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Geliefde broeders en zusters, indien wij geloven in het wondervolle Verlossingswerk van
onze Here Jezus Christus aan het kruis van Golgotha en Hem hebben aangenomen, dan is
het extreem belangrijk om ons te realiseren hoé wij Hem hebben aangenomen.
Hebben wij Hem slechts enkel aangenomen als onze Verlosser, onze Redder, onze
Heiland? Met andere woorden, hebben wij enkel gekeken naar de zegeningen die wij mogen
ontvangen? Of hebben wij Hem ook aangenomen als de Koning van ons leven en de Heer
en Meester, Die wij willen volgen en dienen?
Om de tweede optie gaat het eigenlijk. Want alleen dán kunnen wij aangemerkt worden als
Zijn discipelen, d.w.z. als Zijn volgelingen. Maar de vragen die desondanks spelen, luiden:
Hoé willen wij Hem volgen? Als wérkelijk onze Koning, Heer en Meester? Welke kwaliteit
willen wij leveren? In de zin van het percentage dat wij van onszelf, van ons leven, etc.
zouden willen geven? Zijn wij werkelijk échte discipelen van Jezus geworden, die Hem door
alle moeilijkheden en omstandigheden heen volgen en dienen en gehoorzamen?
Laten we eens het schriftgedeelte uit het evangelie van Lukas, hoofdstuk 14, de verzen 2535, doorlezen: “En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen:
Indien iemand tot Mij komt en niet haat (hjms, ‘haten’ betreft hier Hebreeuws idioom met de betekenis
van ‘minder liefhebben’) zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters,
ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en
Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. (28) Want wie van u, willende een toren bouwen,
zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is?
Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die
het zien, hem beginnen te bespotten. Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en
heeft niet kunnen voleindigen. (31) Of wat koning, gaande naar den krijg, om tegen een
anderen koning te slaan, zit niet eerst neder, en beraadslaagt, of hij machtig is met tienduizend te ontmoeten dengene, die met twintigduizend tegen hem komt? Anderszins zendt
hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is, en begeert, hetgeen tot vrede dient. Alzo dan
een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn. Het zout
is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt
worden? Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie
oren heeft, om te horen, die hore.”
Jezus adviseert hier met nadruk aan een ieder die Hem wil volgen, om eerst de kosten te
berekenen. Het navolgen van Jezus vergt de betaling van een prijs! Degenen die halverwege
of voor het einde van de rit afhaken, kwalificeert Jezus als smakeloos zout, dat nutteloos is
en weggegooid dient te worden.
De woorden ‘want’ in vers 28 en ‘of wat’ in vers 31 geven aan, dat het volgen van Jezus
vergeleken kan worden met het bouwen van een toren, danwel met het succesvol voeren
van een veldslag. Als men de totale kosten niet doorrekent voor het bouwen van die toren en
deze kosten ook niet kan betalen, dan is het beter om niet aan de bouw te beginnen. Idem is
het beter om de veldslag tegen een vijand niet te voeren, indien men niet over voldoende
soldaten beschikt.
Met andere woorden, geliefde broeders en zusters, het volgen van Jezus heeft alleen dán
zin als men ook de eindstreep kan en wil behalen, desnoods ten koste van al datgene wat
een hinderpaal kan zijn en desnoods ook ten koste van het eigen leven. Pas dan is men een
échte volgeling van Jezus en een zoutend, smakelijk zout!
Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.

