
ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

EERSTE LEZING Wijsh., 7, 7-11 
In vergelijking met wijsheid beschouwde ik rijkdom als niets. 
 
   Uit het boek Wijsheid 

 
7   Ik bad en inzicht werd mij geschonken, 
     ik smeekte en de geest der wijsheid kwam over mij.  
8   Ik verkoos haar boven scepters en tronen, 
     en in vergelijking met haar beschouwde ik rijkdom als niets;  
9   zelfs de kostbaarste steen stelde ik met haar niet gelijk,  
     want alle goud is vergeleken met haar slechts stof, 
     en zilver niet meer dan slijk. 
10 Ik hield van haar meer dan van gezondheid en schoonheid,  
     en ik stelde haar boven het licht. 
     Want de glans die zij uitstraalt verbleekt nooit.  
11 Met haar vielen mij alle goederen ten deel 
     en dank zij haar verwierf ik rijkdommen zonder tal. 
 

TUSSENZANG Ps. 90 (89), 12-13, 14-15, 16-17 

    Verleen ons van nu af uw rijkste zegen  
    en Iaat heel ons leven gelukkig zijn. 
 
Leer ons onze dagen naar waarde te schatten  
en zo te komen tot wijsheid van hart. 
 
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons?  
wees toch uw dienaars genadig: 
 
Verleen ons van nu af uw rijkste zegen  
en Iaat heel ons leven gelukkig zijn. 
 
Vergeld nu met vreugde de dagen van leed,  
de jaren dat het ons slecht ging. 
 
Laat zien aan uw dienaars waartoe Gij in staat zijt  
en toon aan hun zonen uw heerlijkheid. 
 
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,  
bestuur onze handen bij al wat zij doen. 
 
  



TWEEDE LEZING Hebr., 4, 12-13  

Het woord van God ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens. 
 
     Uit de brief aan de Hebreeën 

 
     Broeders en zusters, 
12 Het woord van God is levend en krachtig. 
     Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard  
     en het dringt tot het raakpunt van ziel en geest,  
     van gewrichten en merg. 
     Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.  
13 Geen schepsel is voor Hem verborgen, 
     alles ligt open en bloot voor zijn ogen. 
     Aan Hem hebben wij rekenschap af te leggen. 
 
 
 
 
ALLELUIA Joh., 10, 27 

Alleluia. 
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,  
en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
Alleluia.   
 
 

EVANGELIE Mc., 10, 17-30 of 17-27 
Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Marcus 

 
17 Toen Jezus zich weer op weg begaf  
     kwam er iemand aanlopen 

     die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg:  
     „Goede Meester, 
     wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?"  
18 Jezus antwoordde: 
     „Waarom noemt ge Mij goed?  
     „Niemand is goed dan God alleen.  
19 „Ge kent de geboden: 
     Gij zult niet doden, 
     gij zult geen echtbreuk plegen,  
     gij zult niet stelen, 
     gij zult niet vals getuigen, 
     gij zult niemand te kort doen,  
     eer uw vader en uw moeder."  
20 Hij gaf Hem ten antwoord: 
     „Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af."  
21 Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: 
     „Één ding ontbreekt u; 
     ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen,  
     daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, 



     en kom dan terug om Mij te volgen." 
22 Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen  
     omdat hij vele goederen bezat. 
23 Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen:  
     „Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben 

     het Koninkrijk Gods binnen te gaan !" 
24 De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei.  
     Daarom herhaalde Hij: 
     „Kinderen, 
     wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan. 
25 „Voor een kameel is het gemakkelijker  
     door het oog van een naald te gaan 

     dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen." 
26 Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar:  
     „Wie kan dan nog gered worden?" 
27 Jezus keek hen aan en zei: 
    „Dit ligt niet in de macht der mensen maar wel in die van God:  
     want voor God is alles mogelijk." 
(28 Daarop nam Petrus het woord en zei: 
     „Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen."  
29 Jezus antwoordde: 
     „Voorwaar, Ik zeg u 

     er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader,  
     kinderen of akkers 

     om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven,  
30 of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud 
     aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers,  
     zij het ook gepaard met vervolgingen, 
     en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.) 
 
