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Mensen komen aan Jezus vragen dat Hij zou partij kiezen voor hen. Twee weken geleden 
kwam Martha klagen bij Jezus: Zeg toch dat Maria mij moet helpen. Vandaag komt er 
weer iemand vragen om partij te kiezen, nu bij een erfenis. Nog zoiets waar mensen ruzie 
over maken. Maar Jezus weigert scheidsrechter te spelen. 
Martha was bezig met haar maaltijd, niet met haar gast. De broer is bezig met de erfenis, 
niet met vrede tussen de twee broers. De boer is bezig met wat zijn oogst voor hem 
betekent: rijkdom en welstand. Die rijkdom en welstand wil hij vast houden. Hij is compleet 
bezig met zichzelf. Het interesseert hem niet wat die oogst voor andere mensen kan 
betekenen. De honger in de wereld is niet zijn zaak. Hij wil groter, rijker, welgestelder 
worden.  
Het gebeurt vandaag ook: grote kapitaalbedrijven kopen voedselvoorraden op, stockeren 
ze en wachten tot de prijzen stijgen. Dan kunnen ze met veel winst te verkopen. Groter en 
sterker worden dan anderen.  
We zien hoe mensen bezig zijn met meer: sport records moeten sneuvelen: ook al is het 
met duizendsten van een seconde. Wij stellen allemaal vast dat het arbeidsleven zo 
opslorpend is dat jonge mensen zich niet meer kunnen, durven, mogen engageren in 
eigen leven of in verenigingswerk. Velen kunnen zich zelfs niet genoeg voor hun gezin 
inzetten. De economie van steeds grotere winst maakt van veel werknemers en bazen 
slaven van de opbrengst.  
Hoe vluchtig is dat alles toch, zegt Prediker: ijl en ijdel, alles is ijdelheid. al dat groeien, 
vooruitkomen, rijker worden: het vult niet, het is lucht en leegte. Schatten voor jezelf, maar 
geen schatten bij God. 
Als wij jong zijn en aan leven beginnen, hebben wij idealen: wij willen een betere wereld 
achterlaten dan de wereld die wij gekregen hebben. Maar wij merken dat wij met ouder 
worden meer gaan houden van comfort, rust en genieten. Wij raken meer bekommerd om 
onze eigen oude dag. Onze zorgen gaan soms meer naar onszelf dan naar de mensen 
rondom ons.  
Jezus roept ons op dat wij ons daarvan bewust zouden zijn. Dat wij bewust kiezen tussen 
momenten dat wij leven en zorgen voor onszelf en momenten dat wij bezig zijn met de 
zorg voor anderen. 
Kunnen wij ons genoeg vrij maken van de druk om steeds meer te hebben, veiliger te 
leven en een schuur hebben vol graan voor de toekomst? Kunnen wij ons vrij maken van 
een leven waarvan wij alleen kunnen genieten? Met andere woorden, kunnen wij de 
middenweg vinden tussen inzet en moeite tijd maken voor jezelf en je familie en je 
medemensen? 
Jezus geeft ons dergelijke vragen mee om er deze week eens over na te denken. Laten 
wij er niet alleen over nadenken maar er ook over bidden. 


