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23ste zondag
door het jaar

]

Jaja, tegeltjeswijsheid
staat in onze cultuur
bij menigeen in een
kwade reuk. Bevoog-
dend, dikwijls te braaf
en moralistisch. Ze-
ker. Maar toch is plan-
ning een motto dat al-

le ouders aan hun kinderen leren om te voorkomen dat
hun leven een chaos wordt. Misschien is het wel onder
andere daarom dat we het ook tegenkomen in de evan-
gelieteksten; natuurlijk niet precies dit tegeltje, maar wel
een paar voorbeelden die hetzelfde bedoelen. We lezen
het vandaag bij Lukas en ook in het boek Wijsheid. De
vraag is wat wijsheid is en dus waar het om gaat.

Thema: “Wat is 't dat telt?” 

EERSTE LEZING: uit het boek Wijsheid (9,13-18b)

Wie van de mensen kan Gods plan doorgron-
den, wie ontdekken wat de Heer wil? De ge-
dachten der stervelingen zijn immers onzeker,
en twijfelachtig onze berekeningen. Het ver-
gankelijke lichaam is een last voor de ziel, en
onze aardse gebondenheid belemmert de be-
weeglijke geest. Wij begrijpen amper de din-
gen van deze wereld, en wat voor de hand ligt
kost ons nog moeite; hoe zouden we dan het
hemelse verstaan? Wie zou uw wil kunnen
kennen, als Gij hem het inzicht niet geeft en
uw heilige Geest niet van boven zendt? Zo al-
leen kunnen de mensen op aarde rechte we-
gen gaan, leren zij kennen wat U welgevallig
is en worden zij door de wijsheid gered.

TWEEDE LEZING uit het heilig evangelie van on-
ze Heer Jezus Christus volgens Lucas (14,25-33)

In die tijd trokken talloze mensen met Jezus
mee; Hij keerde zich om en zei tot hen: 'Als
iemand naar Mij toe komt die zijn vader en
moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en
zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan
hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis
niet draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling
niet zijn. Als iemand van u een toren wil bou-
wen, zal hij er dan niet eerst voor gaan zitten
om een begroting te maken of hij wel genoeg
bezit om hem te voltooien? Anders zou het
hem kunnen overkomen, als hij de fundering

heeft gelegd en niet in staat is het werk te vol-
tooien, dat allen die het zien hem zullen be-
spotten en zeggen:  Die man begon te bou-
wen maar hij was niet in staat het einde te ha-
len. Of welke koning zal, – als hij tegen een
andere koning ten oorlog wil trekken – niet
eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met
tienduizend man het hoofd te bieden aan ie-
mand die met twintigduizend man tegen hem
optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegen-
stander nog ver weg is, een gezantschap en
vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan nie-
mand van u mijn leerling zijn als hij zich niet
losmaakt van al wat hij bezit.'

OVERWEGING

Meer dan eens, dierbare mensen, hebben ouders
reden zich bezig te houden met de vrijetijdsbeste-
ding van de kinderen onder verwijzing naar hun
schooltaak. Heb je je huiswerk af? Of: je zei iets -
over een proefwerk, – moet je daar niet wat voor
doen? Kinderen en jonge mensen zijn veelal daar-
over geërgerd, omdat zij zich in hun plannen be-
perkt voelen en omdat zij vinden zelf wel te kun-
nen uitmaken wat op dat moment belangrijk is. De
volgende acte is dan het repetente drama van het
schoolrapport dat de huiselijke vrede verstoort
doordat ouders en kind verschillend denken over
het belang van de school.

Dierbare mensen, het is uit het dagelijks leven
een aardig voorbeeld waarvan overigens de fre-
quentie onbekend is, maar waarbij veel algemener
de vraag hoort welk belang je hecht aan je ver-
schillende bezigheden. Een eigentijdse uitdruk-
king luidt: “Mijn prioriteiten liggen elders.” Zo ie-
mand wil zeggen dat h/zij zich niet wil laten leiden
door wat een ánder waardevol vindt. Dat is dikwijls
verdedigbaar. U en ik, we volgen allemaal datge-
ne wat we zelf van belang vinden. Daarbij speelt
natuurlijk de vraag of je de consequenties van je
keuze overziet. Vandaar de discussies tussen ou-
ders en kinderen over bv. huiswerk, vrijetijdsbest-
eding, vrienden, nachtrust en zo meer, maar het is
snel uit te breiden naar de wereld van de volwas-
senen.

