
Overweging op 30 juni 2019. “Jezus volgen”.  

1 Koningen 19: 19 -21. Lucas 9: 51-62.  

Wil je mijn vriend zijn? Wil je mij volgen? Een vraag die we tegenwoordig allemaal kennen 
en die we verbinden met social media: facebook, twitter, Instagram.  

Volgen betekent letterlijk: achter iemand aangaan.  

In de schriftlezingen gaat het ook over volgen.  

Waar kom je uit als je achter Jezus aangaat? In Jeruzalem. Hij gaat vastberaden...op weg 
naar Jeruzalem. Zijn weg naar het kruis. Hij weet wat Hem te wachten staat. Eerder in het 
hoofdstuk heeft Jezus al gezegd dat Hij veel zal moeten lijden.  

Vanuit het noorden van  Israël trekt Hij, door Samaria, richting Jeruzalem. Die reis zal 
ongeveer een half jaar in beslag genomen hebben. Zijn 12 leerlingen volgen Hem en 
honderden mensen trekken met hem mee.  

Jezus wil kennelijk bewust de route door Samaria nemen. Daarmee wil Hij laten zien dat 
Hij de Samaritanen niet afschrijft. Er is echter op dat moment niemand die dat begrijpt. In 
het Samaritaanse dorp willen ze Hem niet ontvangen. Juist vanwege het doel van zijn reis: 
Jeruzalem. En dat raakt een belangrijk geschilpunt tussen Joden en Samaritanen. Volgens 
de Joden moest God in Jeruzalem aanbeden worden, maar volgens de Samaritanen op de 
berg Gerizim. In zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw heeft Jezus trouwens gezegd dat 
het niet  belangrijk is waar je God aanbidt.   

Ook tegenwoordig kun je een volgeling van Jezus zijn. Jezus volgen wil zeggen dat je net 
zo in het leven wilt staan als Hij. 

We zien in de tekst van Lucas dat Jezus volgen niet alleen maar mooi en makkelijk is.  

De eerste man die op Jezus afkomt, zegt: ” Ik zal U volgen waar U ook heengaat.” Een 
prachtig gebaar! Maar Jezus houdt de boot een beetje af: “De vossen hebben holen en de 
vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen”. Met 
andere woorden: Weet je ’t zeker? Jezus volgen is niet alleen maar mooi, het kan je ook 
wat kosten.  

Als je bij Jezus wilt horen, kan dat je leven ook moeilijker maken. Het kost je je 
zekerheid, loyaliteit, prioriteit. Weet je zeker dat het je dat waard is? 

Jezus volgen kan namelijk in conflict komen met andere loyaliteiten. Dat zie je bij de 
tweede man: “Heer, sta mij toe om eerst mijn vader te begraven.” Het antwoord van 
Jezus: “Laat de doden hun doden begraven”, lijkt een radicaal en bot antwoord. De doden 
kunnen toch niemand begraven? Misschien wil Jezus hier zeggen dat we niets uit moeten 
stellen, dat van uitstel vaak afstel komt.   

De derde man reageert met : “Eerst wil ik afscheid nemen van mijn familie”. Jezus kijkt 
erdoor heen. Hoeveel mensen zeggen niet: ik zal U volgen, maar eerst...Jezus volgen heeft 
de eerste prioriteit; al het andere komt daarna.  

Hoe is dat in ons leven? Herkennen wij dat ? Ja, wij willen Christen zijn, maar eerst....wat 
staat er bij ons bovenaan? 

De focus ligt nu op hoe moeilijk het kan zijn om Jezus te volgen. Maar Jezus zelf wijst ons 
in Lucas op een andere focus, nl. de laatste zin: Als je gaat ploegen, moet je niet 
achterom kijken, maar vooruit! De bodem in Israël is steenachtig en de ploegen waren 
destijds laag en primitief. Met heel zijn gewicht op de ploeg moet de boer aandacht geven 
aan wat voor hem ligt. Hij moet niet achterom kijken. Anders zou de ploeg direct 



ontsporen of op een stuk steen kapot slaan. Vooruit kijken:  dat is Jezus’ blikrichting. Hij 
wil het pad volgen dat de Vader Hem wijst. Wij moeten ook vooruit kijken, net als Jezus. 
Niet achterom kijken naar hoe het vroeger was. We moeten gáán voor een nieuwe 
toekomst!  

