
Preek 02 juli 2017 (P. Matthias Kramm SJ) 
 
First: Dutch Version, second: English Version 
 

„Ik ben daartegen!“ Deze zin horen we vaak in politiek en religie. Mensen 
zijn TEGEN iets. TEGEN de bouw van een nieuwe luchthaven, TEGEN de 
introductie van een erfbelasting, TEGEN neoliberalisme. TEGEN de 
katholieke kerk, TEGEN islam, TEGEN religie in het openbaar.  „Ik ben 
daartegen!“ 
Maar heb ik ook een constructief voorstel, iets waarvóór ik kan staan? 
Soms is dat niet zo makkelijk… 
Maar laat hier geen misverstand over bestaan: mensen die „nee“ durven te 
zeggen zijn heel belangrijk! Protest is een belangrijke manier om zich uit te 
drukken in de gebieden van politiek en religie.  Soms is „Ik ben daartegen!“ 
gewoon niet genoeg! 
Toen ik 16 was, was ik tegen het kapitalisme, met 18 tegen het 
communisme, maar vandaag weet ik: De dingen zijn een beetje complexer. 
Gelukkig hadden mijn ouders veel geduld met mij! 
 
In het evangelie van vandaag hebben we Jezus gehoord, die ook tegen veel 
dingen lijkt te zijn: TEGEN de familie, TEGEN blijheid, TEGEN de waardering 
van ons leven. Maar is dat waar? Is Jezus slechts tegen iets, of is hij ook 
VOOR iets? Misschien is de eerste indruk misleidend… 
Jezus is inderdaad voor veel dingen: VOOR de gemeenschap van de kerk, 
VOOR de acceptatie van het leed, en VOOR toewijding aan God. 
 
Tegelijkertijd houdt Jezus van de stijlfiguur van de overdrijving om ons 
wakker te maken. 
Zijn woorden eisen geen broeden en puzzelen, maar een moedige 
beslissing. Ze gaan minder over nadenken, maar over om ons in Gods 
armen te laten vallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Misschien kunnen we nog een keer de eerste drie zinnen van het evangelie 
van vandaag bekijken:  
 
In zijn eerste uitspraak zegt Jezus tegen zijn leerlingen: „Wie vader of 
moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer 
bemint dan Mij, is Mij niet waardig.“ 
Deze woorden klinken hard. En ze zijn heel radicaal – ongetwijfeld. Maar 
bij nader inzien spreekt Jezus niet tégen de familie, maar vóór de 
gemeenschap van de kerk.  
Jezus had enige slechte ervaringen met zijn familie. Eens ging hij terug naar 
huis en een menigte verzamelde zich om hem heen zodat hij en zijn 
leerlingen niet de kans kregen om te gaan eten. Toen zijn familie hiervan 
hoorde, probeerden ze hem – desnoods onder dwang – mee te nemen, 
want ze dachten dat hij zijn verstand had verloren. Zou Jezus op dit moment 
met hen zijn mee gegaan, de kerk – zoals we ze kennen – zou nooit zijn 
ontstaan. 
Families kunnen soms gesloten gemeenschapen worden, die niet meer 
open zijn voor nieuwe leden. Toch wilde Jezus dat zijn gemeenschap voor 
iedereen open zou zijn, dat niemand zou worden vergeten.  
Maar Jezus had ook goede ervaringen met zijn familie. Misschien 
herinneren we ons zijn zachtheid tegen zijn moeder. Na zijn kruisiging vroeg 
hij Johannes zich om haar te bekommeren. Ook genas hij de schoonmoeder 
van Petrus. Familie was eenduidig belangrijk voor hem! 
Met zijn radicale woorden daagt hij ons uit om ons niet in onze private 
huizen terug te trekken, maar op een actieve manier de gemeenschap van 
de zusters en broeders van Christus te zoeken. 
 
