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Zondag 7 maart 2021, Duinzichtkerk 

Deuteronomium 24 : 17 – 22 en Lukas 16 : 19 – 31 

 

 

‘Ik weet niet hoe ik mij in het Uur U zal gedragen. Nu zitten we nog allemaal in het verzet. Ik 

ook natuurlijk. Maar als er morgen opeens een groep vluchtelingen bij mij aanbelt laat ik ze 

mooi niet binnen. Want dan komen er vlekken op mijn fraaie kleed. En een vlek op je kleed is 

een vlek op je ziel. Zo moedig en fatsoenlijk ben ik dus, als het er echt op aankomt. Al hoop 

je anders…’, aldus Adriaan van Dis in een recent interview in NRC Handelsblad over zijn 

laatste boek. Heel herkenbaar. We houden mooie verhalen over de vreemdeling in onze poort, 

maar als het erop aankomt, kijken we de andere kant op. Wij gaven er ook de voorkeur aan 

dat de zwerver voor de deur van onze Pastorie zou verhuizen voordat wij hier zouden komen 

wonen.  

 

In het verhaal van vandaag wordt de arme Lazarus op onze stoep gelegd. Dat welvarende 

leven van ons wordt verstoord. We zien een rijk mens feestend door het leven gaan. Je zou er 

jaloers op worden in deze coronatijd. Hij staat voor het zelfvoldane leven. Voor degene die 

het prima alleen redt. Hij heeft geen hulp van anderen nodig. Het is het grote liberale 

autonomie-ideaal waar we allemaal door zijn beïnvloed. Het zelfstandig individuele leven 

waarin je onafhankelijk bent. Wie wil dat nu niet? En tegelijk zien we in de crisis waarin we 

ons bevinden hoezeer dat ideaal ook zijn tol eist. Als het allemaal loopt volgens plan, kunnen 

we dat autonomie-ideaal nog wel hooghouden, maar als er een spaak in het wiel van onze 

zogenaamde vooruitgang wordt gestoken, ziet het er ineens allemaal heel anders uit. Dan 

blijken we elkaar hard nodig te hebben. Maar de rijke man uit deze gelijkenis heeft daar geen 

last van, zo blijkt. En laten we alsjeblieft nou niet in goedkoop moralisme vervallen. Want die 

rijke man, zo wil de verteller, zijn wij allemaal.  

In dat ongeschonden leven van die rijke man ligt die arme Lazarus voor zijn poort. Een 

geweldig contrast. Hij is aangewezen op de hulp van een ander. Hij redt het niet in zijn eentje. 

Hij verlangt ernaar verzadigd te worden met wat er overblijft van onze welvaart. Maar de 

enigen die hij op zijn weg vindt, zijn de honden die aan zijn zweren likken.  

 

Wie is deze Lazarus? Wat die rijke man niet heeft, heeft Lazarus wel. Lazarus heeft een 

naam. En niet zomaar een naam. Zijn naam stamt van de Hebreeuwse naam Eliëzer. En die 

naam betekent ‘God helpt’. Misschien herinnert u zich die naam nog wel uit de verhalen van 

Abraham. Het was zijn knecht, zijn rechterhand. En in het Israël van Lukas’ dagen deed het 

verhaal de ronde dat vader Abraham bij tijd en wijle zijn knecht Eliëzer uit de hemelse 

gewesten naar de aarde zond om te zien hoe het stond met het volk dat uit zijn schoot was 

ontsproten. Om te zien of zijn zonen en dochters nog wel trouw waren aan het verbond. Om te 

zien of die hulpe Gods nog ergens handen en voeten krijgt. Maar de rijke ziet dit teken uit de 

hemel over het hoofd. Ja, hij ziet hem wel. En hij weet het ook wel. Maar hij doet er niets 

mee. Ik moest denken aan een uitspraak van de Hongaars-Joodse schrijver György Konrád die 

schreef: “Maar ook tijdens het smakelijke avondmaal en de ongedwongen conversatie weet 

een kamer in ons brein dat buiten, achter de gesloten deur, dichtbij of op een afstand, de 

hongerigen en de dorstigen staan te wachten. Niet altijd kan de deur ze verhullen. Ook het 

televisiescherm is zo’n transparante deur. Misdaad en lijk liggen voor ons huis begraven.” 

Hoe herkenbaar. Ook in onze gesegregeerde stad.  

 

Maar dan gebeurt het. De arme sterft. En de engelen dragen hem naar de schoot van 

Abraham, waar hij dus ook vandaan kwam. Het is alsof we het ‘In Paradisum’ horen zingen. 

Waarnaar de engelen Gods de overledene geleiden. Nee, de arme wordt niet begraven. En 
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daarmee komt hij te staan in het mooie rijtje van Mozes, Elia en Henoch. Hij wordt 

rechtstreeks naar de bron van menselijkheid gedragen. Ook de rijke sterft en wordt begraven. 

Daarover is de verteller kort. Terwijl er ongetwijfeld mooie toespraken moeten zijn geweest 

en uitgebreide advertenties in NRC-Handelsblad. Maar hier wil de verteller duidelijk een 

tegenovergesteld contrast schetsen. In de Hades worden de aardse verhoudingen omgekeerd. 

Niet om revanche te nemen, maar om de verhoudingen op aarde te ontmaskeren. Om te laten 

ontdekken wat wij doorgaans over het hoofd zien. Want deze gelijkenis wil ons wat leren. 

Ook vandaag.  

