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Preek over Lucas 14:25-35 
Gehouden in de eredienst op de 12e zondag van de zomer, 4 sept. 2022, in de Buurtkerk te Noordwijk 

Gemeente van Christus, 
Zijn jullie allemaal nog wakker? Ik hoop het natuurlijk. Of vinden jullie het toch allemaal een beetje saai, 
een tikkeltje te flauw? Nou, zet je dan maar schrap, mijn overweging is goed gezouten en pittig gekruid, 
kan ik jullie beloven. Op z’n minst eist deze tekst uit het evangelie, ja: eist Jezus dat van mij. 
In ieder geval, jullie hebben het net gehoord, zijn het pittige, radicale eisen die Jezus hier aan zijn volgers 
stelt. Eisen waarbij onze nekharen overeind gaan staan en zich onze hakken heel snel in het zand gaan 
boren. Zo strooit Jezus zout in onze wonden. Dat werd vroeger trouwens letterlijk gedaan, zout in open 
wonden strooien, dat was een radicale manier om ze helemaal schoon te krijgen, een radicaal middel om 
genezing teweeg te brengen. Het zout vernietigde alle ontstoken, maar dus ook de gezonde cellen. Ui-
terst pijnlijk is dat. Maar kennelijk is zo’n meer dan grondige, radicale reiniging soms nodig om verder te 
komen in het leven. 
Velen liepen destijds achter Jezus aan, volgden hem op de voet en hingen aan zijn lippen. Deze mensen 
waren gefascineerd door zijn religieuze uitstraling, hij kon in korte tijd en met weinig woorden hun ziel 
raken, een bijzonder relatie met hen scheppen die van binnen en van buiten genezend werkte, en corri-
gerend, zo dat je weet: deze weg moet ik gaan en niet die. Dat trok velen aan, ja, trekt tot vandaag de dag 
velen aan, wereldwijd. Wij zouden anders nu hier niet zitten. Maar in onze lezing vanochtend stelt Jezus 
glashelder: Als je mij al volgt, als je aan mijn lippen hangt, dan moet dat gevolgen hebben, ra-di-ca-le ge-
volgen! 
De radicale eisen die Jezus hier uitspreekt, waren choquerend voor de mensen toen en werken ook nog 
steeds net zo choquerend op ons. Ze voelen, als wij er écht naar luisteren, inderdaad, net als zout in een 
open wond. Alleen, waaraan ik eerlijk gezegd een beetje twijfel is de vraag of zij werkelijk voor ons alle-
maal zijn bedoeld. Of, misschien beter gezegd, of wij er ook allemaal écht naar kunnen luisteren. Mis-
schien hangt dat ervan af, of wij, figuurlijk gesproken, momenteel aan een open wond lijden of niet. 
Daarom mag iedereen, die volledig tevreden is met zijn of haar leven zoals het nu is, en dat meen ik seri-
eus, nu van mij het mobieltje uit de zak pakken en door zijn of haar social media scrollen. Of wat mij be-
treft door het liedboek bladeren, helemaal zonder slecht geweten! 
Maar allen die het verlangen om verder te komen, om écht te gaan leven, diep in hun ziel voelen, die op 
de een of ander manier ontevreden zijn met hun leven nu, die verstrikt zitten in oude en ongezonde pa-
tronen of maar niet uit hun schulp kunnen kruipen, allen die hun eigen leugens beu zijn en hun maskers 
eindelijk af willen werpen, die wil ik vragen, verder te gaan luisteren. 
