
26ste zondag door het jaar, C-jaar, Lucas 16, 19-31 

Overdaad en bittere armoede: ze worden hier vandaag met elkaar geconfronteerd. 

De één alles, de andere niets. Het maakt indruk op ons. Lazarus heeft spontaan onze 

sympathie. Bijna vanzelfsprekend komen we in verzet tegen de rijke man.  

Maar laat ons goed lezen wat er wel staat - en ook niet staat - geschreven. 

Lucas beschrijft de rijke man zonder eerst een oordeel over hem uit te spreken: hij is 

gewoon rijk. Alleen zijn klederdracht en zijn tafel beschrijft hij. Twee belangrijke 

statussymbolen in die cultuur. "Hij ging gekleed in purper en fijn linnen en vierde 

iedere dag uitbundig feest." Het feestelijke - dat per definitie de sleur van elke dag 

moet doorbreken - wordt hier een dagelijks gebeuren en dus is er eigenlijk niets 

feestelijks meer aan. Want we voelen dat dit niet klopt: wie elke dag feest, weet 

gewoon niet meer dat dit feest is. Wie elke dag rijk tafelt kan daar niet meer van 

genieten. Na een lange feestperiode verlangen we allemaal naar een tas soep met 

brood. Geef een kind elke dag chips en limonade en het magische verlangen ernaar is 

weg. De rijke man leeft nu al in een blijvende 'feestelijke status’, een blijvende 

‘sabbat'. Voor hem lijkt het de hemel op aarde te zijn. Maar niets is minder waar. 

Voor de rest lezen we niets over die rijke: hij krijgt zelfs geen naam in de parabel. 

In contrast met deze rijke schetst Lucas een arme. Die heeft een naam: Lazarus, wat 

betekent: 'God is mijn helper'. Ook over hem horen we in eerste instantie slechts iets 

over zijn huid - eigenlijk de eerste kleding van elke mens en dus in schril contrast met 

de purperen kledij en het fijn linnen van de rijke man. Lazarus lijdt honger en zijn huid 

is overdekt met zweren. In plaats van met de honden recht te hebben op de kruimels 

die van de tafel van de rijke vallen, zijn het die honden die zijn zweren komen likken. 

Lucas heeft hier dus kort en krachtig twee figuren tegenover elkaar geplaatst, 

contrasterend op het gebied van tafel en kledij en toch in elkaars nabijheid.  

Wij verwachten dat de rijke dat toch ziet en de arme uiteindelijk een aalmoes geeft, 

maar er gebeurt niets. Het blijft status quo: de arme blijft arm, de rijke feest verder.  

De arme Lazarus, ooit door honden gelikt, wordt na zijn dood door engelen 

weggebracht en aan de tafel bij Abraham, ‘in zijn schoot', gelegd, dit is op de 

ereplaats. Hemelser kan het niet! De rijke daarentegen gaat het graf in, naar de 

onderwereld. Helser kan het niet. Daar leert de rijke smeken. Maar zijn gebed: "Vader 

Abraham, heb medelijden, ontferm u over mij", wordt niet verhoord. De kloof tussen 

rijk en arm is dan niet meer te overbruggen omdat die ook tijdens het aardse leven 

niet werd overbrugd.  



De wanverhouding tussen rijk en arm is het grootste onrecht in de wereld, toen en 

nu. Tot op vandaag ligt Lazarus in veelvoud aan de poort van de rijken, maar rijke 

landen dumpen liever hun voedseloverschotten omdat dat meer opbrengt. Lazarus 

sterft per jaar 40 miljoen keer van honger. We schermen onze rijkdom af voor 

vreemdelingen en vluchtelingen met bordjes als 'verboden toegang', of 'privé-

eigendom'. Het evangelie nodigt ons uit om onze ogen te openen voor Lazarus die op 

zoveel plaatsen van onze wereld in armoede neerligt, om iets te doen aan het 

onrecht dat zo vaak oorzaak is van ellende, oorlog en migratie. Om niet voorbij te 

gaan aan de arme in ons midden. De rijke uit het evangelie komt tot inzicht als het te 

laat is. Wij hebben nog de mogelijkheid om te luisteren naar Gods woord en om te 

handelen.  

Deze parabel is niet bedoeld om de rijken te veroordelen en de armen op te hemelen. 

De rijke werd niet veroordeeld om zijn rijkdom, waar op zich niets mis mee is, maar 

omdat hij zijn hart gesloten hield voor de arme. Deze parabel zegt ons dat we bereid 

moeten zijn om te delen, en bovendien dat we dat nù moeten doen en niet moeten 

uitstellen tot morgen wat vandaag al kan gebeuren. Kijk rondom je en zie de nood 

van mensen om je heen: dichtbij, in je eigen omgeving, maar ook veraf, in de grote 

wereld. Laat solidariteit geen leeg begrip blijven in je leven, maar concrete 

werkelijkheid. 

Het evangelie is ook geen les over het leven na de dood, over hoe het in de hemel en 

in de hel zal zijn. Het is een boodschap voor het leven hier en nu: hier en nu moet het 

gebeuren. De armen moeten niet, zoals vroeger werd gezegd, wachten op hun 

hemelse beloning en ondertussen hun miserie maar verdragen. We moeten het Rijk 

van God niet uitstellen, maar nu doen wat we kunnen voor mensen die we op onze 

weg tegenkomen.  

En we weten, en het is zelf wetenschappelijk bewezen, dat wie geeft gelukkiger is, 

dat wie vrijwilligerswerk doet en zich inzet voor anderen, zich beter voelt, 

waardevoller ook, het geeft je voldoening.  

Dit evangelie is geen politiek pamflet over hoe we onze samenleving moeten 

organiseren. Het is een ethisch appèl aan ieder van ons, die zich Christen noemt, als 

richtsnoer voor dagelijks handelen, hier en nu. En dus is dit evangelie alweer radicaal, 

zoals zo dikwijls.  

Lieve mensen, straks bij het buitengaan, is er zoals steeds wat we noemen ‘de zegen 

en de zending’. God zal ons straks “zenden”, naar huis en ons dagelijks leven, met de 

woorden die Hij ons vandaag gaf. Wij gaan straks naar buiten, maar God ook. Mee 

met ons, naar dat dagelijkse leven. God blijft hier niet alleen achter in deze kerk. Hij 



gaat met ons mee want zijn woord is hier en nu: Wij krijgen de opdracht om iets met 

dit woord te doen, dat is de essentie van ons geloof.  


