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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Het is heel goed mogelijk dat u wel eens gehoord hebt van de drie “H's”. Een 
afkorting die staat voor het volgende: halen, hebben en houden. Een strategie die in 
onze samenleving nog wel eens gehanteerd wordt waarbij het erom gaat dat je 10 
verzamelt, en wat je hebt verzameld is je bezit en je bezit moet je houden. Halen, 
hebben en houden, op alle mogelijke terreinen. En dan komt daar ineens dat woord 
van Jesus: Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Het leven nog wel, en 
dat wil toch ieder behouden? Een tekst die haaks staat op wat in onze samenleving 
gebeurd. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar schade leidt 15 
aan zijn ziel, zoals het in de oude vertaling stond. De hele wereld winnen, het toppunt 
van halen, hebben en houden. En dat komt hier in een heel ander daglicht te staan. 
Het lijkt een wat vreemde tekst, zeker als het over het leven gaat.  
En daar komt nog bij dat Jesus ook zegt dat je als mens jezelf moet verloochenen, 
als je zijn volgeling wilt zijn en je kruis op moet nemen. In onze tijd is het juist zo dat 20 
als mens in jezelf moet investeren en op die manier je carrière kunt plannen zodat de 
samenleving maakbaar wordt. Het zijn vanmorgen geen gemakkelijke teksten.  
En de tekst uit Deuteronomium waarschuwt het volk dat men geen beelden moet 
maken, geen godenbeelden, want ze hebben Gods stem wel gehoord, maar geen 
gedaante gezien. Geen godenbeelden, niet mannelijk, niet vrouwelijk, niet van een 25 
dier, of van wat dan ook. Geen godenbeelden om te halen, te hebben en te houden. 
Want dat is het gevaar van een godenbeeld, dat je meent dat je het kunt hebben, in 
je handen kunt hebben, als bezit om te houden, voor altijd te houden, alsof je God in 
je achterzak kunt hebben en dat hebben de Joden niet, dat hebben wij ook niet als 
het goed is.  30 
Godenbeelden, en ze zijn er wel, ze zijn er zelfs in onze samenleving. Als ik op 
maandagmorgen de krant opensla is de kans groot dat ik een iconische foto zie van 
een sportheld, al dan niet nadat er een doelpunt gemaakt is. Ajacieden werden een 
tijd geleden “godenzonen” genoemd. Gelukkig is die term wat verdwenen, dat komt 
ook door het gebrek aan prestaties en het is ook heel goed als sporthelden eens 35 
verliezen, want de verering zit soms heel dicht bij de godenbeelden. En dat zelfde 
kan gelden voor acteurs en actrices, zeker als de actrice een diva genoemd wordt. 
Diva is het latijnse woord voor “godin”. Staatslieden, steeds standvastig temidden 
van woedende baren, zij lopen ook het risico godenbeelden te worden. En de mens, 
de gewone mens zelf, kan ook het risico lopen dat hij of zij zichzelf of haarzelf als 40 
een god of godin waart. En dan is het heel goed dat je jezelf verloochent. Dat je 
jezelf op een iets lager plan zet en je eigen godsbeeld verliest en niet vasthoudt. De 
mens zal op God lijken en mag als God zijn, maar niet als een godsbeeld of als een 
godenbeeld. Want je kunt het niet hebben in de zin dat je het bezit, het is op die 
manier niet iets dat vast staat en dat je vast kunt zetten. En ook Jesus is niet in een 45 
godenbeeld vast te zetten. Petrus meent in zijn wijsheid dat het lijden en sterven van 
Jesus en zijn opstanding niet past bij het feit dat Jesus messias is. De messias, dat is 
de gezalfde, dat is degene die bevrijding brengt, bevrijding van de romeinse 
bezetting, de messias is als de koning en als de keizer, de almachtige die niet hoeft 



te lijden. Petrus' beeld van de messias pastte ook precies in zijn tijd, helemaal niet 50 
vreemd, maar ook dit beeld is slachtoffer van een beeldenstorm, ook dit beeld gaat 
aan gruzelementen, niet te halen, te hebben en te houden.  