Zoveel gedachten en gevoelens maken rumoer in ons, doen ons pijn, houden ons terug. Zoveel dat naar 
buiten wil, dat richting oppervlakte borrelt, maar dat wij toch steeds weer klein houden en naar beneden 
drukken. (Luchtballon “IK” pakken) 
Welkom allen die zichzelf als bijzonder belangrijk zien, die elke dag opstaan met het idee de wereld te 
redden. Welkom hen die zich als volledig onmisbaar en onvervangbaar zien, op het werk, in de kerk, in 
hun alledaagse leven, in hun gezin. (Luchtballon “IK”: eerste ademteug) 
Maar ook welkom hen die zichzelf niet gezien voelen, die, stiekem of niet, graag belangrijk zouden willen 
zijn en aan tafel bij de rijkaards, de vlekkeloze schoonheden, bij de machtigen en de publiekslievelingen 
aan willen schuiven. Welkom hen, die zich diep beneden in hun hart onbelangrijk voelen, die denken dat 
niemand naar hun omkijkt, dat niemand belangstelling heeft voor ze. Welkom allen die bij de pakken 
neer zijn gaan zitten, die zeggen dat het toch allemaal niet uitmaakt en die zich allang thuis voelen in de 
alledaagse tegenslagen, teleurstellingen en krenkingen. (Luchtballon “IK”: 2e ademteug) 
Welkom, eveneens al hen die geen prioriteiten kunnen stellen en hun eigen grenzen niet kennen, die niet 
kunnen kiezen tussen vasthouden en loslaten, tussen engagement en zelfzorg, die pas bij weer een nieu-
we burn-out merken dat ze te ver zijn gegaan. Welkom hen, die allang de tel kwijt zijn van alle rollen die 
ze elke dag spelen en zich ’s avonds vermoeid afvragen, wie zij eigenlijk écht zijn. Welkom allen die maar 
blijven zoeken naar de perfecte tijd en plek, naar de perfecte baan en carrière, de perfecte partner en 
gezin – ja, naar het perfecte leven. (Luchtballon “IK”: 3e ademteug) 
Welkom allemaal in de grote schare van hen die het leven najagen. Die gewoon en simpelweg iets willen 
afkrijgen van de grote taart die “leven” heet! (Luchtballon “IK”: 4e ademteug) 
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Tegen hen en iedereen zegt Jezus: geen een van jullie kan mijn volgeling zijn als je geen afstand doet van 
wat je hebt. Snel kijken wij dan naar onze huizen, auto’s en bankrekeningen, maar die eis draait om veel 
meer dan om geld en materieel bezit alleen. Al dit laat los, zegt Jezus, zet het op de laatste plaats, pak al 
het belang van het af, vergeet het! Als je samen met mij het leven en het rijk van God tegemoet wilt trek-
ken, dan is al dit volstrekt onbelangrijk! 

Maar, eeehh, sorry, wacht eventjes, dat is toch mijn léven, dat ben toch ík, zeg je, en ook helemaal te-
recht?! Wat blijft dan nog wel over van mijn IK als al dit onbelangrijk is? (Luchtballon “IK”: loslaten) 
NIETS! Ja, precies: helemaal niets! 
Welkom bij Jezus en in de wereld van God, bij het leven en zelfs bij jezelf! Nu ben je rijp, nu heeft het le-
ven een kans om bij jou te komen! Nee, wacht even, dat klopt niet helemaal, want in werkelijkheid is het 
volle, echte leven natuurlijk er altijd al geweest, in jou, om jou heen, in jouw naaste die een beroep op je 
doet, overal, altijd, nu en hier. Net als bij die twee jonge visjes die in het water zwemmen en een oude vis 
ontmoeten die tegen ze zegt: “Heerlijk, het water, weer vandaag, hè, jongens?” De twee jonkies kijken 
elkaar aan zo van huh? en zwemmen verder. Na een tijdje vraagt de een de ander: “Wat in hemelsnaam 
is “water”? 
