
 

Zondag 8 september 2019 

 twaalfde van de zomer 

 

 

Eerste lezing: Deuteronomium 30,15-20 

 

Lied: ‘Nochtans, op U, o God…’: psalm 22,2 

 

Evangelielezing: Lukas 14,25-33 

 

Lied: ‘Wat te kiezen?’: lied 843 

 

Overweging 

 

Afgelopen donderdag in de kerkenraad deden we als 

bezinningsmoment een gedachtenspel. We stelden 

onszelf de vraag: ‘waar kijk ik naar uit?’ En ook de 

vraag: ‘waar zie ik tegenop?’ 

We staan aan het begin van een nieuw seizoen. De 

scholen zijn weer begonnen. De zomer is achter de rug. 

Voor velen is ook de vakantie achter de rug. Je voelt je 

misschien opgeladen als je hebt kunnen ontspannen. Of 

je hebt te weinig kunnen ontspannen en je voelt je 

vooral wat achter adem, nog niet klaar voor die nieuwe 

start. Je ziet uit naar samenwerking met nieuwe 

mensen. Of je ziet op tegen de drukke tijd die er 

mogelijk aan komt. Zo kwam er nog veel meer ter 

sprake. 

 

Laten we ook nu eens een gedachtenexperiment doen. 

Voor zover dat lukt natuurlijk, kijk maar hoever je 

meekomt. 

Stel je voor dat je leeft in de tijd van Jezus. Stel je voor 

dat iemand je op deze rondtrekkende rabbi heeft 

geattendeerd. En dat je vandaag naar hem toe bent 

gegaan. Met allerlei dubbele gevoelens: we hoeven 

onze kritische geest niet uit te schakelen. 

Je bent misschien wel heel nieuwsgierig. Je hebt 

mensen over hem gehoord. Allemaal zeggen ze dat hij 

een bijzonder iemand is. Veel mensen worden blij van 

hem.  

 

Maar je hebt ook je reserves. Misschien voel je zelfs 

weerstand. Is dit de zoveelste charismatische 

sekteleider? Wat zou hij willen? En wat doe ik, als hij 

radicale dingen doet of van mij vraagt? Ik heb mijn 

leven redelijk op orde. Ik heb geen zin in grote 

veranderingen. En daarin sta ik niet alleen. We houden 

de dingen immers het liefst zoveel mogelijk bij het 

oude, want dat kennen we.  

 

En toch. Het trekt wel aan je, wat je hoort over deze 

man. Altijd is hij bezig te vertellen dat God dichtbij is. 

Dat God herkend kan worden in wat wij doen als mens: 

in onze daden van liefde. In ons streven naar 

gerechtigheid en in hoe wij delen met elkaar. Dat hij 

ook herkend kan worden in wie niet veel te betekenen 

heeft. Hij trekt zijn neus voor niemand op. Juist 

omgekeerd: hij laat zich voor het eten uitnodigen door 

wie met de nek wordt aangekeken. Hij keert rollen om.  

 

Je bent niet de enige die er vandaag op uit is gegaan om 

hem te zien en te horen. Het is druk om Jezus heen. 

En dan ineens staat hij stil. En hij draait zich om. 

Hij heeft zich al heel vaak omgekeerd, heb je gehoord. 

Soms leek het of hij een bepaalde kant op ging – en dan 

leek zijn weg toch weer om een andere richting te 

vragen. Steeds is er die verschuiving van perspectief. 

Het ene moment lijkt hij zich aan te sluiten bij de 

beweging van Johannes de Doper en laat hij zich dopen 

in de Jordaan – en het volgende trekt hij in z’n eentje 

de woestijn in. Nu eens begeeft hij zich onder de 

mensen, dan weer trekt hij zich helemaal terug. Zijn 

weg loopt langs allerlei haarspeldbochten. Misschien 

kan het ook niet anders? Misschien is dat altijd wel de 

weg die mensen met God gaan: slingerend langs 

haarspeldbochten, op zoek naar de top... 

 

Jezus draait zich om. En hij zegt: “Wie mij volgt, maar 

niet breekt met zijn vader en moeder en partner en 

kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen 

leven, kan niet mijn leerling zijn.” 

