
Alles of Niets? 

Dat was het thema voor de dienst van 1 oktober (jl) 

We lazen 2 Koningen 5: 17 t/m 19 en Mattheus 19: 16 t/m 26 

Jezus kondigde de komst van het Koninkrijk van God aan. Voor zijn besef was de doorbraak daarvan 
ophanden. In zo’n situatie gaat het om een volledige inzet van allen. De discipelen hadden die inzet al 
getoond door hun netten te verlaten en Jezus te volgen.  
In Mattheus wordt het verhaal verteld van een rijke jonge man die naar Jezus komt. Op zijn vraag 
naar het goede leven, dat een eeuwig leven is antwoordt Jezus met de verwijzing naar de geboden. 
De jonge man zegt dan dat hij die geboden al in acht neemt, maar hij wil iets extra’s doen.  
Dan geeft Jezus hem de ‘alles of niets’ opdracht. Verkoop wat je bezit en volg mij. 
De jonge man verlaat Jezus, omdat dit voor hem ‘een brug te ver is’ om zich met alles wat hij heeft 
‘op het spel zetten’. 
Uiteindelijk zal Jezus zelf degene zijn die deze ‘overgave’ volbrengt. 
Door die overgave wordt opnieuw de basis voor het Koninkrijk van God gelegd. 
Maar gelden dan nog dezelfde regels van ‘alles of niets’. 
Hoe gaan wij daarmee om en hoe is dat in de geschiedenis van het christendom gegaan? 
Toegespitst vragen wij ons af of de Bergrede als ‘grondwet’ van dat Koninkrijk in deze wereld 
toegepast kan worden. 
Hier zijn de wegen binnen het christendom uit elkaar gegaan. 
Je hebt –om maar even de uitersten te noemen de ‘idealisten’ (Bergrede voor de wereld en dus ook 
voor de politiek) en de ‘realisten’ (Twee rijkenleer van Luther) 
Nu komt de lezing uit Koningen in beeld. Daar blijkt Naaman na zijn genezing overtuigd dat er “geen 
andere god is dan die van Israel, die hem immers genezen heeft. Het is daarom alles of niets…om 
voor deze God te kiezen. Maar Naaman heeft als opperbevelhebber van het Syrische leger ook een 
verplichting om met de koning in de tempel van Rimmon te verschijnen en zich daar voor deze god 
neer te buigen. Hij vraagt daarom ‘dispensatie’ aan de profeet Elisa. En deze antwoordt daarop “ga in 
vrede’. 
Idealisme en realisme kunnen niet zonder elkaar. Het leven zit soms zo ingewikkeld in elkaar dat niet 
altijd een heldere keuze in de zin van ‘alles of niets’ gemaakt kan worden. Dat hoeft niet te 
ontmoedigen. De orientatie op de weg die Jezus gegaan is, moet ons moed geven om in de wereld 
telkens een keuze te maken die zo dicht mogelijk bij de weg die Hij gegaan is uitkomt.  


