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Aanhef (blz. 12):   Wees hier aanwezig 
 

 
 

 

Welkom en inleiding  

De lezing van afgelopen zondag ging over het volgen van Jezus. 

 

 

Lied nr. 142:  Op U vertrouw ik 

 

 

Bijbeltekst uit Lucas 14, vers 25-33 

Toen talloze mensen met Jezus meetrokken, keerde Hij zich om en zei tot hen: 

'Als iemand naar Mij toekomt, 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 bouwen, zal hij dan niet eerst 

ervoor 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 tot een einde te brengen – dat allen die het 

zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man begon te bouwen, maar hij was 

niet in staat het einde te halen. 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 iemand die met twintigduizend 

man tegen hem optrekt? Zo niet, dan stuurt hij, als de tegenstander nog ver weg 

is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u 

mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.' 

 

 

Lied nr. 143:   Mijn ziel, kom op adem 
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Tekst 

Het volgen van Jezus, is niet gemakkelijk. Je moet iedereen loslaten: je 

ouders, je broers en zusters, je vrienden. Wil dat zeggen dat je voorgoed 

afscheid moet nemen van je vader en moeder? Ik denk het niet. Je mag 

de verhalen van Jezus lezen als symbolen. Als je Jezus wilt volgen dan 

mag je je gedachten loslaten, je oordelen, je aannames, je ideeen. Dat wat 

je altijd geloofd hebt mag je loslaten. Je leven verandert daardoor.  Je 

leeft niet meer met het idee: ieder voor zich. Maar samen moeten we het 

oplossen. Of de houding: ik ken je niet dus ik moet je niet. Je ziet er 

anders uit, je spreekt een andere taal. Het kan ook zo: jij bent mijn 

broeder en zuster, je bent net als ik: een geliefd kind van God, dus 

kunnen we kijken wat we gemeenschappelijk hebben. 

Het idee: ikke een beetje meer dan jij wordt: laten we samen delen. 

 

 

Lied nr. 54:  Adoramus te Christe 
 

 

Overweging  

Afstand doen van al je 

bezittingen. Dat is nogal 

radicaal. Er zijn mensen die dat 

doen. Kloosterlingen 

bijvoorbeeld leven bewust 

zonder bezit. Maar het wordt 

niet van ons verlangd. Je zou het 

ook als volgt kunnen 

interpreteren. Kom met lege handen. Als je naar een ander luistert, doe 

dat dan zonder je eigen verhaal er meteen overheen te gooien. Luister 

met een open hart. Heb geen oordeel over de ander. Luisteren zonder 

vooroordeel.  

Hoe zit het met het fundament waar Jezus het over heeft. Wil je een toren 

bouwen dat moet je eerst een plan maken. De ondergrond moet goed 

zijn anders stort de toren in. Wat betekent het voor ons geloof, hoe doe je 

dat wanneer je Jezus wilt volgen. 

Ik heb een aantal punten opgeschreven wat voor mij het fundament van 

mijn geloof in Christus is: 
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• Weten dat we de geliefde kinderen van God zijn 

• Weten dat God een God van liefde is, dus geen straffende God. 

• Weten en voelen dat Gods liefde in ons aanwezig is. En dat we ons 

ermee kunnen verbinden. 

• Voelen dat we ons mogen vergissen en iedere keer nieuwe kansen 

krijgen. 

• Weten dat we iedere keer weer een nieuwe keuze kunnen maken. 

• Weten en voelen dat we met elkaar samenleven, dat we elkaars 

naasten zijn. 

• De verantwoordelijkheid nemen voor wat aan ons is toevertrouwd, 

onze kinderen, onze ouders, de natuur, de schepping. 

 

 

 

Stilte 

 

 

 

 

Voorbeden met als acclamatie nr. 84: Oh Lord hear my prayer 

 

 

Lied nr. 144:  Je vous salue Marie 

 

 

Slotgedachte 

 

 

Slotlied nr. 134:  Ga met God 

 

Na afloop bent u welkom voor een kopje thee of koffie 

 

Hetty Heling 
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