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Ik begin met een water-act. Ik giet water in vijf glazen die door vijf vrijwilligers worden 
vastgehouden. In de waterkan zit precies genoeg voor vijf volle glazen. Maar ik giet zo, dat er 
glazen overstromen en zo dat uiteindelijk een paar glazen half leef of helemaal leeg blijven. Ik doe 
dat meer dan één keer in de hoop dat de vrijwilligers manieren ontdekken om in alle vijf glazen 
voldoende te krijgen en geen water te verspillen. Boodschap: God heeft genoeg voor iedereen, maar
organiseert het zo dat we allemaal voldoende en genoeg hebben, wanneer we met elkaar delen.

In een mail van VrijZijn las ik het volgende: "Als je in de tijd van Jezus voor een maaltijd was 
uitgenodigd, wist je dat je welkom was zolang de gastheer je beker vol schonk. Als de beker leeg 
bleef, dan was dat een teken van de gastheer dat het tijd werd je bezoek te beëindigen. Maar... als 
de gastheer je beker overvloedig vulde, zodat de wijn over de rand op de tafel vloeide, dan genoot 
hij bijzonder van jouw aanwezigheid." Zo is het ook met God: We zijn welkom bij Hem. Hij laat 
niet toe dat onze beker leeg raakt. Hij giet er zelfs meer in dan er in past. Dat is geen verspilling 
maar een uiting van liefde en waardering. Hij wil dat wij zo ook met anderen om gaan. Als we dat 
doen en geven vanuit onze overvloed, dan kan Hij nog meer aan ons geven. Dit betekent dubbel 
genieten: genieten van de overvloed die God geeft vanuit zijn liefde - en genieten van het geven aan
anderen. Er is niets dat zo gelukkig maakt dan anderen geven en zegenen vanuit de zegen van God.

Verdeling van rijkdom - geen armoede onder Gods volk.

Tim Keller schreef een zeer goed boek over het onderwerp 'gerechtigheid'. Daarin schrijft hij ook 
over armoede en legt uit wat Gods Woord daarover te zeggen heeft. In Deut 15:4-6 lezen we het 
volgende: "Overigens zal niemand van u in armoede leven, zozeer zal de HEER u zegenen in het 
land dat hij u in bezit zal geven, tenminste, als u hem gehoorzaamt en de geboden die ik u vandaag 
voorhoud zorgvuldig naleeft; dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U
zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen." (NBV) De vraag is 
natuurlijk: over welke gehoorzaamheid en welke geboden gaat het hier? In de wet van Mozes staan 
heel veel geboden over geld, bezit, economie, etc. En het is prachtig om te zien dat al die wetten er 
op gericht zijn de inkomensverschillen zo klein mogelijk te houden, en om te voorkomen dat 
mensen in een positie van structurele armoede of zelfs slavernij zullen komen. In Deut 15 zelf lezen
we hier al over: "Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. Dat houdt het 
volgende in: elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft geleend zijn schuld 
kwijtschelden; hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen, want de 
kwijtschelding is afgekondigd in de naam van de HEER." (Deut 15:1-2, NBV) en "Zou er in een 
van de steden in het land dat de HEER, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek 
lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet diep in 
de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft." (Deut 15:7-8, NBV) Dit zijn dus ten 
eerste wetten over eigendom en ten tweede wetten over geven en mededeelzaamheid. Wil je hier 
meer over weten, koop dan het boek van Tim Keller: "ruim baan voor gerechtigheid".

Soms citeren Christenen deze woorden van Jezus: "Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal 
niet altijd bij jullie zijn." (Mt 26:11, NBV) Daar wordt Jezus gezalfd met zeer dure olie door een 
vrouw die Hem heel dankbaar is. De discipelen van Jezus vonden dit verspilling. Jezus herkende 
hierin een uiting van grote liefde en dankbaarheid. Dan is het juist belangrijk om niet zuinig te zijn, 
maar overvloedig. Jezus citeert hier uit Deut 15, net voorbij de verzen die we al lazen: "Armen 
zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in 
uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is." (vs 11, NBV). Het grappige is dus dat de 
context hier juist is die van vrijgevigheid ten opzichte van de armen. In de context van de 
rechtvaardige economische wetten in de Wet van Mozes, is het inderdaad zo dat er altijd armen en 
rijken zijn. Maar dan wel zo dat het ook waar is wat staat in Deut 15:4 - "niemand van u zal in 



armoede leven". Er zijn mensen armer dan anderen - maar nooit wordt het zo erg dat mensen geen 
bestaansmogelijkheid hebben of honger hebben, of zelfs in structurele armoede of slavernij terecht 
komen. Als we ons houden aan de principes van Gods Woord, dan zal dat niet gebeuren.