Je staat perplex. Hoe kan dit? Hoe kan hij dit zeggen? Is 

het niet juist liefde die hij uitdraagt? Hoe kan hij dan 

spreken over ‘breken’ met je eigen familie? Hij zegt het 

zelfs nog heftiger. Hij heeft het over haten! Wie wil 



hem dan nog volgen? Als je je dierbaren moet haten? 

 

Dan maakt Jezus twee vergelijkingen. Eén met een 

architect. En één met een strateeg. Voorbeelden van 

doordachte planning. Van verstandig handelen. De 

architect overziet de kosten voordat hij gaat bouwen. 

De strateeg berekent zijn kansen en bepaalt dan zijn 

strategie. Wil je mij volgen, zegt Jezus, doe dan als de 

architect; doe als de strateeg. Kies voor mij – en laat 

alles en iedereen achter je. 

Als je erg Bijbelvast bent, schieten je misschien 

woorden te binnen uit Deuteronomium. Woorden op 

de grens van een nieuwe toekomst. Waar ook Mozes 

zijn volk voor een keuze stelt: voorspoed – of 

tegenspoed? Leven – of dood? Gaan we dóór, deze 

grensrivier over naar land van hoop en tegelijk van 

vrees, of niet? 

 

Maar hoe kan Jezus het haten van je dierbaren 

benoemen als verstandig handelen? Moet ik dan alle 

banden van liefde, trouw en verantwoordelijkheid 

loslaten? Is dit niet een slechte boodschap in plaats van 

een goede? 

 

Hier hapert ons voorstellingsvermogen. We zijn daar 

nog steeds bij Jezus, samen met al die anderen. Maar 

hier kunnen we niet in komen. 

Dat kunnen we alleen, wanneer we proberen na te 

voelen wat Jezus hier met familie bedoelt. Familie staat 

hier niet voor de mensen voor wie jij zorgt en van wie je 

onvoorwaardelijk houdt – maar familie staat hier voor 

positie en macht. Voor eigenbelang. Ik denk aan wat we 

vorige week hoorden: “Wanneer je een feestmaal 

geeft, vraag dan niet je vrienden, broers, verwanten of 

rijke buren.” Want hen vraag je, zodat ze jou op hun 

beurt zullen uitnodigen. Hen vragen betekent: vooral 

goed voor jezelf zorgen. Hen vragen betekent: je positie 

versterken. Het belang van je familie voorop stellen 

betekent: jezelf voorop stellen. 

 

Haat je eigen familie, zegt Jezus. Of, met onze woorden: 

haat je gebondenheid aan eigenbelang. Haat je 

gedachten van ‘eigen volk eerst’. Ja, hij zegt zelfs: haat 

je eigen leven. “Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn 

weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.” 

 

Dan besef je dat je op een grens staat. Dat je voor een 

keuze staat. 

Je denkt misschien opnieuw  aan die woorden uit 

Deuteronomium. Ook woorden op een grens. Daar 

staat Mozes, met zijn volk, vlakbij de Jordaan. Vóór hen 

ligt een nieuwe toekomst. Een land vol belofte, maar 

ook vol gevaar. Niets geeft ook maar enige zekerheid 

dat het goed zal gaan, wanneer je de grens oversteekt. 

Maar toch zegt Mozes: je kiest voor het leven, wanneer 

je liefhebt; je kiest voor het leven, wanneer je God 

toegedaan bent. En zijn die twee niet hetzelfde? 

 

En Jezus hoor je zeggen: “Wie geen afstand doet van al 

zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.” Het ligt in 

dezelfde lijn. Hij zegt niet: je kiest voor het leven, 

wanneer je goed voor je bankrekening zorgt. Of: je kiest 

voor het leven bij ‘eigen volk eerst’. Integendeel. Durf 

die overlevingsmechanismen los te laten, zegt Mozes, 

zegt ook Jezus. Keer het eens om. Wees goed voor wie 

jou niet terug kan betalen. Leef vanuit liefde. Dát is 

doordachte planning; dat is verstandig handelen. Alle 

rest is bijzaak.  

 

 

Muziek 

 

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) 

 


