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preek  
gemeente van onze Heer Jezus Christus 
lieve mensen van God, 
 
Dit gedeelte van de dienst heet preek, dat is een echte protestantse benaming. Het is de 
predicatie, die wordt uitgesproken door de predikant. In predicatie zit iets van voor-zeggen, en 
daardoor ook iets van uitleggen. Maar het kan ook de lading krijgen van voorschrijven en 
voorschrift, zodat de preek ook kan worden uitgelegd als een vermanende rede. 'Ik kreeg een 
flinke preek', dan heeft het ook iets van terechtwijzing. Voor wie die lading al te zwaar was, kon het 
alternatief zijn: toespraak. In basisgemeenten, die zich vooral in steden bevinden, heet dit moment 
dan ook wel toespraak. Overdenking is ook een woord dat veel gebruikt wordt en in een Rooms 
Katholiek misboekje voor de zondagsliturgie zag ik nog deze week: homilie of overweging. 
Misschien is overweging vandaag wel het meest toepasselijk, want we gaan overwegen. En bij 
overwegen word je nadrukkelijk ook uitgenodigd om je eigen gedachten te vormen en er mee 
bezig te gaan in de tijd die voor je ligt, op de weg die voor je ligt, als je weer gaat over wegen, jouw 
wegen. 
 
We gaan over nogal wat wegen. Letterlijk, meer figuurlijk. Wandelpaden, kronkelwegen, 
snelwegen, digitale snelwegen ook. Rustig wandelen kan je dichter bij jezelf brengen, kan je tempo 
wat tot rust brengen. Terwijl een snelweg je op kan jagen. En uiteraard kan dat ook andersom: 
want wat voor de één rust betekent, kan voor de ander onrust zijn. We zijn daar dus ook heel 
verschillend in. Want we zijn verschillend. Nogal verschillend. Dat maakt ook dat een overweging 
ook altijd rekening moet houden met de hoorder, en met alle verschillende omstandigheden van de 
hoorder. Zou je de één met liefde willen adviseren om eens een stap harder te lopen, dan is er 
tegelijkertijd ook wel iemand die je met dezelfde liefde probeert duidelijk te maken dat iets rustiger 
aandoen heilzaam kan zijn. En zou je bij de één willen zeggen dat die wel eens wat attenter en 
zorgzamer zou mogen zijn voor de naaste, een ander die zichzelf bijna voorbijholt in het altijd 
zorgen voor een ander zou je dan willen zeggen dat je ook eens aan jezelf mag denken. Adviezen 
zijn het om te overwegen. Maak je er een dwingend voorschrift van, dan gaat het mis. 
 
Een vermanende preek kan fout vallen, omdat die gezien kan worden als aanval, en het gevoel 
kan geven dat je alles altijd verkeerd doet. Maar wanneer je in alle zachtheid en liefde een advies 
krijgt, komt het ook anders binnen. Zeker als jou de ruimte wordt gelaten om zelf je gedachten te 
ordenen. Om zelf te overwegen over welke wegen je wilt gaan. En of je daarbij het gevoel hebt dat 
een andere weg misschien waardevol kan zijn, een andere way-of-life... Maar niet geforceerd of 
overhaast, niet met volle vaart opeens de koers wijzigen. Weloverwogen en met liefdevolle 
adviezen, daarmee kom je veel verder.  
 
Over wegen, daar gaat het vandaag over in de beide lezingen. Die van Jesaja kan wat 
sympathieker overkomen dan die uit Lucas. Die van Jesaja kan voelen als een overweging en die 
van Lucas als een strenge preek. De één klinkt milder dan de ander.  
 
Bij Lucas gaat het over heftige beelden en over onderscheid, over oordeel. Over wie binnenmag 
en wie buitenblijft, dus ook wie buitengesloten wordt. Moeilijke materie, die zich zou kunnen lenen 
voor een ongemeen heftige preek, en dat doet het ook in kringen waarin de preek een middel is 
om mensen flink de waarheid te zeggen en ze vooral te wijzen op het foute van hun wegen. Kun je 
er ook anders naar kijken en mee omgaan, met zo'n tekst, zo overwoog ik de afgelopen dagen? 
 