Net zo is het volle, echte leven altijd al binnen hangbereik, maar wij zien het niet. Wij hebben ons om-
muurd met ons bezit, onze verlangens, onze rollen en maskers, de beelden van onszelf, onze wensen en 
fantasieën die wij koesteren. Met al deze gedachtenkastelen en de daaronder liggende angsten houden 
wij de wereld van God, het echte leven op afstand. En Jezus stelt ons in onze lezing de vraag of dat echt 
hetgeen is wat wij willen. Elk verstandig mens denkt er eerst goed over na of wat hij plant, ook kan sla-
gen, vertelt hij aan de hand van twee voorbeelden, iemand die een toren wil bouwen en een koning diens 
rijk wordt aangevallen. Daar moeten allereerst belangrijke vragen voor worden beantwoord: Kan ik me 
deze toren überhaupt veroorloven? Kan ik die oorlog überhaupt winnen? Wil ik de prijs voor de navolging 
van Jezus überhaupt betalen? 
Elke dag, elke maand, elk kerkelijk seizoen staan wij mensen voor een nieuw begin, altijd weer met de-
zelfde, grote kans. Net als Jezus het eist, kunnen wij oude ballast achter ons laten en verlicht doorstarten. 
Af en toe is dat nodig in het leven, maar er is wel een probleem: Altijd nemen wij onszelf mee en wie kent 
nou niet de ervaring dat je ook na een nog zo hoopvol nieuw begin toch moet constateren dat je nog 
steeds tegen je oude muren en problemen aanbotst? Daarom, denk ik, ook de beroemde verzuchting van 
de komiek Groucho Marx: “Ik wil echt nooit lid van een club worden die mensen zoals ik accepteert.” 
Om dezelfde reden gaat het Jezus erom dat wij onszelf in onze algehele gewichtigheid achter ons laten. 
Maar de vraag blijft of wij dat kunnen: Is het voor ons überhaupt mogelijk de prijs voor de navolging van 
Jezus te betalen? Uiteraard is dat niet makkelijk. Regelmatige onderbrekingen van ons alledag, zoals deze 
dienst, stiltes, meditaties, gebedstijden helpen zeker, maar dan nog blijven onze hakken vaak diep in het 
zand geboord. En de voorbeelden van de torenbouwer en de koning lijken dan ook slecht gekozen, omdat 
de kosten voor de navolging niet te berekenen zijn. Het leven aan zich is zo onmeetbaar waardevol dat 
wij het sowieso niet kunnen betalen. Dat blijven wij weliswaar hardleers proberen, omdat het zo lastig is 
om te begrijpen dat wij het leven maar als cadeau kunnen aanvaarden. 
Volgens mij kunnen de pittige eisen van Jezus erg goed onze gewone gang van zaken onderbreken. Net 
als een tijd van stilte, van gebed, net als een eredienst zoals deze dienen zij ertoe ons een halt toe te roe-
pen, onszelf echt in de spiegel aan te kijken en te vragen, waar ben ik, waar wil ik naartoe? Vanwaar jullie 
zitten, kijken jullie allemaal naar het kruis, dat al onze eigen constructies doorkruist. Wij richten ons op 
degene die ons leven draagt en ons geeft wat wijzelf ons niet kunnen geven. Opdat wij net als de visjes 
het water, ons leven, het rijk van God in ons en om ons heen ervaren. En opdat wij in iedereen die een 
appel op ons doet dit rijk kunnen ontdekken, zij het vanuit Ter Apel, door de minima en vele anderen die 
bang zijn voor een winter vol ontberingen of vanuit de verdroogde natuur. Het rijk van God is namelijk 
geen hiernamaals na onze tijd. Het is het heden voorbij het leven dat wij voor onszelf construeren. 
De pittige eisen van Jezus zijn net als zout in de soep van ons leven. Maar ook net als zout in onze open 
wonden. Zijn wij klaar voor deze zuivering? Zijn wij klaar voor het geschenk van het leven? Zijn wij klaar 
om eenvoudig te ontvangen? Vandaag en hier in Noordwijk, morgen waar dan ook ter wereld? Want dat 
leven laat ons niet stil zitten, maar zet ons in beweging. Onderweg blijven wij, als een dolend volk van 
God. Wij weten dat al onze plannen voorlopig en onaf zullen blijven, zijn niet thuis op één plaats maar in 
de liefde van God en in het leven zelf, dat ons in stilte tegemoet treedt.     Amen. 


