
Evangelie Lc. 14, 25-33 (jaar C 23e zondag) 
 
We ontmoeten in de eerste lezing vandaag koning Salomo. Hij was de zoon van 
koning David die hem een rijk in vredestijd had achtergelaten als erfenis. In 
vele opzichten lachte het leven hem toe. Hij omschrijft zichzelf als ‘Ik was een 
mooi, welgevormde jongeman en had ook een goede ziel ontvangen.’ Naar 
lichaam en ziel een prachtige man. 
Waar zou zo iemand nu om bidden, wat zou die nog te verlangen hebben? Ik 
vind dat wel een mooie vraag : waar zou jij om willen bidden? Ik vraag dat ook 
soms aan mensen en als het goed zit moeten ze daar even over nadenken. Wat 
verlang je eigenlijk ten diepste? Waar zou je om willen bidden? 
 
Onze Salomo bidt om Wijsheid, hoe actueel in een wereld die wordt overspoeld 
door informatie, maar wijsheid mist. 
Salomo bidt om te mogen groeien in Wijsheid zodat hij een goede koning en 
rechter kan zijn. Dat is wat hij ten diepste verlangt : om dat wat hij dagdagelijks 
doet, met Gods wijsheid te doen - wat je ook doet- en daarin met de jaren ook 
te groeien. Hoe vind je de wijsheid waarmee je kunt omgaan met ziekte, 
ouderdom en dood in je leven; met ontgoochelingen en successen? 
Salomo bidt daarvoor om Gods wijsheid. Want ons denken is beperkt. de lezing 
zegt : “Wij vermoeden amper de dingen op aarde - staat er- zelfs wat voor de 
hand ligt ontdekken wij maar met moeite : wie speurt er dan na wat er in de 
hemel is?” Welke mens immers kent Gods raadsbesluit; of wie bevroedt wat 
God wil? Want armzalig is het denken van de stervelingen en wankel zijn onze 
overwegingen”. Salomo ervaart zichzelf als een zwak mens, met een korte 
levensduur en een beperkt inzicht. Hij bidt daarom om Gods wijsheid : wat wilt 
Gij met mij? hoe moet ik dit doen? “Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben 
als Gij de wijsheid niet had gegeven?” je moet die m.a.w. krijgen. 
 
Voorbeeld: Als ik mensen vraag of het fijn is om oud te worden, dan zijn er vaak 
heel wat reserves : het hangt ervan af hoe je oud wordt, zeggen ze dan terecht 
: welke beperkingen je tegenkomt, hoe omgeven je bent, wat de 
ontgoochelingen met je gedaan hebben. Maar sommigen zeggen daarnaast nog 
iets anders : het ouder worden als kans om te groeien in liefde; als kans om te 
groeien in wijsheid. 
 
Dat thema komt ook weer terug in het evangelie. Als Jezus achternagelopen 
wordt door een hele menigte, draait Hij zich plots om en vraagt : “ waarom 
volgt ge mij?” Meelopers, achternalopers, daar gaat het niet mee lukken! Met 
volgelingen wel, maar daar legt Hij de lat wel erg hoog voor. Zout wil Hij dat ze 



zijn, smaakmakers in deze samenleving! Je kunt niet een beetje leerling van 
Hem zijn, zoals je ook niet een beetje zwanger kan zijn. Nee, Hij legt de lat 
vandaag best hoog! 
Drie dingen vraagt Hij van wie zich aangesproken voelt om zijn volgeling te zijn : 

1. Laat ze hun kruis opnemen!? Nee, niet zozeer dat we het lijden moeten 
zoeken , absoluut niet, want het leven brengt zelf al genoeg leed met 
zich mee (ieder huisje zijn kruisje ). Maar wel dat we wat er zich in ons 
leven aandient met moed onze schouders onder zouden zetten. Dat we 
dat kruis zouden dragen op Zijn manier : nl met een hart dat ondanks 
alles niet verbittert maar toch liefdevol blijft; dat wil groeien in liefde. 

2. Ten tweede vraagt hij bedachtzaamheid, zoals die torenbouwer of die 
koning, die misschien beter met een vredesvoorstel komt i.p.v. oorlog. 
Die bedachtzaamheid vraagt Hij van ons: bezin eer je begint. Spreek 
erover met anderen; denk erover na … 

3. En ten derde : doe afstand van wat te veel van je aandacht en energie 
vraagt…. 

Dit is geen gemakkelijke weg, maar wie zich uitgenodigd voelt, betreedt een 

weg van groei, groeiende liefde. En Hij die ons kent, met onze goede en zwakke 

kanten, met ons vallen en opstaan, Hij zal onze zwakheid aanvullen. 

Amen 


