
Homilie: … ‘zijn het er weinig die gered worden’… (Jaar C - 21ste zondag) - 
LUCAS 13, 22-30 
‘Zijn het er weinig die gered worden?’ 
Het is een open en eerlijke (authentieke) vraag van iemand, die zich op de weg 
naar Jeruzalem bevindt, en die, ook al weet hij (of zij?) misschien al heel veel, 
Jezus toch niet zomaar volgt. Want waarom zou je Jezus in hemelsnaam volgen, 
als je niet weet wat dat voor jou betekent? 
Misschien vragen wij ons dat ook wel eens af. En zijn wij net zo’n aarzelende 
volgelingen. Die wel willen geloven, maar die op moeilijke (bange) momenten 
moeten toegeven, dat ze het niet redden. 
‘Zijn het er weinig die gered worden?’ 
Het is een vraag die ook Jezus raakt. In wie Hij ten diepste is. Alsof er voor Hem 
iets van levensbelang in schuilt. En dat is ook zo. 
Want redden al die mensen het nog wel, daarbuiten? Met al wat ze weten, 
met hun vele zorgen, vragen en wensen? Of lopen zij, zomaar wat rond (mee 
met de massa)? En weten ze, in al hun drukte, niet meer waar ze vandaan 
komen, of waar ze heengaan? Gewoon, omdat ze, ergens onderweg, hun 
voeling met ‘binnen’ verloren zijn geraakt? 
In het evangelie van Lucas heeft ‘redding’ blijkbaar te maken met ‘binnen’ en 
‘buiten’. Daarom neemt Jezus ons vandaag mee naar die grens. Voor Hem is 
dat niet moeilijk. Het is zijn geliefde plek. Hij is er ‘kind aan huis’. En dus loopt 
Hij er voortdurend in en uit. 
Voor ons is dat lastiger. Wij houden niet van grenzen. Tenzij ze ons goed uit 
komen, en ze ons iets kunnen opleveren. Maar wat als de zaken niet lopen 
zoals wij voor ogen hadden? En we niet meer zo zeker weten, of wij wel aan de 
‘goede’ kant staan?  
Is het dan niet net aan de grens, dat wij de kans krijgen om, wat ons overkomt, 
toch ook eens van de andere kant te bekijken? 
Wie daarvoor openstaat, zou zich aan de kant van het ‘niet meer weten’, (toch 
ook) kunnen laten meenemen naar het land van het ‘hopen en geloven dat het 
anders kan’… Die zou aan de kant van het ‘loslaten’, (toch ook) zicht kunnen 
krijgen op het land van het ‘anders vasthouden’… Of die zou aan de kant van 
het ‘vallen’ (toch ook) een blik kunnen opvangen uit het land van het ‘anders 
opstaan’… 
Is het m.a.w. niet aan de grens, dat wij anders kunnen beginnen leven? Als 
hartelijke mensen? Die zich in het ‘ont-moeten’, opnieuw toevertrouwen aan 
elkaar? Als medemensen, niet enkel op zichzelf gericht maar ook op de 
A/ander? 
 



Zo vertelde een dochter over haar fiere en sterke moeder, die er vroeger altijd 
voor zorgde, dat ‘alles bleef draaien’. Zowel de warme thuis als de florerende 
zaak zijn, tot op vandaag, het resultaat van vooral haar, jarenlange, 
verstandige, en hartelijke inzet. Tot enkele jaren geleden de verwarring 
toesloeg, en ‘voor zichzelf zorgen’ alsmaar moeilijker werd, en uiteindelijk 
onmogelijk. Een opname in het rusthuis drong zich op… in afwachting van een 
definitieve plaats in het spiksplinternieuwe verzorgingshuis (met alle comfort: 
ruime kamers met grote ramen, een eigen badkamer en een privé-terras met 
uitzicht op de tuin). 
Ondertussen kan moeder niet meer spreken, en duurt het even voor ze iemand 
herkent. Sinds kort is ze rustiger… 
Tijdens ons gesprek, krijgt de dochter een bericht, met de vraag of een net 
vrijgekomen luxekamer al dan niet wordt genomen. En dat moet binnen 24 uur 
beslist zijn. 
De keuze is snel gemaakt: Moeder blijft waar ze nu is. Omdat daar, niet iets, 
maar wel iemand het ongelooflijke verschil maakt: elke dag komt zij een aantal 
keer bij haar op bezoek. Zij kijkt met haar naar buiten. Zij drukt voor haar op de 
bel als er iets is. Zij zit op de stoel langs haar bij het eten. Zij wandelt met haar 
(in de rolstoel) door de tuin. Zij…  
Zij is onbetaalbaar… en net daarom zo kostbaar... Zij woont in een serviceflat in 
hetzelfde oude gebouw. Alleen… want zij heeft sinds kort haar man verloren…  
Het is alsof zij heeft ontdekt, dat Jezus’ Vader zich niet laat vangen, in (alleen 
maar) een mooie droom… Maar dat Hij zich (ook en vooral) laat vinden… in en 
door kleine, kwetsbare mensen… die ondanks alles (en wat er ook gebeurt)… 
toch blijven kiezen voor… Zijn Liefde… die wil leven…  
Het lijkt erop dat zij de nauwe deur heeft gevonden… naar het land, waar 
(enkel en alleen) liefde die zichzelf geeft, bepaalt wat klein is en wat groot, wie 
eerst is en wie laatst…  
 
Zou het kunnen dat, Jezus ons vandaag, aan de grens, en dus dichtbij dat totaal 
andere (en onzichtbare) land, opnieuw wil verbinden met Zijn bron, van 
waaruit ook wij mogen leven? Om ons te ‘her-inneren’… aan wie wij eigenlijk 
zijn en aan wat ons echt te doen staat? 
Alsof Jezus ook ons wil teruggeven aan het leven… dat wij voor niets hebben 
gekregen… maar niet voor onszelf alleen…  
Omdat het Jezus niet gaat om de letter, maar wel om de geest van de wet. Niet 
alleen om de buitenkant, maar ook over de binnenkant van het leven. Niet 
alleen over wat wij kunnen zien, maar ook en vooral over wie wij kunnen zijn. 
Voor elkaar.  
 



En dus… zijn het er weinig die gered worden… 
Het is en blijft geen alledaagse vraag… en toch…krijgen wij van Jezus een 
antwoord voor elke dag… 
Maar nogmaals: 
Niet iedereen deelt Jezus’ wijze van ‘zien’… en al helemaal niet Jezus’ wijze 
van ‘zijn’… (laat staan… Jezus’ wijze van ‘doen’…). 
Amen. 


