Er was eens een rijke man
die gewoon was zich te kleden
in purperen gewaden en fijn linnen
en die dagelijks uitbundig feestvierde.
Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort
van zijn huis, overdekt met zweren.
Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er
overschoot van de tafel van de rijke man;
maar er kwamen alleen honden aanlopen,
die zijn zweren likten.
Op zekere dag stierf de bedelaar,
en hij werd door de engelen weggedragen
om aan Abrahams hart te rusten.
Ook de rijke stierf en werd begraven.
Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld
werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham
met Lazarus aan zijn zijde.
Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij
en stuur Lazarus naar me toe.
Laat hem het topje van zijn vinger in water
dompelen om mijn tong te verkoelen,
want ik lijd pijn in deze vlammen.”
Maar Abraham zei:
“Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede
al tijdens je leven hebt ontvangen,
terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend;
nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn.
Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie,
zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan,
en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.”
Toen zei de rijke man:
“Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van
mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers.
Hij kan hen dan waarschuwen,
zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen
terechtkomen.”
Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten:
laten ze naar hen luisteren!”
De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als
iemand van de doden naar hen toe komt,
zullen ze tot inkeer komen.”
Maar Abraham zei:
“Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren,
zullen ze zich ook niet laten overtuigen
als er iemand uit de dood opstaat.”’
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God helpt ons. Dat mogen we geloven.
Alleen is de vraag: waar laat die helpende
God zich vinden?
Lazarus ligt voor de poort van een rijk man.
Alleen honden hebben aandacht voor
hem. De rijke ziet hem niet of wil hem niet
zien.
In het dodenrijk ziet de rijke man hem wel:
aan de zijde van Abraham. Nu heeft hij
ineens wel interesse voor Lazarus: om met
enkele druppels water zijn tong te komen
verkoelen en om zijn vijf broers te gaan
waarschuwen. De rijke vraagt dat wel niet
aan Lazarus zelf, maar aan Abraham. Die
lijkt hem veel belangrijker. Lazarus wordt
als een knecht beschouwd.
Het dodenrijk in de parabel is een beeld
van hoe de wereld er uitziet. Het is een
dubbel wereldbeeld.
De rijke, die geen aandacht heeft voor
een bedelaar, behalve als hij hem in zijn
eigen belang kan inschakelen, maakt van
de wereld een oord van martelingen.
Engelen dragen Lazarus tot bij Abraham,
en die koestert hem aan zijn hart. Die
houding van Abraham beantwoordt aan
wat Jezus bedoelde met het koninkrijk van
de hemel. Een zalige wereld.
De rijke man en Abraham gaan elk op een
eigen manier om met Lazarus en creëren
zo twee verschillende werelden. Tussen
beide ligt er een wijde kloof.

eigen rijkdom, eigen prestige. Ze zien de
Lazarussen van vandaag niet liggen aan
de poort van hun rijkdom, de laatste jaren
bijvoorbeeld heel duidelijk aan de poorten
van Europa. Ze schrikken er niet voor terug
om anderen te ‘gebruiken’ om eigen
doelen te bereiken. Ze beseffen
doorgaans niet hoeveel vernedering, pijn
en verdriet zij anderen aandoen. Ze
maken van de wereld een oord vol
martelingen.
En er zijn gelukkig ook engelen van
mensen, die zich het lot van de Lazarussen
van vandaag aantrekken. Ze zetten zich in
om hen hulp en vertroosting te brengen.
Ze beseffen dat ze enkel in dit leven de
kans hebben om ‘medemens’ te zijn. Zo
komt het koninkrijk van de hemel tastbaar
nabij.
De sleutel om dit verhaal te lezen is de
naam ‘Lazarus’. Die heeft een bijzondere
betekenis: ‘God helpt’. Inderdaad, God
helpt ons om echt samen te leven en zo
zijn koninkrijk tastbaar te maken in onze
wereld. In en door de Lazarussen van
vandaag helpt Hij ons om te zien waar en
hoe wij liefde, barmhartigheid en
gerechtigheid kunnen beleven.
God toont ons ook hoe dat kan gebeuren:
we hebben ‘Mozes en de profeten’ de
verhalen en teksten in de Bijbel. Er is zelfs
iemand die van de doden naar ons toe
komt, Jezus zelf. Zijn verhaal, dat we lezen
in het evangelie, is een gebruiksaanwijzing
voor ons samen leven in het koninkrijk van
de hemel.

Zo gebeurt het nog altijd in onze tijd.
Laten wij ons door Hem overtuigen?
Er zijn mensen die alleen maar denken
aan en leven voor hun eigen belang,

God,
Gij helpt ons
om ons leven te leven.
In de Lazarussen
aan de poort van ons bestaan
laat Gij ons zien
hoe en waar wij kunnen kiezen
voor een samen leven dat gebaseerd is
op liefde, barmhartigheid en gerechtigheid.
Daarvoor moeten wij verder kijken
dan onze eigen rijkdom.
Gij hebt Jezus uit de dood opgewekt
om ons met de voorbeelden uit zijn leven
te tonen hoe dat kan.
Zijn nabijheid geeft ons ook de kracht
om zo te leven.

In het Licht
van Gods Woord

Help ons,
wijs ons de weg
en overtuig ons
om uw koninkrijk
tastbaar te maken
in onze wereld.
Amen.

God helpt
Luc Maes
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