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Jij Beseft goed dat je niet alles kan uitleggen met woorden alleen. Je mag aan mensen 1000 maal 

zeggen wat je doet of wil doen. Ze zullen het in het beste geval mooi vinden of zinvol, maar om  het 

met een warm hart te waarderen, daar is iets meer voor nodig. Mensen ga je niet rap veranderen. 

Wie al wat levenservaring op de teller heeft staan, die weet waar het over gaat. Het is een kwestie 

van gezond verstand. Woorden wekken, voorbeelden trekken 

Dat is allemaal vrijblijvend, het wordt in het leven iets meer spannend met het zgz. berekend risico. 

Dat is de wereld van de business: kopen en verkopen van goederen en diensten. Bestuderen, 

plannen, onderhandelen, marchanderen. Het kan mislukken, want je wil er uiteindelijk iets aan 

overhouden of meerwaarde. Je staat steeds voor uitdagingen om de grenzen te verleggen: nieuwe 

leveranciers of producten, vooral nieuwe klanten zoeken. Dat gebeurt ook in sportwereld: transfer 

van spelers en trainers in topsport: niet degraderen maar winnen. 

Is het evangelie ook een berekend risico. Kiezen voor Jezus lijkt mij ook een groot risico. Het is een 

levenskeuze of een onvoorwaardelijke stap die leven onderste boven kan keren. Maar het is toch 

anders dan in zaken- of sportwereld. Het is een eigen verhaal met andere spelregels. Om in die 

leerschool binnen te treden moet je iets verwachten, openstaan voor het nieuwe. Jezus vraagt aan 

de leerlingen die Hem al volgen: wat verlang jij? Dat is totaal anders dan rekenen en tellen. Om 

christen te worden moet je dat hartelijk verlangen. 

Klinkt wat stoutmoedig, maar is toch waarheid. Het is toch vrij logisch dat vele mensen geen christen 

zijn: ze hebben dat nooit verlangd. Ze zoeken dat adres niet omdat ze niet van plan zijn naar dat 

adres te gaan. Dit evangelie-verhaal is anders. De leerlingen vragen uitdrukkelijk naar het adres van 

Jezus. Ze willen hem van naderbij leren kennen. Ze willen echt weten wie Hij is. 

Daarom is het antwoord van Jezus teleurstellend en ontwapenend. Jezus toont zijn identiteitskaart 

niet. Hij zegt alleen maar : kom en zie! Je moet  geen drempelvrees hebben, ga mee. Gaandeweg, 

gaande-de-weg, zullen ze zien waar het Jezus om te doen is. Ja, dat is meer dan berekend risico, wat 

blind vertrouwen, maar niet dwaas. De leerlingen gaan dus mee om te zien. Ze veronderstellen 

terecht dat ze met Jezus geen valse start nemen. 

Voor de moderne mens blijft dat allemaal vreemd. We  hebben ons al eeuwen getraind in het nemen 

van berekende risico’s. We werden bovendien ook vaak bedrogen door blind vertrouwen in de 

leiders. Daarom wachten we liever af of toch eerst even nadenken. Maar besluiteloosheid leidt tot 

niets. Angsthazen doen aan bang afwachten. Ik durf mij vasthouden aan de oosterse wijsheid van het 

evangelie: eerst zien en dan geloven. En als er niets te zien is, zijn de woorden ook niet waar. De 

waarheid ontstaat uit de praktijk van het leven. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Het zal ons 

maar een goede les zijn. Pas als er in de christelijke gemeenschap van de kerk iets te beleven valt, zal 

de waarheid van het christelijk geloof ook waar zijn. Woorden alleen wekken geen volgelingen. 

Onthou dat maar. Kom en Zie!!! 


