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De Rijke Jongeling: was Jezus niet God? 
Verklaring uit “Een uiteenzetting van het evangelie naar Mattheüs”, A. C. Gaebelein 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
 

 

Stelling:  
Sommigen (Jehovah getuigen e.a.) grijpen dit schriftgedeelte aan om te bewijzen dat Jezus 
aantoonde dat Hij niet God was, en anderen gaan twijfelen. Maar dat is geenszins het geval.  
 

16 En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede 
Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? 
17 Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed be-
halve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de 
geboden in acht. 18 Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; 
u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis 
afleggen; 19 eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als 
uzelf. 20 De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht ge-
nomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? 21 Jezus zei tegen hem: 
Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan 
de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg 
Mij. 22 Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, 
want hij had veel bezittingen.  

(Mattheüs 19:16-22. Zie de parallelle verslagen in Markus 10:17-22, Lukas 18:18-23) 
 

Antwoord: 
De rijke jongeling beschouwde de Heer als een bijzonder goed MENS en die gedachte neemt 
de Heiland onmiddellijk weg. God alleen is goed en Hij, met Wie de jonge man sprak, is God 
in het vlees geopenbaard. MET DEZE VERHOUDING WAS HIJ ONBEKEND. De Heer 
komt hem tegemoet op grond van de Wet en met de Wet beantwoordt Hij zijn vraag. Hoe kon 
Hij anders met hem handelen? Het eerste wat deze jonge man nodig had, was zichzelf te leren 
kennen als een verloren en hulpeloos zondaar. Had de Heer hem gesproken van Zijn genade, 
van het eeuwige leven als een vrije gave, dan zou hij Hem in ‘t geheel niet begrepen hebben. 
De Wet was nodig om hem zijn toestand duidelijk te maken en zijn hart bloot te leggen. En de 
Heer, die de harten doorzoekt doet dit voor hem met het gevolg, dat hij Hem bedroefd, vol 
zorg verlaat, want hij had vele bezittingen en kon er niet los van komen. Hij had gezegd dat 
hij zijn naaste liefhad als zichzelf, maar als dit inderdaad zo geweest was, zou hij bereid ge-
weest zijn, zijn bezittingen te verkopen, ze aan de armen te geven en Jezus te volgen. Als na-
tuurlijk mens kon en wilde hij dit niet. 

 

De volledige bespreking van het verhaal over de rijke jongeling: 
o http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rijke-jongeling.pdf  
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