
Deut. 30:15-20 & Lucas 14: 25-33  
 
 
Lieve mensen van de Eeuwige, 
 
Geef zin aan het leven 
Get a life! (Ben niet zo van Engelse uitspraken maar hier stuitte ik op in een citaat van J.J. 

Suurmond. Op het citaat kom ik later terug).  
Get a life! Of in het Nederlands: ‘Zoek een leven!’ Of anders gezegd: ‘GEEF ZIN AAN HET 
LEVEN!’ 
Dit zijn mooie woorden… maar het is niet altijd eenvoudig in deze gebroken wereld. Waar 
haat en onrust soms zegevieren. Het kan dan moeilijk of haast onmogelijk zijn om de zin van 
het leven te zoeken… laat staan zelfs te vinden. Er is soms zoveel angst, pijn en verdriet in 
de wereld… ver weg maar ook dichtbij… soms ook in ons eigen leven.  
Er zijn dan ook filosofen en wetenschappers die zeggen dat ons leven hier op aarde eigenlijk 
zinloos is. Wanneer dat je overtuiging is, waar haal je dan je inspiratie vandaan? Maar 
gelukkig heeft het leven voor veel mensen zeker zin. Of… is er een streven om zin aan het 
leven te geven. Religie kan dan een bron zijn die hieraan bijdraagt. Om een voorbeeld te 
geven…  
Op de website van de Eshof kunnen we lezen, ‘dat men als geloofsgemeenschap wil 

bouwen aan een betere wereld, samen op zoek naar een hoopvol leven! Voor u, voor jou, 

voor mij en verder… de wereld in.’ Dit is een mooi streven! Samen zoekend op weg naar de 
zin van het leven!  
We hebben het hier over de christelijke weg gaan. En dan is de Bijbel een richtingwijzer op 
onze weg.  
 
‘Wie mij volgt, maar niet breekt…’ 

Het gedeelte van Lucas dat wij net in de Bijbel hebben gelezen, gaat over het volgen van 
Jezus. Hem volgen is een streven voor christenen, in zijn voetsporen treden. Tenminste… 
willen wij dat echt na wat wij net hebben gelezen? Jezus zegt hier:  
‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en 
broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.’ 

Het roept weerstand bij mij op wanneer ik dit letterlijk lees. Breken met mijn moeder, mijn 
man, kinderen, zussen, mensen van wie ik hou… juist zij dragen bij aan de zin van mijn 
leven! Zou het de bedoeling zijn om relaties te breken? Het contact verbreken? Nee… dat 
geloof ik niet.  
 
Wat betekent breken? (Geen voorkeur) 

Laten we kijken wat er wordt bedoeld met breken? Waar komt dat woord vandaan? In de 
Naardense Bijbel is het vertaald naar: haat. Deze woorden, breken/haten zijn vertaald uit het 
woord miseoo, wat komt uit het semitisch taalgebied. Het woord miseoo heeft daar meer een 
neutrale aanduiding, niet de voorkeur aangeven. Dan krijgt de betekenis al een hele 

andere lading. Dan krijgt het meer ruimte waarin je de banden van je bestaan kunt 
relativeren. De betrekkelijkheid ervan erkennen en benadrukken. Kijken naar wat de relatie 
betekent en wat deze relatie met je doet. Relativeren en wanneer nodig maatregelen treffen, 
dat is al een hele andere benadering.  
Generaties lang kunnen dingen zich herhalen. Wanneer het goede dingen zijn is er niets aan 
de hand. Maar wanneer het jou beknelt, het je belemmert op de weg van ontplooiing en heel 
wording, dan is het goed om te breken.  
 