Zodoende komen wij tot de tweede uitspraak van Jezus:  “En wie zijn kruis 
niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig.” Ook deze woorden klinken 
heel radicaal. Betekent dat dat er geen blijheid in ons leven mag zijn, alleen 
ons kruis en leed? Ik denk het niet. 
Jezus is tegen een naïve blijheid, die op ongerechtigheid is gebaseerd. Op 
een dag vertelt Jezus aan zijn leerlingen het verhaal van de rijke man en 
Lazarus. De rijke man leeft in een groot huis, met al de rijkdom die mogelijk 
is, terwijl Lazarus voor zijn deur om voedsel moet bedelen. De rijke man is 
blij, maar alleen omdat hij het leed van Lazarus ontkent. Lazarus is geen 
deel van zijn wereld, hij lijkt heel ver weg te zijn. De rijke man wil het kruis 
dat Lazarus draagt en dat hij zou kunnen verzachten niet zien. 
 



Tegelijkertijd deelt Jezus ook zijn blijheid met anderen. Misschien 
herinneren we ons de bruiloft in Kana waar hij water in wijn verandert om 
de blijheid van de blijde boodschap met de familie van het huwelijksstel en 
hun gasten te delen. 
Jezus wil niet dat we verdrietig en depressief zijn. Maar hij nodigt ons uit 
om de zorgen en het leed van onze medemensen te delen en onze eigen 
problemen en angsten te accepteren. Ons kruis op te neemen is 
onverenigbar met een naïve blijheid, maar het kan ons tot een diepere 
blijheid leiden, die alleen in God mogelijk is. 
 
We komen nu tot de derde uitspraak van Jezus: „Wie zijn leven vindt, zal 
het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.“ Jezus 
spreekt hier niet tegen mensen die hun leven waarderen en ervan 
genieten. Hij spreekt tegen mensen die bang zijn hun leven te verliezen en 
die zich alleen om zichzelf zorgen maken. Een voorbeeld is de farizee die 
alles doet om aan de wet te voldoen, maar de tollenaar minacht, die aan 
de ingang van de tempel bidt. Jezus wil dat we iets riskeren. Hij wil dat we 
moedig zijn. Hij looft de man die alles verkoopt wat hij bezit om een akker 
te kopen en de schat uit te graven die daar is verstopt.  
Jezus wil niet dat we ons eigen leven redden, maar dat we het aan God 
overgeven. Onszelf aan God toewijden is de weg naar het ware leven. 
 
Dus, samenvattend: op het eerste gezicht leek het alsof Jezus TEGEN de 
familie, TEGEN blijheid, en TEGEN de waardering van ons leven zou zijn. 
Maar deze indruk is misleidend. 
Jezus is VOOR iets: 
Hij is VOOR de gemeenschap van de kerk, die voor iedereen open staat. 
Hij is VOOR de acceptatie van het leed – in onszelf en in onze zusters en 
broeders. 
EN hij is VOOR onze toewijding aan God om van Hem het ware leven te 
ontvangen. 
 
Maar hij kiest een radicale taal om ons wakker te maken. Misschien kunnen 
we er vandaag voor bidden dat we naar hem kunnen luisteren en dat we 
hem kunnen volgen – opdat we ons voor anderen kunnen openen, opdat 
we het leed van de wereld kunnen delen en accepteren, opdat we onszelf 
kunnen toewijden aan Hem. Amen. 
 

 



Homily 2nd of July 2017 (P. Matthias Kramm SJ) 
 

„I am against it!“ We can hear this sentence quite often in politics and 
religion. People are AGAINST something. Against the construction of the 
new airport, against the introduction of an inheritance tax, against 
neoliberalism. Against the Catholic Church, against Islam, against religion 
in the public. “I am against it!” 
But do I also have a constructive proposal, something I can stand for? 
Sometimes that is not so easy… 
Please do not get me wrong: People who dare to say NO are very 
important! Protest is a very important way to express oneself in the realm 
of politics and religion. But “I am against it!” is sometimes just not enough… 
At the age of 16 I was against capitalism, and at the age of 18 against 
communism, but today I know: Things are a bit more complex. Luckily, my 
parents have been very patient with me! 
 
In today´s gospel we have listened to a Jesus, who seems to be against a lot 
of things as well: AGAINST the family, AGAINST happiness, AGAINST 
cherishing one´s life.  But is that true? Is Jesus merely AGAINST something, 
or is he also IN FAVOUR of something? 
Maybe the first impression is misleading… 
Jesus is in fact for a lot of things: FOR the community of the church, FOR 
accepting the reality of suffering, and FOR surrendering ourselves to God. 
 
