
 Zondag 4 september 2022. Bij Lucas 14: 25-33. De Drie Ranken. Ds Ad Wijlhuizen. 

Lieve mensen, 

Weet u wat nu zo aardig is aan de bijbel, tenminste zo ga ik er mee om: dat er van die 

ongemakkelijke teksten in staan. Van die óh’teksten…’dit kan toch niet’teksten…teksten die je nooit 

als tegeltje aan de wand zou willen plaatsen… Die van vanmorgen is er volgens mij zo één.  Wie niet 

breekt, letterlijk staat er: wie zijn familie niet haat…en zelfs het eigen leven niet…die kan mijn leerling 

niet zijn. Gevaarlijk zo’n tekst, toch? Extremistisch….goed, een familie is niet alles, en nee, er is soms 

alle aanleiding niet al te trots te zijn op jezelf…maar om daar nu zo’n tekst van te maken…. 

Natuurlijk, je moet een tekst in z’n tijd en cultuur plaatsen. De cultuur in Lucas’dagen was er één van 

collectiviteit: de groep, de clan, de familie ging in alles voor. Het individu zoals we dat nu kennen, 

was nog maar beperkt ontwikkeld en jij, als eenling, stond per definitie in dienst van het geheel, van 

het systeem…die leverde jou je veiligheid en identiteit. Als Jezus zelf een eigen weg inslaat in het 

jodendom van zijn dagen, willen zijn ouders en broers, die hem voor bezeten houden, hem met 

dwang ophalen…terugbrengen in het systeem… tegen die achtergrond zijn de woorden te 

begrijpen…dwang vraagt om een heftige tegenreactie…daar moet je soms breken … maar wat 

moeten wij vandaag daarmee…wij die helemaal aan de andere kant van het spectrum zijn terecht 

gekomen…en misschien iets meer systeem zouden kunnen gebruiken? 

‘Christus wil de mens eenzaam maken’. Deze, wat strenge, woorden schreef Dietrich Bonhoeffer (in 

boek Navolging, p.74 e.v.) bij dit bijbelgedeelte uit Lucas: ‘Christus wil de mens eenzaam maken’. Dat 

zijn heftige woorden. Maar…als dat zo is… waarom zou de mens eenzaam gemaakt moeten worden? 

dat is de mens toch al? Waarom dat dan nog eens benadrukken? waar is dat goed voor?…en…niet 

onbelangrijk… over wat voor eenzaamheid gaat het eigenlijk? 

Laten we wel zijn: De meesten van ons willen niet eenzaam zijn, toch? We ervaren dat gevoel, van 

afgescheidenheid, dat het leven elders is, als een last en een doem. Zeker als je dingen met je 

meedraagt die zich niet laten delen met anderen…uit schaamte of onmogelijkheid, en ja, dat doen 

we allemaal. Dan zoek je andere mensen op, want we zijn natuurlijk ook gemeenschapsdieren. We 

hebben anderen nodig, de één meer dan de ander, maar toch. Daarom ook laten we ons in met een 

hobby, of werken we veel en hard. Daar lijkt op zich niets mis mee, toch? En altijd beter dan het 

wegduwen, wegdrinken met een borrel, middelengebruik of eindeloos op je social media 

doorbrengen…ook dan, ontvlucht je het…dat wat zich in je meldt…het gevoel alleen te zijn…of, ja, 

wat voor gevoel is dat eigenlijk? 

Als Jezus in het evangelie vanmorgen tegen zijn volgelingen zegt: moet je luisteren: als je in mijn 

voetspoor zou willen gaan, op weg naar Jeruzalem, die droom wil delen, die van vertrouwen, vrede, 

recht en overgave…dan vraagt dat wel om een heel persoonlijke keuze. Dan kan het niet zo zijn dat 

een groep voor jou beslist… familie, vrienden, partner, ouders, kinderen, kerk,  common sense…dan 

is dat jouw keuze…jouw antwoord…jouw weg…ben je bereid om die te gaan? 

Het is wel duidelijk dat Jezus het niet zo op drommen volgelingen heeft… 

Weet je…wij zijn onzekere wezens. En wij zoeken bevestiging in wat ons omringt en wie ons omringt. 

Wanneer ben ik goed? wanneer doe ik het goed? Klopt mijn mening een beetje?…en al naar gelang 

de groep waar we deel van uitmaken, of willen maken, zullen we die vraag beantwoorden. Zolang 

mijn leraar, mijn collega, mijn baas, mijn ouders, mijn vrienden (important others)  uitstralen dat ik 

het goed doe, zolang ik bewondering ontvang, respect…zolang voelt het ook goed…ben ik ook goed, 

of tenminste: lijkt het ook goed. Maar… ben ik dat dan wel? Beantwoord ik daarmee werkelijk aan 



wie ik kan zijn, wil zijn, mag zijn? Beantwoord ik aan wat God of het leven vraagt…of beantwoord ik 

daarmee alleen maar aan anderen? Aan wat ‘men’, mijn opvoeding of de samenleving wenselijk 

acht? Wanneer ben ik eigenlijk ok? Als ik wát doe, wát vind? Door wiens ogen kijk ik eigenlijk naar 

mezelf? Wie oordeelt, beoordeelt mij? 

‘Christus wil de mens eenzaam maken’…dat is, zoals Bonhoeffer dat hoorde: Christus wil je brengen 

bij de vraag:  wie ben ik los van andermans oordelen en meningen. Weet ik dat? Durf ik af te wijken? 

Anders te zijn..en een eigen weg te gaan? Durf ik mijn plek in te nemen….ook waar die afwijkt van 

een meerderheid? 

Henri Nouwen, zo las ik deze week, gaf ooit aan: er zijn drie soorten van liefde waar we van leven. De 

derde is: de liefde tot de dingen, het materiële, geld, vakantie, huis, ebikes, sneakers… De tweede 

soort van liefde is: de liefde voor anderen, voor elkaar, in onze relaties, vriendschappen, de naaste, 

degene die onze nabijheid nodig heeft…dat is de tweede soort. Maar de eerste, zegt hij, de eerste 

liefde waar we van leven is de liefde van God voor ons, voor jou, voor mij. Nee, dus niet mijn liefde 

voor God…want dat stelt maar al te vaak niet veel voor, maar de liefde van God voor ons…dat is de 

eerste soort, die aan al die anderen voorafgaat…en daarvoor, om daar oor en oog en hart voor te 

krijgen…is het nodig om ‘eenzaam gemaakt te worden’. Jij…los van anderen, los van oordelen, los van 

je prestaties, los van je geschiedenis…jij…onzekere, niet weter, ambivalente mens…jij bent de 

geliefde…  

Aanvaard je dat? Dat er van je gehouden wordt…zonder dat je daar van alles, aan goeiigheden, 

tegenover hoeft te zetten, kunt zetten? Aanvaard je dat? 

Want weet je..dat maakt je ook eenzaam, maar dan in de positieve zin van het woord. Eenzaamheid,  

in negatieve zin: is , wat de engelsen noemen, ‘loneliness’...is lot, is aangevochten zijn, niet weten 

waar je moet zoeken, verlorenheid..en je vlucht in en naar van alles…maar eenzaamheid in positieve 

zin , is wat de engelsen noemen: solitude, is weten van een bron, een geheim, een weten dat je mag 

en hebt te bestaan, een weten niet zozeer van het hoofd als wel  van het hart temidden van de 

onzekerheden van alledag, en temidden van veel niet-weten…En het is dankzij die eerste liefde dat 

jij, dat ik me richten  kan, ook in mijn tweede en derde liefde…op Jeruzalem: de droom van 

vertrouwen, vrede, recht en overgave…  

Dan hoeven de anderen en de wereld om me heen, mijn vrienden of bezittingen, mijn 

eenzaamheden niet meer op te heffen, maar kan ik me in vertrouwen aan mensen en de wereld 

geven, beschikbaar stellen…in het spoor en de lijn van die mens van Nazareth… 

Maakt die eerste liefde je dan sterk of onkwetsbaar? Ik denk geen van beiden in letterlijke zin…want 

het heeft ook alles van het opnemen van je kruis, en daarmee van de last van het leven…maar levend 

uit die eerste liefde…je de geliefde te weten… helpt je….helpt je de weg te gaan…jouw weg te 

gaan…in vertrouwen…ondanks veel…vallend en opstaand…om steeds weer opnieuw uit geboren te 

worden. 

Daartoe wil Christus ons eenzaam maken, durf ik, durf jij het aan? 

Amen. 

 


