
zondag 26 juni 2022 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  1 Koningen 19, 19-21 
1 Koningen 19, 19-21 

19 Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan 
het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde 
span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. 20 Meteen liet Elisa zijn 
ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en 
moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je 
nergens toe.’ 21 Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van 
hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. 
 
lied Liedboek 941, 1.2.   Waarom moest ik... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 9, 51-62 
Lucas 9, 51-62 

51 Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging Hij 
vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een 
Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53 wilden de 
dorpelingen Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 54 Toen 
de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: 
‘Heer, wilt U dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ 55 Maar Hij 
draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. 56 Ze gingen verder naar een 
ander dorp. 57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Hem: ‘Ik zal U volgen 
waarheen U ook gaat.’ 58 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels 
hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft geen plaats waar Hij zijn hoofd te ruste kan 
leggen.’ 59 Tegen een ander zei Hij: ‘Volg Mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst 
terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun 
doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61 Weer 
een ander zei: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn 
huisgenoten.’ 62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft 
kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’ 
 
lied  Liedboek 826   O Christus, woord der eeuwigheid... 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---Oei!--- 

 

We zijn nog maar net in de tweede helft  

van het kerkelijk jaar.  

Nu gaat het niet meer om de gebeurtenissen  

uit het leven van Jezus,  

nu gaat het er om wat dat rond Jezus  



allemaal met ons doet  

- of wat wij er mee doen.  

 

Of ons dat inspireert, aanstuurt.  

Onze reactie is gevraagd.  

 

En dan lijkt het vanmorgen alsof Jezus op de rem trapt.  

Kijk uit! Weet waar je aan begint!  

 

Wat we vanmorgen lezen lijkt meer een waarschuwing te zijn  

dan een aanmoediging om  

met Jezus in zee te gaan.  

 

We lezen over afscheid van je gewone leven.  

Over gedwongen afscheid zelfs. Is dat voor iedereen?  

 

In het voorbereidingsgroepje  

(waar de opkomt heel erg "zomers" was)  

hadden we de reactie: "Oei".  

Scherpe taal... 

 

 

---reis--- 

 

Even kijken naar de plaats van deze tekst in het Lucasevangelie.  

 

Met de tekst van vanmorgen begint  

de reis van Jezus naar Jeruzalem,  

dat gaat 10 hst lang,  

alles wat in de rest van het evangelie verteld wordt  

gebeurt voor het decor van deze achtergrond.  

 

Jezus is twee keer eerder in Jeruzalem geweest.  

Op twee belangrijke scharnierpunten in het leven,  

min of meer net als bij ons:  

als baby naar de tempel gebracht,  

daar waren Simeon en Hanna,  

en als jongen van twaalf,  

toen hij de geleerden versteld deed staan  

vanwege zijn bijbelkennis.  

 

Maar nu gaat hij die reis zelf ondernemen,  

niet meer meegenomen door ouders,  

maar helemaal zelf.  

Vanaf hier is Jezus op weg naar Jeruzalem.  

 

Maar die reis is niet een kwestie van geografie en navigatie,  



dit is de reis die je levensweg is.  

 

Geen andere mensen meer die zeggen wat je moet doen,  

of je meenemen.  

 

Je moet nu zelf een antwoord vinden op de vraag  

waarvoor je hier bent op aarde,  

wat je levensdoel is,  

je moet zelf je weg vinden,  

je bent onderweg ook naar de ontmoeting met de Eeuwige.  

Het grote perspectief van je leven.  

 

We lezen als eerste dat Jezus vastberaden op weg ging naar Jeruzalem.  

Denk aan de ploeg: het doel voor ogen. 

 

Bij het ploegen... 

 

 

 

---Elia--- 

 

Maar dan lezen we dat zijn leerlingen,  

die met hem onderweg zijn,  

helemaal niet het grote perspectief voor ogen hebben,  

maar met de neus heel dicht op de gebeurtenissen zitten. 

 

De korte lontjes krijgen het voor het zeggen.  

 

In een dorp in Samaria wordt hen de gastvrijheid ontzegd,  

en dat is in het Nabije Oosten van toen  

een belediging.  

 

Juist omdát Jezus vastberaden op weg is naar Jeruzalem  

willen ze hem geen onderdak bieden.  

 

Als vrome jood had Jezus eigenlijk moeten kiezen  

om het gebied van Samaria heen te lopen,  

met een omweg, zoals men dat toen deed.  