In het boek Handelingen lezen we over de eerste gemeente, die ontstaat door de uitstorting van de 
Heilige Geest. We lezen dan dat velen bezit verkochten en de opbrengst aan de gemeenteleiding 
gaven. En daarmee konden mensen worden ondersteund, die geen bezit of niet te eten hadden. We 
lezen in Handelingen 4:32-35 het volgende: "De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde 
eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want 
ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de 
opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig 
gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen 
en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd 
verdeeld." (NBV) De uitspraak 'niemand onder hen leed enig gebrek'  betekent niet dat iedereen 
precies evenveel had, maar wel dat niemand zo arm was dat het als een gebrek, als een probleem 
werd ervaren. De uitspraak lijkt zo uit Deut 15:4 te komen, waar we al lazen: "niemand van u zal in
armoede leven". 

Als dit spontane samen delen in een groter groeiende gemeente niet meer goed werkt, dan lezen we 
in Handelingen 6 dat diakenen worden aangesteld. En de belangrijkste taak voor hen is te zorgen 
voor een goede verdeling van rijkdom en de zorg voor de armen en kwetsbaren. Wij hebben het in 
Nederland over het algemeen goed, maar toch baart het mij zorgen dat wij al sinds enige tijd geen 
diaconale zorg meer hebben in onze gemeente - althans niet op structurele wijze. Ik ben bezig 
mensen te vragen om dat weer op te zetten. Met als doel dat niemand in ons midden zo arm is dat 
het zorgelijk wordt en primaire uitgaven niet meer gedaan kunnen worden. Maar ook zou het mooi 
zijn als we samen de minst-bedeelden in ons midden in staat stellen om ook een keer met vakantie 
te kunnen gaan. En bijvoorbeeld dat hun kinderen met het schoolreisje mee kunnen in plaats van 
thuis te moeten blijven. Als jij merkt dat God van je vraagt verdienstelijk te zijn bij het opzetten van
een goede diaconale structuur in onze gemeente, laat het mij dan maar weten.

Wat motiveert mensen om te leven naar recht en gerechtigheid?

In zijn boek beantwoord Tim Keller de vraag: Hoe motiveren we mensen om te doen wat ze moeten
doen voor de armen, de hongerigen, de eenzamen en de verdrukten in de wereld? Men heeft in de 
wereld allerlei manieren bedacht en geprobeerd:
1. Een beroep op de redelijkheid: 'We zijn toch allemaal broeders en zusters van elkaar.' Maar dit 
heeft niet gewerkt. In het begin van de Bijbel lezen we al in het vierde hoofdstuk waar broederlijke 
liefde toe kan leiden als het gaat om aardse dingen.
2. Een beroep op het gevoel: 'Het is toch wel heel zielig voor die ander, daar moet iets gebeuren.' 
Vaak leidt dit wel tot eenmalige liefdadigheid, maar niet tot struturele veranderingen. In feite zijn 
de zielige mensen blijvend nodig om de liefdadige gevers steeds weer een goed gevoel te geven.
3. Een beroep op een moreel besef: 'Dat kan en mag toch niet - we moeten ons schamen dat we dat 
laten gebeuren.' In feite is dit een beroep op een schuldgevoel. Het is aangetoond dat mensen zich 
vrij snel afkeren van een negatieve motivatie. 

Tim Keller ontdekt in de Bijbel twee basis motivaties die in de praktijk wel blijvend en structureel 
effectief blijken te zijn:
1. Een vreugdevol ontzag voor Gods Schepping. De hele schepping is dan van grote waarden en in 
Gods bedoeling is de mens als toppunt van die schepping het evenbeeld van God en heeft de mens 
dus een intrinsieke waarde - ook als hij of zij heel arm, onaanzienlijk en kansloos is. Dit besef is 
niet universeel. Zo leerde Aristoteles dat sommige mensen geboren zijn om slaaf te zijn, omdat ze 
niet goed konden nadenken. Dit ontzag voor het scheppingsdoel van God leidt tot de erkenning van 



het recht van elk mens om niet mishandeld, uitgebuit, benadeeld, of tekort gedaan te worden.
2. De persoonlijke ervaring van Gods genade. Door die ervaring ontstaat het besef en de overtuiging
dat zelfs de grootste zondaar tot een waardevol mens is, en ontstaat er een diepe motivatie die altijd 
gericht is op herstel van Gods bedoeling met ieder medemens - en zo ook elk aspect van Gods 
schepping en Gods aarde. Dit ervaren van genade leidt tot de erkening van het recht van elk mens 
op genade en herstel, juist ook wanneer er sprake is van mishandeling, uitbuiting of benadeling - 
zelfs wanneer de persoon zelf er door eigen zonden ook aan heeft bijgedragen.

