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preek

gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God

“Een jaar lang doorstond hij alle aanvallen op
het plan dat vooral uit zijn koker kwam, maar
nu gaat minister-president Rutte toch om: de
afschaffing van de dividendbelasting wordt
heroverwogen. 'Wij gaan het hele pakket
opnieuw wegen', aldus de premier op zijn
persconferentie na de ministerraad.” Zo schrijft
op 5 oktober een krant. 

In een mediaprogramma op Radio 1, dat ik in de auto hoorde afgelopen maandag, 
gaat het hier over. En dan niet zozeer om de inhoud van de uitspraak van Rutte, 
maar over de woorden: wegen, opnieuw wegen en heroverwegen. 

Om te weten hoe zwaar iets is, een knolselderij bijvoorbeeld, kun je dat voorwerp 
gaan wegen in een weegschaal. Je ziet een resultaat, een getal, maar heb je het wel 
goed gezien: dan doe je de weging een keer over, oftewel ja gaat óver-wegen. 
Vervolgens heb je het er met iemand over en die zegt: “Ik had toch gedacht dat die 
knolselderij veel zwaarder zou zijn”, dan pak je samen de weegschaal er nog een 
keer bij en dan doe je aan her-overwegen. 

Rutte zegt: opnieuw wegen, de media zeggen: heroverwegen. En dat laatste is dus 
twee keer overwegen. 

In de kerkdienst horen wij teksten uit de Bijbel, meestal twee: meestal één uit het 
Eerste of Aloude Testament en één uit het Nieuwe Testament, meestal een 
Evangelielezing en in dit kerkelijk jaar dat vorig jaar begon op de Eerste Advent en 
doorloopt tot eind november, de Eeuwigheidszondag, horen wij vooral veel uit 
Marcus. 

Op het moment dat de Schriftlezingen worden voorgelezen gebeurt er een eerste 
weging. De teksten worden als het ware in de weegschaal gelegd en komen op een 
bepaalde manier bij je binnen. Soms komen teksten zwaar bij je binnen, brengen ze 
een wat zwaar gewicht met zich mee. In alle eerlijkheid vind ik de lezingen van de 



afgelopen tijd uit Marcus best zwaar en dat kan versterkt worden als we daar ook 
nog best strenge wetgeving bij horen uit de Thora, zoals ook vandaag het geval was. 

Sociale wetgeving van de Eeuwige, zoals verwoord in Deuteronomium 15. 
Bescherming van armen, van hen die het minder goed hebben en er sociaal-
economisch minder goed voor staan. Maar dan dus ook een heel duidelijke opdracht 
aan hen die het wel goed hebben, en er heel goed voorstaan als het gaat om 
kapitaal en hebben en houden. De opdracht: deel het, deel het eerlijk! Houd niet in, 
schraap niet, want wat voor allen bestemd is, moet ook door allen genoten kunnen 
worden. Woorden van de Eeuwige, maar best een zware opdracht... Sowieso: 
anders hoefden er geen wetten voor gemaakt te worden. Want blijkbaar vinden 
mensen het moeilijk om geld, goed, hebben en houden te delen met elkaar. Kennelijk
hechten zij die hebben nogal aan hun bezit. En dan moet er wetgeving komen. Dus: 
de eerste lezing kan zwaar wegen.

En toen kwam de Evangelielezing. Jezus zegt tegen iemand: 'Ga naar huis, verkoop 
alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel 
hebben, kom dan terug en
volg mij'. Ook dat kan zwaar
bij je binnenkomen, misschien
wel net zo zwaar als bij de
man zelf: hij werd somber en
ging terneergeslagen weg, hij
had namelijk veel bezittingen.
Interessant: deze iemand,
deze man staat bekend als
rijke jongeling, maar over
leeftijd heeft Marcus het niet. 

Dus het had net zo goed een rijke baby-boomer kunnen zijn. En daar zit over het 
algemeen nogal wat kapitaal. 

Wanneer de lezingen gehoord worden en we zingen er de liederen bij, die zijn 
uitgekozen als passend worden ervaren bij de lezingen, heb je nog voor de preek 
begint al een bepaalde lading binnengekregen. Een enkele keer een lichte lading, 
een opgewekt en mooi gevoel, maar niet zelden bevatten de lezingen behoorlijk wat 
zwaarte. 

