
OVERDENKING 

Waar gaat deze lezing over volgens u? Welke woorden zou u eruit halen? 

Het zou misschien wel leuk zijn om even door de kerk te lopen om de 

oogst op te halen, maar dat doen we in deze omstandigheden maar niet. 

Deze keer sprak ik twee keer van te voren over de lezing met anderen. 

Dan gaat het voor mijzelf ook altijd meer leven. De eerste keer was met 

jullie, Heidi en André. En in de week daarna met de leiding van de 

kinderkring. In het begin van de week ontmoeten we elkaar in principe 

altijd even en denken dan na over de vraag: Hoe vertellen we dit verhaal 

aan kinderen? Dat is soms best een zoektocht en voor dit verhaal gold dit 

zeker ook. 

Twee verzen sprongen er wel een beetje voor ons uit. Het zijn allebei 

vragen. De eerste vraag is van de leerlingen: Dit zijn harde woorden, wie 

kan daarnaar luisteren? De tweede vraag komt van Jezus en is gericht tot 

de leerlingen, dat wil zeggen, tot de kerngroep, de twaalf. Jezus stelt hen 

de vraag: Willen jullie soms ook weggaan? Het zijn beide hele eerlijke, 

directe vragen. Wat Jezus allemaal gezegd heeft (dat staat in het 

voorafgaande verzen en daar kom ik zo op) wordt niet zomaar 

aangenomen, het roept sterke weerstand op. En op dit punt van zijn weg 

zijn er leerlingen die besluiten om niet langer met hem mee te gaan. Ze 

haken af. En dan vraagt Jezus aan de twaalf: En wat doen jullie? Willen 

jullie soms ook weggaan? 

Het is aan hen om de keuze te maken: weggaan of blijven. In beide 

voorbereidende gesprekken kwamen we daarop uit. Dat het gaat over 

kiezen. En ook over gekozen worden. Dat kun je goed aan kinderen 

uitleggen. Dat je in het leven elke dag weer keuzes moet maken, dit wel 

en dat niet. En dat een ander niet voor jou kan kiezen. 

De keuze om Jezus te volgen is volkomen vrij. Jezus dwingt niemand om 

in hem te geloven. Wij zijn volkomen vrij in onze keuze voor het geloof. 

Niet zoals bijvoorbeeld nu in Afghanistan, waar mensen nu gedwongen 

worden om te leven volgens de wetten van fundamentalistisch geloof. Er 

wordt voor hen gekozen en o wee wie daartegen in het verzet komt.  

Het gaat in onze tekst ook over gekozen worden. Als je kind bent maken 

je ouders allerlei keuzes voor jou. Alleen al dat jij leeft, dat is iets dat je 

niet zelf hebt besloten, maar waarvoor zij samen hebben gekozen. In het 

begin maken ouders heel veel keuzes voor hun kind. Hoe de dag is 

ingedeeld. Wat het te eten krijgt. Wanneer het gaat slapen. Jullie maken 

de keuze voor jullie dochter dat ze straks wordt gedoopt.  Ze kan al lopen 

en heeft een duidelijke eigen wil. We moeten nog zien of ze straks hier 

ook zelf mee instemt of op het moment suprème misschien besluit dat zij 

dat niet wil, gedoopt worden. Een beetje spannend is dat wel. 



Wat maakt dat je voor Jezus kiest? Hoe is dat voor u, voor jou? Is er een 

moment geweest van bewuste keuze?  Jezus heeft in het vorige gedeelte 

met zoveel woorden voorspeld dat het niet goed met hem zal aflopen. Het 

is een bijzondere weg die hij gaat. Zijn bewuste keuze voor een dieper 

zoeken naar de kern van het geloof brengt hem steeds verder in conflict 

met de joodse leiders. Zodat zij uiteindelijk besluiten dat ze van hem af 

willen. De weg waarop de onverbrekelijke verbondenheid met God en met 

mensen Jezus brengt, de vragen die hij stelt en de radicale keuzes die hij 

maakt worden door hen en door veel anderen niet begrepen. Het roept 

weerstand op. Waarom zou je kiezen voor zo’n moeilijke weg?  

Willen jullie soms ook weggaan vraagt Jezus aan de twaalf. Het is Petrus 

die dan reageert met de woorden:  Tot wie zouden wij anders gaan Heer? 

En daarna zegt dat hij vast gelooft dat Jezus met God te maken heeft: Wij 

geloven en weten dat U de heilige van God bent. Hij weet en begrijpt 

misschien heel veel niet van de weg die Jezus gaat, maar dat weet hij wel 

en daar houdt hij zich aan vast. U spreekt woorden die eeuwig leven 

geven. Hij kiest ervoor om naar Jezus te blijven luisteren, van hem te 

blijven leren en verder met hem mee te gaan. Omdat hij hem vertrouwt. 

We zijn de lezing geëindigd met deze geloofsbelijdenis van Petrus, met 

deze keuze voor Jezus. Dat vonden we goed passen bij de doop. Ook jullie 

Heidi en André maken een keuze voor jullie dochter, om haar vanaf het 

begin van haar leven op de weg van het geloof te brengen, de weg die 

Jezus ons is voorgegaan, een weg die zich geleidelijk zal ontvouwen, 

waarop ze mag leren, en waarop ze uiteindelijk op het punt zal komen dat 

ze zelf een keuze mag maken. Niemand anders kan dat voor haar doen. 

Als Petrus tegen Jezus zegt: wij kiezen voor U, zegt Jezus: Ik heb al veel 

eerder gekozen voor jullie.  En eerder zei hij al dat niemand voor hem kan 

kiezen zonder dat het hem of haar door de Vader gegeven is. Het geloof is 

niet alleen een kwestie van eigen keuze, het is ook en misschien nog wel 

meer dat er voor je gekozen wordt. God heeft ons allang lief voordat wij 

Hem lief kunt hebben. Zoals ouders hun kind al liefhebben voordat het 

kind daarop kan reageren. En daarom dopen wij Thera vandaag op een 

moment van haar leven waarop zij zelf nog geen bewuste keuze kan 

maken. Het begint ermee dat er voor haar gekozen wordt. Gods liefde 

staat voorop. Dat ten volle beseffen, dat is geloven. Het is vertrouwen op 

en antwoorden op een diepe en alomvattende liefde die je wordt 

geschonken, ingaan op de uitnodiging om daaruit te leven. Ook als je er 

lang niet altijd alles van begrijpt, ook als de radicaliteit ervan soms vragen 

en weerstand oproept, ook als je tot je schaamte moet erkennen dat je 

eigen doen en laten vaak onder de maat van die liefde blijft. Tot wie 

zouden wij anders gaan Heer? Waar anders zouden wij het moeten 

zoeken, waar anders kunnen wij vinden wat ons hier wordt gegeven?       

U, jij mag het zeggen. 



 

  

 

 

 

 