Net als Elisa die er ook voor gaat. Hij zegt: “Laat mij afscheid nemen van mijn vader en 
mijn moeder, dan zal ik met U meegaan.” Hij rent achter Elia aan. Daar zit beweging in. 
Gods stem volgen vraagt om in beweging te komen. Uit je comfortzone. Dat Elia afscheid 
van zijn ouders wil nemen, betekent dat hij beseft dat zijn vertrek niet voor even is, maar 
voorgoed. Hij gaat bewust afscheid nemen en verbrandt zijn ploeghout achter zich.  

Verbranden wij onze schepen ook achter ons om Jezus te gaan volgen? Zijn we bereid om 
offers in de persoonlijke sfeer te brengen? Dat kan voor een ieder van ons verschillend 
zijn, maar de bereidheid moet er wel zijn! 

Jezus volgen.....Ja, hier in ons land is het misschien niet zo moeilijk  om dat te doen. 
Hoewel.... 

Gelukkig worden wij hier niet voor de keuze gesteld: wat is je meer waard? God of je 
familie? Helaas worden in heel veel landen in deze wereld de Christenen wel voor 
onmenselijke keuzes gesteld. Ze worden op grote schaal vervolgd in een groot deel van de 
wereld.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vervolging van Christenen? Dat is toch iets wat Romeinse keizers deden in het begin van 
onze jaartelling. De tijd dat Christenen werden veroordeeld tot de dood, waaronder 
verscheurd worden door wilde dieren in het Colosseum. De regels uit het 1e couplet van 
glorialied 672, we zongen dit met Pinksteren, "Eens gaf de Geest aan velen heldenmoed", 
slaat hier op.  

Maar ook in onze tijd komt christenvervolging voor. Recent onderzoek, in opdracht van het 
Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken, laat zien dat 240 miljoen Christenen in 73 landen 
lijden onder een vorm van vervolging. Soms zozeer dat het tegen genocide aan schuurt.  

De internationale organisatie "Open Doors" brengt ieder jaar dit wereldkaartje uit met een 
top-50 van landen waar christenvervolging is. Ik wil met u langs een aantal landen gaan en 
u iets over de aard van de vervolging aldaar vertellen.  

Nigeria 
Van alle landen met vervolging staat dit land bovenaan in het aantal vermoorde Christenen 
en aanvallen op kerken.  
Turkije 
In dit vakantieland zijn Christenen tweederangsburgers. Je mag geen ambtenaar zijn. Een 
kerk bouwen is vrijwel onmogelijk.  
Midden-Oosten. 
Veel Christenen zijn gevlucht. Gevreesd wordt dat in de bakermatlanden van het 
Christendom binnen afzienbare tijd geen Christenen meer wonen. 
Malediven 
De idyllische eilandengroep claimt 100 procent islamitisch te zijn. Op grond van artikel 
9(d) van de Maledivische grondwet wordt iemand die Christen geworden is zijn burgerschap 
afgepakt en gestraft volgens de sharia. 

