
26e zondag: Rijken bouwen muren om armen te weren 
 

Frankrijk en Engeland gaan een vier meter hoge muur optrekken bij Calais om de 
vluchtelingen te beletten de vrachtwagens te bereiken of te belemmeren die met hun 
transport op weg zijn naar Engeland. Een plan van maar liefst 2,2 miljoen euro om de 
vluchtelingen, de armen in onze wereld, geen kans te bieden op een menswaardig bestaan, 
en een nieuwe toekomst in ons welvarend Europa. Vanuit Evangelisch oogpunt moet dit als 
een grote schandmuur worden beschouwd, een schandvlek op het blazoen van Europa dat 
zich erop beroept al eeuwenlang  de hoeder en bakermat te zijn van christendom en 
humaniteit. Maar wat is ons geloof waard als wij niet in staat zijn te zorgen voor de armen, 
de vluchtelingen, de thuislozen. Hoe kunnen wij als christenen geloofwaardig zijn als wij 
muren bouwen om ons af te scheiden van de armen, muren waar we ook nog aan de zijkant 
planten en bloemen aanbrengen om ons niet te laten afleiden door de ellende in de kampen 
aan de achterkant. Worden wij niet door de profeet Amos aangesproken als hij het heeft 
over de rijken die op ivoren bedden liggen en zich uitstrekken op rustbedden, die de 
lammeren van de kudde opeten en de kalveren uit de stal; een lekker wijntje drinken bij 
aangename muziek, maar zich niets aantrekken van de mensen in de ellende? Liggen wij niet 
volgevreten achter de muur van ons eigen geluk, zonder om te kijken naar de arme sloebers 
die hier rond zwerven? Staat deze muur in Calais niet opnieuw symbool voor de kloof tussen 
rijk en arm die wij op allerlei manieren in stand houden? 
 
En het is juist de profeet Amos geweest die heel zijn profetenleven er aan heeft besteed om 
de muren tussen rijk en arm te slopen. Natuurlijk zijn er ook rijken die wel zegenrijk met hun 
geld omgaan, maar nog altijd bestaat er een grote kloof tussen arm en rijk in onze wereld en 
ook in onze samenleving, zo konden we ook beluisteren in het Kamerdebat, afgelopen week 
na Prinsjesdag. Ook in ons land is die kloof groter geworden, worden rijken rijker en armen 
armer. Deskundigen berekenden dat de laatste twee jaar het bezit van de rijken toenam met 
11 % en dit van de armen gedaald is met 20 %.  
 
Terwijl wij uitbundig feesten, ligt Lazarus met zweren bedekt voor onze deur. Terwijl wij aan 
rijkelijk gedekte tafels zitten te eten, vissen miljoenen mensen in vuilnisemmers naar iets 
wat eetbaar is. Terwijl wij ’s avonds tussen frisse lakens en warme dekens kruipen, liggen 
Terwijl wij openlijk protesteren tegen de minste luchtvervuiling en het inspuiten van 
afvalwater in onze bodem, hangt er boven de sloppenwijken van de grote wereldsteden een 
wolk van weerzinwekkende stank en verrotting. Beste mensen, de werkelijkheid is harder 
dan we willen zien. Lazarus ligt nog steeds voor onze voordeur, nog steeds kunnen wij nog 
niet hun honger stillen met dat wat van onze rijk gevulde tafels valt. Met het bouwen van 
muren kijken we weg wat er in onze omgeving gebeurt, het maakt ons tot blinden voor de 
werkelijkheid van de armen, het maar maakt ons een onbarmhartige rijke!  
Paus Franciscus probeert de muren tussen arm en rijk te slechten. Vanaf het begin van zijn 
pontificaat zet hij zich onvoorwaardelijk en onvermoeibaar in voor de armen en kwetsbaren 
in onze samenleving. Niet voor niets heeft hij dit jaar het Jaar van barmhartigheid 
uitgeroepen om ook ons hart te laten raken voor de werkelijke noden in de wereld.  
 
Is er dan nog hoop? Hoop voor de arme, hoop voor de rijke? Het evangelie vertelt ons dat de 
“arme” Lazarus uiteindelijk wordt geholpen, zijn naam zegt het al: God helpt! Zijn leven kent 
een happy-end.  



En de rijke? Over de onbarmhartige rijke is het Evangelie vernietigend, want voor een rijke 
die anderen niet helpt, is er geen kans meer!  
 
Beste mensen, laten ook wij ons raken door de nood van anderen en laten wij al datgene 
wat wij hebben gekregen beschouwen als geleend om het iedereen in te zetten, om anderen 
bij te staan, om het uiteindelijk ieder ten goede te laten komen. 
 Laten wij barmhartige rijken zijn, mensen die muren afbreken tussen arm en rijk, mensen 
die hun hart laten raken en openen voor de nood van anderen. Dan maken we een kans dat 
God ook voor ons barmhartig zal zijn! 
Amen. 
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