
Preek op de 18e zondag door het jaar C - 2019 
 
Inleiding 
Van harte welkom allemaal in deze eucharistieviering. 
De liturgie van deze zondag nodigt ons uit om na te denken over wat kostbaar is in Gods 
ogen?  
Bijna iedereen denkt na over zijn toekomst. Het is verstandig om vooruit te zien,  
En zover dat mogelijk is, goed voor zorgen. 
Maar het is niet verstandig te denken dat je de toekomst in je eigen hand hebt of dat je deze 
zeker kunt stellen.  
Laten we in deze viering ons aan God toevertrouwen waarin uiteindelijk onze toekomst 
verborgen is. 
 
Preek 
Beste mensen vanavond horen we in het evangelie een parabel waarin ons een spiegel wordt 
voorgehouden.  
Een spiegel waarin we naar onszelf kunnen kijken. Naar ons eigen binnenste kunnen kijken of 
we zo dwaas zijn als de rijke man uit de parabel, een man die gehecht is aan zijn bezit. Jezus 
noemt hem een Dwaas!  
Maar wat is er mis met die man? Wat is er zo dwaas aan?  
Is deze niet gewoon een heel verstandige man die goed zorgt om zijn toekomst zeker te 
stellen? 
Dat doen we toch allemaal om onze toekomst zeker te stellen.  
We sluiten hypotheken en verzekeringen af, we sparen geld voor ons pensioen en noem maar 
op. Is dat dwaas?  
Nee, dat is niet dwaas. Het is verstandig om vooruit te denken en te zorgen voor de dag van 
morgen. Maar het is dwaas om te denken dat je de toekomst zeker kunt stellen. Daar gaat het 
om. De man is heel druk met het veiligstellen van zijn eigen, persoonlijke toekomst. De 
mensen om hem heen hebben helemaal geen ruimte in zijn hart. Het lijkt wel alsof hij 
helemaal alleen op de wereld is. 
Maar onze toekomst is nooit zeker en veel mensen ondervinden dat in hun leven.  
Soms verloren veel mensen alles waar jarenlang hard voor gewerkt was, onverwachte.   
Dit ervaren ook soms mensen die uitzien naar hun pensioen als de dag waarop het grote 
genieten eindelijk gaat beginnen. Maar hoe vaak komen zij aan dit genieten niet toe, omdat zij 
geconfronteerd worden met ziekte of een overlijden? Dit is wat met de rijke man in het 
verhaal gebeurt.  
Juist als hij denkt te kunnen uitrusten van al zijn arbeid, komt de dood hem halen. Hij zal niet 
kunnen uitrusten en van zijn rijkdom genieten.  
We worden dus door Jezus gewaarschuwd voor hebzucht, egoïsme, leven alleen maar voor 
jezelf. 
Want voor God zijn we allemaal kostbaar, omdat we niet alleen onszelf maar ook anderen 
gelukkig kunnen en moeten maken.  
Hij geeft ons deze wereld waarop Hij ons zet te leen en geeft ons ook nog de tijd, om er iets 
van te maken.  
Maar rijkdom en bezit garandeert geen rijk leven in de ogen van God.  
Het jagen van bezit vergelijkt Prediker in de eerst lezing met lucht, een zuchtje wind, die je 
even ziet en dan verdwijnt.  



Najagen van bezit brengt geen geluk. Als we ons druk maken over alles wat moet, blijft er 
geen tijd over, om er te zijn voor elkaar.  
Zelfs geen tijd om te eten en drinken, geen tijd om Gods woord te luisteren.  
Er blijft geen tijd meer om te leven en gelukkig te zijn.  
Dat is zonde volgens Prediker. Hij noemt deze ijdelheid, lucht en leegte. 
Al ons bezit, kennis en wijsheid, zegt hij, zal ons leven niet redden.  
Dit alles laten we achter als we doodgaan.  
Daarom zegt ook Paulus in de tweede lezing dat ons leven in Christus verborgen is. Omdat 
Christus ons leven is, zijn we deel van Gods werkelijkheid.  
Alles wat we doen en denken, is vanuit Christus en naar Hem toe. 
Omdat onze toekomst in Hem verborgen is. Daarover is ook Jezus duidelijk: let op zegt Hij, 
voor iedere vorm van hebzucht.  
Hebzucht isoleert, zorgt voor eenzaamheid. Wie rijkdom verzamelt voor zichzelf alleen, wordt 
daarvan niet gelukkig.  
Hij mist de basis voor geluk: want mens word je alleen maar met anderen.  
Grote rijkdommen verzamelen, maar geen vriendschappen aangaan, geen contacten maken, 
is een zinloze weg. 
Want wat ons leven, ons bestaan zinvol en rijk maakt is geen bezit of rijkdom maar bovendien 
een gezond verbondenheid dat wij met God en met medemens hebben. De grote kerkvader 
Sint Augustinus zegt daarover als volgt:  
“Je mag bezit hebben, maar zonder hebzucht.  
Je moet niet houden van jouw geld, als je het wilt bezitten.  
Want als je er niet van houdt, dan bezit je jouw geld.  
Als je er wél van houdt, bezit het geld jou.  
Dan ben je niet de meester van jouw geld, maar de slaaf”.  
 
Mogen wij allen samen gaan inzien wat ons werkelijk gelukkig maakt, niet alleen in dit leven, 
maar ook in het toekomstige.  
En dat wij dan ook met heel ons hart en met al onze krachten gaan proberen om volgens dat 
inzicht te leven. Amen.  
 
