
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding schets 6 

 

Schriftgedeelte  

Markus 10:17-31  

 

Thema  

Jezus en rijk zijn 

 

Exegese 

Vers 17 De Heere Jezus is vanuit Kapernaüm op weg naar Jeruzalem. Naar het lijden, de 

kruisiging en de opstanding. Hij is in het gebied van het Overjordaanse aangekomen en heeft 

onderweg een gesprek over echtscheiding gehad (Markus 10:1-12) en de kinderen gezegend 

(Markus 10:13-16). Als Jezus uit het huis gaat waar Hij de kinderen gezegend heeft, haast een 

overste (een jongeling, een welgesteld man van aanzien) zich, om Jezus een vraag te stellen. Hij 

valt op zijn knieën en spreekt Jezus aan als Goede Meester. Hij erkent Hem als de Leidsman naar 

het eeuwige leven en geeft aan dat hij er alles voor wil doen om eeuwig gelukkig te worden. Een 

ernstige vraag. De overste heeft ernstig naar wetsvervulling gestreefd maar heeft er geen vrede in 

gevonden. Deze man kwam aan de voeten van Jezus omdat hij dacht dat er naast de wet nog 

andere voorwaarden waren om het Koninkrijk te ontvangen.   

 

Vers 18 Jezus wijst hem er allereerst op dat alleen God goed is, en dat het woord ‘goed’ niet 

zomaar door hem gebruikt moet worden als hij ten diepste niet weet Wie hij voor zich heeft.  

 

Vers 19 Ten tweede wijst Jezus hem op het onderhouden van de geboden. Alleen de 

geboden van de tweede tafel van de wet noemt Jezus op, want de overste vraagt om iets te doen. 

In het onderhouden van deze geboden blijkt ook of we God liefhebben boven alles. Met ‘Gij zult 

niet ontvreemden’ worden het 9
e

 en 10
e

 gebod samengevat. 

 

Vers 20 Dit antwoord stelt de overste teleur want het brengt hem niets nieuws. Deze 

geboden heeft hij vanaf zijn jeugd gehouden en het bracht hem geen rust en zekerheid op het 

eeuwige leven. Hij zocht de zekerheid in zichzelf en begreep niet de bedoeling achter de wet, het 

radicale vertrouwen in God. 

 

Vers 21 Jezus ziet de teleurstelling en heeft de goede gaven van God die hij in de man ziet 

lief. Hij houdt aan de buitenkant de geboden en lijkt het Leven te zoeken. God houdt in zekere zin 

van alle mensen, omdat het Zijn schepselen zijn, het werk van Zijn handen, maar Hij haat hen 

tegelijkertijd vanwege hun zonden. God houdt alleen met Vaderlijke liefde van Zijn uitverkorenen, 

die Hij aanneemt als Zijn kinderen. Hij wil hem leren dat de wet onderhouden niet alleen een zaak 

van de buitenkant is, maar ook van ons hart, onze gezindheid, onze gedachten, begeerten en 

bedoelingen. Daarom zegt Hij: Eén ding ontbreekt u. Hij laat hem zien dat hij zijn arme naasten 

niet werkelijk liefheeft. Hij nodigt hem uit Hem te volgen waarbij een opgenomen kruis (een 

zwervend bestaan, armoede, smaad en schande) horen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers 22 De overste heeft echter zijn goederen meer lief, dan dat hij het weg zou geven. Het 

radicale advies van Jezus was om hem te beproeven en hem zijn onvolmaaktheid te laten zien, en 

Jezus wist dat hij gierig was. Zijn geld en goed waren zijn afgod. Hij loopt verdrietig weg. 

 

Vers 23-24 Jezus wijst Zijn verbaasde discipelen n.a.v. dit gesprek er twee keer  liefdevol op dat 

rijkdom een belemmering kan vormen voor het ingaan in het koninkrijk van God. Maar dat geldt 

van alles wat als een afgod dient in je leven. En dit Woord van Jezus ging regelrecht in tegen de op 

dat moment geldende standaard van leven voor de Joden. Rijkdom was een indicatie van zegen en 

beloning. (Jesaja 3:10) En juist de armen hebben bescherming van de Heere gekregen in Zijn wet 

(Deuteronomium 15:7-11). Vers 23 geeft de moeilijkheid aan voor de rijken om het Koninkrijk 

binnen te gaan, vers 24 bevestigt vervolgens de moeilijkheid.  

