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"Als hij zich niet los maakt van al wat hij bezit" 

Veelgeliefden, 

Heel kort en krachtig zou de inhoud van het Evangelie van deze Zondag kunnen worden 
samengevat in drie woorden: Alles of niets. Voor die keuze stelt Jezus niet alleen de groep van 
de apostelen maar ook de talrijke menigte die Hem achterna liep.  

Jezus begint met een schokkende uitspraak: "Wie tot Mij komt en niet zijn vader en 
moeder, zijn vrouw en kinderen, broers en zussen,....ja  zijn eigen leven haat, kan mijn leerling 
niet zijn". Haten? Moet men haten om leerling van Jezus te kunnen zijn? Natuurlijk niet. En 
bovennatuurlijk ook niet. Dat zou indruisen tegen enerzijds een diep menselijk inzicht dat reeds 
verwoord wordt in een Griekse tragedie waar deze bijna Evangelische parel van een zin uit de 
mond komt van Antigone: "Ik ben niet geboren om haat maar om liefde te delen". De  
fundamentele roeping van de mens tot en voor liefde wordt daar al uitgedrukt. Anderszijds 
hoeven wij de Evangelies en de brieven van de Apostelen er maar op na te slaan om allerwegen 
het grote gebod van de liefde te vinden. Zelfs de liefde tot de vijanden, als het kenmerk van de 
leerling. "Dan zult gij werkelijk mijn leerlingen zijn als gij elkaar lief hebt". Ook vader en 
moeder, vrouw en kinderen, broers en zussen. Met zijn schokkende uitspraak wil Jezus op 
indringende wijze duidelijk maken dat, wil men leerling zijn, men God en zijn Gezalfde moet 
beminnen met een absolute voorkeursliefde. Zonder compromis of voorbehoud. Een uiterste en 
nieuwe consequentie van de tien geboden. "Gij zult de Heer, uw God, beminnen boven alles met 
heel uw hart. En Hem alleen. Geen goden naast mij."  

De laatste zin van het Evangelie van vandaag vat het bondig samen: "Zo kan niemand 
van u Mijn leerling zijn als hij zich niet los maakt van al wat hij bezit". De berekening en het 
overleg waarover Jezus in zijn vergelijking spreekt, zijn dus vlug gemaakt. Volkomen helder. 
Leerling van Jezus zijn betekent afzien van alles. Leerling van Jezus zijn kost alles. En wat is 
dan alles? Waaruit bestaat heel ons bezit? Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Sint 
Gregorius de Grote, wiens feest wij gisteren vierden, zegt het al naar aanleiding van de roeping 
van de eerste Apostelen die zich los maakten van hun vader en de dagloners en van hun netten en 
boten: "Regnum Dei tantum valet quantum habes" Het rijk God kost wat en zoveel ieder 
persoonlijk heeft. Maar dan is het ook nog de vraag. Kent ieder zijn eigen alles? Al wat hij bezit 
waarvan hij zich los moet maken? Toen Jezus aan het meer van Tiberias aan Petrus vroeg naar 
die grotere liefde, die voorkeursliefde: "Heb je Mij meer lief dan die anderen?" antwoordde 
Petrus: "Gij weet alles". Inderdaad alles, Jezus heeft weet van, kent alles wat ik en ieder bezit. 
Die alwetendheid is het resultaat van de liefdevolle blik die Hij op ieder van ons richt. Dit 



allesomvattend weten valt samen met Gods alles omvattende liefde. Liefde en weten vallen 
samen. "God is groter dan ons hart", zegt Sint Jan. “Hij weet alles”. Niet alleen groter dan ons 
verstand, dat is Hij natuurlijk ook, maar groter dan ons hart en Hij weet alles. God kent ons alles 
in één blik en van dat alles vraagt Hij dat wij ons losmaken. Maar onze kennis van alles realiseert 
zich pas in de tijd in de loop van het leven. Daarom zegt Jezus: "Als iemand zijn kruis niet draagt 
en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn." Eerder in het Evangelie zegt Hij: "Als hij zijn kruis 
niet op neemt iedere dag opnieuw".  

Gaan wij zo kruisdragend achter Jezus aan, dan leidt Hij ons langs de weg van het leven 
van dag tot dag en stap voor stap naar deelname aan Zijn kennis van alles wat wij bezitten. Alles 
wat ieder van ons beschouwt als het zijne, als zijn bezit. Of het nu materieel is of immaterieel. 
Onze goede of onze slechte eigenschappen. Alsof wij niet alles wat wij hebben en zijn, 
ontvangen hebben. Liefdevol brengt God ons tot die kennis van al wat wij bezitten, die Hij heeft. 
Om ons los te maken van alles wat wij bezitten of menen te bezitten. Om het aan Hém, aan 
Jezus, te geven. Vastberaden, doelgericht en onherroepelijk. Want halve maatregelen zijn de 
liefde onwaardig. Amen.               


