
Preek 8e zondag door het jaar: Hecht niet aan aardse rijkdommen 
 
Welke partijleider zou de woorden van Jezus: “Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of 
wat ge zult drinken, een ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken” , in zijn mond durven te 
nemen, nu wij kort voor de Tweede Kamerverkiezingen staan. Ze zouden hem of haar voor gek 
verklaren, als iemand die van een andere planeet komt. Nee zo win je het vertrouwen van de kiezers 
niet. Je moet welvaart, nog meer economische groei, een nog beter welvaartvast pensioen en een 
goede AOW beloven, dan kun je rekenen op de belangstelling van het kiezerspubliek. Meer dan ooit 
lijken we ons vast te klampen aan materiële rijkdom, aan aardse zekerheden, aan een schijnbaar 
onbezorgd Zwitserleven gevoel. En ondertussen bezwijkt de aarde onder onze ontembare honger 
naar nog meer welvaart, nog meer luxe. Zo zadelen we onze kinderen en kleinkinderen op met berg 
afval die we achterlaten: een berooide aarde, grondstoffen die we vanuit alle werelddelen hebben 
leeggeroofd, een steeds verder inzakkende aardbodem met instortende huizen in Groningen, 
vervuild afvalwater dat de NAM, met steun notabene van onze Twentse minister Kamp in de bodem 
wordt gepompt, in ons mooie natuurgebied van het Springendal. Alsof de generaties na ons geen 
recht hebben op een schoon natuurgebied en de rekening krijgen voorgeschoteld van onze 
welvaartshonger. Langzamerhand komen we er achter dat het groepje rijken op deze aarde steeds 
kleiner wordt en dat de armoe in de grote delen van onze wereld de oorzaak is van oorlogen en 
vluchtelingenstromen. Voor de waarschuwende woorden van Jezus lijkt men geen gehoor meer te 
hebben,  want in een 24 uurs economie, waarin tijd geld is, is er geen plek meer voor verstilling, voor 
een moment van rust om het jachtige leven even stil te zetten, om mensen de gelegenheid te geven 
even tot zichzelf te komen, de kans bieden om zich af te vragen waar ze mee bezig zijn, of ze dit 
leven wel verder willen leven.  
 
Juist wanneer je iets ernstigs overkomt, wanneer je aan den lijve voelt dat het leven eindig is, dan 
kom je er achter waar het in het leven ten diepste om gaat. Dan komen er andere onderwerpen 
tijdens verjaardagen aan bod, dan gaat het niet altijd meer over, mooie huizen, prachtige vakanties, 
dure lease auto’s en carrières. Dan merken we hoe rijk we zijn dat we in onze kwetsbare situatie 
terug kunnen vallen op een liefdevolle relatie, op lieve mantelzorgers om ons heen, met mensen die 
naar ons omkijken en echt om ons geven. Dan telt status en goed niet langer en zie je in alle 
kwetsbaarheid een prachtig mens. Dan gaat het niet langer om aardse rijkdommen, mooie huizen, 
dure kleding, mooie auto’s, maar worden zaken met een ander merkteken van levensbelang, n.l. 
liefde, zorg, solidariteit en barmhartigheid, zaken die het keurmerk dragen: made in Heaven! Nee, je 
kunt er niet echt mee scoren in de samenleving, het zijn geen producten die de politieke partijen ons 
beloven, je kunt er in materieel opzicht niet rijk mee worden, je verdient er geen topsalarissen mee, 
maar het zijn producten die uiteindelijk goud waard zijn.  
 
Niet voor niets zegt Jezus ons: “Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid; dan zal dat alles u 
erbij gegeven worden”. Want geld maakt uiteindelijk niet gelukkig, het is misschien gemakkelijk om 
er voldoende van te hebben, maar het hoeft ook niet meer te zijn dan je nodig hebt. Misschien 
moeten we vanuit een economie van steeds meer, nog beter, nog meer groei en nog rijker, 
omschakelen naar een economie van het genoeg! Tevreden zijn met wat je hebt, delen met je 
naaste, zorg voor je kwetsbare medemens en zorg voor de aarde. Juist dat laatste benadrukte paus 
Franciscus onlangs in zijn encycliek: Laudatio Si, om meer te leven in harmonie met onze aarde, de 
natuur, waarvan we allen onderdeel zijn en zonder wie wij niet kunnen leven en overleven! In 
eenheid leven met de prachtige natuur die wij door onze verspilzucht zo snel aan het veroveren en 
vernietigen zijn. 
 
Beste mensen, we kunnen geen twee heren dienen zegt Jezus ons: we kunnen niet èn God dienen èn 
tegelijk de mammon. We zullen een keuze moeten maken, een keuze die we ook op 15 maart 
moeten vertalen in onze stem. Waar gaan we op stemmen? Op een partij die ons cadeautjes belooft 
met het keurmerk: made in the World, made in China, made in Holland, of cadeautjes met het 



keurmerk: Made in Heaven? Aan u de keuze! 
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