
TERUGBLIK op de overweging van 25 augustus 2019

 21ste zondag
door het jaar.

Het evangelie is dikwijls
de wereld op zijn kop zet-
ten met uitdrukkingen als:
de eersten zullen de laat-
sten zijn (en andersom).
Het is inderdaad de be-
lofte van Jezus Christus,
dat geluk te vinden is
waar de wereld het niet
zoekt. We lezen de ‘diagno-
se’ bij Lukas. Het joodse
volk was overigens wel
vertrouwd met die ge-
dachte, want de profeten

spreken over ’n tijd waarin alles omgekeerd zal zijn: al-
les wat de wereld van betekenis vindt, zal waardeloos
worden en wat ongeacht of zelfs veracht was, wordt de
norm. We lezen het bij Jesaja die aan het volk het voor-
uitzicht biedt ooit samen in Jeruzalem (als een paradijs)
bijeen te komen.

Thema: “Je inzet, voor wat?”

EERSTE LEZING uit de profeet Jesaja (66,18-21)

Dit zegt de Heer: 'Ik ken hun werken en hun
gedachten, Ik ga alle volkeren en talen bijeen-
roepen en zij zullen komen en mijn glorie aan-
schouwen. Voor hun ogen zal Ik tekenen ver-
richten. Die gespaard gebleven zijn zal Ik uit-
zenden naar de volkeren, zelfs naar de verwij-
derde kusten waar mijn faam nog niet is door-
gedrongen en waar ze mijn glorie nog niet
hebben aanschouwd; onder alle volkeren zul-
len zij mijn glorie verkondigen. En op paarden
en wagens, in karossen, op muildieren en dro-
medarissen zullen zij uit alle volkeren uw
broeders bijeenbrengen op mijn heilige berg
in Jeruzalem en ze de Heer aanbieden als
een offergave, zoals de Israëlieten in reine
vaten hun spijsoffers aanbieden in de tempel
van de Heer. En ook uit de volkeren zal Ik
mijn priesters kiezen en levieten.'

TWEEDE LEZING uit het heilig evangelie van on-
ze Heer Jezus Christus volgens Lucas (13,22-30)    
In die tijd trok Jezus rond door steden en dor-
pen, gaf er onderricht en zette zijn reis voort
naar Jeruzalem. Iemand vroeg hem: 'Heer,
zijn het er weinig die gered worden?' Maar Hij
sprak tot hen: 'Spant u tot het uiterste in om
door de nauwe deur binnen te komen, want,

zeg Ik u, velen zullen proberen binnen te ko-
men maar zij zullen daar niet in slagen. Als
eenmaal de huisvader is opgestaan en de
deur gesloten heeft en als gij dan buiten op
de deur begint te kloppen en begint te roepen:
Heer, doe open! zal Hij u antwoorden: Ik weet
niet waar gij vandaan komt. Dan zult ge op-
werpen: In uw tegenwoordigheid hebben we
gegeten en gedronken, en in onze straten
hebt ge onderricht gegeven. Maar weer zal
zijn antwoord zijn: Ik weet niet waar gij van-
daan komt. Gaat weg van Mij, gij allen die on-
gerechtigheid bedrijft. Daar zal geween zijn en
tandengeknars, wanneer gij Abraham, Isaäk
en Jakob en al de profeten zult zien in het Rijk
Gods, terwijl ge zelf buitengeworpen zult zijn.
Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden en zij zullen
aanzitten in het koninkrijk Gods. Denkt eraan:
Er zijn laatsten die eersten en eersten die
laatsten zullen zijn.'

OVERWEGING

De samenleving, dierbare mensen, biedt dozijnen
cursussen om in te halen wat ooit werd gemist,
veel voor hen die zich oude tijden maar al te goed
herinneren. Er is van alles: engels, computerles
(voor 60+ers), gezondheidsleer, algemene ont-
wikkeling, opvoedkunde en zo nog veel meer. Dat
begon rond 1980. Het is goed, want alles wat je
leert schept kansen tot meer mens-zijn en levens-
vreugde.

Zijdelings houdt dat verband met een algeme-
nere passie voor een inhaalslag op gemiste kan-
sen, – soms omwille van  schaamte of schuldge-
voelens. De westerse obsessie voor maakbaar-
heid claimt je inzet en verdedigt die ook met aan-
geprate schuld. Niet geslaagd met wat je begon?
Eigen schuld, bv. niet hard genoeg gewerkt, te
weinig inzet. In de Verenigde Staten is dat ge-
meengoed, in onze cultuur geldt dat minder. Maar
soms lijkt het waar. Bv. Kampioenschap gemist?
Te weinig getraind. Examen niet gehaald? Te wei-
nig gestudeerd. Onderneming failliet? Niet hard
genoeg gewerkt. Er zijn veel voorbeelden en we
weten dat het verwijt dikwijls onterecht is, maar
soms is het waar.

