
zondag 4 september 2022 in het Kruispunt 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Deuteronomium 30, 15-20 
Dtn 30, 15-20 

15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen 
leven en dood. 16 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. 17 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, 18 dan zeg ik u op 
voorhand dat u te gronde zult gaan. Dan zal u aan de overkant van de Jordaan, in het 
land dat u in bezit zult nemen, geen lang leven beschoren zijn. 19 Ik roep vandaag hemel 
en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en 
vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20 
door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem toegedaan te 
blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat Hij uw voorouders Abraham, Isaak 
en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 
 
lied Liedboek 1, 1.2.   Gezegend hij, die in der bozen raad... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 14, 25-33 
Lucas 14, 25-33 

25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: 26 
‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en 
broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet zijn 
kruis draagt en achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn. 28 Want wie van jullie 
die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel 
genoeg heeft voor de bouw? 29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet 
kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30 en zeggen: “Die man begon te 
bouwen, maar afmaken kon hij het niet.” 31 En welke koning die eropuit trekt om met 
een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met 
tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem 
oprukt? 32 Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar 
verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. 33 Zo geldt 
ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.  
 
lied  Liedboek 843   Wat te kiezen... 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---weerbarstig--- 



 

Dit is geen uitnodigend woord van Jezus.  

Helemaal niet bemoedigend,  

helemaal niet in de lijn van wat we  

vaker van hem horen: kom, volg mij!  

 

Jezus remt af. Hij werpt drempels op, zo lijkt het.  

 

Als je volgeling van Jezus wil zijn dan  

moet je dat wel het allerbelangrijkste vinden.  

 

Ja, en breken met familie  

- dat zijn teksten waar religieuze extremisten  

en fundamentalisten van allerlei snit  

garen bij spinnen.  

Woorden waar wij, vredige en harmoniegevoelige christenen,  

denk ik, mee worstelen.  

 

Waarom zegt hij zulke harde woorden? 

 

 

---contekst--- 

 

Het is belangrijk om goed naar de tekst te kijken.  

 

Het eerste vers maakt ons al een stuk wijzer.  

 

"Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee".  

 

Dit is dus een heel andere situatie dan wat we  

een week geleden hoorden.  

Toen waren het wantrouwige mensen:  

ze hielden hem in het oog, scherp in de gaten.  

Of hij niet regels zou overtreden  

of conventies zou schenden.  

Dat waren kritische mensen die de regels en de religie kenden,  

en wegwijs waren in interpretatie. 

  

Zulke mensen zijn hier niet.  

Dit is zo ongeveer het tegenovergestelde.  

 

Hier zijn alleen maar heel veel gefascineerde  

maar onkritische reli-shoppers  

die niet veel meer over hem weten te vertellen  

dan dat hij fan-tas-tisch is.  

Zo stel ik het me voor.  

 



Mensenmassa's.  

Dat zijn geen volgelingen, dat zijn achtervolgelingen.  

 

En dan draait Jezus zich om tot deze meelopers  

en zegt: Bezint eer ge begint.  

Weet wat je doet!  

Het is niet alleen maar leuk  

om te kiezen voor deze weg! 

 

°°° 

En vlak vóór deze tekst staat in Lk de gelijkenis  

waar Jezus vertelt over de feestelijke maaltijd  

waar de genodigde gasten  

zich allemaal verontschuldigen.  

Want ze hebben allemaal iets belangrijkers te doen.  

 

Maar dit ís het belangrijkste, zegt Jezus,  

het allerbelangrijkste,  

er is niets belangrijkers dan het koninkrijk van God.  

 

En dan zegt hij deze woorden - en maakt daarmee duidelijk  

dat het dus niet om iets geweldigs gaat  

dat mensen boeit, maar echt om het allerbelangrijkste.  

 

Het gaat om grote en ernstige vragen.  

 

°°° 

Ik denk dat de meesten van ons ook een beetje struikelen  

over die eis dat je hoort te breken met je familie  

als je Jezus wil volgen.  

Ook daar hoort een kanttekening bij. 

 

Waar de NBV21 vertaalt met "breken"  

staat in de tekst het woord "haten".  

Letterlijk bedoeld zijn kan het bijna niet.  

Want Jezus zelf heeft ook niet met zijn moeder gebroken,  

tot zijn kruisiging aan toe niet.  

 

 

Het woord "haten" zet ons wel op een verkeerd spoor,  

en dat komt doordat het Hebreeuws  

wel een rijke taal is maar geen comparativus kent.  

"minder dan" of "meer dan" kan het Hebreeuws zo niet uitdrukken.  

 

Maar God heeft Esau niet "gehaat", zoals er staat,  

en Jakob zijn vrouw Lea ook niet,  

maar alleen niet als eerste gekozen.  



 

Bovendien: het is moeilijk voorstelbaar dat Jezus in Lk 14:28  

zijn leerlingen oproept met hun ouders te breken,  

en vier hoofdstukken verder (18:20) zegt  

dat je je vader en moeder moet eren.  

 

Bovendien moeten we niet vergeten dat de keus  

voor de beweging van Jezus  

in de tijd van de evangelisten  

per definitie een breuk met de familie betekende,  

want het was een nieuwe beweging,  

je bewandelde per definitie een onbekend pad,  

de confrontatie met de verwachting van familie  

zat ingebakken.  

