
 

 

OVERWEGING  

 

Mijn hemel.  

Ik heb een bankrekening, ik heb een salaris, en nog spaargeld ook.  

Ik heb vanochtend prima ontbeten. 

Ik lach elke dag.  

Zo af en toe krijg ik complimenten die me vleugels geven.  

En ja, ik vertrouw ook op mensen… en ik mag hopen dat ik niet de enige ben.  

En dan dit. Deze woorden. Hoe dan?  

 

Voorafgaand aan het verhaal speelt een felle discussie met de Farizeeërs over een genezing op de 

Sjabbat. Met zijn leerlingen trekt Jezus zich terug op een berg om daar een nacht wakend en 

biddend door te brengen. In dat gebed ontvouwt zich als het ware zijn plan, zijn ‘tien geboden’ 

vertaald naar het leven toe. Een Mozeservaring voor Hem. Daar boven kiest Jezus uit het midden 

van een groep gelovigen zijn twaalf leerlingen. Mensen die alles achter zich hebben gelaten 

omdat ze in Jezus’ stem iets van God vermoeden. Huis en haard, hun geplande toekomst, het 

gespreide bed en hun levensonderhoud  - ze laten het los.  

De vissers, de tollenaar, en al die anderen. In de kracht van hun leven, op een leeftijd waar je in 

deze tijd bezig bent met Bitcoins en pensioen, kiezen zij ervoor om te luisteren naar hetgeen Jezus 

te vertellen heeft. Ze durven te gaan met Hem - niet omdat Hij hun goeroe is. Niet omdat Hij hun 

idool is geworden – want dan houdt Gods boodschap geen stand. Dat maakt je een dwalende 

wanneer je goeroe of idool van zijn voetstuk valt. Ze kennen immers de woorden van Jeremia:  

Wie vertrouwt op mensen én zich afkeer van de Eeuwige raakt verloren. 

Maar Jezus verbindt hen met de Ene. Jezus – de profeet van de arme. Zoals Lucas het vertelt. Daar 

ligt de kracht in en met een betrouwbare God.  

 

En dan dalen ze af naar de vlakte, waar mensen uit alle windstreken zich al verzameld hebben. 

Een menigte die hoopt op genezing, om aangeraakt te worden – lijfelijk en in hun ziel. Mensen die 

hongerig zijn naar bemoediging, ontferming. Vrouwen, mannen, kinderen, die beroofd zijn van 
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toekomst, en in die armoede weer hopen en verlangen naar woorden van troost. Verlangen naar 

God. Wat een geluk – en wee jullie…  

  

Wat doet deze tekst jou dan, en mij? Ik met mijn bankrekening, mijn lach, mijn vertrouwen en 

brood? Waar dit de kern van een blijde boodschap is, zie ik in tegenstelling van die blijheid 

hoeveel mensen precies omwille van deze tekst zijn gekleineerd. Mensen die zich om deze tekst 

laten knechten, laten afstompen, met het idee dat gegrift is in het hart: je mag niet genieten van 

het leven. Dat hoort niet bij de weg van God.  

Terwijl dat genieten juist wél de opdracht is. En dat begint klein. Ik heb het geluk gehad op te 

mogen groeien in een huis met een grote tuin. Ten opzichte van mijn vriendinnetje dat op een 

bovenhuis woonde, geneerde ik me kapot. Totdat mijn moeder zei: weet je,  je hoeft je niet te 

schamen voor wat jou is toegevallen – maar één ding: laat anderen delen in jouw geluk. Dus 

verzamel andere vriendjes en vriendinnetjes hier, laat ze delen van wat jij hebt – maak jouw geluk 

tot dat van hen. Daar draait het om, in wat je hebt, in je talent, en je gave enzovoort. houd het 

niet voor jezelf.  

Ik ben het nooit vergeten.  En in die zin denk ik wel eens aan die woorden van Marianne 

Williamson. 

 

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.  

Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.  

Het is ons licht, niet onze schaduw, wat ons het meest beangstigt. 

  

We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?  

Maar, wie ben jij om dat niet te zijn?  

Je bent een kind van God.  

Je onbelangrijk voordoen, bewijst de wereld geen dienst.  

Er is niets verlichts aan je klein maken,  

opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. 

  

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.  

We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, te openbaren.  

Die is niet slechts in sommigen van ons – die is in iedereen! 

  

Als wij ons licht laten stralen,  

geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.  

Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn,  

bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen. 

Geloven zet in beweging. Op wel duizend verschillende manieren met al jouw kansen en 

mogelijkheden op weg gaan met de Eeuwige. Geloven vraagt van je dat je je los maakt van wat je 

blokkeert naar de eeuwige toe en elkaar. Stilstand is figuurlijk en letterlijk de dood in de pot. Dan 

maak je in jouw eigen armoede anderen arm. Geloven is nooit of te nimmer een stilstand – of je 

nu actief bent bij Amnesty International, of je nu kiest voor een meditatief leven in een 

kloostergemeenschap. Geloven is actief zijn, waakzaam zijn, en altijd weer open staan voor wat er 

komt op jouw pad. Nooit mag je denken dat je God vast hebt in je zak. Dat is het waar Jezus de 

vloer mee aanveegt. En zo kan hij het zeggen: wat een geluk, als je je niet gebonden weet, wat 



 

een mazzel als je de weg openhoudt naar de ander, naar de Ander toe. Wat een geluk, als je zo’n 

leerling kan zijn koste wat het kost. 

  

En wat een verdriet als je zo’n mens niet kan zijn. Omdat je de openheid mist, omdat je je leven 

niet wilt leggen in Zijn hand. Er is helemaal niets mis aan vertrouwen op een ander mens – maar 

wél wanneer je je daarmee afkeert van de Eeuwige, wanneer je denkt geen enkele behoefte te 

hebben aan God. Omdat je misschien wel denkt God zelf te zijn. 

Geestelijke ontreddering en verdriet zal hun deel zijn. Wee hen, zegt Jezus. Niet als een 

verwijtend vingertje, maar als een hand vol mededogen. Wee hen, en wees met hen begaan. Wee 

hen, wees begaan met hen die bouwen op hun eigen kracht, hun eigen ziel en zaligheid, hun 

vermogen, wat dat dan ook mag zijn..  

Wee hen, Jezus spreekt zijn ‘helaas, helaas voor u’ uit als een klacht, omdat het roemloze einde 

van deze ongelukkigen, die hun deel nu al hebben, Hem zo’n pijn doet. 

 

Niet de armoede wordt verheerlijkt. Armoede wordt nergens in de bijbel verheerlijkt, nooit of te 

nimmer. Maar als armoede je ten deel valt omdát je achter Jezus aan gaat dan mag het je 

troosten. Niet de honger wordt verheerlijkt. Maar ontberingen kunnen je ten deel vallen in je 

strijd voor gerechtigheid. Niet het verdriet wordt verheerlijkt. Maar als je echt met mensen 

meetrekt, wil luisteren naar het verhaal van mensen, dan zal het je bij tijd en wijle in en in- 

verdrietig maken. 

Niet de smaad wordt verheerlijkt. Maar het kan je overkomen als je een weg gaat van vrede en 

gerechtigheid die niet iedereen met je wil gaan. 

En dan mag je je getroost weten: omwille van de goede zaak. Omdat je een zegen bent voor een 

ander mens. Dat we daartoe de roep zullen horen van de Eeuwige.  

Amen 


