
 
Zondag 7 juli 2019 

 derde zondag van de zomer 

 
Inleiding op de evangelielezing = lied: ‘Wil je opstaan en 

mij volgen?’ 

 

Evangelielezing: Lukas 9,51 -  10,9 

 

Lied: vers 2 en 4 van ‘Wil je opstaan en mij volgen?’ 

 

Overweging 

 

Het komt weer prachtig bij elkaar. Het verhaal van 

Lukas over het volgen van Jezus. En de doop. 

Want voor doopouders heeft dat volgen van Jezus 

immers betekenis. Anders waren ze hier niet. 

 

Maar dat volgen, dat is nogal wat, vertelt het 

evangelie vandaag. Er zitten nogal wat haken en 

ogen aan. In het doopgesprek hadden we het 

erover. Krista vroeg zich af: ‘kan ik dat wel?’ En ze 

bedacht dat het heel wat vraagt, want misschien 

doe je wel iets wat mensen om je heen niet 

verwachten. Of waar ze kritiek op hebben. Dan is 

het niet makkelijk. Aan de andere kant vraag je je 

af: als ik steeds doe wat mensen om me heen van 

me verwachten, word ik daar dan blij van? En is 

dat wat ik mijn kinderen wil voorleven? 

En Arno zei: ‘Dat volgen van Jezus, dat vraagt wel 

een flinke dosis vertrouwen: dat dit de goede 

keuze is.’ 

 

Jullie gedachten raken de kern van wat hier staat. 

Want als Lukas één ding duidelijk maakt, dan is 

het: dit doe je niet zomaar even. 

Het begint al met die terechtwijzing. Een eerste 

aanwijzing van Jezus: dít is mijn weg. 

Vastberaden is hij de weg naar Jeruzalem 

ingeslagen. De kortste route loopt door 

Samaritaans gebied. Geen probleem, zou je 

denken, Samaritanen en Joden gaan doorgaans 

immers vreedzaam met elkaar om. Maar in de tijd 

van de grote feesten kon het anders zijn. Vooral 

tegen Pesach liepen spanningen vaak op. 

Samaritanen vierden hun eigen Pesachfeest op de 

berg Gerizim. Joden op weg naar Jeruzalem 

beschimpten die berg. Dan gebeurde het wel dat 

Samaritanen de pelgrimage naar de verkeerde 

berg weigerden te faciliteren. En soms liep dat uit 

op gevechten. 

De reactie van Johannes en Jakobus past maar al 

te goed in deze traditie. Ze maken zich kwaad als 

Jezus niet welkom is. ‘Heer, wilt u dat wij vuur uit 

de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ Naar de 

bliksem met dat dorp! Herkenbaar, toch…? 

Wanneer maken wij ons niet boos om mensen die 

in onze ogen onverdraagzaam zijn, doordat ze hun 

dogma’s en geloof aan anderen op willen dringen? 

Je kunt je dan afvragen hoe tolerant we zélf 

eigenlijk zijn, wanneer wij hén niet tolereren. 

 

Jezus wil niets van die intolerantie weten. Hij keert 

zich naar Johannes en Jakobus om. En wijst hen 

streng terecht. Want dat is zijn weg: die van het 

doorbreken van de geweldspiraal. Wie hem volgt, 

verbindt zich aan díe weg. 

 

Dan horen we driemaal een verhaal over dat 

volgen. Drie keer een andere situatie. Drie keer 

wordt duidelijk: het gaat om je eigen keuze. Niet 

het oordeel van anderen doet ertoe, maar wat je 

zelf kiest. 

En telkens maakt Jezus een opmerking. Die 

opmerkingen, ze zijn nogal ontmoedigend. Zou hij 

dat expres doen? Wil hij mensen afschrikken? 

 

Het lijkt erop of hij wil dat zijn volgelingen nee 

kunnen zeggen. Hij wil ze niet over de streep 

trekken. Je moet nee zeggen als het jouw tijd nog 

niet is. Misschien vreemd om dat hier te zeggen, in 

een kerkdienst, maar er kunnen goede redenen 

zijn om Jezus nú nog niet te volgen. De 

voorbeelden maken dat wel duidelijk. De één 

moet zijn vader begraven. De ander wil afscheid 

nemen van zijn huisgenoten. Ben je er wel tegen 

opgewassen om de weg met Jezus te gaan, die 

regelrecht naar Jeruzalem en naar Golgota loopt? 