 

Vers 25,26 De Heere Jezus gebruikt vervolgens beeldspraak: Het is toch onmogelijk dat een 

kameel door het oog van de naald kruipt? Dan vragen de discipelen zich verslagen af: Wie kan dan 

nog zalig worden?  

 

Vers 27 De Heere Jezus laat zien dat de nadruk nu niet ligt op de onmogelijkheid van het 

zalig worden maar op de mogelijkheid: Alle dingen zijn mogelijk bij God. In Christus, Die de heilige 

wet volmaakt heeft onderhouden en de vloek van de wet op Zich heeft genomen en gestorven is 

aan het kruis. 

 

Vers 28-30 Petrus merkt op dat zij wél alles verlaten hebben. Jezus’ antwoord zegt hem 

allereerst dat zij een rijke vergoeding zullen ontvangen als zij om Hem en om het Evangelie alles 

achterlieten. Een zegen bij hun werk in Zijn dienst. Troost en vergoeding belooft Hij hen, door de 

vervolgingen, voor dit leven en voor het toekomende leven. Deze vervolgingen zullen 

verschrikkelijk zijn (Markus 13:12). 

 

Vers 31 Anderzijds eindigt het gedeelte met een waarschuwing: sommigen beginnen vroeg 

de Heere te dienen, maar houden het niet vol en blijven buiten het Koninkrijk Gods. Anderen gaan 

de Heere te elfder ure in hun leven dienen en gaan het Koninkrijk Gods wel binnen. Voor de 

discipelen geldt: er ligt geen verdienste in het volgen van Jezus en het opgeven van alles. In de 

vervolgingen zal de trouw en standvastigheid blijken. Jezus waarschuwt dus voor valse rust. Ook 

voor hen geldt dat het alleen bij God mogelijk is dat rijken en volgelingen behouden worden.  

  

 

Geloofsleer 

• HC Zondag 23, vraag 60. Gezondigd tegen al de geboden, maar uit genade 

volkomen gerechtigheid 

• HC Zondag 24, vraag 62 en 63. De verdienste van onze goede werken 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• HC Zondag 44, vraag 114 en 115. Het houden van de geboden en de functie van de 

Wet 

• NGB artikel 24. De heiligmaking en de goede werken 

• DL 3/4 par. 9. Over degenen die wel geroepen, maar niet gekomen zijn 

 

Leestips 

De volgende boeken bieden achtergrondinformatie en zijn gebruikt bij deze schets: 

 

• Uw Koninkrijk kome - L. Snoek 

• Een jaar lezen in Mattheüs, Markus en Lukas - J.C. Ryle 

 

Gebedspunten 

• Dank voor de rijkdom en welvaart in ons land (en in ons leven) 

• Voorbede voor armen in ons land en verder weg 

• Laat ons geld en goed geen belemmering zijn om U te zoeken 

• Het leren leven naar Gods geboden: God liefhebben boven alles en onze naaste als 

onszelf  

 

Psalm- en liedlijst 

Psalmen 62:7   Vertrouwt, wat uw begeert’ ook zij 

73:13     Wien heb ik nevens U omhoog           

                    119:1    Welzalig zijn d’ oprechten van gemoed 

119:17                     Leer mij, o HEER, de weg door U bepaald 

                    119:18                     Doe mij op ’t pad van uw geboden treên 

  10 Geboden:9    Och, of wij uw geboôn volbrachten 

Liederen  ZB   Zoek eerst het Koninkrijk van God 

     Neem mijn leven, laat het Heer’ 

 

 

Verwerken = leren 

Markus 10:26b 

‘Wie kan dan zalig worden? Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen 

zijn mogelijk bij God.’  

 

• Waarom kunnen wij onszelf niet zalig maken? 

• Wie heeft het voor ons mogelijk gemaakt? 

• Op welke manier?  

 

Repeteer de tekst met elkaar. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introductie op de vertelling 

Ken jij rijke mensen? Waaraan herken je die? Het is best makkelijk als je rijk bent. Waarom kan het 

ook wel eens lastig zijn om rijk te zijn?  

Wat zou jij heel moeilijk kunnen missen? Heb je wel eens iets weggegeven wat je heel erg moeilijk 

vond? Praat met hen over afstand doen van rijkdom, wanneer dat wel of juist niet mogelijk zou 

zijn.  

 