At the same time, Jesus is fond of the rhetorical device of exaggeration in 
order to rouse us from our laziness.  
His words do not ask for brooding and ruminating, but rather for a 
courageous decision. They are less about pondering, but about falling into 
the arms of God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maybe we can take another look at the first three statements of today´s 
gospel:  
 
This is the first statement Jesus shares with his disciples: “Anyone who 
prefers father or mother to me is not worthy of me. Anyone who prefers 
son or daughter to me is not worthy of me.” 
These sound like harsh words. And they are very radical – no doubt about 
that. But if we take a closer look at what Jesus says, he does not speak 
against the family, but in favour of the community of the church. 
Jesus had a few bad experiences with his family. Once he went home and a 
crowd gathered around him so that he and his disciples could not eat any 
more. When his family heard of this situation, they tried to force him to go 
back home, because they believed that he had become crazy. Had Jesus 
followed them in this moment, the church – as we know it today – would 
never had come into being.  
Families can sometimes become self-enclosed communities, which are not 
open to new members. Yet, Jesus wants to open his community for 
everybody, no one shall be forgotten. 
But Jesus had also good experiences with his family. Maybe we remember 
his tenderness towards his mother. After his crucifixion, he asked John to 
take care of her. He also healed the mother-in-law of Peter. So family 
clearly was important for him! 
But with his radical words, he challenges us to not retreat into our private 
homes, but to seek actively the community of the sisters and brothers of 
Christ. 
 
Hence, we come to Jesus´s second statement: “Anyone who does not take 
his cross and follow in my footsteps is not worthy of me.” Again this sounds 
pretty radical. Does it mean that there is no happiness in life, just our cross 
and a lot of suffering? I do not think so.  
But Jesus is against a naïve happiness which is based on injustice. One day 
he tells his disciples the story of the rich man and Lazarus. The rich man 
lives in his big house, with all the riches we can imagine, while Lazarus has 
to beg for food in the front of the door. The rich man is happy, but only 
because he denies the suffering of Lazarus. Lazarus does not form part of 
his world, he seems to be very far away. The rich man does not want to see 
the cross that Lazarus is bearing and that he could ease. 
 
 



At the same time, Jesus often shares happiness with others. We may 
remember the wedding at Cana where he transforms water into wine in 
order to bring the joy of the gospel to the family of the wedding couple and 
their guests. 
Jesus does not want us to be sad and grumpy. But he asks us to share the 
worries and the suffering of our fellow human beings and to accept likewise 
our own problems and anxieties. Taking our cross may go against a naïve 
and careless form of happiness, but it can lead us to a deeper happiness 
which is only possible in God. 
 
So, finally, we have arrived at the third statement of Jesus: „Anyone who 
loses his life for my sake will find it.” Here Jesus does not speak against 
people who cherish their life and enjoy it. He rather speaks against people 
who are afraid about their lives and worry only about themselves. An 
example is the Pharisee who does everything to fulfill the law, but despises 
the publican who prays at the entrance of the temple. Jesus wants us to 
take a risk. He wants us to be courageous. He praises the man who sells 
everything he owns in order to buy a field and unearth the treasure which 
has been hidden there. 
Jesus does not want us to save our own lives, but to hand them over to 
God. Surrendering ourselves to God is the way to the true life. 
 
Thus, we come to the end of today´s homily. At first glance, it seemed that 
Jesus is AGAINST family, AGAINST happiness, AGAINST cherishing one´s life. 
But this impression is misleading. 
Jesus is rather FOR something:  
He is FOR the community of the church as being open to everybody.   
He is FOR accepting the reality of suffering – both in ourselves and in our 
sisters and brothers.  
AND he is FOR surrendering ourselves to God in order to receive the true 
life from HIM. 
 
But he chooses a radical language to wake us up. Maybe we can pray today 
that we will be able to listen to him and follow his path – so that we may 
open up for others, accept and share the suffering in the world, and entrust 
our lives to Him. Amen. 
 


