
 

 

OVERWEGING  
 
1. 
Je zou door Jezus antwoorden in het evangelie van zojuist bijna gaan denken dat Jezus 
onze weg niet wil zijn, dat Hij helemaal geen volgelingen wil. Als je denkt dat het zwaar 
wordt en zelfs als je je realiseert dat het zwaarder wordt dan je denkt, dan nog wordt het 
zwaarder dan je denkt, zo waarschuwt Hij degenen die achter hem aan willen komen. Je 
zult nergens meer thuis zijn. Je zult niet meer kunnen doen wat je naasten van je 
verwachten en je blik zal heel anders gericht zijn dan die van de mensen in je omgeving.  

Toch moet je ook weer niet radicaal met ze breken. De aansporingen de doden de 
doden te laten begraven en niet om te zien als je de hand aan de ploeg hebt geslagen kun 
je lezen als: laat je verleden volledig achter je. Ze lijken echter veel meer zoiets te 
betekenen als: maak je keuze, je zult wel zien wie dezelfde keuze maken. Daar ga je niet 
over. Maak je niet kwaad als anderen andere keuzes maken en probeer zeker niet het 
vuur uit te hemel over ze af te roepen, maar laat je er ook niet onzeker door maken. Leef 
in het besef dat het koninkrijk van God nabij is, wees niet bang voor de gevolgen van deze 
keuze, accepteer ze. Kijk niet om. 
 
2. 
Want daar lijkt de Bijbel iets tegen te hebben, tegen omkijken. Het bekendste voorbeeld 
is natuurlijk de vrouw van Lot die, als zij met haar dochters en haar man uit Sodom en 
Gomorra gered wordt, omkijkt en in een zoutklomp verandert. Toen gebeurde volgens de 
overlevering overigens wel wat de leerlingen in het evangelie van vandaag van Jezus niet 
mogen vragen: God liet zwavel een vuur over Sodom en Gomorra regenen.  

Mocht de vrouw van Lot nu niet omkijken omdat ze daarmee blijk gaf van 
heimwee naar een samenleving die voor de Bijbelschrijvers bij uitstek het kwade 
belichaamde? – het gaat daarbij overigens niet om homoseksualiteit, zoals vaak is 
gedacht, maar om onderlinge geweld, de onderwerping van zwakken en vreemdelingen 
aan de willekeur van sterken die menen dat zij het recht hebben de dienst uit te maken. 
Of mocht de vrouw van Lot niet omkijken, omdat ze zich daarmee verlustigde aan de 
ondergang van talloze mensen ‘die het verschil tussen hun rechterhand en hun 
linkerhand niet weten’, zoals God in het boek Jona zijn pijn over de situatie in de stad 
Nineve verwoordt? Dit laatste zou in de lijn van het evangelie van vandaag liggen. Het 
gaat God niet om het veroordelen of afstraffen van het kwaad. Het gaat God erom dat 
ruimte voor het goede ontstaat, wordt vrijgemaakt en wordt vrijgehouden, het gaat om 
het nieuwe dat dankzij de breuk met het oude onherroepelijk begonnen is. 
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3.  
Bij nader inzien blijkt er dan toch een manier van terugkijken die de goedkeuring van de 
Bijbelse schrijvers wel kan wegdragen. Als Elia zijn mantel over Elisa heeft heen gegooid, 
een uitnodiging om in zijn spoor het profetenambt op zich te nemen en namens God het 
volk te onderrichten, dan vraagt Elisa Elia toestemming om afscheid te nemen van zijn 
vader en moeder en markeert hij dit afscheid door het vlees van de ossen die zijn ploeg 
getrokken hebben te koken op een vuur van het hout van de ploegen en het aan zijn 
knechten te eten te geven. Twee vliegen in een klap: hij houdt zijn knechten in ere door 
een afscheidsmaal voor hen te houden en hij maakt het tegelijkertijd onmogelijk om op 
zijn eigen schreden terug te keren. Er is immers niets meer om naar terug te keren! Hij is 
voortaan alleen nog maar degene over wie Elia zijn mantel heeft heengeworpen en die 
deze uitnodiging om met hem mee te trekken accepteert. Zonder voorbehoud, wat er ook 
van komt. 
 Zoals Jezus er in het evangelie zonder voorbehoud voor kiest om de weg naar 
Jeruzalem in te slaan – vastberaden, staat er in de vertaling die we lazen; in het Grieks 
staat dat Hij zijn gezicht naar Jeruzalem keert, om duidelijk te maken dat het zijn keuze is 
ook al zou deze weg uiteindelijk naar zijn dood voeren. Het is de uitdrukking van wat Hij 
kort daarvoor heeft gezegd: ‘wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot’ (Lc. 
9,48). Daarom ‘moet’ Hij aan de mensen uitgeleverd worden, zoals Hij zelf zegt. Om 
duidelijk te maken dat God niet via macht en kracht en van buitenaf de geschiedenis leidt, 
maar door mensen en hun geschiedenissen wordt geraakt.  