Irak 



De Anglicaanse priester Andrew White wordt, gekleed in een kogelvrij vest, in een 
pantserwagen vervoerd naar zijn kerk in Bagdad, begeleid door een escorte van 40 
soldaten. 
Iran 
Veiligheidsdiensten jagen op bekeerlingen die in huiskerken bijeenkomen. Een moslim die 
Christen wordt, riskeert de doodstraf.  
Pakistan 
Vanwege de vele aanslagen verplicht de overheid kerken om hoge muren rondom kerken te 
bouwen en te voorzien van gewapende bewakers. Net als in meer islamitische landen moet 
je moslim zijn voor de beter betaalde banen. Deze, en andere beloningen, worden 
Christenen in het vooruitzicht gesteld als ze zich bekeren tot de islam. 
India 
Veel Dalits (onaanraakbaren) bekeren zich, tot grote woede van hindoes, tot het 
Christendom. De radicaal regerende Hindoeïstische partij BJP stelt dat iedere Indiër 
hindoe moet zijn en jaagt deze woede nog verder aan met als gevolg toenemende 
aanvallen op Christenen en kerken.  
Noord Korea. 
Alleen de leider van Noord-Korea mag worden vereerd. Christenen worden naar 
heropvoedingskampen gestuurd, zo niet erger. 
China 
De situatie in China voor Christenen is complex. Duidelijk is dat president Xi en de 
communistische partij de druk op kerken en de grip op de preken vergroten. Regionale 
bestuurders gaan, om in het gevlei van Xi te komen, vaak verder, zoals het verwijderen van 
kruizen van kerken.   

Vervolgde Christenen putten moed en kracht uit de woorden van Jezus als Hij in het 
Johannesevangelie zegt: "Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben Mij 
vervolgd, ze zullen ook u vervolgen". Met hun voorbeeld en verhalen zijn ze inspiratie voor 
ons. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van harte gefeliciteerd! Gefeliciteerd met het feit, dat u vrij bent om te geloven wat u 
belieft. 

U bent vrij, om zich Christen te noemen, om Jezus te volgen. 

Het is in deze tijd niet meer zo vanzelfsprekend om Christen te zijn. Vaak hebben onze 
buren, onze stads- en dorpsgenoten geen idee, wat ons geloof eigenlijk inhoudt. Nee, last 
hebben ze niet van ons. Horen ze van ons? Ja, als je in de buurt van een kerk woont, kun 
je de klok horen luiden. Dan begint, wat die mensen een mis, of een dienst noemen. En na 
een uurtje luidt het weer. Wat daar de bedoeling van is? Het is niet het einde, want men 
gaat nog niet naar huis. Zal wel een of ander ritueel zijn? 

Ja, dit ritueel, het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, ligt ons na aan het 
hart. Hiermee laten wij zien, dat we Jezus willen volgen, ieder op onze eigen manier 
misschien. We hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. 

Hoe anders is het in veel andere landen, zoals we zojuist hebben vernomen. 

Wat drijft die Christenen toch? Waarom passen ze zich niet aan, doen ze wat iedereen 
doet, en dit al duizenden jaren lang….Ze steken met hun bizarre manier van doen ook 
anderen aan. 



Ja, wat bezielt ze? Waarom willen ze willens en wetens Jezus volgen,  zijn maaltijd vieren, 
liederen zingen, zijn gebed bidden? Zijn ze net als wij? Zijn ze onze zielsverwanten? 

In onze ZWO-diensten hebben we kennis gemaakt met Christenen, die elders in moeilijke 
omstandigheden hun geloof belijden. Ze kwamen uit Hongarije, Colombia, India, 
Indonesië. Wij konden hun met onze aandacht en begrip een hart onder de riem steken. 
Maar tegelijkertijd kunnen ze ons inspireren, kunnen ze ons geloof tot leven laten komen.  
Wij, die leven in een land, waar veel mensen niet veel meer begrijpen van ons volkslied, 
en al helemaal niet van het zesde couplet: “mijn schild ende betrouwen zijt Gij o God 
mijn Heer….”Afschaffen dan maar die onbegrijpelijke onzin!? 

Dan is het een troost te weten, dat wij niet alleen zijn, maar een bond hebben met onze 
broeders en zusters overal ter wereld, die Jezus willen volgen. Zij bemoedigen ons door 
hun standvastigheid en hun enthousiasme. Dat wij samen elke zondag hetzelfde 
vertrouwde gebed aanheffen! Waarbij al of niet de klokken kunnen luiden. Ons 
gemeentelid Yi zal ons nu voorgaan in gebed, in zijn eigen taal.  

Yi bidt het “Onze Vader” in het Chinees.  

Amen. 


