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De navolging van Jezus is geen sinecure. Het christelijk leven hangt van uitersten aan elkaar. 

Het is nog eenvoudig als je hoort: “wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud 

water geeft omdat hij mijn leerling is, dan zal hij zijn loon niet ontgaan.” Maar het wordt iets 

anders als we horen dat we ons kruis moeten opnemen en Jezus meer liefhebben dan vader 

of moeder, zoon of dochter. “Wie vader, moeder, zoon of dochter meer liefheeft dan Mij, is 

Mij niet waardig. Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt is Mij niet waardig.” Dat is nogal 

wat! Wat moeten we daarvan denken?  

Binnen het evangelie van Matteüs bevinden we ons in de tweede grote rede, de zgn. 

zendingstoespraak. De Bergrede was de eerste toespraak. Die handelde meer over de 

houding van de afzonderlijke christen. In de zendingsrede beschrijft Matteüs de gestalte van 

de Kerk. Zij zet het leven en de zending van de aardse Jezus na zijn dood voort. Voor Matteüs 

lijkt de Kerk op Jezus. Ze verkondigt de boodschap van Jezus wereldwijd en neemt Jezus’ 

levenshouding aan. De apostel en evangelist Matteüs maakte zelf deel uit van de eerste 

generatie leerlingen. Hem gaat het niet zozeer om de leer die de leerlingen verkondigen, 

maar meer om hun gedrag. Jezus wordt in de wereld zichtbaar door de levenshouding van 

zijn volgelingen. 

De eisen die het evangelie stelt verschillen daarom ook niet van de levenshouding van Jezus 

zelf. De Kerk is de gemeenschap van volgelingen van Jezus die Hem doen voortleven in de 

tijd door hun trouwe toewijding aan zijn levensstijl. Uit de compositie van het evangelie 

wordt duidelijk hoe Matteüs de zending van de leerlingen verstaat: over de hoofden van 

degenen die Jezus naar de steden van Galilea stuurt richt hij zich tot allen die zich in onze tijd 

christen noemen. De Twaalf die uitgezonden worden staan voor alle toekomstige leerlingen 

van Jezus. In opdracht van Jezus moeten ook zij precies doen wat Jezus gedaan heeft en zij 

zullen ook gevormd moeten worden naar het beeld dat Jezus belichaamd heeft. 

En als we over Jezus spreken dan kan het kruis niet onbesproken blijven. Wie als leerling van 

Jezus uitgezonden wordt die moet bereid zijn om de dood als laatste consequentie te 

aanvaarden. Voor ons hier is dit meer een theoretische kwestie, maar er zijn gebieden waar 

dit helaas een realiteit is. Toch hebben de monniken deze woorden van Jezus al vroeg ook 

een spirituele betekenis gegeven. Het kruis opnemen houdt dan in dat je ja zegt tegen het 

lijden dat je treft. Een kruis kunnen de ondeugden en begeerten zijn die ons beproeven. De 

oude monniken zagen zichzelf als kruisdragers. Ons monastieke scapulier is er de textiele 

uitdrukking van.  

Als we ons op de weg van Jezus begeven dan komt het kruis met Hem mee. Het kruis kan in 

het lijden bestaan dat ons treft. Het kan echter ook datgene zijn wat mij en mijn plannen 

doorkruist. Kruis is alles wat in ons vaarwater komt en wat we niet zelf hebben uitgekozen. 

We hoeven niets te zoeken wat ons dichter bij God brengt. Het kruis is de koninklijke weg 

naar het geheim van God en zijn liefde. Het kruis nodigt ons uit tot overgave en totale 

zelfgave in navolging van Jezus. We hebben van onszelf toch een ideaalbeeld en we streven 



ernaar dit in stand te houden. Maar we komen onszelf tegen: de man met de hamer slaat 

ons een keer tegen de grond. De aanvaarding van onze onmacht kan een kruis zijn. Maar 

juist dán kan de doorbraak komen: de opening waardoor God bij ons binnen kan komen. Als 

ik net als Jezus het kruis aanvaard dan brengt het mij in de onvoorwaardelijke liefde van God 

die mij - juist in wat ik als nulpunt van mijn leven ervaar - kan oprichten en opwekken tot 

nieuw leven. 

Paulus hoorden we spreken over sterven met Christus om ook met Hem te leven. Hij zei: “Zo 

moet ook gij uzelf beschouwen als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.” 

Volgens de apostel is dit reeds in ons doopsel geschiedt. Maar de uitwerking daarvan moet 

in ons dagelijks leven als christen gestalte krijgen. Jezus verwoordt het in een typische 

paradox: “Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mij zal het 

vinden.” Ons leven vinden we als we proberen alles in eigen hand te houden;  de mensen en 

de omstandigheden in ons leven naar onze hand te zetten. Alleen wie zijn leven prijsgeeft in 

liefde, zoals Jezus dit voorgeleefd heeft, zal daarin leven vinden. 

Je leven verliezen omwille van Jezus veronderstelt dat je keuzes maakt in je leven, dat je 

prioriteiten in de liefde stelt. “Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; 

wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.” Harde woorden! Maar Jezus 

neemt geen genoegen met onze goede bedoelingen. Hij vraagt van ieder van ons een ware 

liefdesverklaring aan zijn adres. En de kracht van die liefde moet sterker zijn dan die welke 

we onze familie toedragen. Willen wij Jezus waardig zijn dan moeten wij Hem meer 

beminnen dan onze geliefden voor wie wij een natuurlijke genegenheid en liefde koesteren. 

Wellicht schemert in deze woorden van Jezus ook iets door van de levenservaring van de 

evangelist Matteüs zelf. Hij was Levi, de tollenaar, die zich op slag bekeerde toen Jezus hem 

riep. Zelf schrijft hij: “Jezus zei tot hem: Volg Mij. De man stond op en volgde Hem.” Die 

radicaliteit moet eigen zijn aan iedereen die Jezus wil volgen. Opstaan uit je oude, zinloze 

bestaan en Jezus volgen: doen wat Hij gedaan heeft en zoals Hij gedaan heeft. 

Toen Hij als twaalfjarige op een pelgrimsreis eens aan zijn ouders Maria en Jozef was 

ontsnapt, maakten die zich grote zorgen en gingen naar Hem op zoek. Maar Jezus 

antwoordde: “Wat heb je toch naar Mij gezocht? Wist je dan niet dat Ik in het huis van mijn 

Vader moest zijn?” Het zal je kind maar wezen! En toch verlangt Jezus van ons eenzelfde 

houding ten aanzien van alle banden die ons hechten aan deze wereld, die voorbijgaat. Wie 

vader of moeder meer bemint dan Hem is Hem niet waardig. Wie kan dit aanhoren zonder 

emotie? Die unieke voorkeursliefde voor Jezus kunnen we echter tegelijkertijd op een heel 

simpele manier tot uitdrukking brengen: “Wie een van deze kleinen, al was het maar een 

beker koud water te drinken geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: zijn loon zal 

hem zeker niet ontgaan.” Zo sterven wij met Christus en zullen we ook met Hem leven. 

Amen. 