Ik noemde al in een eerdere prediking de strenge boodschap van Jezus in Matteus 25:31-46. Daar 
gaat het om het eindoordeel, waarbij mensen zonder praktische gerechtigheid niet het Koninkrijk 
van de Hemel mogen binnengaan. Soms wordt dit verkeerd begrepen, alsof het praktiseren van 
recht en gerechtigheid de manier is om de hemel te verdienen. Tim Keller zegt hierover: "Jezus zei 
niet dat al die inzet voor de armen een middel is om verlossing te krijgen; het was veeleer een teken
dat je al verlossing hebt, dat een waar en reddend geloof bij jou al aanwezig is." (p 74) Iets 
verderop zegt Keller: "Een ieder die echt door Gods genade is aangeraakt, zal een energieke helper
van armen zijn." (p 75) Nog duidelijker verwoord Keller het als volgt: "De logica is helder. Heeft 
iemand de betekenis van Gods genade ter harte genomen, dan zal hij recht doen. Leeft hij niet 
rechtvaardig, dan zal zo iemand misschien met de mond zeggen dat hij dankbaar is voor Gods 
genade, maar in zijn hart is hij dan verre van Hem." (p 111) Of nog scherper: "Van genade word je 
rechtvaardig. Ben je niet rechtvaardig, dan ben je niet werkelijk gerechtvaardigd door geloof." 
(p117). Dat zijn pittige uitspraken. En dat uit de mond van iemand uit gereformeerde kring, waar de
rechtvaardiging door geloof en niet door werken één van de belangrijkste dogma's is.

Kortom, als we willen bewegen in de richting van meer recht en gerechtigheid, dan moeten we ons 
richten op twee dingen tegelijk: Ten eerste een diepgaand en steeds herhalende nadruk in het 
onderwijs op de scheppingsorde van God en daarin de hoge intrinsieke waarde van ieder mens. En 
ten tweede een diepgaande en steeds herhalende nadruk in onderwijs en persoonlijke ervaring op de
genadevolle liefde van God voor ons, voor mij, en dus ook voor ieder ander mens.

Genieten van Genoeg - Tevreden met minder en toch meer genieten.

Een uitgave van Micha Nederland is het boekje Genieten van Genoeg van Martine Vonk. Heel leuk 
en heel praktisch om te lezen. Genieten en genoeg lijken op het eerste gezicht met elkaar strijdig. 
Genoeg doet denken aan sober en minder, terwijl genieten juist doet denken aan meer en juist heel 
veel. Maar het is juist een heel goed duo. Immers, alleen maar nadruk op het sobere 'genoeg' leidt 
gemakkelijk tot een zuur en strak leven. En alleen maar nadruk op 'genieten', leidt uiteindelijk 
steeds weer tot de ervaring van nooit genoeg. 

Toen wij verhuisden naar Haarlem, verhuisden we naar een huis met maar 1/3 van het 
woonoppervlak van het huis in Alkmaar. En dit terwijl de kosten ongeveer 30% hoger waren. En 
toch genieten we nu nog meer, zijn we heel dankbaar, en ervaren we het als een zegen. We zijn 
bovendien meer gaan geven, terwijl ons inkomen gelijk gebleven is en we toch voldoende over 
hebben. We moesten wel enorm ontspullen. Veel weggeven, veel naar de kringloop en veel naar het
grof vuil. Tjonge, wat heb je toch veel spullen waar je niets mee doet. En wat hebben we gewoon 
van alles veel te veel. En die spullen maken niet gelukkig. Dingen weggeven wel! 

Mensen die kiezen voor duurzaam boodschappen doen, doen dit vaak veel bewuster. Zij kopen 
weliswaar dikwijls duurder, maar kopen dan ook minder en de producten zijn bovendien in veel 
gevallen gezonder en smaken beter. Althans, dat heb ik me laten vertellen. Het is dus niet zo dat dit 
alleen maar is weggelegd voor de rijken. Hoewel het ook wel zo is dat de allerarmsten in ons land 
het wel lastig zullen hebben om te kiezen voor duurzaam. Maar de meeste mensen die bewuster 
kopen en eten, vertellen mij dat ze meer en bewuster genieten van dat wat ze eten. Ik vond het 



boekje van Martine Vonk heel leuk, omdat zij alles steeds heel positief motiveert zonder 
doemverhalen, schuldverhalen en andere negatieve motiveringen. 

Tot slot, ik heb kaartjes/briefjes gemaakt met pennen daarbij. Ik zou je willen vragen om eens op 
schrijven wat jij in huis of in bezit hebt, wat je wel kwijt kan. Dat kan door te verkopen, of te ruilen,
of weg te geven, of naar de kringloop te brengen. Neem daar nu even tijd voor. Neem het dan ook 
mee naar huis en ga eens door je huis heen. Op zondag 5 mei is er een ruil- of weggeefbeurs hier in 
ons kerkgebouw. Dat is ook bevrijdingsdag. Je wordt dan bevrijd van spullen die je niet nodig hebt 
- bevrijdend ontspullen. Maar het moeten wel echt hele goede en waardevolle dingen zijn. Liever 
minder spullen die heel goed zijn, dan veel spullen die samen toch lijken op een berg ouwe troep. 
Breng de rest maar zelf naar het grof vuil. Mooier is het als het je zelfs een beetje pijn doet. Omdat 
je er wel een beetje aan gehecht bent. Maar nodig heb je het niet en je gebruikt het ook nooit.
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