Met prioriteitskwesties als achtergrond kunnen
we onze betrokkenheid overwegen bij de dingen
van het evangelie. Allereerst lees ik in de teksten
van vandaag nergens dat er iets moet; je bent vrij.
Van belang is dan wel, dat je van te voren weet
wat je kiest. Jezus had een massa mensen achter
zich aan. Hij was voor velen een identificatiefiguur
in de zin van: dat wil ik ook, zo wil ik ook zijn, ik wil
op hem gelijken. Maar Jezus laat dan geen ruimte



voor misverstand en drukt zich kras uit met: “Als je
je vader en moeder en vele anderen, ja zelfs je ei-
gen leven niet haat ...” Haten, dierbare mensen, ’t
komt vreemd over, maar het gaat hier niet over
weerzin tegen iemand, maar over het stellen van
prioriteiten, – ja, met name radicale keuzes. Dus
kiezen voor Jezus volgen betekent onder meer:
eerder kiezen voor je medemens dan voor jezelf,
kiezen voor God en niet voor de wereld, – weet u
wel: de Bergrede. Als je daarvoor kiest, moet je
weten dat die keuze je leven zwaar kan belasten.
In bijbelse termen heet dat: “Je kruis opnemen en
Hem volgen”.

Alles is eigenlijk kraakhelder, ware het niet dat
wij die Bergrede niet halen, u niet en ik niet. Dan
gaat het dus toch steeds om de afweging: wat is
dan echt belangrijk? Die vraag stel je in de dage-
lijkse dag bijna nooit, maar beantwoordt hem wel
bijna altijd onbewust. Bv. kiezen tussen eigenbe-
lang en dat van een ander, tussen je eigen agen-
da en de behoefte van de gemeenschap, tussen
eten en gezondheid, tussen een toezegging en
wat je toevallig leuker vindt. Enfin, we kennen het
allemaal wel. Ook bv. dat er onverwacht iets te-
genvalt of mislukt en dat je dan te horen krijgt: dat
had je eerder moeten bedenken. Ook dat kennen
we allemaal, u en ik. Voortdurende afweging van
wat echt telt, vraagt ook het evangelie.

Weet u, dierbare mensen, als je je leven niet
op die manier inricht, schep je daarmee onbewust
een houding, waardoor je ongevoelig kunt worden
voor wat het evangelie vraagt. U leest vandaag in
de teksten nergens het woord “moeten”, –  da’s
mooi, maar je bent wel gewaarschuwd met de
woorden: “Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij
volgt, kan hij mijn leerling niet zijn.” Gewoner ge-
zegd: “Als je kiest voor jezelf en geen gezooi wilt,
vergeet het dan maar, vergeet dan maar een rela-
tie met God.” Je kunt niet kiezen voor het evang-
elie én tegelijk voor wat je ziet als voor jou het
eerste, enige en laatste. Dat gaat niet en dat
vraagt dús onthechting.

Vandaar nogmaals de vraag: wat is het dat
telt? Je kunt onbewust in stilte zeggen: mijn eigen
belang gaat voor, God is liefde, Hij vindt het wel
goed. Prima, zegt het evangelie, er hoeft niets,
maar Jezus vertelt er een verhaaltje bij dat het
leven een proces is, – een onderneming die mis-
loopt als je geen begroting maakt ... en dat je dan
niet mag klagen als je voor gek staat, ofwel (wat
hetzelfde is) dat er niemand begrip voor je heeft.
Dat betekent zoveel als, dat je je eigen teleurstel-
ling of verdriet schept en dat er niet zo gauw een
weg terug is als je door je leefstijl een onomkeer-
bare houding aankweekt.

De vergelijking van die man die wil gaan bou-
wen of die koning die ten strijde wil trekken, werkt
van twee kanten: enerzijds weten de mensen van
de wereld precies wat ze willen bereiken en hoe

ze dat moeten doen, anderzijds is dat een aan-
sporing om ook zo slim te zijn voor het contact
met je Schepper. 

Iedereen is vrij te doen en te laten wat hij of zij
zelf wil, maar als er iets misloopt, dan heb je re-
den voor een vraag: wat hield me bezig en wat
had ik anders kunnen doen? En dan kom ik terug
bij onthechting, – niet omdat God genadeloos as-
cese zou vragen, maar omdat een dergelijke uit-
komst eigen werk is. Vrijheid is leuk maar tegelijk
gevaarlijk: je kunt je vreselijk binden aan dingen
waarover je je later afvraagt: waarom telde dat zo
voor mij!?

Dierbare mensen, ik ga sluiten. Het kweken
van een levenshouding begint heel vroeg. De
mensen van de wereld kunnen je voorbeeld zijn, –
niet om wat ze zoeken, maar om hoe ze met over-
leg te werk gaan. Het overleg van de bouwonder-
nemer en van de veldheer staat model voor wat je
zou moeten doen voor het evangelie. Ook voor
het evangelie moet je rekenen en afwegen om te
weten wat écht telt. En daarbij is het de vraag of je
Jezus van Nazareth echt wilt volgen.

(– Ruimte voor aantekeningen –) 
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