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“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen. Wat zullen wij dus krijgen?” Weer zo’n 
typische Petrus-vraag. Voor wat hoort wat, moet hij gedacht hebben. Die vraag kwam 
voort uit het gesprek dat Jezus met de vermogende jongeman had over de navolging. 
Jezus hield hem voor, de geboden te onderhouden. Daarvan kon de jongeman zeggen 
dat hij ze vanaf zijn jeugd had onderhouden. Op diens vraag wat hem nog ontbrak 
antwoordde Jezus met een wel zeer radicale uitnodiging: “Als je volmaakt wilt zijn, ga dan 
naar huis, verkoop wat je bezit en geef het aan de armen; daarmee zul je een schat in de 
hemel bezitten. En kom dan terug om Mij te volgen.” En we weten hoe dit afliep: “Toen de 
jongeman deze raad hoorde, ging hij ontdaan heen, omdat hij vele goederen bezat.” 

In de versie van Marcus en Lucas staat dat Jezus deze jongeman “liefdevol aankeek” toen 
Hij hoorde dat hij vanaf zijn jeugd de geboden Gods had onderhouden. Het deed Jezus 
kennelijk goed iemand te ontmoeten met wie Hij zich verwant voelde. En ook de 
leerlingen moeten die vreugde hebben gezien en gedeeld. Des te groter zal dan ook de 
teleurstelling zijn geweest toen bleek dat deze kandidaat voor het leerlingschap de 
ultieme stap niet kon zetten om zijn bezittingen te verkopen, “omdat hij vele goederen 
bezat”. Dan waren de Twaalf toch al iets verder gevorderd, moet Petrus gedacht hebben. 
Immers: zíj hadden toch maar alle eigendom prijsgegeven om Jezus te volgen. En met het 
oog op deze prestatie is zijn vraag naar de vergoeding ook wel weer te begrijpen. 

Toch klinkt uit Petrus’ vraag ook wel enige onzekerheid. Want Jezus’ woorden riepen bij 
de toehoorders twijfel op over de haalbaarheid van deze evangelische raad. “Voor een 
rijke is het moeilijk het koninkrijk Gods binnen te komen” had Jezus vastgesteld. “De 
leerlingen stonden verbijsterd en vroegen: ‘Wie kan er nu eigenlijk gered worden’?” Op deze 
vraag had Jezus een helder antwoord: “Dit ligt niet in de macht der mensen, maar voor God 
is alles mogelijk.” Met andere woorden: de leerlingen moeten zich geen illusies maken 
over hun eigen inspanningen en mogelijkheden. De mens kan zichzelf niet redden. In de 
navolging van Jezus gaat het niet om menselijke prestaties die uiteindelijk beloond zullen 
worden. 

De essentie van de navolging van Jezus bestaat allereerst in een volledig, dat wil zeggen 
zelfvergeten Godsvertrouwen. Jezus navolgen kunnen wij uitsluitend wanneer wij ons 
eigen menselijk onvermogen als een positieve waarde aanvaarden, in het gelovig besef 
dat voor God alles mogelijk is. Vervolgens komt het dan aan op het loslaten van alles wat 
ons kan binden aan deze wereld. De nadruk ligt in ons evangelieverhaal op het verkopen 
van goederen. Maar in zijn antwoord op de vraag van Petrus gaat Jezus veel verder. Het 
achterlaten van bezit is maar een onderdeel van een veel groter program. “Huis, broers of 
zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen of akkers” moeten worden achtergelaten om 
zijn Naam. Er staat overigens niet en-en, maar of-of!  

Wat we hieruit kunnen opmaken is dat ook mensen kennelijk tot bezit kunnen worden 
waaraan we gehecht raken. Het bezitterig omgaan met personen die ons dierbaar zijn is 
ons zeker niet vreemd. In vele relaties is sprake van onvrijheid en oneigenlijke hechtingen. 