Halen, hebben en houden, het kan ook angstig zijn. Wie heeft, heeft ook de angst om 
het te verliezen. Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, wie het verliest 
omwille van Jesus en het evangelie, die zal het behouden. Als je de angst om te 55 
verliezen kwijtraakt, dan zul je ontvangen. Dan zal je vrijheid ontvangen. En dat is het 
evangelie, vrijheid voor mensen. Dat is het koninkrijk, mensen die in vrijheid leven, 
ook de vrijheid van angst om te verliezen. Sterker nog, wie verliest, zal ontvangen, zo 
zegt Jesus en dat is een sterke uitspraak. Natuurlijk, de goden die je gevangen 
houden, en bezit kan zo'n god zijn, een godenbeeld of een vast godsbeeld kan zo'n 60 
god zijn, die goden kun je maar beter verliezen, dat geeft je vrijheid en ook de 
vrijheid om te ontvangen. Maar er zijn ook wel andere zaken die je kunt verliezen of 
die je verloren hebt. En heb je dan ook ontvangen? Of komt dat nog? Als je een 
partner verloren hebt of dreigt te verliezen, heb je dan ook ontvangen, of komt dat 
nog? En als je je leven verliest, echt verliest, en die dag komt voor ons allemaal al 65 
weten we niet wanneer dat zal zijn, ontvang je dan ook?  
Als je je leven verliest, als je je laatste adem uitblaast, ik geloof dat je dan ook 
ontvangt. Wat je precies zult ontvangen, dat weet ik niet, maar ik wil niet geloven dat 
een leven verloren kan gaan, dat een leven verloren kan gaan in Gods ogen en in de 
werkelijkheid van God. Als je je leven verliest, dan gaat het niet verloren, hoe raar dat 70 
ook mag klinken. Dan ontvang je, ontvang je een bestaan, ontvang je een 
werkelijkheid die er niet om liegt en die ook een onderdeel is van het koninkrijk van 
God.  
En als je een partner verliest? Of een kind? Of een ander trauma meemaakt? Ik 
geloof dat je dan ook zult ontvangen. Niet dat het verdriet weg is, helemaal niet, 75 
maar er zal iets van ontvangen zijn. Ervaring van liefde, betrokkenheid, God 
aanwezig in de afwezigheid van wat verloren is. En dat is vele malen belangrijker dan 
bezit of een godenbeeld. De rouw, hoe hard ook, kent ook de weg van ervaring en 
ook van gedragen worden, al ervaart niet iedereen dat op dezelfde manier.  
Halen, hebben en houden, het houdt het niet, niet op de lange termijn. Koninkrijk van 80 
God is dichtbij, maar je kunt het niet vastpakken. Godenbeelden houden het niet, 
God is dichtbij, maar niet vast te pakken. Het leven is dichtbij, maar niet vast te 
pakken met je handen. Het is aanwezig in open handen, en niet in vuisten. Open 
handen die alleen maar open kunnen zijn. Aanwezig in beweging, het danst als het 
ware op je handen en het alleen maar dansen als de handen open zijn. Zodra je je 85 
handen sluit, danst het niet meer. En als het niet meer danst, beweegt het niet meer 
maar staat het stil. Leven is beweging, een eindeloze beweging. 
Wie verliest, ontvangt. Krijgt eindeloos. Een leven in eeuwigheid, een leven als 
geschenk uit Gods hand.  
En Jesus, hij wist op termijn hoe het was om leven te verliezen. Hij wist dat het zou 90 
gebeuren en ook dat hij leven zou ontvangen na het verliezen. Hij nam zijn kruis op 
en ging de weg van verloochening van zichzelf. Hij is voorbeeld. Wij hoeven hem niet 
in alles na te volgen, maar wel voor een deel. Dat zal ons zelf ook vrij maken, 
vrijmaken van godenbeelden, vrij maken van angst, vrij maken van wat ons beperkt 
in het menszijn. En dan is het koninkrijk van God te beleven voor al wat leeft. En de 95 
dood heeft het laatste woord niet. Amen.  
 


