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                                                              Verkoop alles wat je hebt! 

                                                                  Door: Justin Johnson 

Met de financiële problemen waarmee de aandelenmarkt de laatste tijd wordt geconfronteerd, zullen 

evangelische effectenmakelaars misschien eindelijk een reden vinden om van Lukas 18:22 een 

bumpersticker te maken. Jezus zegt: "verkoop alles, wat gij hebt". 

“Lukas 18:22: Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog een ding ontbreekt u; verkoop alles, wat gij 

hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg 

Mij. 

Natuurlijk is dat het vers uit de context halen, maar het roept een interessante vraag op. Wat is de 

context van Lukas 18:22? 

In feite is aan Jezus de belangrijkste vraag gesteld die een mens aan de Heer zou kunnen stellen: 

"Lukas 18:18: En een zeker overste vraagde Hem, zeggende: Goede Meester, wat doende zal ik het 

eeuwige leven beërven?  

Jezus vertelt een heerser van Israël hoe hij het eeuwige leven kan beërven. Zijn eerste antwoord was 

om de geboden te onderhouden, Lukas 18:20-21: 

“Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen 

valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder. 21 En hij zeide: Al deze dingen heb ik onderhouden 

van mijn jonkheid aan.   

Maar de heerser had ze al gehouden. De man hoefde nog maar één ding te doen. Hij moest al zijn 

bezittingen verkopen en Jezus volgen. De man weigerde. 

Wordt het u al duidelijk? Jezus beantwoordt de reddings-vraag met goede werken en door al je 

bezittingen te verkopen! Waar is de leer van het bloed en het kruis? 

Velen maken excuses voor de Heer alsof hij de heerser op de proef stelt omdat die de Heer alleen maar 

verleidt. Maar als dit het geval was, waarom leerde Jezus zijn discipelen dan ook om alles te verkopen, 

zie Matth. 6:20 en Lukas 12:33: 

“Matth. 6:19-20: 19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en 

waar de dieven doorgraven en stelen; 20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot 

noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; 

“Lukas 12:33: Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelven buidels, die niet verouden, 

een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot verderft.  

Velen leren dat Jezus dit niet letterlijk maar alleen figuurlijk bedoelde en dat hij bedoelde dat we alleen 

maar bereid moeten zijn om alles te verkopen. Maar Petrus en de discipelen gehoorzaamden deze 

opdracht letterlijk in Matth. 19:27. Veel meer volgden in Handelingen 4:34-35: 

“Matth. 19:27: Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U 

gevolgd, wat zal ons dan geworden? 

“Hand. 4:34-35:34 Want er was ook niemand onder hen, die gebrek had; want zovelen als er bezitters 

waren van landen of huizen, die verkochten zij, en brachten den prijs der verkochte goederen, en legden 

dien aan de voeten der apostelen. 35 En aan een iegelijk werd uitgedeeld, naar dat elk van node had. 
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De waarheid is dat, terwijl Jezus op aarde rondwandelde, hij zijn dood, begrafenis en opstanding niet 

predikte als de boodschap om gered te worden. Deze boodschap werd pas later aan de apostel Paulus 

geopenbaard. Zie Galaten 1:6-12:  

“6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen 

heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, 

die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. 8 Doch al ware het ook, dat wij, of een 

engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij 

vervloekt. 9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een 

Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. 10 Want predik ik nu de 

mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen 

dienstknecht van Christus. 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij 

verkondigd is, niet is naar den mens. 12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, 

noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.  

In plaats daarvan leerde hij Israël over het komende koninkrijk met hemzelf als koning en het doen van 

de wet om gered te worden. 

“Matth. 5:20: Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der 

Farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. 

Aangezien in alles voor hen in het koninkrijk zou worden voorzien, hoefden ze geen schatten op aarde 

te vergaren. 

“Matth. 6:33: Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 

toegeworpen worden. 

Degenen die dat deden werden beloond. 

“Matth. 19:29: En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of 

vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige 

leven beërven. 

Elke kerk in uw stad predikt het koninkrijk, in plaats dat ze dat vers ter redding leren aan degenen die 

het toen hoorden, de Joden. 

Dit vers is gemakkelijk te hanteren als je de Schrift op de juiste manier recht snijd. Jezus onderwees de 

besnijdenis en openbaarde de verborgenheid van het kruis later voor het eerst aan Paulus. 

Je beërft vandaag niet het eeuwige leven voor wat u opoffert; het is wat Christus voor u heeft geofferd 

(Rom. 3:25). Eeuwig leven is de genadegift van God (Rom. 6:23). 

“Rom. 3:24-25: 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in 

Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot 

een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder 

de verdraagzaamheid Gods; 

“Rom. 6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, 

door Jezus Christus, onzen Heere. 

 

 

 