 
  



Jaar B – Achtentwintigste zondag door het jaar – 10 oktober 2021 

 

“Ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen.” (Marcus 10,21)  

 

Inleiding 

Mijn oma zei altijd: “Als de Heer je hart opent, opent Hij ook je portemonnee.” Wie wijs met bezit 

omgaat, heeft veel te geven. En er iets iets dat zelfs daar nog bovenuit gaat: vrijwillige armoede.  

 

Eerste lezing: Wijsheid 7,7-11 

De ‘ik’ van dit gedeelte is koning Salomo, in wiens mond deze woorden gelegd worden. Hij had het 

precies zo gezegd kunnen hebben. Toen hij ooit een wens mocht doen, koos hij niet voor rijkdom, 

macht of lang leven. Hij koos voor een lev sjoméa, een horend hart. (1 Koningen 3,9) 

Spreekwoordelijk was zijn wijsheid. Eenmaal in het bezit van wijsheid, viel ook veel anders Salomo 

ten deel. ‘Met haar vielen mij alle goederen ten deel en dankzij haar verwierf ik rijkdommen zonder 

tal’. Dat doet denken aan wat onze Heer Jezus zegt: ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God en al het 

andere zal u erbij gegeven worden.’ (Matteüs 6,33) Goed leven betekent: in de vele dingen het éne 

voor ogen houden. Eenvoud. Zo krijgt je leven zin en samenhang.  

 

 Gebed: Vrijgevige God, geef me de wijsheid die ik tekort kom. (Jakobus 1,5)  

 

 Vraag: Wat is voor jou belangrijker dan gezondheid? (vs. 10)  

 

Tweede lezing: Hebreeën 4,12-13 

Wat gebeurt er als je de Bijbel leest? Je maakt een eerste indruk. Je stelt vragen. Je probeert de 

bedoeling te achterhalen en de woorden toe te passen. Kortom, je gaat met het woord aan de slag. 

Maar tegelijk gebeurt er iets anders. Het Woord gaat met jou aan de slag. Want het is geen dode letter. 

‘Het woord van God is levend en krachtig.’ ‘Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens’. 

Goed Bijbellezen betekent uiteindelijk: dat de Bijbel jou leest, dat de Bijbel jou uitlegt. Daar word je 

wijzer van!  

 

 Gebed: Heer, voor U ben ik een open boek.  

 

 Vraag: Voelt u zich wel eens ‘ontleed’ (vs. 12) als u het woord hoort?  

 

Evangelie: Marcus 10,17-30 

Jezus roept de man op tot armoede. Kuisheid, armoede en gehoorzaamheid: dat zijn de drie 

‘evangelische raden’. Ze vormen de basis van het gewijde leven. Maar ‘ze worden aan iedere leerling 

van Christus voorgehouden’. (CKK 915) De tien geboden zijn verplichtend voor iedereen. Maar we 

mogen ons allemaal laten inspireren door de evangelische raden. Ze herinneren ons eraan, dat de 

liefde geen maximum kent. Geld maakt de overgave aan God erg moeilijk. Een kameel komt nog 

makkelijker door het oog van een naald. ‘Wie kan dan nog gered worden?’ vragen de leerlingen 

verbijsterd. Blijkbaar dachten ze dat rijken juist gemakkelijker gered konden worden. Zij hebben geld 

en tijd om zich te verdiepen in godsdienst. Dat arme ploeteraars geen tijd voor God hebben, vooruit. 

Maar als zelfs rijken niet gered kunnen worden, wie dan wel? Jezus zegt: ‘Voor God is alles mogelijk’. 

Onze redding is altijd een godswonder, nooit onze prestatie. Tenslotte zegt Petrus dat hij alles heeft 

opgegeven voor Jezus. Jezus’ belofte is dat hij het honderdvoudig terug zal krijgen. Dat is de ervaring 

van ieder die de Kerk als familie ontdekt. Wat een ongelofelijke familierijkdom valt je ten deel. Eerst 

nog met vervolgingen, ooit ongehinderd en eeuwig.  

 

 Gebed: Heer, maak me innerlijk los van mijn bezittingen.  

 

 Vraag: Wat heb je opgegeven voor Jezus? Wat heb je teruggekregen?  