Je kunt niet tegelijkertijd in het warme nest van je 

komaf blijven. Jezus maakt duidelijk: het kan een 



tocht van geestelijke dakloosheid zijn. ‘De vossen 

hebben holen en de vogels hebben nesten, maar 

de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens ter ruste 

leggen.’ Er is geen zekerheid. Er is misschien geen 

steun van mensen die je na staan. Ga je deze stap 

echt zetten? 

 

Drie maal een roepingsverhaal. Drie maal horen 

we niet hoe het afloopt. Gelukkig maar. Volgen is 

niet iets wat ‘afloopt’ of wat je op een enkel 

moment zou beslissen te doen. Het beslaat je hele 

leven. Dat doe je er niet even bij of naast. Geloven 

is niet een ‘extra’, geen opsiering van het gewone 

leven. Geloven is een manier van leven zelf. 

 

Al de Bijbelverhalen waar we een leven lang mee 

onze weg zoeken, vertellen dat die manier van 

leven een weg is die door woestijn gaat. Door 

eenzaamheid soms. Daarom is het goed om niet 

alleen te zijn. Tweeënzeventig mensen stuurt 

Jezus erop uit die twee aan twee voor hem uit 

gaan. Tweeënzeventig, in sommige oude 

handschriften staat zeventig – het is het getal van 

de volken der aarde. Jezus stuurt jou erop uit, hij 

stuurt mij erop uit, om de weg voor te bereiden. 

Om de weg te banen zodat je, als je daar ooit aan 

toe bent, volgeling kunt worden. 

Is dat niet de omgekeerde wereld?, kun je vragen. 

Dat we vóóruit worden gestuurd, zodat we ooit 

achter aan kunnen sluiten als volgeling? 

Of is dit vooruit gestuurd worden een 

noodzakelijke tussenstap? Hebben we die nodig, 

die stap van het samen zoeken van de weg, 

voordat we onszelf helemaal uit handen kunnen 

geven en kunnen volgen? 

 

‘Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen 

sandalen mee, en groet onderweg niemand…’ Reis 

zo lichtvoetig als je kunt. Met een open hart en 

open ogen en open handen. Laat je niet hinderen 

door wat de conventies voorschrijven.  

‘Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 

‘vrede voor dit huis!’ Als er een vredelievend mens 

woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan 

zal die vrede bij je terugkeren.’ 

Ook hierin hoor ik diezelfde aanwijzing: laat je niet 

hinderen. Blijf bij de kern van waar het om gaat. In 

het doopgesprek benoemden we die: die kern, 

telkens weer, is liefde. Liefde van waaruit je de 

ander vrede toewenst. Liefde die bepaalt hoe je 

met je kinderen en met elkaar omgaat. 

Opvallend is dat Jezus zegt: als je niet een 

vredelievend mens treft, zal de vrede bij je 

terugkeren. Alsof hij zeggen wil: je hoeft niet 

eindeloos vol te houden. Valt jouw liefde niet in 

vruchtbare aarde, neem die dan maar weer mee. 

En houd die bij je: niet loslaten. 

Het is een houding zonder oordeel of boosheid of 

wrok. Er wordt geen vuur uit de hemel 

afgeroepen. Je mag intussen gewoon accepteren 

wat die ander je aan lekkernijen voorzet, je bent 

het immers waard.  

 

Je mag aannemen wat je wordt aangeboden, zegt 

Jezus. Je zult een bron van heel wording zijn voor 

wie er slecht aan toe is. Je zult God waar maken 

voor de mensen.  

Het zijn allemaal zulke grote woorden… En toch, 

zegt het evangelie, het is wat er gebeurt als je de 

weg voor Jezus baant. Waar je liefdevol met 

mensen omgaat, vredelievend, open, zonder 

oordeel, daar baan je de weg voor God. Maar ook: 

wanneer je de grens weet te trekken waar dat 

nodig is, namelijk daar waar je geen liefde 

ontmoet, en wanneer je dat zonder oordeel of 

woede doet, ook daar baan je de weg voor God. 

 

En het volgen zélf? 

Dat echte volgen, die sprong – misschien komt dat 

ooit. De praktijk laat zien dat er mensen zijn die 

die sprong wagen, wanneer de tijd er rijp voor is. 

Wie zijn wij om te menen dat wij die sprong het 

liefst vandaag nog moeten doen? 

 

Misschien komt er eens een moment waarop je er 

vanuit je eigen innerlijk niet meer onderuit kunt. 

Dat zou vandaag kunnen zijn. Maar het hoeft niet. 

Laten we intussen mild zijn voor onszelf en voor 

elkaar. En samen zoeken naar de weg van liefde en 

niet oordelen. De weg van het waar maken van 

Gods koninkrijk. Een weg die we in vrijheid en 

ruimte mogen gaan.  


