
13de zondag door het jaar 

Mt. 10, 37-42 

“Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of 

dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt 

en Mij volgt, is Mij niet waardig.” Vandaag is Jezus in het evangelie heel direct 

zoals Nederlanders vaak. Waarom is Jezus zo radicaal tegen ons? Wat zegt Jezus 

precies in het evangelie? Jezus verbood ons om liefde te hebben voor onze ouders. 

Het vierde gebod zegt: “ Eer uw vader en moeder, opdat ge lang moogt blijven in 

het land, dat Jahweh, uw God, u zal schenken.” (Exodus 20, 12) Jezus zegt niet, 

je hoeft ze niet lief te hebben, je ouders. Hij zegt niet, je hoeft jouw ouders niet te 

bezoeken. Nee! Hij nodigt ons uit om vertrouwen in Hem te krijgen, in de eerste 

plaats in ons hart te blijven. Want God zegt in Deuteronomius 6, 5: “Bemin 

Jahweh, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw kracht.” 

Lieve mensen, voor wie kiezen wij, voor onze ouders of voor Jezus? Iedereen kan 

het antwoord geven. Vroeger was er in Nederland binnen elk katholiek gezin een 

kerkelijke roeping: de keuze maken voor het religieuze leven of het priesterschap. 

Dat is nu niet meer zo. Maar wij hebben nog steeds behoefte aan religieuze 

roeping in onze Kerk. Mensen met een roeping blijven broodnodig in de Kerk van 

vandaag. Ik geef u een voorbeeld van zo’n radicale keuze.  

Een meisje nam de beslissing om naar het klooster te gaan. De officiële dag van 

de intrede was in mei, de verjaardag van haar moeder. Het feest was in volle gang. 

De keuze was moeilijk, heel moeilijk tegenover haar moeder waar ze veel van 

hield. Trouw aan de roepstem van Jezus besliste zij om afscheid te nemen van 

haar ouders en familie, ondanks het feest. Na enige tijd ontmoette zij haar moeder. 

Zij vroeg: Mama, vond je mij niet hard om te vertrekken op je verjaardag? Nee, 

ik ken jouw hart, dat volgde jij; ik wist dat je niet anders kon. Je koos voor de 

Heer. Het was goed. Dit is een voorbeeld van roeping zoals Jezus het bedoelt in 

het evangelie.   

Jezus zegt ook nog aan ons: “En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij 

niet waardig.” De liefde van Jezus betekent: neem je kruis op om Jezus te volgen. 

Volg Hem met je hart. Wij kunnen alleen liefde hebben voor Hem. Het kruis is 

goed nieuws voor ons christenen. Behalve de dingen van ons hart vragen veel 

minder belangrijke zaken onze aandacht. Wij kunnen die dingen niet loslaten. 

Toch is dat een eerste vereiste om Jezus te volgen met ons hart. En één van de 

leerlingen zei: “ Een ander van zijn leerlingen zeide Hem: Heer, sta me toe, eerst 

mijn vader te gaan begraven.” (Matteüs 8, 21) 



Dierbare, het kruis is symbool van verrijzenis van Jezus. Dat betekent: wij kunnen 

ook de balans zoeken tussen de realiteit van het aardse en van boven. Wij zijn met 

veel dingen vertrouwd geraakt en eraan gehecht geraakt: telefoon, internet, 

computer, auto, huis, tuin, boeken, kleding, geld... Wij zijn slaven van het 

materiële. Vandaag zegt Jezus ons: neemt je kruis op en volg Hem. De roeping 

van Jezus voor ons in het evangelie van vandaag is radicaal. “Zo ook kan dus 

niemand van u mijn leerling zijn, die geen afstand doet van al wat hij bezit.” 

(Lukas 14, 33) Amen. 
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