
OVERDENKING bij Lc 14 vs 25 t/m 33 
 
Iemand zei over deze evangelietekst: als ik dit hoor, dan hoeft 
het voor mij niet meer, dan gaat bij mij de Bijbel meteen dicht. 
 
Hoe kan Jezus dit zeggen? Waarom zou je in vredesnaam met je 
vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen moeten 
breken om zijn leerling te kunnen zijn? 
 
Zegt het evangelie ons dan juist niet dat wij onze naasten lief  
moeten hebben? En geldt dat dan niet voor je naaste familie?  
 
Deze woorden gaan niet alleen in tegen ons natuurlijke gevoel 
maar ook tegen de bijbelse opdracht. Maar misschien kunnen we toch 
proberen verder te komen dan het eerste protest. Misschien hoort de 
moeite die we willen doen om ons te verdiepen in dat weerbarstige 
van deze en andere teksten ook wel bij het geloof. De bereidheid om 
dieper te graven, om verder te kijken. 
 
Jezus zegt deze woorden op het moment dat hij heel veel mensen 
achter zich aan heeft gekregen.  Het is op dat hoogtepunt 
dat hij hen waarschuwt: geloven vraagt wel wat. 
 
Wat vraagt het dan? Dat kan in één woord worden samengevat: 
loslaten. Niet het loslaten van dingen die eigenlijk toch niets te 
betekenen hebben. Maar het loslaten van wat je het meest nabij is. 
Niet alleen de meest natuurlijke en intieme banden die je met 
anderen verbinden maar ook jezelf, je eigen leven. 
 
Het betekent dat je je niet vastklampt aan wat van jou is, of dit nu 
mensen zijn of dingen, of dat nu je gezondheid is of je werk of je 
eigen aanzien of je visie op hoe het zit of hoe het moet. Omdat er in 
je leven iets is dat, hoe belangrijk dit alles ook is, -en let goed op, er 
wordt nergens gezegd dat het allemaal niet van belang zou zijn-, hier 
nog bovenuit gaat.  
 
Wat hier gezegd wordt is dat geen van deze belangrijke dingen en 
banden de plaats in mag gaan nemen van dat wat er bovenuit gaat, 
dat geen van deze dingen een god voor je mag worden. Je werk niet, 
je relatie niet, je identiteit niet. En zodra je voelt dat dit wel dreigt te 
gebeuren, je er afstand van moet nemen, je ervan los moet maken.  



Doe je dat niet dan word je onvrij. Het breken, het loslaten is nodig 
om vrij te worden voor het ene dat en de Ene die er werkelijk toe 
doet en die je al deze dingen pas in hun ware licht doet zien. 
 
Hoe dieper ik nadenk over deze woorden van Jezus,  
hoe meer ik erdoor getroffen word en bijna jaloers word op 
de ongelooflijke vrijheid en lichtheid die eruit spreekt. Zoveel dingen 
kan ik noemen waar ik afhankelijk van ben, waarvan ik niet weet waar 
ik zou zijn als ze weg zouden vallen, waarvan ik mezelf niet los kan 
zien, -het mogelijk verlies ervan roept angst op. Maar met deze angst 
maak ik tot mijn bezit maak wat me slechts geschonken is.  
 
Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, 
kan mijn leerling niet zijn.  
 
Niets in dit leven is mijn bezit. Mijn familie niet, mijn huis niet, mijn 
land niet, mijn werk niet, mijn lichaam niet, mijn tijd niet, en zelfs 
mijn eigen leven niet. Alles, werkelijk alles wordt me gegeven. Alles 
kan ik dus ook weer verliezen. Dat te beseffen maakt ongelooflijk 
kwetsbaar. Maar als ik dat eerlijk onder ogen ga zien word ik pas vrij. 
Vrij om me nergens aan vast te klampen. En die vrijheid laat me de 
waarde van dat alles pas echt  beseffen. Het maakt me vrij om het 
eigene en nabije lief te hebben en te koesteren en tegelijk verder te 
kijken dan dat eigene. Jezus spreekt hier over een liefde die steeds 
ruimere kringen trekt en uiteindelijk de hele wereld omvat.  
 
In zijn tijd waren familieverbanden heilig. Het universele van Jezus’ 
boodschap die veel verder reikt was ronduit revolutionair. Het is 
telkens opnieuw revolutionair, het moet telkens weer geleerd worden, 
in elke tijd opnieuw, in ieder leven opnieuw. 
 
Het leren van deze ruimere liefde is een proces dat is als een tweede 
geboorte. Zonder loslaten gaat het niet. Maar het is een  
loslaten dat het mogelijk maakt nieuwe verbindingen aan te gaan. 
En daarin ligt het doel van dat loslaten, in de verbinding en de 
vreugde van het deelhebben aan een nieuwe beweging van een 
alomvattende liefde die geen mens uitsluit. De liefde die wij vieren als 
wij zo het Avondmaal gaan vieren, de tafel van samen, waar wij 
allemaal welkom zijn. 
 
  



 
 
 


