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24 de zondag door het jaar B 
 
 
 
 
 
Afgelopen week stelde iemand mij een vraag: Hoe kan ik een goede leerling van Jezus zijn? Ik 
zou daar wel eens een gesprek over willen hebben met anderen. Ik was geraakt door de 
vraag en vooral door het woord: goede. 
 
Wie volgeling van Jezus wil zijn moet Hem volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis 
op te nemen. Marcus 8, 27-35 
 
Je kruis opnemen? Wat betekent dat? We denken dan vaak aan woorden als offer of 
zelfkwelling. Deze woorden passen niet bij de boodschap van Jezus. Zijn boodschap is er 
geen van onderdrukking, maar van bevrijding.  
 
Het kruis waarover Jezus spreekt, is het kruis dat je op de schouders wordt gelegd als je Hem 
gaat volgen. Als je wil wandelen met God in je leven dan zul je merken dat dit ruimte vraagt 
tov je persoonlijke leefruimte. 
Aan de liefde zal men jullie kennen, zegt Jezus. Wie liefheeft krijgt vanzelf lasten en leed van 
anderen te dragen. Je word gevoelig voor het lijden van anderen, voor de pijn en het 
verdriet dat hen overkomt. Wie enkel op zichzelf bedacht is, ziet het leed van anderen 
amper. Wie liefheeft, krijgt niet enkel het de tegenspoed het levenslot van de ander te 
dragen. Nee, deze persoon krijgt de ander zelf te dragen. Wie liefheeft, wordt gevraagd om 
de ander te vergeven.  
 
Leerling van jezus zijn betekent zijn juk op onze schouders nemen: de liefde. De liefde die 
van de ene kant de lasten aantrekt, ons leert het lijden van de ander te zien, en die ons van 
de andere kant de kracht geeft om dit lijden te dragen, de ander te dragen. 
Hoe kan ik een goede leerling van Jezus zijn? Dit komt vanzelf aan het licht in de verhalen die 
wijzelf en de anderen vertellen over ons leven. 
 
Dat het goede verhalen zijn. 
 
Annemiek Buijs - Tuytelaars 
 
 
  
 