Kapelaan Tesfay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preek op de 19e zondag door het jaar C - 2019 
 
Inleiding  
Van harte welkom allemaal in deze eucharistieviering. 
Vandaag krijgen we in het evangelie een grote levensvraag namelijk: Wat is de schat waarvoor 
je alles op zou willen geven?  “Wat is echt kostbaar in je leven?  
Mogen wij in deze viering op het spoor gezet worden, dat leidt naar het geheim van ons leven, 
naar de schat die ons geschonken wordt en die nooit zal vergaan. 
 
Preek  
Beste mensen als je iets moet wachten, dan dat duurt altijd lang. 
Wachten heeft ook een functie: tijdens het wachten verdiept zich het beeld, het verlangen 
naar waar je moet opwachten. 
Vandaag worden wij uitgenodigd om alert en waakzaam te zijn en ons niet bezorgd te maken 
over bezit en rijkdom.  
Want de zin van ons leven, de zin van ons bestaan is meer dan dat.  
Het leven van een mens is een kostbare gave van God.  
Maar met de gave van het leven in deze wereld, krijgen wij ook een doel, een betekenis. 
Als we bij voorbeeld een kostbare gift krijgen van een geliefde iemand, proberen we die goed 
te bewaren. Want dat is kostbaar voor ons.  
God geeft ons als kostbare gift  “het leven” om het goed te gebruiken.  
Ook geeft Hij ons aan, hoe wij betekenis aan ons leven kunnen geven.  
Hoe wij onze levensweg moeten gaan.  
Als wij daarop bewust en waakzaam zijn, dan krijgt ons geloof vaste grond en gaat het 
wortelen in ons leven.  
Daarom zegt Jezus: ‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”  
Maar wat bedoet Jezus precies hiermee? 
Wat is echt kostbaar in je leven? 
Wat is de schat waarvoor je alles op zou willen geven?  
Is dat veel bezit en rijkdom?  
Is hij geluk in liefde, in ons gezin en in onze familie?  
Is onze schat genieten van een goede gezondheid? 
Ziet Jezus deze zaken ook als een schat waar je hart naar uit gaan? 
Volgens Jezus moet dit alles een middel zijn voor het doel van ons leven. 
Want als geld en bezit onze schat is, hebben arme mensen dan geen schat?  
En als onze schat geluk is in de liefde, in ons gezin en familie, heeft het leven van 
alleenstaanden, van weduwen en weduwnaars dan geen zin? En als een goede gezondheid 
onze schat is, is het leven van zieke mensen, dan zinloos? 
Nee, dat kan niet beste mensen, dus het antwoord voor wat Jezus bedoelt met onze schat, ligt 
in de woorden ‘daar zal ook uw hart zijn.’  
Als bezit en rijkdom onze schat is, dan gaat ons hart, ons gedrag, ons verstand daar ook 
naartoe.  
Dan kunnen we alleen genieten van nog meer bezit en nog meer rijkdom.  
En als onze schat alleen in liefde, in ons gezin en in onze familie kan steunen, dan kunnen we 
zonder gezin en zonder familie niet meer leven.  
Dan vindt ons hart geen richting meer als we alleenstaanden zijn.  



Het ook geen richting meer vindt als een goede gezondheid onze schat is, en we niet echt 
goed gezond zijn. 
Het is dus goed dat we goed begrijpen wat onze schat is, want anders vindt ons hart geen 
plaats meer in ons leven. Ons hart dat er niet alleen voor onszelf is, maar ook voor anderen.  
Ons hart van mee leven en mee voelen met anderen. 
Dus we moeten met elkaar delen van alles wat wij van God hadden gekregen, 
Opdat iedereen zou kunnen leven in vrede en gerechtigheid. Dat moet je schat zijn, zegt Jezus. 
Daar moet je har vol van zijn. 
‘De Mensenzoon komt op een uur waarop gij het niet verwacht’, zegt Hij ook. Misschien 
denken we daarbij aan de dood, of gewoon aan een later moment in ons leven, maar dat 
klopt het niet.  
Want de Mensenzoon, (Jezus) wacht niet op onze dood of op een later moment om tot ons te 
komen, nee, Hij komt vandaag, Hij komt nu.  
We verwachten Hem misschien niet, maar Hij komt tot ons in de vraag om hulp voor mensen 
in nood bijvoorbeeld.  
Hij komt tot ons in het verlangen naar liefde, naar vertrouwen en gerechtigheid. Hij komt tot 
ons in onze twijfel en wanhoop, om wij van Hem blijven getuigen en om te leven naar zijn 
woord en daden.  
Daar moeten we bewust en waakzaam zijn.  
Want wij allemaal zijn aangesteld om zorg te dragen voor elkaar en voor Gods schepping, die 
onze wereld is en de wereld van iedereen.  
Maar het is alleen door ons geloof dat we die inzet en die trouw levend kunnen maken. 
Precies over dat geloof zegt Paulus in de tweede lezing mooie woorden, namelijk: ‘Het geloof 
is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare 
dingen.’ 
Dan kunnen we het Gods rijk  op aarde opbouwen. Het rijk van geloof en hoop, het rijk van 
liefde en vrede. 
Zo kunnen we ervaren wat de juiste schat en zin van ons leven is.  
Laten we ons dus vol geloof inzetten voor het geschenk dat we van God gekregen hebben, zijn 
Koninkrijk van liefde en vrede.   
Moge God onze Vader daarvoor ons zijn genade schenken en inspireren dat wij mensen willen 
zijn van elkaar. Amen.  
 
Kapelaan Tesfay 
 
 


