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Lezingen zijn: Deuteronomium 30:15-20 en Lucas 14:25-33 
 
Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Gisteren vierden mijn schoonouders dat ze 60 jaar geleden getrouwd zijn. Zij vierden dat niet 
alleen, maar samen met familie. Wij, mijn vrouw en ik, wij waren er ook bij en het was goed om het 
jubileum te vieren. Het was ook goed om als familie bij elkaar te zijn, de één woont wat verder weg 
dan de ander en je ziet elkaar niet elke dag. Familie betekent wel wat. Iemand vertelde me dat zij 
niet veel familie heeft en dat ze dat wel mist. En een ander, buiten Borne, is sinds kort weduwe. Zij 
en haar man waren kinderloos en nu merkt ze dat nog sterker dan eerder. Familie kan veel 
betekenen, binnen een familie kan er hulp geboden worden. Dat kan ook daarbuiten, ook buren 
kunnen elkaar helpen. Hier in Twente is vanouds het “noaberschap” aanwezig, en vergeef me als 
ik het niet goed uitspreek. Noabers, buren, die elkaar helpen op momenten dat het nodig is. 
Kortgeleden bij een uitvaart merkte ik opnieuw hoe belangrijk noabers op zo'n moment zijn en dat 
zij op zo'n dag bijna tot de naaste familie horen. Familie, vrienden, noabers, de meeste mensen 
kunnen niet zonder andere mensen. 
En dan zegt Jesus: Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder, vrouw en kinderen, 
broers en zusters, kan mijn leerling niet zijn. Jesus zegt meer, hij spreekt ook over het opnemen 
van het kruis. Maar laten we het eerst maar even houden bij de familiebetrekkingen, hoewel de 
vrouw als echtgenote in strikte zin geen familie is. Breek met familie, zo lijkt Jesus te zeggen, en hij 
maakt het de mensen niet gemakkelijk. Leerling zijn, Jesus maakt er geen reclame voor, hij 
spreekt niet over gebruiksvriendelijkheid, over comfort, over eenvoudig te bedienen of welke 
reclamekreten je in deze tijd ook mag horen. Nee, dat doet Jesus allemaal niet. Breek met familie, 
zo lijkt Jesus te zeggen. En dat is een harde uitspraak, ook al weten we niet op welke toon die 
uitspraak uitgesproken is.  
En dan weet ik dat je het ook wat anders kunt vertalen en in andere vertalingen klinkt het ook 
anders. Dan is het niet zozeer dat je moet breken met je ouders, maar dat je ouders van minder 
belang moeten zijn dan bijvoorbeeld het volgen van Jesus. Oké, dan is de kou wat uit de lucht, 
maar dan nog. Het wordt geen zachte uitspraak. En wat zou Jesus hiermee bedoelen, en veel 
meer nog, wat kunnen wij ermee in 2016? 
In het boek Deuteronomium, in het andere gedeelte dat gelezen is, daar waarschuwt Mozes het 
volk voor een aantal dingen, onder andere voor het neerknielen voor andere goden en het vereren 
van andere goden. Je zult dan te gronde gaan, terwijl je, als je God eert, je een lang verblijf in het 
beloofde land zult hebben. Andere goden, tsja, misschien dat wij als moderne mensen al gauw 
denken aan de afgoden uit de tijd van Mozes, Baäl, Astarte, en veel meer. En in de tijd van Jesus 
hadden andere godsdiensten andere goden dan de God van Israël. Jupiter bij de romeinen en 
Zeus bij de Grieken leek wel op hem. En veel meer goden. Ja, de afgoden uit die oude tijden, maar 
dat hebben wij niet meer. 
Iemand vertelde me ook eens dat hij of zij veel contact had met familie maar het gevoel had 
geregeerd te worden door familie. Hij of zij kon niet zonder maar was ook niet vrij. Geregeerd en 
niet vrij, dat is een moderne afgod. Familie kan een afgod zijn. De adoratie van een vader of 
moeder of kind, als het te groot is, te groot, dan maakt je dat als mens niet vrij, dan is het een 
afgod, een andere god dan de God van Israël, die God die Jesus “Abba” noemde. Die God die 
alles te maken heeft met de weg van Jesus. En Jesus laat in het evangelie naar Lucas zien dat er 
steeds andere wegen gegaan worden dan die wegen die voor de hand liggen. Dat begint al in het 
verhaal van de geboorte van Jesus. Herders horen het als eerste, en dat is niet voor de 
handliggend. En zo gaat het voortdurend, ook in de woorden die Jesus spreekt, er is steeds iets 
nieuws, ook iets uitdagends. Als je je eigen leven het belangrijkste vindt, dan kun je geen leerling 
van mij zijn. Steeds als een bevrijding bedoeld, een bevrijding voor wat onderhuids een afgod kan 
zijn, bijvoorbeeld het eigen leven dat alleen maar leven is voor jezelf en niet naar de ander toe. En 
als we ons nu de vraag stellen: wat is belangrijk voor mij, en we verbinden er dan ook aan de 
vraag in welke mate het belangrijk voor ons is, voor u en mij is? Kunnen we zonder? Kun jij, kan ik 



leven zonder iets of iemand? Los van de vraag of het leuk is om zonder een bepaald contact 
verder te moeten leven. En als je echt niet zonder kunt, is hij of zij dan een afgod? Die vraag mag 
je zelf beantwoorden. Die vraag mag ik zelf voor mezelf beantwoorden.  
In het evangelie is er ook de weg naar buiten, buiten de gebaande en voor-de-handliggende 
wegen, maar ook de weg naar het buitenland. De nadruk op het nationalisme in onze tijd, de 
nadruk op het onderscheid tussen Nederlanders en niet-Nederlanders, “wij” en “zij”, zoals in de 
politiek nogal eens aanwezig is, het willen sluiten van grenzen, ook dat kan een afgod worden. En 
ook een godsbeeld kan een afgod worden, als er voor God geen ruimte meer is om anders te zijn. 
Maar goed, God zelf zorgt wel voor ruimte. 
Jesus lijkt te zeggen tegen de menigte: bezin voordat je begint. Wil je echt leerling zijn? Wil je mij 
volgen? Jesus maakt geen reclame, Jesus is wel heel open, transparant zoals we dat 
tegenwoordig zeggen.  
En aan de andere kant is er die weg, die er ook is. De weg van het evangelie, voor mensen 
begaanbaar ook al klinken de waarschuwingen. De weg met andere mensen samen, in het 
evangelie komen voortdurend ontmoetingen voor, zeker ook die niet voor de hand liggen. 
Openheid, ruimte, over de grens van gebaande wegen heen. Jesus gaat soms zelf over de grens 
van regels. Een genezing op Sabbath. En natuurlijk, als je over de grens van regels gaat, dan kan 
dat alleen als het gaat om de vrijheid en de bevrijding van de ander. Maar die andere weg van het 
evangelie is er ook, zelfs begaanbaar. 
In mijn beleving is het avondmaal een voorbeeld van die andere weg. Bij het avondmaal is ieder 
welkom en ieder gelijkwaardig, vrouw en man, oud en jong, zoals mensen gelijk zijn in Gods ogen. 
Bij het avondmaal is er ruimte, zijn er eigenlijk geen grenzen meer. Bij het avondmaal gaan we op 
weg, zelfs letterlijk in de vorm zoals wij het vieren. Bij het avondmaal is er contact met degenen die 
naast ons zijn, wij geven de vredegroet. Bij het avondmaal komt de genade van God naar ons toe, 
in het sacrament, als gevierd woord. De genade van God, ook de genade als wij afgoden bij ons 
hebben.  
Amen. 
 