 

Het gaat dus niet om het voornemen om te breken met familie,  

maar om het bewustzijn dat die keus gevolgen heeft.  

 

Dat is minder hard, maar nog altijd stevig genoeg voor ons.  

 

 

Zoals je niet aan het bouwen van een toren moet beginnen  

als je niet weet of je over alle spullen  

en arbeidskracht beschikt die nodig zijn,  

zo moet je ook niet lichtvaardig kiezen voor de weg van Jezus.  

 

Zoals je niet een oorlog moet beginnen als je niet weet  

of je die vol kunt houden,  

zo moet je ook niet kortzichtig voor de weg van Jezus kiezen. 

 

 

Weet waar je aan begint.  

Je leefwijze zal veranderen, denk er goed over na.  

 

Het is net als bij een huwelijk of een relatie:  

Liefde is de basis van alles, 

maar toch op den duur niet genoeg.  

 

Beter is het dat je ook nadenkt  

over de spanningen die kunnen ontstaan.  

 

Als je verschillende dingen heel erg belangrijk vindt.  

 

Als de een gelovig is en de ander niet.  

 

Wat doe je dan om het met elkaar vol te houden?  

 



Denk er over na, maak een inschatting van  

hoeveel je verdragen kunt,  

hoe ver je wil gaan of meegaan, en spreek het af.  

 

Met geloven is het niet anders.  

Gefascineerd te zijn door Jezus,  

zijn handelen, zijn woorden, zijn optreden,  

is mooi, maar niet voor alles en altijd genoeg.  

 

Het kan wat van je vragen,  

uithoudingsvermogen,  

rekening houden met de anderen,  

je kunt er spijt van krijgen,  

je kunt de wind tegen hebben.  

Het kan een uitdaging worden, als het moeilijk wordt.  

 

 

Het is niet overbodig om dat tegen mensen te zeggen.  

 

We kiezen gauw voor wat ons fascineert,  

aanspreekt, in beslag neemt,  

onze instemming heeft.  

Maar bedenken lang niet altijd wat voor gevolgen het heeft.  

 

Wij wilden allemaal een duidelijk signaal geven  

toen Rusland Oekraine binnenviel.  

Dat we dat niet pikken in Europa.  

 

Maar nu gaat die keuze moeilijk worden.  

We merken dat de energiekosten de pan uit rijzen.  

 

En dat daarmee ook alles duurder wordt  

wat we nodig hebben en wat  

gekoeld, verwarmd, vervoerd  

moet worden.  

 

 

---keuzes--- 

 

Grote mensenmenigten liepen met Jezus mee.  

 

En Jezus zuivert uit:  

"Bedenk goed of je nog wel verder mee wil".  

Het gaat je wat kosten namelijk,  

het is niet alleen maar leuk.  

 

En nu weten wij niet hoevelen er zijn afgehaakt 



na deze woorden. 

 

Maar het valt wel op dat deze term  

"grote mensenmenigten" 

in het vervolg van het Lukasevangelie niet meer voorkomt. 

 

Misschien om aan te duiden  

dat dit woord van Jezus 

inderdaad zijn uitwerking heeft gehad. 

Misschien ook om aan te duiden  

dat de weg van Jezus eenzamer werd,  

steeds eenzamer. 

 

 

Hij is op weg naar Jeruzalem,  

hij weet dat hem daar dingen wachten  

waar geen mens voor kiest.  

Jezus is gevoelig geworden voor onechtheid.  

 

Dan kun je de onechte en oppervlakkige dingen 

niet meer goed verdragen. 

Alle wijfelachtigheid van enerzijds-anderzijds,  

de hang naar politieke correctheid,  

de grondhouding dat alles in het leven  

altijd leuk moet zijn.  

 

Kun je dan niet meer hebben. 

 

Zo zijn wij ook.  

 

Als we het moeilijk krijgen  

met de dingen die het leven ons oplegt,  

hebben wij ook niet zoveel aan mensen  

die graag met ons een feestje willen vieren  

of de fascinatie zoeken.  

Dan maken we verschil tussen echt en onecht.  

 

Maak geen nietszeggende keuzes,  

maar kies er voor dat God en mensen  

iets aan je hebben. 

 

°°° 

De namen van mensen die in hun leven  

scherpe keuzes gemaakt hebben,  

en hebben volgehouden 

zijn vaak wel de namen die we elkaar noemen,  

als inspiratiebron, figuren  



waar we een voorbeeld aan nemen.  

 

Dat zijn veel Bijbelse figuren, maar denk ook aan  

Franciscus, Lew Tolstoj,  

Albert Schweitzer, Dietrich Bonhoeffer.  

 

Mensen van eenmaal gemaakte en  

volgehouden keuzes in moeilijke tijden.  

 

Mensen die gewichtige keuzes maken  

spreken je veel meer aan en  

helpen je veel meer om je eigen weg  

goed te kunnen zien.  

 

De woorden van Jezus serieus nemen bedoelt niet  

dat je breekt met de mensen die je lief zijn.  

 

Maar misschien wel dat je breekt  

met de grote vrijblijvendheid. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 834   Vernieuw Gij mij... 
 