 

Jezus loopt door dat gebied heen, neemt de rechte weg.  

Denk aan die ploeg.  

 

En zijn leerlingen zijn zo kwaad over die ongekende afwijzing  

dat ze wel vuur uit de hemel willen laten vallen.  

 

De twee leerlingen met de korte lontjes  

denken daarbij aan Elia die dat  



ook eens had gedaan.  

En Elia ligt nog vers in het geheugen,  

hiervóór was de verheerlijking op de berg geweest,  

waar Jezus waargenomen was  

samen met Mozes en Elia.  

 

En even terug had Jezus gevraagd wat de mensen  

over hem voor gedachten hadden,  

en er waren velen die dachten:  

hij zou Elia kunnen zijn.  

 

"Wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen?" vragen zijn leerlingen.  

 

Dat is, viel ons op, wel wat al te giftig vertaald:  

er staat: "zullen we zeggen dat..." 

 

Jezus heeft kritiek op de korte lontjes van zijn twee leerlingen.  

 

Laat je niet zomaar meeslepen in een oud conflict en  

vergeet niet waarvoor je onderweg bent. 

 

Genezende kracht zou er van hen uitgaan,  

niet straf en oordeel. 

Dan moet je je niet door onvriendelijke woorden  

van je stuk laten brengen.  

Niet door onvriendelijk gedrag ertoe laten verleiden 

je levensdoel uit het oog te verliezen. 

 

Het grote perspectief, je levensdoel voor ogen houden. 

Denk aan die ploeg. 

 

 

 

---onbehuisd--- 

 

"ik zal u volgen" zegt iemand onderweg tegen Jezus,  

en dat is dan in ieder geval  

een verklaring van verbinding, 

 en niet een afwijzing,  

zoals de Samaritanen hadden gedaan.  

 

Jezus, ik wil met je mee. Je raakt me, je inspireert me!   

 

Maar Jezus trapt op de rem.  

 

Ja, dat is mooi. Maar weet je wel dat  

wat je nu hebt gezien aan de Samaritanen,  



die afwijzing, het onbehuisd onderweg zijn,  

standaard onderdeel is van de Jezus-inspiratie?  

 

Dat je bij de Samaritanen geen slaapplek krijgt,  

dat is niet meer dan een manifestatie  

van hoe je in het spoor van Jezus onderweg bent.  

 

Het Jezus-bestaan houdt in dat je nooit echt thuis bent,  

nooit echt verbonden,  

nooit echt opgenomen in een vertrouwde kring.  

Zo is zijn hele weg op aarde.  

 

Er was voor hem geen plaats in de herberg,  

ze moesten hem niet in de synagoge van Nazaret,  

Herodes probeerde hem van kant te maken,  

erger dan de vossen en de vogels.  

 

Zou Jezus aan psalm 84 hebben gedacht toen hij dat zei?  

Over de mus in de zwaluw die een huis vinden bij God,  

en over de tempel die een thuis is voor de pelgrim?  

Hij is op weg naar Jeruzalem.  

 

Vastberaden.  

 

Hij is per definitie een vreemdeling.  

En als je je door hem laat raken ben je dat ook een beetje.  

 

Nooit helemaal thuis op de wereld.  

Je blijft ergens een zwerver en een zoeker,  

je verbindt je niet aan een momentopname.  

 

Dat is niet alleen maar een gemis, dat is ook een kans!  

 

Bij Jezus heb je, net als hijzelf, je levensdoel voor ogen.  

 

Denk aan de ploeg.  

 

Dan laat je je niet van de wijs brengen  

door afwijzende reacties van mensen.  

 

Je hebt rust in jezelf, want je kijkt naar het grote geheel.  

 

Mensen kunnen wel onvriendelijk zijn,  

maar ze vormen geen bedreiging voor je.  

 

De grote vrede in je hart is niet afhankeijk  

van kleine vriendelijkheden onderweg.  



 

Als je vastberaden op weg bent, het grote doel voor ogen,  

brengt tegenwind of tegenslag  

je niet direkt uit balans.  

 

°°°°°°° 

Hoe voelt dat allemaal voor u?  

Is het om bang van te worden, die keuzes?  

 

Of is het misschien ook aantrekkelijk,  

speelruimte te hebben,  

afstand te nemen, 

gelaten door het leven te gaan,  

zeg maar: vastberaden op weg naar Jeruzalem?  