 
 
 
 
 



Ruimte  

Daar is moed en ruimte voor nodig, ruimte om te kunnen groeien en bloeien. Dat geldt voor 
jezelf en de ander. Om die ruimte te geven is niet altijd eenvoudig. Want als ik eerlijk ben, 
vind ik loslaten soms erg moeilijk, wil mij graag vasthouden aan ‘zekerheden’, maar wat is er 
eigenlijk zeker in dit leven? Toch kan ik geneigd zijn om mijn onzekerheid te projecteren naar 
de mensen in mijn nabije omgeving. (Ben me er gelukkig van bewust... ;-)  Maar het kan 
belemmeren.  
Het is goed om ruimte te creëren zodat talenten zich kunnen ontwikkelen... Dat er met 
gepaste bijstand een weg mag worden gegaan om te worden wie we eigenlijk al ten diepste 
zijn. In liefde de ander (en ook jezelf) de ruimte, vrijheid en vertrouwen geven om te kunnen 
groeien. Soms gebeurt dat groeien met vallen en opstaan. Maar als je de ruimte kan geven 
die tot heelheid leidt, is dat volgens mij het volgen van Jezus! 
Een ieder op zijn eigen manier als pelgrim op pad. Soms ga je een stukje alleen en dan loop 
je weer een stukje met elkaar op. Je vormt je door de reis die je maakt in dit leven. De 
hobbels, de kuilen, pieken en dalen en de medereizigers helpen ons te vormen naar de 
mens zoals we zijn bedoeld. De ander kan je soms prachtige vergezichten laten zien die 
inzicht of mogelijkheden kunnen geven op de weg die je gaat. 
Onze reis, een zoektocht naar de zin van het leven… bewust van de pluriformiteit die vraagt 
om ruimte. Ruimte voor de mogelijkheid om op verschillende manieren de christelijke weg te 
gaan. 
 
Redding en heil 
Volgens mij is dat wat Lucas bedoelt. Want in het evangelie van Lucas staat redding en heil 
centraal! En als we het over redding en heil hebben, dan hebben we het over voorspoed en 
geluk. Het welzijn van de ander en onszelf.  
Ook het thema op reis zijn gaat als een rode draad door het evangelie van Lucas. Niet het 
geografische reizen, maar het gaat vooral om de theologische wijze van reizen. Het 
onderweg zijn! uitzwermen en uitzwaaien en uitzaaien!  
Net als Jezus wegen bewandelen die onbegaanbaar lijken. Baanbrekende wegen. 
Durven uitwaaien. Dat kan betekenen dat je uit je comfortzone moet stappen. Nieuwe 
stappen nemen. Afscheid durven nemen van wat niet goed is, wat niet bij je past. Afscheid 
nemen van wat jou belemmert. Omdat het jou kan helpen in je heelheid, in je zijn!      
Als een mens in heelheid mag leven kan je ook meer uitzaaien en delen omdat je meer 
mens bent geworden. Een mens zoals God heeft bedoeld. En kan je ook meer uitdelen van 
de liefde die je in je hebt. Aan allen die je op je weg mag ontmoeten.  
Om uit je comfortzone te stappen is vertrouwen nodig. Dit is een existentiële levensbehoefte, 
en een stevig fundament om nieuwe stappen te durven nemen. Wij mensen, zo kwetsbaar 
als wij zijn, verlangen naar beschermingen geborgenheid. Jezus wist zich geborgen, Hij 
durfde nieuwe wegen in te slaan.  
 
Durf te kiezen 

Kunnen wij kiezen?... durven wij te kiezen voor wat goed voor ons of de ander is? Voelen wij 
ons veilig en geborgen genoeg om een keuze of keuzes te durven maken en er voor te 
gaan? 
In Deuteronomium lazen wij: ‘Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed 
en tegenspoed, tussen leven en dood. Voor uw eigen toekomst en uw nakomelingen. Heb 
God lief en volg de weg die u gewezen wordt.’ 
Durf te kiezen! Kies voor het leven! Dat valt niet altijd mee. Maar probeer in vertrouwen te 

gaan. Weet je geborgen. Het is een uitdaging en een kunst te zoeken naar mogelijkheden. 
Om de ruimte te scheppen zodat je kan groeien. Soms lijkt het onbegonnen werk. Zie je door 
de bomen het bos niet meer. Je kan leven in angst en verdrukking. Maar soms kunnen er 
wel keuzes worden gemaakt. Niet dat het altijd gemakkelijk is, maar wanneer het kan kunnen 
er toch zomaar door de barsten van het leven lichtstralen naar binnen schijnen. Stralen die 
de mens mogen beschijnen. Stralen die jou en mij mogen helpen tot bloei.  
 



