
Deze jongeman leefde keurig en netjes, en 

toch miste hij wat. De Heere zegt tot hem, gij 

kent de geboden. Dan antwoordt hij: Ja Heere, 

die heb ik onderhouden van mijn jonge jaren af. 

De Heere komt hier tot hem met de Wet, want 

hij was rijk en verrijkt en had geen gebrek. Aan 

armen wordt het Evangelie verkondigd. Deze 

man leefde naar de Wet onberispelijk.

Hoe is dat met ons, leven wij naar het Woord 

van God en naar Zijn wil en Wet? Deze jonge 

man wel. Wellicht is hij ons tot een voorbeeld. 

De Heere zegt dat Hij hem beminde. Op het 

houden van Zijn geboden is grote loon. Voelen 

wij ons beter dan deze jongeling? Gods Woord 

leert ons, dat er niemand zalig kan worden 

door de werken der Wet. Krachtens onze doop 

zijn wij verplicht, naar Zijn Woord en Wet te 

leven. Niet om daar iets mee te verdienen tot 

onze zaligheid.

Dan zegt de Heere tegen hem, nog één ding 

ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en geef 

het de armen, en gij zult een schat hebben in 

de hemel; en kom herwaarts, volg Mij. We 

lezen dat hij bedroefd wegging, want hij 

had vele goederen. Hij hield van zijn 

geld. Hoe is dat bij ons? Hangen wij 

ook niet aan al onze bezittingen, 

aan ons geld? Deze jonge-

man was  

 

De rijke jongeling kwam tot Jezus en zei: Goede Meester, wat doende zal ik het  

eeuwige leven beërven?’ De Heere Jezus zegt tot hem, ‘wat noemt gij Mij goed?  

Niemand is goed dan Eén, namelijk God.’ 
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betrokken op het eeuwige leven. Zijn wij dat ook of 

leven we ons godsdienstige leven rustig voort? 

Proberen wij hoever we nog mee kunnen in de 

zonde, of staan we ernaar zover als mogelijk is bij 

de zonde weg te blijven?

Wat waren de discipelen verbaasd, over de 

woorden die de Heere hier spreekt als Hij zegt, het 

is lichter dat een kemel gaat door het oog van een 

naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk der 

hemelen ingaat. Wat zijn de discipelen dan 

verslagen in het hart, en zeggen: Wie kan dan zalig 

worden? Dan wordt het van ‘s mensen kant 

onmogelijk.

Maar dan gaat de Heere Jezus zeggen: Dat wat bij 

de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Want 

bij God zijn alle dingen mogelijk. Zo is het dan in 

onze onmogelijkheid, mogelijk bij God om zalig te 

worden en te leven tot het doel waartoe we 

geschapen zijn. Dat dit ons zou aansporen om de 

Heere te zoeken, nu het nog kan. Want wij vliegen 

daarheen en de tijd is voorts kort. Roept Hem nog 

aan, terwijl Hij nabij is, opdat we Hem tot ons deel 

mogen krijgen, voor tijd en eeuwigheid beide.
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