Het geloof in succes, de angst voor mislukking, voor pijn en dood en verlatenheid, 
al die dingen die normaal gesproken ons handelen bepalen en sturen, het zijn de ossen 
die we moeten koken en weggeven, het zijn de demonen die Jezus is komen uitdrijven. 
Hij heeft het er in de voorstelling van Lucas zelf letterlijk uitgezweet toen Hij in de Hof van 
Olijven overvallen werd door doodsangst en zijn zweet als druppels bloed op de grond 
viel (Lc. 22,44). Natuurlijk maakt dit geen einde aan onze angst, maar de angst gijzelt ons 
niet langer, zet ons niet langer gevangen. Al is de angst er nog wel, wij zijn vrij van de 
angst. Mits wij deze weg van de vrijheid werkelijk kiezen – en blijven kiezen. 
 
 
4.  
Zoals de apostel Paulus schrijft aan de christenen van Galatië: ‘Christus heeft ons bevrijd, 
opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk 
opleggen’ (Gal. 5,1). De keuze voor de vrijheid van de angst heeft twee kanten, een 
negatieve en een positieve. Het eerste is dat wij de vrijheid zodanig kiezen dat wij niet 
meer achter deze keuze terug kunnen. Iedereen die wel eens een radicaal nieuw begin 
heeft gemaakt in zijn leven, die weet hoe eng dat is, maar ook hoe belangrijk: het besluit 
van de alcoholist om nooit meer een druppel aan te raken, de stap van de verslaafde aan 
succes en macht en geld om ontslag te nemen of zijn bedrijf weg te doen en dan te 
ontdekken wat haar of zijn roeping is. Een klooster dat te groot is af te stoten en dan 
opnieuw te kijken welke mogelijkheden er ontstaan om de profetenmantel daadwerkelijk 
op te nemen. Jezus vraagt zich niet langer af wat Hij moet doen, Het is hem duidelijk dat 
hij naar Jeruzalem moet gaan, kome wat komt. Dit is waar Hij voor staat, waar degenen 
voor staan die zijn leerlingen willen zijn: de weg van de kwetsbaarheid in het vaste geloof 
dat dit de weg ten leven is. 
 Maar de keuze voor de vrijheid om steeds opnieuw te ontvangen moet ook steeds 
opnieuw worden bevestigd. Steeds lopen onze wegen immers anders dan gedacht en  



 

 
 
 
steeds opnieuw zullen we ons te binnen moeten brengen waar Jeruzalem ook weer ligt en 
hoe wij daarheen opnieuw op weg kunnen gaan. Het is wel degelijk zinvol om hierbij af en 
toe terug te kijken. Het verleden kan ons herinneren aan de keuzes die gemaakt zijn, door 
onszelf en door anderen, en dat stelt de vraag hoe wij daar nu trouw aan kunnen zijn. 
Wat betekent het om vandaag kloosterkerk te zijn? Wat betekent het om vandaag 
dominicaanse gemeenschap te zijn? Wat betekent het om vandaag leerlingen van Jezus te 
zijn? ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn 
hoofd nergens te ruste leggen’ (Lc. 9,58). Durven we dat onder ogen te zien: dat we geen 
vanzelfsprekende plaats hebben, dat er geen uitgestippelde weg is en dat wij alleen maar 
kunnen vertrouwen dat ons toch de nodige rust gegeven zal worden en de weg zich zal 
openen. Durven we daar onherroepelijk alles op in te zetten? Dat is de vraag die Jezus 
vanmorgen aan ons voorlegt. 


