
Luc 14: 25-33 

Gemeente van Christus,  

Kies voor het leven voor toekomst voor uzelf en voor uw nakomelingen. Was getekend 

Mozes.  Als je ouder wordt, kijk je achterom hoe dingen zo gelopen zijn. Hoe komt het dat ik 

hier voor u sta? Een paar generaties terug.  Mijn grootvader was geboren in en joods gezin 

maar trouwde met mijn hervormde grootmoeder en werd hervormd. Een nieuw leven, een 

nieuw geloof. Toch kon hij niet voorkomen dat hij uiteindelijk werd weggevoerd in de oorlog 

om zijn joods zijn. Mijn moeder kwam uit Noord Ierland en verliet haar land en hechte familie 

om voor goed in Nederland  verder te leven. Het heeft haar veel moeite gekost om dat 

nieuwe leven eigen te maken. Een nieuw leven in een  nieuw land. Ze was diaken in de kerk, 

terwijl mijn broer en ik opgroeiden in de geseculariseerde jaren 70. En zelf heb ik op latere 

leeftijd theologie  gedaan, gewoon weer naar school en zwoegen voor cijfertjes. Wat een 

gelukkige beslissing lijkt te zijn geweest. In elk geval hoop je dat je je kinderen wat hebt 

meegegeven waarmee ze zelf verder kunnen in het leven. Zij zullen weer hun eigen keuzes 

maken In een steeds complexere samenleving. 

Beslissende keuzes. Als u achterom kijkt zullen er vast ook van die momenten zijn geweest dat 

u zelf voor moeilijke beslissingen stond. Naar de kerk gaan was voor velen van u 

vanzelfsprekend. Maar waar ik ook kom, de meeste mensen zien dat kinderen niet meer naar 

de kerk gaan of  dat geloof nog wat een rol speelt. Als ik de verhalen hoor het zijn wel 

allemaal kinderen met het hart op de juiste plaats, om trots op te zijn. En hoeveel wordt er 

wel niet voor hen gebeden.  

Geloven is moeilijk, de bijbel is een moeilijk boek. Dat blijkt ook vanmorgen weer. Van die 

uitspraken die je ronduit van je stuk brengen. Als je je familie niet haat, hoef je mij niet te 

volgen. Of Mozes dan: ik stel u de keuze tussen leven en dood. 

Opvallend hoe die twee lezingen van vanmorgen op elkaar lijken. Het gaat over  een nieuw 

begin maken. Wat Mozes en Jezus doen is mensen  voorbereiden op wat komen gaat. Het 

volk van Israël moet straks nieuw leven leiden in een nieuw land. Dat betekent vasthouden 

aan de Tora, de wet. Wie Jezus wil volgen, moet zich voorbereiden op een totaal nieuwe 

levenswijze. En in beide verhalen moeten mensen rekenen op tegenwerking.  Van andere 

volken, van andere mensen. 

 

Jezus was weer onderweg en was intussen enorm populair. Iedereen liep achter hem aan. 

Maar navolgen is nog even wat anders.  Hoe moet dat zijn overgekomen? Breken met je 

vader, moeder, broers en zussen. Ja, je moet ze zelfs haten, staat er letterlijk  in de grondtaal. 

In de loop van de tijd is er wel geprobeerd die uitspraak te verzachten maar het staat er echt: 

je moet haten. Nou ja zeg, dat ljjkt toch ook in tegenspraak met het belangrijkste gebod Heb 

je naaste lief? En zeker in het oude Israël waar  familie bijna alles is. Nu betekent het echter 

niet niet-liefhebben. Het gaat om prioriteiten stellen. Als je Jezus wil volgen moet je bereid 

zijn dat boven alles te stellen. Dat kost moeite en pijn.  



Ik moest hierbij denken aan de film die ik van de week zag. Ik vertelde u al over mijn  moeder 

die uit Noord-Iierland kwam. Van de week zag ik de filmhuisfilm Belfast die zich afspeelt 

tijdens de troubles in de jaren 70. Een jongen van een jaar of 10 groeit op temidden van de 

rellen tussen de protestanten en de katholieken, en de hele film lang zie je hoe hecht de 

familie is. Grootouders spelen een belangrijke rol. Vader zit in de schulden en kan uiteindelijk 

werk krijgen in Engeland. Opa sterft en de dreigingen worden dermate dat het gezin moet 

vetrekken. Oma, Granny, blijft alleen achter. In een indringende slotscene zien we oma achter 

de deur op een kier. Ga maar zegt ze. Kijk niet achterom.  

Al het vertrouwde loslaten. Wat voor bestaan ga je bouwen? 

Terug naar ons verhaal in Lucas. Jezus schetst een paar vergelijkingen. Al je een toren wil 

bouwen moet je de kosten berekenen. Anders eindig je straks met reen half bouwwerk en 

lachen de mens je uit. En als je aan een oorlog wil beginnen, moet je ook inschatten of je dat 

wel kunt. Weet waar je aan begint.  

Toch vind ik dat raar. Want vaak weet je dat helemaal niet. In Oekraïne hebben we gezien 

hoeveel moeite het kost voor zowel de Russen als de Oekraïners. En hoeveel grote 

bouwwerken lopen er niet uit de hand met de kosten? Ook in het geloof loopt het vaak zo 

anders als je zou willen. Er komt tegenslag met ziekte, met verlies. Had God dat niet kunnen 

voorkomen, kan God niet ingrijpen in alle ellende op de wereld? Moeilijke vragen en je kunt je 

geloof zomaar vaarwel zeggen.  

