op elke bladzijde in de 
Wet en de Profeten. 
Omdat armoede onrecht is, worden de rijken aangeklaagd, voor zover ze deze 
situatie in stand houden of zelfs verergeren.  



Ook dat lijkt me een onontkoombare conclusie. Liefdadigheid is dan geen oplossing. 
’t Is niet verkeerd, ’t is ook niet verboden, maar het is niet afdoende. Want 
liefdadigheid laat scheve verhoudingen ongemoeid. 
Maar wat dan wel? 
Je kunt toch niet in je eentje die wereldwijde problematiek oplossen, de hele schuld 
van bestaande wanverhoudingen op je nek nemen? We laten ons in de kerk toch 
geen collectief schuldgevoel meer aanpraten. 
 
Nee, dat moet ook niet. En de problematiek oplossen, dat kan ook niet. Je kunt ‘de’ 
problematiek – het geheel – niet oplossen, maar je kunt wel, ieder op een eigen 
manier, het probleem – de situatie – aanpakken. 
Dat is precies het spoor waar deze gelijkenis ons op wil zetten. 
 
V 
Kern is de verhouding tussen die twee, de rijke en de arme. 
Of beter, het gebrek aan verhouding. Er is een onoverbrugbare kloof. 
In de eerste scène feitelijk; in de tweede dan ook als een consequentie principieel.  
Bij leven had de rijke man de arme aan zijn poort werkelijk kunnen zien . Hij had wat 
aan zijn situatie kunnen doen. Hij heeft dat nagelaten. En dan is het ook te laat, is de 
harde boodschap. 
Zijn broers, om wie hij zich nu zo’n zorgen maakt, verkeren in dezelfde positie als hij 
bij zijn leven. Ze hebben Mozes en de Profeten, ze weten, kunnen weten, wat hun 
verantwoordelijkheid is, daar hoeft geen enkel misverstand over te bestaan. 
Wij die leven, met de armen om ons heen, wij worden door deze gelijkenis bepaald 
bij wat er hier en nu van ons gevraagd wordt. 
 
De arme ligt aan de poort van de rijke. 
Hij ligt daar niet, als het object van de eventuele vrijgevigheid van de rijke. Dan is de 
rijke de weldoener en de arme degene die dankbaar knikt. 
Maar juist dat is een scheve verhouding. 
De arme ligt aan de poort, juist omgekeerd, als de weldoener voor de rijke 
(Naastepad). Als de vleesgeworden mogelijkheid voor de rijke om iets goeds te 
doen, om zijn verantwoordelijkheid gestalte te geven, niet in het abstracte of 
algemene, maar heel concreet, aan deze, reële, unieke, mens. 
Dat is de verrassende boodschap die onder deze gelijkenis ligt. 
 
VI 
Als Jezus dus elders zegt: De armen zijn altijd bij u; dan gaat het precies om dit 
gegeven. 
Dat betekent niet: er zullen altijd wel arme mensen, dat is nu eenmaal zo, daar 
moeten we maar mee leren leven, of ons bij neerleggen – zo zijn wij vaak geneigd te 
denken.  
De armen zijn altijd bij u – er is toch niks aan te doen. 
Nee, juist omgekeerd. 
De armen zijn altijd bij u; dat betekent: er is altijd een mogelijkheid om iets goeds te 
doen waarmee een ander geholpen is, waarmee gerechtigheid wordt gediend.  
Daarom zijn de armen onze weldoeners, en niet omgekeerd: wij de weldoeners van 
de armen. Dat laatste is liefdadigheid – het eerste bewerkt gerechtigheid. 
 



Er is altijd een mogelijkheid om iets goeds te doen, om een daad van ontferming te 
verrichten, om een mens te verheffen – alleen maar liefdadigheid drukt neer – nee, 
om mensen te verheffen, om het kwaad te weerstaan, hoe je het ook noemen wilt. 
De arme aan je poort biedt jou die mogelijkheid en daarom mag je hem of haar 
prijzen als jouw weldoener. Hij helpt jou, om dichterbij je ware bestemming te komen, 
om het geheim van je mens-zijn dat bestaat in jouw verantwoordelijkheid voor 
anderen, te ontdekken. Hij helpt jou en zo helpen wij elkaar. Zoals de mens elkaar tot 
hulp is gesteld (Gen. 2: 18) 
 
Er is in deze gelijkenis, ten slotte, nog een verborgen ondertoon.  
Een diepere laag, die ons nog dichter bij de kern van het evangelie brengt. 
Want de arme aan de poort, die wél een naam draagt – de rijke veelbetekenend niet 
– de arme Lazarus, zijn naam betekent: De Heer redt, is als gelijkenisfiguur een 
verwijzing naar de Messias zelf. 
De uitspraak aan het einde, dat zelfs als iemand uit de doden opstaat, de mensen 
die nu Wet en Profeten veronachtzamen daardoor niet tot inkeer zullen komen, 
verwijst daar ook naar. 
Hij, de Messias, Jezus zelf, de verteller van deze gelijkenis, hij is zelf in onze wereld 
en in ons leven, als de mens zonder gedaante, zonder schoonheid, zonder luister. Hij 
zelf is in ons midden, als de minste der mensen, als de arme aan de poort. En zo, als 
onze weldoener, voor ons heil. 
De armen hebt gij altijd bij u. God zij dank. AMEN. 


