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Opvallend in vandag se Evangelielesing, is die teenstelling van die prag en praal van 
die ryk man, en die ellende van Lasarus. In hierdie gelykenis, die enigste een waar 
Jesus 'n naam aan een van die karakters gee, sou 'n mens met die eerste lees daarvan 
kon dink dat dit 'n verheerliking van armoede en 'n verdoeming van rykdom is. Dit is 
egter nie die volle verhaal nie. Jesus het dit wel by ander geleenthede ook gestel dat 
rykdom gevaarlik is, selfs gesê dat dit vir 'n ryke moeiliker is om in die hemel te kom as 
vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, maar Jesus se waarskuwing teen 
rykdom is juis die verslawende uitwerking daarvan. Hoe meer geld of besittings 'n mens 
het, hoe groter die gevaar dat so 'n persoon behep daarmee sal raak en al hoe gieriger 
en al hoe meer onsensitief oor sy of haar medemens. Daar is aan die ander kant ook 
niks inherent goed aan die ellende van Lasarus nie. Die feit is dat God belang het by die 
ingesteldheid van mense, en dat of hulle arm of ryk was nie die kernvraag is nie. Die 
God van liefde vra nie vir ons: Was jy ryk, of was jy arm nie. Hy vra eerder: Wat het jy 
gemaak met jou rykdom, of wat het jy gemaak met jou armoede. Jesus laat geen twyfel 
daaroor nie dat dit vir ons baie, baie makliker is om Hom te vind en Sy wil te doen as 
ons nie baie geld het nie of nie baie besittings het nie. Weereens, nie omdat daar iets 
wesenlik met geld of eiendom verkeerd is nie, maar omdat ons, in ons gebroke 
toestand, so maklik deur ons geld of besittings in besit geneem word. En dan raak ons 
onsensitief en afgestomp en het ons geen belang by wat met ons medemens gebeur 
nie. Geld en besittings druk so maklik die liefde dood. In die eerste plek gaan dit dus om 
ons houding. Wat is ons houding teenoor God en ons medemens? Is ons nie maar te 
dikwels soos die ryk man wat ons eenvoudig nie aan die ellende van mense om ons 
steur nie? Hoe dikwels dink ons nie net aan ons eie gemak en genot nie en kan die pyn 
en ellende van ander om ons ons maar min skeel? Lasarus word met sy dood deur die 
engele weggedra na die boesem van Abraham waar hy in die doderyk die hemelse 
lafenis ervaar. Die ryk man gaan ook dood, maar vir hom is daar geen engele om hom 



na lafenis te neem nie. Ten spyte van die duur en plegtige begrafnis wat hy seer 
sekerlik sou gehad het, tel sy rykdom en besittings en aansien in die wêreld niks en 
bevind hy hom in 'n toestand van intense pyn en ellende. Die ellendige Lasarus aan die 
ander kant, wat hoegenaamd geen aansien in die wêreld gehad het nie, word egter 
deur die engele weggedra. In die ryk van God is hy die een wat vereer en verheerlik 
word. Vir ons God van liefde is al wat tel die liefde. Het ons lief, of het ons nie lief nie. 
Niks anders maak eintlik saak nie. Die ryk man het niks geweet van liefde nie; Lasarus 
het wel. Hy het God geken en moes sy lot met berusting aanvaar het, sonder om die ryk 
man te veroordeel, en sonder bitterheid. Daarvoor word hy beloon met die goddelike 
saligheid. Tussen Lasarus en die ryk man is daar 'n kloof wat nie oorbrug kan word nie. 
En die kloof kan nie oorbrug word nie omdat daar, selfs in hierdie toestand van pyn en 
ellende, by die ryk man geen tekens van berou is nie. Al wat vir hom belangrik is, is sy 
eie pyn en om seker te maak dat sy familielede nie moet oorkom wat hy oorgekom het 
nie. Sy eie selfsug en trots hou hom weg van berou, en totdat hy berou het, kan hy nie 
die pyn van sy toestand ontsnap nie.  

Jesus vertel ook dat die ryk man vir Abraham vra om Lasarus te stuur om sy broers te 
waarsku, maar Abraham antwoord dat hulle Moses en die profete het en dat as hulle 
nie deur hulle oortuig word nie, hulle ook nie deur die terugkeer uit die dood van 
Lasarus oortuig sal word nie. Ons moet dus oortuig word van ons toestand. Ons moet 
die Gees van God toelaat om Sy werk in ons te doen en ons te lei tot berou en 
bekering. Hy wil ons nie daartoe dwing nie; Hy wil ons daartoe oortuig. Berou en 
bekering is nie 'n ding wat van buite af op ons afgedruk word nie, dit is iets waarin en 
waartoe ons moet groei en ontwikkel.  

Jesus het medelye met menslike swakheid, en as mense  val en slegte dinge doen, 
veroordeel en verdoem Hy hulle nie. Hy bly vir hulle lief, en deur Sy liefde, verander 
hulle hulle lewens. Daar is talle voorbeelde daarvan in die Evangelie. Hy vergewe selfs 
die sondares wat Sy voete met haar trane was en met haar hare afdroog en hulle dan 
gesalf het omdat sy baie liefgehad het. Waar Jesus selfs verwronge liefde vind, het Hy 
iets om mee te werk, maar wanneer daar geen liefde is nie, soos met die ryk man van 
die gelykenis, kan God niks doen nie. Ons almagtige God laat Homself ter wille van ons 
vrye wil aan bande lê. Hy het soveel agting vir Sy skepsels dat Hy Homself nooit aan 



ons opdwing nie. Hy boelie ons nie in Sy liefde in nie. Dit sou in elk geval nie liefde 
wees nie, want geboeliery en liefde het niks in gemeen nie. Die liefde en vryheid het 
egter baie in gemeen.  

Die ryk man man weet niks van God of die liefde nie. Selfs in die doderyk is hy totaal 
blind vir sy liefdeloosheid en selfsug en sit hy in die hel van sy eie gebrek aan insig, 'n 
insig wat hy nooit ontwikkel het nie, omdat hy te besig was met sy eie egoïstiese planne 
en nie vir 'n oomblik gedink het aan God en die nood van die man wat in soveel ellende 
by sy hek gelê het nie.  

Laat ons God bid om die genade om te groei in Sy liefde sodat ons Hom daardeur sal 
loof en prys en so nou alreeds saam met Hom in die paradys sal wees.  

 

 

 

 

 