 

°°°°°°° 

 

Dan zijn er nog twee potentiele volgelingen.  

 

Een door Jezus geroepen, de ander die zichzelf aandient.  

Beiden willen eerst nog iets regelen met de familie,  

afscheid nemen,  

eerst nog de vader begraven.  

 

Ook hier is Jezus kritisch.  

Blijkbaar wil Jezus dat je er hélemaal voor gaat,  

zodat je religieuze plichten  

en familiebanden op de tweede plaats komen.  

 

Afscheid nemen mag blijkbaar niet.  

Zelfs het begraven van je vader  

- een heilige plicht in Israel-  

moet er voor wijken.  

 

Maar: het is niet nodig om deze tekst zo te lezen  

dat de vader al gestorven is.  

Het zou evengoed kunnen betekenen:  

ik wil wachten met deze keus  

totdat ik tegenover mijn ouders  

geen verplichtingen meer heb.  

Ik heb in mijn leven eerst nog andere episodes af te sluiten.  

 

Zoals vandaag mensen zeggen:  

als de kinderen de deur uit zijn,  

dan heb ik de handen weer vrij, 

dan heb ik weer wat meer ruimte.  

Voor de grote vragen van het leven. 



 

Dan wil deze tekst zeggen: leven in de lijn van Jezus  

doe je altijd nú, 

in het leven dat je nu hebt en  

in de fase waarin je nu bent.  

 

Houd het grote doel voor ogen.  

Waarvoor ben je hier?  

Wat is je levensdoel? 

Waarnaartoe ben je op weg? 

 

Denk aan de ploeg... 

 

 

Ook in de ot-tekst, bij Elisa, lezen we over handelingen  

die op verstrekkende keuzes duiden.  

 

Hij krijgt wel toestemming om afscheid te nemen,  

maar we lezen niet of hij dat ook doet.  

En indien ja, hoelang dat nog duurt.  

Wat hij wel doet is:  

zijn dieren,  

de bron van zijn inkomsten, slachten en eten.  

Een ritueel dat een overgang markeert. 

 

Om zo te zeggen: hij gaat alle schepen  

achter zich verbranden.  

 

Misschien ook wel - het staat er niet -  

de ploeg waarmee hij werkte. 

Hij heeft een ander levensdoel gekregen. 

Een andere invulling van zijn bestaan. 

 

 

---open--- 

 

In dit korte stuk uit het evangelie dus  

drie potentiele volgelingen van Jezus.  

 

Voor ons vandaag is het woord volgeling  

misschien pretentieus.  

 

Ik zou zeggen: door Jezus geinspireerd op weg zijn door je leven.  

 

Zijn er, zeg maar, 3 verschillende manieren van volgen?  

Of is het om te zeggen:  

je bedenkt je wel drie keer  



voordat je met Jezus in zee gaat.  

 

Let op: 

We horen van geen van deze drie hoe het is afgelopen.  

Of ze volgelingen van Jezus zijn geworden  

of juist niet.  

 

Lukas vertelt ons dit verhaal niet met de bedoeling  

dat wij weten hoe het met deze mensen afliep.  

Maar hij vertelt het wel met de bedoeling dat degenen  

die het lezen zich met Jezus inlaten.  

 

Het is dan een manier om te zeggen:  

beste lezer, vul je eigen naam in.  

 

Wat ben jij voor volgeling?  

Hoe wil jij door Jezus geinspireerd blijven?  

 

Wat zijn de hindernissen waar je in jouw leven tegenaanloopt?  

 

Wat speelt er bij jou, wat is in jouw leven in staat en bij machte  

om je uit balans te brengen?  

 

Wat heeft in jouw leven zoveel impact dat je  

je levensdoel uit het oog kan verliezen?  

 

Over deze vraag zelf nadenken lijkt me  

de betere omgang met de tekst  

dan te schrikken, zo van: Oei!  

 

Je houdt toch wel het doel in gedachten?  

 

Je gaat je toch niet vastmaken aan de gebeurtenissen, 

 je kunt je korte lontjes toch wel relativeren,  

je hebt toch wel afstand genoeg,  

je laat je toch niet van de wijs brengen door een beetje tegenwind?  

 

Denk aan de ploeg... 

Levensdoel voor ogen... 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
stilte 
 
lied Liedboek 836   O Heer die onze vader zijt... 
 


