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Lees met elkaar Marcus 12, 38-44 
(Evangelielezing van zondag 11 november 2018) 
 

Reactie: 
Ieder: Wat valt jou op of wat spreekt jou aan in deze tekst en waarom?  

Spreek er met elkaar enkele minuten over. Lees daarna de volgende:  
 

Toelichting op het thema 
Bij het verstaan van de evangelies is altijd de volgende basisvraag van belang: 

wat wil Jezus in de tekst tot mij persoonlijk zeggen, oftewel welk appèl doet Hij 

op mijn geloof? Het evangelie maakt deel uit van de confrontaties tussen Jezus 

en de Schriftgeleerden (Mc. 10-12) en dienen als onderrichting aan de toe-

hoorders in de tempel. Het bestaat uit twee delen: 12, 38-40 en 12,41-44. In het 

eerste deel spreekt Jezus met scherp negatieve en afwijzende woorden de 

Schriftgeleerden toe. Hij laakt hun ijdelheid, prestigezucht en schijnvroomheid. 

Het tweede deel staat pal tegenover het eerste: Hij wijst zijn leerlingen, die Hij er 

nu zelfs bij roept, op de onbaatzuchtigheid en volkomen overgave aan God van 

de arme weduwe voor haar offer, want “ zij offerde van haar armoede al wat ze 

bezat..” Zij gaf van haar gebrek, de Schriftgeleerden van hun overvloed. God gaat 

het niet om uiterlijke gedragingen, maar om wat er omgaat in het hart van 

mensen. Vers 12,40 is bedoeld om de toehoorders weg te roepen van de 

schijnheilige Schriftgeleerden. 
 

Richtvragen 

Welk kernwoord staat in beide Bijbelteksten en waar staat het voor? 

Hoe kan ik meer bereiken in mijn giften dan wat ik nu doe? 

Wanneer zijn mijn intenties bij het geven aan goede doelen zuiver?  

Geef je altijd geld aan een dakloze of muzikant op straat? Waarom wel, waarom 

niet? 

 

Gekoppelde voorbeden 

Voor de mensen die hun hoop stellen op rijkdom,  

dat zij beseffen dat rijkdom hen slechts gelukkig maakt,  

voor zover ze bereid zijn te delen met anderen. 

 

Opdracht 

Overweeg eens om je kerkbijdragen aan te passen. 


