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Zondag 4 september 2022 

twaalfde van de zomer 

 
 

Lezing uit het eerste testament: Deuteronomium 30,15-

20 

 

Lied: ‘Wat te kiezen’: lied 843, 1 

 

Evangelielezing: Lukas 14,25-33 

 

Lied: ‘Wat te kiezen’: lied 843, 2+3+4 

 

Overweging 

 

Afgelopen vrijdag trouwden Celine en Yoeri. 

Volgende week vrijdag trouwen Mirjam en Lukas. 

Blije en mooie momenten in mensenlevens. 

Hoogtijdagen. Jonge mensen die ervoor kiezen bij 

elkaar te willen horen. Die familie van elkaar willen 

worden, met elkaar verbonden willen zijn, hun leven 

lang. Die daar Gods zegen over vragen. 

Het zijn dagen waarop je je bezint op liefde. Wat 

betekent liefde? Het mooie is dat zo’n kerkelijke viering 

daar veel ruimte voor biedt: voor bezinning op liefde. 

Celine en Yoeri hadden verschillende liederen rond het 

thema uitgekozen. En een Bijbelverhaal waar beiden 

zich in konden vinden: het verhaal van de barmhartige 

Samaritaan. 

 

Zo’n dag, en speciaal zo’n kerkelijke viering, is een 

moment van verbinding. Waarop je met elkaar bedenkt 

waar het om gaat in het leven. Waarop je je één voelt 

met al die mensen om je heen met wie je het leven 

deelt; één in het zoeken naar de weg van de liefde. Eén 

ook in het delen van de moeite om die weg op de 

goede manier te gaan. Eén in het vallen en telkens weer 

opstaan. 

Het is een dag waarop je je als bruid en bruidegom 

realiseert: wat heb ik veel te danken aan al die lieve 

familieleden en vrienden om me heen. Met hen wil ik 

mijn leven en mijn liefde blijven delen. 

 

In deze sfeer las ik de lezing uit Lukas van vandaag. Die 

viel me nogal rauw op mijn dak. 

‘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.’ 

Mijn eerste reactie was: nou, doe maar niet dan. Net 

het leven gevierd met Celine en Yoeri. Met juist veel 

nadruk op die verbondenheid met die hele brede 

familie om je heen – met naast familieleden ook 

vrienden en vriendinnen. 

 

En neem wat we vandaag na de kerkdienst zullen doen. 

Ook een familiegebeuren, zou je kunnen zeggen. Als 

Eshoffamilie zwaaien we onze cantor Annahes uit. Met 

veel warmte en dankbaarheid.  

Opnieuw zo’n moment waarop je je realiseert hoe blij 

je bent met elkaar. Hoeveel wij als gemeente aan 

Annahes te danken hebben. Opnieuw zo’n moment van 

verbondenheid. Waar het eerste lied dat we zongen zo 

naadloos bij aansluit. Over deze woning, waar mensen 

meer dan welkom zijn, waar lachen is en tranen mogen 

stromen. Een lied dat gaat over de brede familie die we 

als gemeente vormen. Waar elk de ander ziet, waar 

vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, waar 

openheid is, waar ogen elkaar begroeten… 

Als we dat allemaal los moeten laten om Jezus te 

kunnen volgen – laat dan maar zitten. Toch? 

 

Eigenlijk lees ik dan liever wat er in Deuteronomium 

staat. Ook daar gaat het over kiezen. Mozes legt het 

volk twee mogelijkheden voor: voorspoed en leven – of 

tegenspoed en dood. Een weg waarvan je gelukkig 

wordt – of één die frustreert en doodloopt. Mozes zegt: 

“Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, 

uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem 

lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en 

zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan 

zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal 

de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit 

zult nemen. Maar als u hem de rug toekeert en weigert 

te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te 

knielen voor andere goden en die te vereren, dan zeg ik 

u op voorhand dat u te gronde zult gaan.” 

 

Hier is de keuze niet zo moeilijk! 

God liefhebben, zijn geboden in acht nemen – dat kun 

je immers verstaan als leven vanuit liefde. Liefde voor 

de ander; liefde voor jezelf. Luisteren naar de stem van 

je hart, die meestal duidelijk zegt wat goed is om te 

doen en wat niet. Luisteren naar de stem van God, die 

je zegt: jij bent een kind van mij, ik houd van jou, zoals 

je bent, met alles wat er in je is. 

Wanneer je vanuit die gedachte kunt leven, maakt dat 
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je blij. En rustig. Het biedt de ruimte die nodig is om 

jezelf en je ego een beetje los te laten; om liefde te 

laten stromen. 

