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De Heer zegt tot zijn leerlingen dat ze hem ongehinderd moeten volgen om zijn 
leerlingen te zijn. Hoewel deze hindernissen soms even groot kunnen zijn als 
familiebanden. Het zegt ook tot hen dat ze niet bang hoeven te zijn om hun leven  
te verliezen, want in werkelijkheid krijgen ze een vollediger leven. Vervolgens zegt 
hij dat het goede dat de mensen doen een grote beloning zal krijgen van God de 
Vader. 

1. Christus na te volgen betekent niet een martelaar te zijn, weten wij, maar het 
betekent altijd dat de mens alles probeert te verwijderen wat een hindernis is om 
Hem te volgen. Christen zijn isoleert de mens niet, integendeel: Gods Liefde 
doordrenkt de andere liefdes, zuivert ze, verdiept ze, verrijkt ze, verruimt ze. 
Dichter bij God, diepere liefde voor de familie, voor het land, voor onze naaste. 
Laten we denken aan bekende voorbeelden zoals die van Moeder Teresa van 
Calcutta, Titus Brandsma, ... Of zoveel ouders en grootouders wiens liefde voor 
God ervoor zorgt dat ze beter van hun gezinnen houden, van buren, van mensen in 
nood.   

2. Een priester in zijn preek zegt dat God is als de zon die alle dingen verlicht. Als 
we onder de zon zitten, genieten we van alles. Zo is het met God: als de mens 
Hem wil beminnen (=volgen) houdt hij of zij beter van de medemens, de familie, 
enz. Waar gehuwden elkaar liefhebben in de liefde van God, en waar hun kinderen 
elkaar en hun ouders leren liefhebben vanuit Gods liefde, krijgt deze liefde in hen 
diepe wortels, wordt ze rijker en bestendiger. Waar we in de parochie of in een 
gemeenschap eenheid maken in Christus, draagt deze eenheid verbazend veel 
vrucht.
Jezus hield van zijn Vader in de hemel maar ook van het gezin en de familie. De 
drie verrijzenissen die hij verrichtte, bevonden zich in het kader van het gezin: hij 
huilde toen hij zag dat een weduwe haar zoon verloor en kinderloos achterbleef (de 
weduwe van Naïn), een echtpaar zonder haar jonge dochter (Jaïrus), twee zussen 
zonder hun broer (Lazarus).

3. Maar Hij sprak duidelijk tot de discipelen over de belemmeringen om Hem te 
kunnen volgen met als resultaat, niet gelukkig te zijn. Een daarvan is om mensen 
vóór God te verkiezen, vóór Christus. Dat is de betekenis van de woorden van de 
Heer: als liefde voor mensen van Hem afleidt, zelfs als ze zo dichtbij zijn als vader 
en moeder, en zelfs als die persoon zoveel van ze houdt, moet hij of zij niet doen 
wat ze vragen en willen, omdat ze iets vragen tegen God of Christus.



Als iemand door een levenswijze van God af beweegt, zegt de Heer dat er naar 
een andere manier van leven moet worden gezocht, ook al kost hem dat. Want 
alleen op deze manier kan de mens vrede bereiken, goed doen, God en zijn naaste 
waarlijk liefhebben, kortom zichzelf heiligen.

4. Talloze christenen hadden en hebben in hun eigen huid die ervaring 
meegemaakt: dat ze afstand moesten nemen van hun eigen families om christenen 
of betere christenen te zijn. Vaak met het risico voor het eigen leven zoals nog 
vandaag de dag in veel moslimlanden of moslimfamilies. 
Het is ook de ervaring van velen bij hun roeping: ik had een metgezel in het 
seminarie wiens vader hem het huis uit had gegooid toen hij hem meedeelde dat hij 
priester wilde worden. Zijn vader heeft hem jarenlang niet ontvangen, ook toen  de 
zoon al een parochiepriester was. Die vriend van mij heeft altijd voor zijn vader 
gebeden en verzocht hem te mogen bezoeken. Pas na vele jaren verzoende zijn 
vader zich met hem en met God.
Die offers gedaan voor Jezus dragen veel vrucht voor de mens en ook voor de 
families. Zoveel jonge mensen en volwassenen die de aanwezigheid van Christus 
hebben ervaren, stoppen met wanordelijk leven en vinden echt geluk in Hem. Ze 
sterven aan een leven zonder betekenis voor hen, om, zo te zeggen, volledig te 
leven.

5. En de Heer zegt ook dat zelfs een klein ding voor Hem gedaan van grote waarde 
is in Gods ogen. Een klein glaasje koud water. Wat een troost voor ons allemaal: 
wat we voor onze naaste doen, thuis voor ons gezin, voor onze buren, voor de 
mensen in nood, voor onze Kerk, de kleine handelingen van elke dag, hebben in 
Gods ogen een enorme waarde. Zoals de heiligen zeggen, grote werken voor God 
zijn de werken die met liefde zijn gedaan: zelfs als het kleine dingen zijn, zijn ze 
groot voor Hem, want wat Hem behaagt, is het goede hart.

Laten we de Heer danken die ons de genade geeft om hem te volgen, laten we 
altijd vragen dat anderen hem mogen kennen en liefhebben, vooral de leden van 
ons gezin die moeite hebben met het geloof, en dat onze dagelijkse daden 
heerlijkheid en vreugde kunnen geven aan onze goede Vader in de hemel.
Amen.
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