Het behoort tot menselijke volwassenheid om zelfstandig en vrij te worden. Sprekende 
over het huwelijk zal Jezus iets soortgelijks zeggen: de huwenden moeten hun vader en 
moeder verlaten om zich aan elkaar te hechten en samen één te worden . En elders zal 
Jezus zeggen dat wie “vader of moeder meer bemint dan” Hem, Hem niet waardig is; en 
wie meer houdt van zijn zoon of dochter Hem niet waard is (Mt. 10,37). Ook in het leven 
van onze heilige Vader Benedictus kunnen we een dergelijke gehechtheid zien en zijn 
biograaf Gregorius de Grote beschrijft haarscherp Benedictus’ loskomen van huis en 
haard en van de moederbinding die zijn groei in de weg stond. 

Petrus en de andere leerlingen vonden kennelijk dat zij zelf al op een punt waren 
gekomen waarop ze konden zeggen dat ze alles hadden prijsgegeven om Jezus te 
volgen. Jezus ontkent dit niet, maar richt hun blik op een werkelijkheid die zij nog niet 
kunnen zien. Tot de rijke jongeman had Hij gezegd: als je alles verkoopt wat je bezit zul je 
“een schat in de hemel bezitten.” Elders zal Jezus zeggen:  “waar je schat is daar zal ook je 
hart zijn.” Wij hebben vele schatten op deze aarde: niet alleen materiële, maar ook 
emotionele. Geliefden noemen elkaar bij voorkeur “schat”! Voor wie Jezus willen volgen 
geldt: ónze schat is in de hemel! En zolang we nog op aarde zijn zal er altijd iets van 
gespannen tweespalt in ons heersen: een deel van ons hart dat zich aan het aardse wil 
hechten en een deel dat verlangt naar de Heer. De beloning voor onze inspanningen zal 
ons deel zijn, maar ze zal gegeven worden  -zegt Jezus- “bij de wedergeboorte, wanneer 
de Mensenzoon gezeten zal zijn op de troon van zijn heerlijkheid”. Wij moeten opnieuw 
geboren worden. Onze wedergeboorte begon bij ons doopsel, maar zal voltooid worden 
op het einde van de tijd, bij Christus’ wederkomst. Dan “zult ook gij die Mij gevolgd zijt 
gezeten zijn op twaalf tronen en heersen over de twaalf stammen van Israël.” Intussen blijft 
de raad van Jezus dagelijks klinken: verkoop wat je bezit. 

De beloning die ons in het vooruitzicht wordt gesteld formuleert Jezus tenslotte aldus: 
alles wat je hebt prijsgegeven zul je honderdvoudig terugkrijgen. Een honderdvoud aan 
vaders en moeders, vrouwen en kinderen, huizen of akkers. De vraag is wie dáár op zit te 
wachten! Natuurlijk is dit alles beeldspraak. Een honderdvoud staat voor onvoorstelbaar 
veel meer dan we in deze wereld ooit zouden kunnen krijgen. Hier komen we aan de 
werkelijkheid voorbij alle beelden. Weliswaar lezen wij in de parallelpassage bij Marcus en 
Lucas dat we dit honderdvoud al in deze wereld zullen ontvangen “zij het ook gepaard 
met vervolgingen.” Maar ook dan gaat het om andere verhoudingen dan de oude en 
vertrouwde bindingen. Het betekent dat we openbloeien en ruim van hart worden. 

Het ultieme antwoord van Jezus op de vraag van Petrus is dan ook uiteindelijk dit: je zult 
“eeuwig leven” ontvangen. Voor minder moeten we niet gaan! In zijn proloog op de Regel 
voor monniken legt Benedictus Jezus deze woorden in de mond: “Wie is de mens, die naar 
het leven verlangt en goede dagen wenst te zien?” Wie verlangt naar eeuwig leven? Wie 
zich geroepen voelt krijgt vervolgens de raad: “Keer u af van het kwaad en doe het goede, 
zoek de vrede en jaag hem na […]. Gaan wij dan, geleid door het Evangelie, voort op de 
wegen van de Heer, om Hem te mogen aanschouwen die ons naar zijn Rijk geroepen heeft” 
De Heer zelf zal onze beloning zijn. Amen. 