Vanuit de lezing uit Jesaja kwam er een iets andere denkrichting. Die tekst is overigens ook niet 
soft hoor, of zonder kritiek. Die tekst gaat ook over heilzame en meer doodlopende wegen. Maar er 
zit ook bemoediging in en een prachtige handreiking. De snelweg van de mens wordt getypeerd 
als een soort vluchtweg te paard. 'Jullie wilden niet, jullie zeiden “Nee, te paard vluchten we weg. 
Wij gaan er razendsnel vandoor!”' 
 
Als ik dat probeer te vertalen naar onze levenswegen en naar patronen die in ons mensen zitten, 
en dus ook in mezelf, dan kom ik er bij uit dat er een neiging is om de teugels van het leven in 
eigen hand te nemen, de regie van het bestaan te willen voeren en dat er een neiging is om voorbij 
te hollen aan die dingen die ons werkelijk brengen bij onszelf. In rennen en vliegen en je te 
verstoppen in hard werken of je over te geven aan alleen maar genot, want ook daarmee kun je 
jezelf voorbij rennen. Voorbijgaan aan wat er werkelijk speelt, aan wat op dat moment werkelijk 
nodig is en aandacht vraagt. Soms vraagt je lichaam om aandacht en rust, maar gaat je geest op 
een paard zitten dat nog wat harder gaat draven. En soms, heel soms, als je doorkrijgt dat je 
dichter bij jezelf bent, nadert tot je ziel, kan het zomaar zijn dat je daar weer van weg wilt vluchten.  
 
Nu geeft God via Jesaja een advies en dat is een liefdevol advies. 'In rust en inkeer ligt jullie 
redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.' Het zegt iets over het tempo van onze 
levensweg en van onze levenswandel. Het zegt iets over het al of niet wandelen met God. En dat 
bedoel ik niet moralistisch, maar het is meer dat Gods tempo vaak anders ligt dan het onze en dat 
in de rust, het vertrouwen en de zachte stilte van God zich andere wegen ontvouwen. 
 
Vaak is het zo dat als je de touwtjes zelf in handen wilt nemen, en snel snel nog dit en dat en zus 
en zo en ook nog dat en dat... dat het je bij de handen afbreekt. De weg wordt er niet 
begaanbaarder door. Net die pas op de plaats, die rustpauze, dat even op adem komen en 
überhaupt even luisteren naar je adem, brengt je in een andere modus. Het brengt je dichter bij de 
modus van God en wanneer die met je mee gaat wandelen, kom je meer tot jezelf en ook meer tot 
je recht. Wandelen met God kan je sterker maken en ook meer in staat stellen om instrument van 
God te zijn. Je komt meer in het tempo van zijn Koninkrijk terecht.  
 
Iets daarvan zie ik terug bij Lucas. Je ziet daar mensen die altijd maar de regie in eigen hand 
wilden hebben, rennen en vlogen aan elkaar en aan God voorbij en bij het sluiten van de markt 
ook nog even haantje de voorste willen zijn en recht menen te hebben op de ereplek. Daarvan 
zegt Jezus: Sorry, dit is gedrag dat ik niet herken als passend bij Gods Koninkrijk en diens manier 
van omgaan met mensen en met schepping en met de ziel. Laatsten, die achteraankomen, die een 
ander tempo kennen, die over minder begaanbare wegen moesten, die soms struikelden maar 
toch de weg bleven zoeken, zij die voorbijgerend zijn, voorbijgeraced, en waar je geen oog voor 
had... die wandelen op een andere manier, die wandelen over de paden van het Koninkrijk. 
 
Ik weet heel goed dat een tekst als uit Lucas je angst aan kan jagen. Dat mensen bang zijn dat ze 
verloren gaan, dat ze niet in de hemel komen, dat God ze verwerpt. Zo lees ik deze tekst niet en 
zo geloof ik ook niet in God, want God is genade en liefde, die met zijn ontferming en haar ruime 
hart een weg heeft met ieder mensenkind. Ik zie de lezingen, beide, meer als een advies om eens 
te overwegen, om over wegen te gaan die aandachtiger zijn en liefdevol, mild en zacht. Ook voor 
jezelf. Want dat is wat ik bovenal en vooral lees: dat God ons dat zo gunt, dat wij mogen gaan over 
wegen die begaanbaar zijn én die ook bij ons passen. Wegen waarin je tot je recht komt, mag zijn 
wie je bent, voluit. Wegen waarin niet het oordeel van een vermanende preek gelden, maar wel de 
liefdevolle adviezen klinken, die voor jouzelf de moeite van het overwegen waard zijn.  
 
Amen 


