
Overweging in het 50ste jaar van RK Parochie De Graankorrel, 
De Drie Stromen, zondag 8 september 2019, