Bezinning 204: Drie eisen
Lucas 14,25-33 = 23° zondag C-jaar

Het Woord
Grote menigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: ‘Wie Mij volgt, maar niet
breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen
leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en Mij op mijn weg volgt, kan niet mijn
leerling zijn.
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij
wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan
voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het
karwei afmaken kon hij niet.” En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog
te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen
iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer
de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te
vragen. Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet
zijn.’
Een woord bij het Woord
Deze verzen vormen een schril contrast met wat eraan voorafgaat. Daar zijn de armen, kreupelen,
blinden en verlamden, ja alle mensen welkom op het feest. Maar hier formuleert Jezus drie eisen om
Hem naar dat feest te vergezellen. De drie eisen worden scherp verwoord: halfslachtigheid is uit de
boze! De drie eisen staan in dienst van het grote doel: bij Jezus komen, zijn leerling zijn, Hem
volgen.
Eis één: zijn dichtste en bovendien legitieme relaties en zelfs zijn eigen leven haten. Ja, sommigen
hebben heel hun familie achter zich gelaten om Jezus te volgen. Maar dat zijn uitzonderingen.
Bovendien kan Jezus ons toch niet allen oproepen om zijn ouders, vrouw en kinderen te haten!
Eis twee: zijn kruis opnemen. Jezus is op weg naar Jeruzalem, de plaats van zijn kruisdood. Pas
daarna komt het grote feest van Gods hemelrijk. Hem volgen houdt dus ook in dat men een kruis te
dragen krijgt.
Eis drie: afscheid nemen van al zijn bezit. De radicaliteit zit hier in het woord ‘al’. Ook dit roept
grote vragen op. Moet iedereen een nieuwe Franciscus worden?
We kunnen pas de drie harde eisen begrijpen als we zien voor welk doel ze gesteld worden. Jezus
Christus en het Rijk Gods hebben een ontzaglijk grote betekenis. Die betekenis gaat ver uit boven
welke relaties dan ook, boven alle bezit en boven lijden en pijn. Dit grote doel wordt hier tot
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driemaal toe krachtig omschreven: bij Jezus zijn, met Hem in relatie leven, Hem volgen tot in zijn
glorie.
Het Woord in mijn leven
Welke relaties staan bij mij in de weg om Jezus radicaal te volgen? Welk kruis omwille van mijn
geloof neem ik niet voldoende op mijn schouders? Hoe gehecht ben ik aan mijn bezit? Kan ik echt
solidair zijn met de meest behoeftigen nabij en ver weg?
Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Je nodigt mij uit
om Je te volgen,
me aan Jou te hechten.
Je laat geen compromis toe.
Geef me de moed
om alles los te laten
voor Jou en jouw Rijk.
Leer me bovenal
sterven aan mijn ego,
aan mijn ik-gerichtheid,
om Jou en anderen te dienen. Amen.
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