Iedereen kent wel een voorval. Die voorbeel-
den komen mij voor de geest bij de overweging
van het evangelie van vandaag, – met name, hoe-
zeer in voorbije tijden mensen angstig werden
door dit soort teksten in de prediking van vele
christelijke kerken. Het zou immers met je leven



verkeerd af kunnen lopen en het dan je eigen
schuld is, want: “Span je tot het uiterste in om
door de nauwe deur binnen te komen.” De cultuur-
wending van jaren ’60 en kerkelijk gezien Vatica-
num II maakten daar een einde aan. Op het rand-
je van godslasterlijk werd onze Schepper en Heer
voorgesteld als iemand die niet luisteren wil naar
de mens die Hem vraagt tot Hem te worden toe-
gelaten met de woorden: “Heer, doe open!” en
dan een God die zou zeggen: “Ik weet niet waar je
vandaan bent.” Hoe lange tijden dat godsbeeld
ook gold, het is onverdedigbaar.

De aansporing van Lukas, 50 jaar na Jezus
van Nazareth, heeft een eigentijdse pendant. Als
bv. een scholier voor het eindexamen te laat be-
gint en vervolgens zakt, dan is de toegang tot een
vervolgopleiding voor hem dat jaar gesloten. Als
de leerling dan zegt: “Doe me toch open en laat
me toe!”, dan kan het gebeuren dat hij te horen
krijgt: “Wie ben je, – ik weet niet waar je vandaan
bent.” In die taal wordt er natuurlijk nooit gepraat,
maar de inhoud lijkt een beetje op die van het
evangelie.

Je inzet wordt dus gevraagd, heel gewoon voor
alledag: te laat vertrokken, dan mis je de trein;
niet studeren dan mis je je diploma, en zo nog
veel meer.

Maar, dierbare mensen, geldt het ook voor je
geloof? Is geloof zoiets als succes hebben? En
daarom de vraag in het thema van vandaag: “Je
inzet? Voor wat?” Wat Lukas schrijft is verdedig-
baar tegen de achtergrond van zijn tijd. Zijn evan-
gelie schreef hij nl. voor christenen in Klein-Azië,
zeg maar het huidige Turkije. Die  geloofsge-
meenschappen moeten toen leden hebben ge-
kend die meenden: waarvoor doe je nog je best?
Alles is immers in orde gekomen door die Jezus
van Nazareth en zijn verrijzenis. Wat zal je je nog
inspannen? Paulus kende dat probleem al.

Het is waar, we zijn gered, maar het gaat niet
om een verzekeringspolis. Het is alleen de vraag
wat jouw persoonlijke geloofsinhoud is. Daarom
keer ik nu met u even terug naar de beeldspraak
van Lukas. Je bent in problemen en je klopt aan
een deur waarachter je gelooft dat God daar
woont, je eigen god, gevangen in een beeld dat al
jaren lijkt op stilstaand water. Je krijgt dan te ho-
ren: “Wie ben jij eigenlijk en waar kom je van-
daan?” Dat zijn geen vragen van God maar vra-
gen aan jouzelf. Want wat je feitelijk doet, is klop-
pen op je éigen deur. En dan krijg je te horen dat
je niet gekend bent, dat wil zeggen: dat jij jezelf in
je geloof niet kent.

Dierbare mensen, je inzet, voor wat? Het gaat
om je godsbeeld. Als Lukas schrijft, dat op de
vraag “Heer, doe open”, God zou zeggen: “Ik weet
niet waar je vandaan bent,” dan moet dat zoiets
betekenen als: “Ik herken je niet als mijn schep-
ping, want je hebt Me nooit zien staan. “Heer, doe

open.” Open? Wat zoek je eigenlijk? Wie ben je?
En dan kan je vertellen dat je veel over Jezus van
Nazareth hebt gehoord, misschien hebt gebeden,
maar Hem niet gevolgd, –  wel echter gevormd
naar jouw eigen beeld.

En dan heeft niet de Kerk of God het gedaan,
maar jijzélf, – net als die scholier die niet studeer-
de en de student die te weinig deed, de echtge-
noot die almaar stelde dat hij/zij iets niet kon of
wilde, – de mens die zelden nadenkt over geloof
en liefde en almaar achter zijn passies aanholt. Er
zijn wel duizend wegen om je van God te verwij-
deren. Vandaar die smalle poort. Het gaat over
mensen in wier leven iets onherstelbaar is gewor-
den, – langdurig gebrek aan openheid voor het
appèl van Gods woord. Dan komt er een moment
waarop er geen terugweg meer is.

Eén ding zou ik nog willen onderstrepen: in de
evangelietekst gaat het niet over een ethisch of
moreel oordeel. Mensen die niet gelovig of kerk-
betrokken zijn, zijn niet minder dan zij die het wel
zijn. Maar voor wie het geloof langdurig verwaar-
loost of het aanbod afwijst, heeft de kwaliteit van
het leven te lijden, zozeer dat er geen deur meer
geopend is. Misschien gaat de tekst van vandaag
over die mensen.

Dierbare mensen, ik ga sluiten. De deur naar
de redding is een nauwe opening, niet omdat God
hoge eisen zou stellen, maar omdat wijzelf de
breedte van de toegang willen bepalen en dat
God dan zegt: “Wie bent U?” De eersten van de
wereld zijn de laatsten voor God en de laatsten
van de wereld, weet u wel, de mensen van de
Bergrede, die zullen de eersten zijn.

(– Ruimte voor aantekeningen –) 
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