 
Een mens worden wie wij ten diepste zijn 

Het gaat om onze eigen kracht en zin van het leven. De zin voor ons leven halen wij ook 
vaak buiten ons zelf. Uit relaties, de ontmoeting met de ander. Uit ontmoetingen op school, je 
werk, met vrienden, familie en hier in de kerk kan je vreugde halen. Wanneer we erkenning 
krijgen en merken dat we er toe doen geeft dat levensvreugde. En bovenal zin aan ons 
leven… aan ons bestaan. Als het tenminste de erkenning is die ons toekomt. De erkenning 
dat we mogen zijn wie we zijn, met onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Een mens die 
elke dag weer mag ervaren en leren wat zinvol en hoopvol leven is. 
Een mens worden wie je ten diepste bent. Je geborgen weten en het goede kunnen doen, 
dat wat bij u, jou of mij past. Dit vraagt vaak om moed en kracht. Maar uiteindelijk geeft het 
vrijheid waarin je jezelf kunt ontplooien.  
 
Get a life 

Jezus zegt: ‘Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn’. 
Bent u, ben jij, ben ik, in staat om ons eigen kruis op te nemen en te dragen? We moeten het 
zelf doen! ‘Get a life!’ De woorden uit het citaat van Jean-Jacques Suurmond. Het citaat zegt: 
‘Je kruis opnemen is stoppen met via anderen te leven en je schouders zetten onder je 
unieke levensopdracht. Get a life’.  

Hiermee zegt hij: ‘Zorg dat je voldoening krijgt in je eigen leven. Dat je in staat bent om je 
eigen fouten te maken en hiervan te leren.’  
Durven te kiezen. Het vraagt om schijnzekerheden los te laten. Dat we tevoorschijn durven 
komen. Uit de bedding van het vertrouwde durven te treden. Is dat niet wat Jezus ons heeft 
voorgedaan? 
Soms is het goed dingen los te laten. Mooi wanneer je banden kunt losmaken die jou 
beknellen. Te zoeken naar een voor jou begaanbare weg.  
Is Israëls geloof zo ook niet begonnen? Toen een Stem Abraham riep om op weg te gaan. 
Dit is mogelijk uit een daad van vertrouwen.  
Als wij het gedeelte wat we vandaag hebben gelezen letterlijk lezen vraagt Jezus ons het 
onmogelijke. Dat is iets wat we niet willen en denk ik ook niet kunnen. Maar dat zou Jezus 
ook nooit van ons vragen. Bij Jezus gaat het juist om de relatie! Hij wil een relatie met u, met 
jou en mij. We kunnen Hem ontmoeten in het gelaat van de ander. Een goede relatie geeft 
ruimte en moed om te durven en kunnen kiezen, zodat je kan groeien en ontplooien. Een 
liefdevolle relatie is waardevol. En is liefde immers niet het centrale gebod van het hele 
evangelie!  
Soms is het een uitdaging om het opnieuw te wagen, om met vertrouwen nieuwe wegen in te 
slaan. Als een pelgrim je weg te durven gaan. Met Gods bijstand zijn we tot mooie dingen in 
staat. Soms zijn het wegen met prachtige vergezichten. Soms kan je weg duister zijn, vol 
kronkels, bergen en dalen. Maar probeer, ook als je uitzicht is belemmerd, te gaan in 
vertrouwen. Zo mogen wij ons geborgen en gedragen weten omdat Zijn trouw eeuwig duurt. 
Get a life!  Amen!  
 
 


