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Een redelijk korte homilie, want ik moet zo dadelijk van de bisschop nog een heel decreet 
voorlezen. In het Aramees, de taal die Jezus spraak, is het woord voor "kameel" identiek gespeld 
als het woord voor "touw", zodat Jezus waarschijnlijk zei: ‘voor een touw is het gemakkelijker door 
het oog van een naald te gaan’.  Want het Aramees is dan vertaald in het Grieks en daar is kameel 
‘kamelos’ en touw ‘Kamilos’. Makkelijke spraakverwarring dus.  Maar ook een touw blijkt heel 
moeilijk door het oog van zo’n naald te krijgen.  
 
Dit is één van de zeldzame momenten in het evangelie waarop Jezus een ‘Nee’ krijgt.  
Meestal als Hij iemand roept om Hem te volgen staat er dat men ‘onmiddellijk’ zijn visnetten laat 
vallen, dat men zijn ouders een snelle kus geeft en meegaat, dat men de stofvod laat liggen. En dat 
gebeurt altijd onmiddellijk. 44 Keer gebruikt Marcus in zijn evangelie dat woord ‘onmiddellijk’, kai 
euthus. Maar vandaag komt er eentje die treuzelt en tenslotte zegt: ‘Ik zie dat niet zitten’.  
 
Hij is nochtans een model jood. Hij zegt dat hij het hele rijtje geboden dat Jezus hem opsomt al 
van kindsbeen af onderhouden heeft. Dus is het een beetje vreemd dat ie komt vragen hoe hij dan 
in de hemel kan komen. Maar waarschijnlijk voelt hij zelf dat er nog iets aan schort. En Jezus geeft 
hem gelijk. Hij doet niets kwaads, maar hij doet eigenlijk ook niets goeds. Hij liegt niet, hij steelt 
niet, hij moordt niet, maar daar blijft het bij. En dat is voor Jezus onvoldoende, want het is niet 
omdat je niet steelt, niet liegt, niet moordt en meer van die dingen dat je bovenal van God en 
evenveel van je naaste houdt als van jezelf. ‘Wat is het voor een rijke moeilijk’ zegt Jezus. 
Veroordeelt hij hier dan de rijkdom? Nee, Jezus had zelf heel wat rijke vrienden: zijn vrienden in 
Bethanië, Jozef van Arimatea, Nikodemus, de vrouwen die Hem bijstonden met financiële hulp, 
allemaal mensen die Hij daar hoegenaamd niet op aansprak en die geen afstand deden van hun 
bezit. Maar wat hij veroordeelt is de versuffing, waar het op aankomt – vindt Hij – is de houding 
die je aanneemt tegenover rijkdom en geld, daar moet je vrij tegenover staan. En daar zit voor de 
man duidelijk een probleem.  
 
Misschien zijn wij meer dan Jezus gewoon om een ‘Nee’ te krijgen. Wij weten intussen dat hem 
volgen alle dagen procentueel minder zielen oplevert. Het aantal praktiserende christenen is tot 
enkele procenten herleid en jongeren zijn daar nauwelijks bij. Wij vinden dat jammer en tobben 
ons te pletter om het tij te keren, maar wellicht heeft het te maken met waar Jezus hier precies op 
alludeert. De welvaart is vrij algemeen, de meeste mensen maken het goed tot zeer goed, we 
hebben een goed sociaal systeem, en ziekenzorg en bejaardenopvang zijn zeker niet slecht. De 
behoorlijk welvarende mens van vandaag heeft God of zijn hulp niet meer nodig.   
 
We lezen in de krant, we zien op tv hoever anderen het gebracht hebben, en hoeveel die en die 
verdient – en dat gaat zoals in het voetbal dikwijls om ronduit waanzinnige bedragen. We worden 
overspoeld door reclame over supergezonde en superknappe mensen, die dat zijn omdat ze met 
die auto rijden, dat soort parfum gebruiken, dat merk van kleren dragen en in hun SUV een gps 
hebben waarmee je in de werkelijke wereld – op de Ring na – overal geraakt, maar die stom zou 
blijven mocht je ‘Rijk Gods’ intikken. Maar die werkelijke wereld is een wereld van geluk maar ook 
van ongeluk, van rijkdom maar ook van armoede, van prachtige natuur maar ook van vreselijke 
natuurvervuiling, van gezondheid maar ook van ziekte, aftakeling en dood. Mijn vader zei dat 
kernachtig, hij zei: Mensen willen rijk worden maar als ze eenmaal genoeg rijkdom hebben om zich 
een groot rondom bespiegeld huis te bouwen, zijn ze zelf te lelijk om aan te zien. De wereld waar 
Jezus ons altijd opnieuw op wijst is een wereld van er niet alleen voor onszelf zijn, maar ook voor 
onze medemensen. 
 



Heb je in dat evangelie trouwens gemerkt dat de man het heeft over zijn ambitie om het eeuwig 
leven te verwerven, terwijl Jezus in zijn antwoord het 3 keer heeft over het Koninkrijk Gods. Voor 
Hem is dat niet ‘leven na de dood’, voor Hem geldt dat - wat men ook moge denken over een Rijk 
na de dood –  het leven nu vooropstaat. In dit hoofdstuk van Marcus zegt Hij het drie keer: het is 
nu dat je moet worden als kinderen, nu dat je rijkdom moet achterlaten, nu dat je dienaar moet 
worden in plaats van heerser. Het is nu dat je een perspectiefwissel moet doen. Jezus gebruikt 
daarvoor het woord ‘Ommekeer’. En Ommekeer betekent voor Hem niet dat je moet hopen dat 
later alles beter wordt. Ommekeer betekent dat men het centrum van het perspectief om over de 
wereld en het leven te denken niet meer in zichzelf plaatst. Ommekeer wil zeggen dat je vanuit 
God gaat denken over wat er in deze wereld moet gebeuren. En dat heeft consequenties voor de 
manier waarop je concreet door het leven gaat. Omdat wij als kerk hier lokaal het belangrijk 
vinden om mensen te blijven zeggen en verkondigen dat het leven kwalitatief om meer gaat, 
worden wij vandaag Pastorale Eenheid Damiaan. Damiaan overigens een mooi tegenvoorbeeld 
voor dit evangelie, want hij liet alles achter. Die ommekeer dat Koninkrijk Gods kan er een 
ietsepietsie meer komen als we onze krachten bundelen en er gezamenlijk meer voor gaan en er 
samen meer aan werken. Als we door onze presentie hier op het Kiel, in Hoboken, in Wilrijk en 
Berchem de mensen helpen om een beetje meer vanuit God te denken. Eigenlijk moet u deze 
zondag twee keer kiezen. Een keer in het Stemhokje en één keer hier in deze kerk, waar Christus 
tegen ieder van ons zegt: Volg mij.   
 
In de eerste lezing wordt de lof van de wijsheid gezongen. ‘Ik bad en inzicht werd mij geschonken, 
ik smeekte, en de geest van de wijsheid kwam over mij,’ zo hoorden we. Het zou mooi zijn als wij 
ook zouden bidden dat de geest van wijsheid over ons komt. De wijsheid dat rijkdom en bezit geen 
doel is, maar een middel. Een middel om het doel te bereiken, en dat is: Bemin God bovenal, en 
uw naaste gelijk uzelf.   
 