 

En die andere goden?  

Het lied dat we net zongen geeft er een antwoord op 

wie dat zijn. In een mooi gedicht vat Andries Govaart ze 

samen.  

Er is de afgod ‘geld’. En ook ‘alles houden wat ik heb’ 

zou je een afgod kunnen noemen. Niet willen delen. Of, 

misschien is dát meer op ons van toepassing: alleen 

delen wanneer we er zelf eigenlijk niets van merken. 

Weggeven wat we toch niet echt nodig hebben. Want 

onze ‘aarden schatten’ en ‘overvloed’ moeten wel 

behouden blijven…  

Het kabinet breekt zich het hoofd over de bedragen die 

nodig zijn om de koopkracht op peil te houden. Goed 

dat de laagste inkomens niet vergeten worden. En 

tegelijk: is ‘koopkracht’ niet een van onze afgoden? 

 

Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 

wat mij werft en wat mij leeft, 

is het vele, geld en goed, 

aarden schatten, overvloed… 

 

In dit licht krijgt het evangelie van Lukas een heel 

andere kleur. 

En misschien staat er wel niet wat er staat. Misschien 

staat er wel niet, dat je letterlijk met je vader en 

moeder, vrouw en kinderen, broers en zussen en zelfs 

je eigen leven moet breken om een leerling van Jezus te 

kunnen zijn. Maar staan die familieleden symbool voor 

iets anders. 

Dat wordt ook door de tekst zelf ingegeven. Want 

tenslotte zegt Jezus: ‘wie geen afstand doet van al zijn 

bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.’ 

 

Zou ‘familie’ hier misschien staan voor ‘bezit’? 

Het past in de situatie van zijn tijd: toen je niets was 

zonder familie. Toen familie was wat voor ons een 

verzekeringspolis is. Toen familie stond voor 

bestaanszekerheid. Een onzekere bestaanszekerheid 

dan wel – want familieleden kunnen ziek worden en 

overlijden. Of er kan ruzie ontstaan. Er kan van alles 

gebeuren wat de ‘zekerheid’ die familie biedt, onderuit 

haalt. Échte zekerheid is het niet. 

Net zo min als geld en goed, aarden schatten en 

overvloed, echte bestaanszekerheid bieden aan óns. 

We zijn er dol op, we leven graag in de illusie dat geld 

zekerheid biedt. Maar het is een illusie. 

 

Die valse zekerheid lijkt Jezus hier onderuit te willen 

halen. Wil je mij volgen, zegt hij, dan zul je het moeten 

doen met vertrouwen. Met hoop. Met liefde. Met het 

worden van naaste voor de ander.  

 

Het gekke is: hij haalt twee voorbeelden aan die juist 

laten zien hoe je wél moet rekenen en vooruit denken, 

om zeker te kunnen zijn van je zaak. Eén van een 

bouwmeester die een toren bouwt. En één van een 

strateeg die een oorlog moet voeren. Bij beide 

voorbeelden is de boodschap: bezint eer gij begint. Wat 

wil hij dáár dan mee zeggen?  

 

Misschien bedoelt hij de dingen om te keren. 

Misschien wil hij zeggen: wie écht wil bouwen op 

zekerheid, kiest niet voor geld en goed. Die kiest niet 

voor aarden schatten en overvloed. Nee, de échte 

berekening, zoals die van de bouwmeester en de 

strateeg, de echte berekening die goed resultaat zal 

hebben, dat is in dit geval de overgave. Dat is in dit 

geval je eigen leven niet zo strak mogelijk onder 

controle houden, maar uit handen geven. Dat is kiezen 

voor de onzekerheid mij te volgen op mijn weg. 

Wie echt wil bouwen op zekerheid, die kiest voor de 

geborgenheid bij God. “Kies voor het leven, (…) door de 

HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en 

hem toegedaan te blijven”, hoorden we Mozes zeggen. 

Is dat niet hetzelfde? 

 En God, hij houdt vast wie kiezen voor het leven: 

 

Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 

die mij voedt en mij verkwikt, 

is de Ene goed is God, 

hemelschat, genadebod. 

 

 

Muziek: Largo uit ‘Winter’ (uit De Vier Jaargetijden) van 

Antonio Vivaldi  

 

Lied: ‘Wil je opstaan en Mij volgen?’  

(t. John L. Bell en Graham Maule, vert. Gert Lubberts, m. 

Schotse volksmelodie, bew. John L. Bell; Liederen & 

gebeden uit Iona & Glasgow, 40) 