En dan begint de preek, die wij ook wel overdenking noemen of ook wel overweging. 
We wegen de woorden opnieuw. En wel zo dat ze misschien iets meer verstaanbaar 
worden in de taal van onze tijd en toepasbaar op onze realiteit, op onze actualiteit. 
We wegen de teksten opnieuw, we overwegen. 

Ik moet eerlijk zeggen dat bij de eerste verkenning van de teksten ook ikzelf een 
zwaar gevoel kreeg. Opdrachten die haast niet haalbaar zijn, opdrachten die bijna 



lijken weggelegd alleen voor heiligen, voor geloofstoppers. Voor mensen die 
bijvoorbeeld intreden bij een kloosterorde en daarbij onder andere hun geloften van 
armoede en bezitsloosheid afleggen, een grote gelofte is dat. Ik weet niet of ik dat 
zou kunnen. 

Petrus, die zomaar zonder vragen zijn netten heeft verlaten, net als de andere 
leerlingen, hij kon het ook. Dat zegt hij ook zelf: “Maar wij hebben alles achtergelaten
om U te volgen.” Het verhaal over de roeping van de leerlingen vind ik altijd 
indrukwekkend, maar geeft ook wel het gevoel: zou ik dat kunnen? Alles achterlaten 
dus hè? Ook je mooie huis, je gave tuin, je auto en al die boeken die je in de loop 
van de jaren hebt verzameld tot een bibliotheek. En niet alleen het stoffelijke, maar 
ook je sociale netwerk, je familie, je vrienden. Ga er maar aanstaan. De sombere 
reactie van de man tegen wie Jezus zegt: “verkoop alles wat je hebt en geef het geld 
aan de armen”, is dus heel invoelbaar... 

De eerste weging van de teksten geeft zwaarte. Geeft het gevoel: dat zou ik niet 
kunnen. Moeten we dan zeggen: het Evangelie en de Thora voor vandaag zijn 
helaas niet toepasbaar voor ons, dus gaan we nu over naar het volgende deel van 
de dienst? 

Toen overwoog ik het volgende. Marcus vertelt ons niet wat er verder met de 
sombere man verder gebeurd is. Ja, hij is naar huis gegaan, terneergeslagen, dat 
horen we. Maar is hij dat gebleven? Of had hij misschien wat tijd nodig om de 
woorden van Jezus te laten landen, ze opnieuw te wegen en ook te heroverwegen? 
De leerlingen van Jezus volgden hem vrij onmiddellijk, maar kan roeping niet ook 
soms wat meer tijd nodig hebben? 

Drie weken geleden mocht ik in een plaats in de provincie Groningen voorgaan in 
een dienst waarin een kerkelijk werkster werd verbonden aan haar eerste gemeente. 
Ik ken haar al een jaar of 18. In haar overweging vertelde zij heel open en kwetsbaar 
hoe de roeping in haar leven stapsgewijs gegaan is. Iemand zei haar ooit: 
“Bijbelverhalen vertellen en uitleggen past goed bij je. Zou je daar niet in verder 
kunnen gaan?” En jaren later zei nog iemand ongeveer hetzelfde. En nog iemand... 
en toen die stap, die sprong in het diepe ook wel, maar toch: gegaan... en ervaren 
hoe die roepstem van de Eeuwige steeds iets duidelijker en sterker werd. 

Dat is wat ik ook wel eens gehoord heb van iemand die ingetreden was in een 
kloostergemeenschap. Dat was niet van het een op het andere moment, dat was een
heel proces van zoeken, vallen en opstaan, dat bovendien ook eens heel zorgvuldig 
wordt begeleid. Roeping legt soms een heel lange weg af, heeft tijd nodig. Heeft tijd 
van wegen, overwegen en heroverwegen nodig. 

Het wat radicale van de woorden van Jezus in Marcus kan ons misschien wat zwaar 
op de maag liggen en het gevoel geven: dit kan ik niet, dit is niet voor mij weggelegd.
Al zou ik willen, ik kon het niet. En als daar in de overweging nog een zware schep 



bovenop zou worden gelegd is de kans aanwezig dat je somber en terneergeslagen 
naar huis gaat. 