 

En wat er gebeurt, is dat nu ineens die rijke man ziet wat hij in heel zijn leven niet heeft 

willen zien. En dat is die Lazarus. ‘Hij sloeg zijn ogen op’, zo staat er, en zag Abraham van 

verre en Lazarus in zijn schoot. We zien het prachtig afgebeeld in een van de kapitelen in de 

St. Madeleine in Vézelay. Lazarus in de schoot van Abraham. Dat is het eerste wat die rijke 

man ziet. Hij lag elke dag op zijn stoep, in zijn poort. En als hij in zijn Tesla stapte, moest die 

altijd even om hem heen. Maar ze hadden nooit contact gehad. Nooit eens een praatje 

gemaakt. Geen relatie gelegd. Waarom niet? Emmanuel Levinas schrijft daar treffend over. 

Durven we het niet aan? Zijn we bang iets te verliezen? Je zou toch zeggen met een welvaart 

als de onze kunnen we toch wel iets organiseren? Maar wat maakt ons dan zo bang voor die 

vreemdeling in onze poorten? Willen we niet bevraagd worden? Is dat het misschien? Zoeken 

we vooral de bevestiging van de waan dat wij allemaal onaantastbare autonome wezens zijn? 

Levinas wijst erop dat we er ernstig rekening mee moeten houden, dat wij die vreemdeling in 

onze poorten nog weleens heel hard nodig zouden kunnen hebben. En dan niet om onze Wc’s 

schoon te maken, maar om mens te kunnen worden. Zonder die ander met dat geschonden 

gelaat, leven we onvolkomen. En dat is precies wat die rijke man in de Hades nu ontdekt. Hij 

schreeuwt om hulp. Om Eliezer. Om de hulpe Gods die in Lazarus nota bene zijn leven lang 

in zijn poort gelegen heeft. ‘Dat hij het uiterste van zijn vinger in water doopt om mijn tong te 

verkoelen!!’ Zo roept hij. Hij schreeuwt om een werk van barmhartigheid. Dat zijn dorst 

gelest wordt.  

 

De rijke man die genoeg had aan zichzelf wordt ontmaskerd als een kwetsbaar, afhankelijk 

wezentje dat het zonder de hulp van Lazarus niet redt. Het is die man die jarenlang PVV 

stemde en op de Intensive Care verpleegd wordt door een moslima met hoofddoek. Abraham 

noemt de rijke man liefdevol ‘kind’. En confronteert hem met de kloof die hijzelf zijn leven 

lang gecreëerd heeft tussen hem en Lazarus. Een niet te overbruggen afstand. Uit angst 

zichzelf te verliezen. Uit angst met zichzelf geconfronteerd te worden.  

 

Maar de rijke blijft roepen. Zoals iemand van de week ook zei tijdens meelezen: hij probeert 

de regie te houden. Dat is ook altijd zo inspirerend aan echt succesvolle ondernemers. Die 

laten het er niet bij zitten. Nemen geen genoegen met een onsje minder maar proberen alles 

uit een deal te halen. Lazarus moet dan maar naar zijn vijf broers opdat hij hen kan 

waarschuwen. Vijf broers: het is het volk van de tora. Van de vijf boeken van Mozes. Maar 

Abraham zegt: ‘ze hebben toch Mozes en de profeten?’. Mozes en de profeten zijn hen 

gegeven als een Lazarus, als een hulpe Gods. Om te wijzen waar het in het menselijk leven 

om gaat. Als die wekelijkse wake-up call van de schriften. Dat andere perspectief dat ons 

even uittilt boven de waan van de dag. Wat we hier in het midden van onze Duinzichtkerk 

hebben staan. Dat zijn ze: Mozes en de profeten. Als de stem voor ons geweten. Als troost 

maar ook als wakkerschudder. ‘Laten ze naar hen horen!’, zo roept Abraham.  

 

Maar ook daar neemt de rijke man geen genoegen mee. Iemand moet uit de doden opstaan en 

naar hen toe gaan. Alsjeblieft, Abraham!  
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En dan zegt Abraham waar Lukas ons vandaag wil hebben. ‘Als ze niet horen naar Mozes en 

de profeten, zullen ze die opgestane ook niet herkennen. We zullen het over een enkele week 

hier lezen met Pasen. Die Emmausgangers herkenden Jezus niet. Eerst moesten de schriften 

open.  Zonder Mozes en de profeten gaat het niet. Want die Lazarus is misschien zelf wel de 

Messias. Hij die wordt gemarteld en gedood als een slaaf. Hij die ons met zijn geschonden 

gelaat aankijkt, zoals hij Petrus aankeek toen hij hem verloochende op de binnenplaats. Hij 

die ons terugwerpt op wie we zijn. Niet dat autonome glansrijke wezen dat wij denken te 

moeten zijn. Maar een mens vol kwetsbaarheden. Vol wonden uit ons verleden. Vol pijn, 

verdriet, angst en verlies.  Allemaal zaken die wij het liefst wegstoppen en niet willen 

aanzien, zoals die rijke man. Hij kijkt ons aan in liefde. Hij wast onze vermoeide voeten. En 

toont zich een medemens die weet wat er allemaal ligt op de bodem van onze ziel. Hij kent de 

vlekken op ons vloerkleed, om met Van Dis te spreken. En zegt tot ons: ‘Vreest niet, ik ben 

met jou!’ In leven en ook in sterven. Ik ben Gods hulpe en lig op jouw stoep. 

 

Amen.  

Ad van Nieuwpoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