De mensen die om Jezus heen stonden zullen raar hebben opgekeken. Zo radicaal als Jezus 

zijn uitspraken doet. Je familie verlaten, en je vrouwen en kinderen dan zonder sociale zorg?   

Jezus stelt het scherp. Wil je volgen  dan moet je weten wat belangrijkst is. Betekent afzien 

van elk eigenbelang. Betekent afzien van eigen volk eerst. In de samenleving van toen was de 

man het hoofd van het gezin. In de passages hiervoor hebben we gezien hoe Jezus bij 

maaltijden erop wijst hoe juist de mensen met het minste aanzien moeten worden 

voorgetrokken. Hij vraagt een totale omkering. Laat je eigen belangrijkheid varen en maakt 

ruimte voor de kwetsbare. Geef ruimte, zorg voor bevrijding uit de beklemming.  

Jezus stelt ons vandaag de dag voor een uitdaging. Oh ja, wil je me echt volgen? Maak de 

borst maar nat. 

We hoeven weinig moeite te doen om de beelden van nu erbij te halen. Het woord Ter Apel 

zegt al voldoende. En wat de gasprijzen voor komende winter zal brengen voor mensen die 

het nu al niet breed hebben, is nog de vraag die we in dit kader mogen stellen. We zien een 

wereld die steeds ingewikkelder wordt. Oost en west, noord en zuid, politiek, economie het 

hangt allemaal met elkaar samen. Scheefgroei: een klein percentage van de 8 miljard mensen 

dat  al het vermogen beschikt van de wereld. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met 

zich mee. Is het graaien of delen? Luxe jachten of aandacht voor wie buiten de boot valt? 

En de kerk, heeft die nog wat te betekenen? Je leest af en toe wel een oproep van de PKN, en 

ook lokaal wordt er ingespannen  voor vluchtelingen. Is het genoeg? 



In Amstelveen en Buitenveldert staan we met de kerk ook voor grote beslissingen. Ik hoor de 

verhalen over de samenvoegingen, over hoeveel moeite dat heeft gekost. U heeft zelf 

erfvaren wat de verandering van kerkgebouw met u doet en wat de toekomst brengen zal, we 

mogen er zeker van zijn dat het niet van een leien dakje zal gaan. Het zal ook moeite kosten, 

reken daar maar op. Wat voor goede rekenmeesters de kerk ook heeft. Uiteindelijk zijn we 

van vertrouwen afhankelijk.  

De Franse wiskundige en filosoof Blaise Pascal heeft er in de 17e eeuw eens een 

rekensommetje op losgelaten. 50 procent kans dat het geloof waar is en 50 procent dat het 

niet waar is. Hij stelde dat men volgens de kansrekening wel in God moet geloven: als deze 

namelijk bestaat, is de winst voor de gelovige oneindig. Bestaat God niet, dan verlies je niets. 

Ja het kost moeite, maar de beloning is oneindig.  

Wat Jezus duidelijk maakt is dit. Kies je ervoor om hem te volgen, dan kies je voor het leven 

met een hoofdletter. Niet kiezen voor het eigen bestaan ten koste van dat van een ander. Het 

vraagt verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor wereld van je nakomelingen. Wil je 

meegaan met hem op reis meer dan meelopen, vraagt dat wat van je. En dan weet je dat je te 

maken krijgt met tegenslag.  

Veel mensen die ik bezoek hebben te maken gehad met tegenslag.  Sommigen kijken 

achterom en vragen zich af heb ik het wel goed gedaan, voelen zich schuldig. Voor hun gevoel 

verkeerde keuzes gemaakt , in de liefde, in de opvoeding, in het werk, in het geloof. Heb ik 

hem wel altijd gevolgd. Zelfs al hebben ze jarenlang vrijwilligerswerk gedaan. En dan denk ik,  

zou het werkelijk zo zijn dat er aan het eind van je leven  letterlijk wordt afgerekend met je? Ik 

vind dat een heel grote vraag. Wat ik weet is dit: God is nabij. Juist als het tegenzit. Mensen 

van de kerk die om je heenstaan. Wat ik weet is dat we mogen vertrouwen op de vergevende 

Liefde van de eeuwige die nooit laat varen wat zijn hand is begonnen. We mogen steeds een 

nieuw begin maken. Hoe oud je ook bent. Zonder tegenslag, zonder moeite en pijn zonder de 

dalen kun je de toppen van je leven niet ontdekken. Als je erop bent voorbereid heb je  iets in 

handen om er mee te kunnen omgaan, om het verdragen om het uit te houden in moeilijke 

tijden. Daarvoor zijn er de verhalen in de bijbel die hoop geven die troost bieden. Daarvoor 

zingen we liederen van hoop van troost. Daarvoor mogen we delen in onze ervaringen met 

het geloof. Verhalen over moeite , delen we zorgen, maar ook vreugde. Wat heeft het geloof 

je allemaal voor goeds gebracht? Zo zijn er de verhalen van vanmorgen die ons willen 

waarschuwen: Mensen, houd je vast aan de Tora, aan wat God heeft voorgeschreven, houd je 

vast aan Jezus op de weg die komen gaat. Houd je vast, dan zal het je tot zegen zijn.  

Amen 

  

 

  

 

 



  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


