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Het is vandaag 4 september, dus is de vakantie voor de meesten voorbij, is voor jongeren de 

school weer begonnen, en ontwaken veel verenigingen uit hun zomerslaap. Maar het blijft niet 

bij die normale gang van zaken. Want we staan als samenleving voor grote uitdagingen, zoals 

de coronapandemie die niet wil stoppen, de vluchtelingen die blijven toestromen, de 

waanzinnige energieprijzen, de klimaatveranderingen die de wereld teisteren en Rusland dat 

een oorlog voert die de hele wereld treft. Dat alles heeft tot gevolg dat wellicht meer mensen 

dan ooit zich de vraag stellen wat ze moeten doen om hun leven in goede banen te leiden. 

 

Dat is wat zich ook in het evangelie voordoet. Jezus is onderweg naar Jeruzalem, en talloze 

mensen trekken met Hem mee. Ze hopen dat Hij hun de weg zal aanwijzen die hun leven 

zinvol maakt. Dat is wat Jezus inderdaad ook doet: Hij houdt hun drie wegwijzers voor die ze 

moeten volgen om hun leven zinvol te maken en zijn volgeling te zijn: ze moeten Hem boven 

hun familie en boven zichzelf stellen; ze moeten aanvaarden dat Hem volgen niet altijd 

gemakkelijk is en ze mogen niet verslaafd zijn aan rijkdom en bezit. 

 

Je zou het ook kunnen omschrijven met alles loslaten. Daarom worden we in de eerste lezing 

ook stervelingen genoemd, onzeker en twijfelachtig en behept met zwakke lichamelijke 

krachten. Er blijft als het erop aankomt weinig van ons over. We kunnen alleen rechte wegen 

gaan en ontdekken wat werkelijk goed is, als God ons daarvoor inzicht geeft en zijn heilige 

Geest in ons hart zendt om ons licht te zijn. Niet vertrouwen op eigen krachten, maar op de 

kracht en de wijsheid die ons van boven wordt gegeven. Dat ‘niet vertrouwen op jezelf’ is 

hetzelfde als ‘loslaten’. Jezus gebruikt een ander woord voor het woord ‘loslaten’ namelijk 

‘haten’. Als je je leven met alles wat erin is, niet haat, niet loslaat, kun je mijn leerling niet 

zijn. Roept Jezus dan op om te haten? Elkaar en onszelf naar het leven staan? Nee, zeker niet! 

Dat zou immers in strijd zijn met alles wat Jezus in het evangelie verkondigd heeft: dat wij 

elkaar liefhebben. 

 

Voor ons is het woord haten haten en dat heeft een lelijke betekenis. In de Bijbel heeft haten 

meerdere betekenissen. Hier betekent het zoiets als ‘op de tweede plaats zetten’. Dus was 

Jezus hier tegen die talloze mensen die Hem volgen zegt is zoiets als ‘zet Mij niet op de 

tweede plaats’, maar op de eerste plaats in lijn met wat Hij gezegd heeft over het grootste van 

de tien geboden: ‘Bemin God boven alles en de naaste als jezelf’. Dus niets in je leven 

belangrijker vinden dan God. En dat kunnen we op tal van manieren laten zien in het dagelijks 

leven door bijvoorbeeld op zondagmorgen hier komen en God danken en eren in plaats van 

lekkere uitslapen of tegenover familie, collega’s of vrienden vrijuit over je geloof durven 

praten in plaats van stil blijven of maar met iedereen meepraten.  

 

Dat is het wat Jezus van zijn volgelingen vraagt. Dat is het ook wat Hijzelf steeds gedaan 

heeft. En dat kan moeilijk zijn, dat kan pijn doen en dat kan veel kosten. Maar als iets niets 

kost, is het ook niets waard. En iets wat je veel kost, is dus een kostbaar bezit. Daarom plakt 

Jezus er nog twee gelijkenissen achteraan: over die man die een toren wil bouwen en die er 

eerst maar eens goed voor moet gaan zitten of hij het wel kan volbrengen, of hij het wel 

aankan. Hetzelfde geldt voor de koning die tegen een ander ten strijde wil trekken. Hij moet 

eerst maar eens goed overwegen of het de moeite loont. Zo ook degenen die ervoor kiezen om 

Jezus te volgen: mensen kunnen gelovig zijn vanuit nostalgie, vanuit traditie omdat dat erbij 

hoort en je gewoon meedoet met de rest. Maar dat heeft niet zoveel zin, zegt Jezus. Dan kun 



je dat bouwwerk nooit voltooien, dan kun je die oorlog nooit winnen. Jezus stelt hoge eisen 

aan zijn volgelingen: kies Mij en mijn Woord als de diepste richting van je leven, van je 

handel en je wandel en laat al het andere op de tweede plaats komen. Zo niet, dan kun je beter 

thuisblijven. Dit betekent overigens niet dat wij zo dadelijk als wij thuiszijn al ons hebben en 

houden op straat moeten zetten, maar wel dat we de betrekkelijkheid van alles inzien als het 

erom gaat echt gelukkig te worden.  

 

Echt geluk vind je in iets dat blijvend is. En blijvend is God alleen. Sommige mensen hebben 

dat besef ook. Zij beschouwen alles wat zij hebben en kunnen uiteindelijk als gave van God, 

als pure genade. En dat zij helemaal aan het eind alles moeten loslaten, weer moeten 

inleveren. Je bent groot als je dan niet verbitterd of wrokkig bent, maar vol overgave je leven 

terug in zijn hand durft te leggen. 

Amen.  