Nóg eens overwegend kwam er een lichter gevoel over me. Wat zou het mooi zijn als
we zondag met elkaar wat lichter en opgewekter naar huis zouden gaan en het 
gevoel zouden kunnen hebben dat de woorden die we hoorden toch niet zo 
onhaalbaar zijn als ze leken. En toen ik dat overwoog konden we nog niet weten hoe 
stralend, licht en prachtig deze dag zou worden. 

Een half jaar geleden was ik te gast bij vrienden in Rotterdam. Let niet op de 
puinhoop in de kamer, zeiden ze. Dat is voor Koningsdag. Wij zijn aan het ontspullen.
Kijk maar in de boekenkast. Die was een jaar daarvoor propvol en nu veel leger en 
luchtiger. Bijna de helft gaat weg. 

Later kreeg ik uitleg. De
drijfveer om te ontspullen
bleek ingegeven door een
stroming die het
Minimalisme heet. En ja,
uit Amerika aangewaaid,
maar niet alles dat daar
vandaan komt is per se
slecht. Hij zegt: “Er is een
mooie reportage van op
Netflix... ga maar eens
kijken.” Inspirerend voor gespreksgroepen, dacht ik en we hadden het daar er over. 
En met de verhuizing vlak voor de deur, kon ik uit mijn eigen bestekla best vijf 
aardappelschilmesjes missen, die gingen naar de Kringloop. Grappig: die ene is veel 
makkelijker te vinden dan toen er nog zes waren. Het leven is er een stuk makkelijker
op geworden.

Meerdere mensen, ook om me heen, maar ook in de samenleving en in heel de 
wereld, zijn aan het ontspullen, sommigen doen dat volgens de methode van de 
Japanse opruimgoeroe Mary Condo. Voor weggeefhoeken en kringloopwinkels is dat
een mooie opsteker en zeker voor hen die minder hebben en metwie hierdoor meer 
gedeeld kan worden. Maar er is meer met dit minder. Het is goed voor de geest, het 
is goed voor de spiritualiteit. Het lijkt een vorm van roeping tot eenvoud, juist 
temidden van heel die complexiteit waarin zich ons leven toch wel vaak afspeelt. 

Ik denk, en dank dat niet alleen, maar geloof dat God ons daarbij wil helpen en dat 
verhalen die wij horen uit de Bijbel ons daar bij willen helpen. Niet in hun zwaarte, 
maar in hun handreiking om ons een stapje vooruit te helpen in het leven, met 
minder hang naar het materiële en meer openheid naar het geestelijke. 



En als Jezus het dan heeft over de kameel en het oog van de naald, en die kameel 
dat kan ook zijn een dik scheepskoord, eerlijk gezegd vind ik dat beeld passender bij 
een oog van een naald, dan snappen we eigenlijk heel goed wat hij bedoelt. Een 
teveel aan bezit, een teveel aan materie, een teveel aan gehecht zijn aan ons aardse
hebben en houden kan ons in de weg staat om te kunnen onthechten, om los te 
kunnen laten, om te kunnen leven van verrassing en verwondering. 

Ik denk ook dat Jezus daarbij zelf het voorbeeld is. Hij had het wel eens over 
snoeien, tot op de kern. En in hoe Hij leefde met zijn leerlingen was Hijzelf ook een 
soort minimalist, bezitsloos, neem niet te veel mee, verkoop wat je hebt. Al dit soort 
verhalen die helaas in de uitlegtraditie zo vreselijk gemaakt zijn en daardoor zo 
zwaar en soms ook zo uitsluitend, zo van: zij kunnen dat wel en jullie kunnen dat 
niet, of híj kan dat wel en ik kan dat niet, een wij-zij-denken ook. Maar in de 
speelruimte van de verbeelding kunnen diezelfde woorden en beelden inspirerend 
worden. Zo zou ik ze ook graag willen zien en overwegen. 

Dat de woorden ons mogen helpen om ons te ontdoen van de onnodige ballast, 
zodat we weer kunnen ademen, opademen in de veel ruimere ruimte van de Geest, 
die in ons wonen wil als wij ons hart en onze ziel ook wat meer ruimte geven. 

Hoe zou het afgelopen zijn met de man die bekend staat als rijke jongeling? Is hij 
somber gebleven, terneergeslagen? Of zou hij de woorden van Jezus nog eens 
heroverwogen hebben? 

Amen 


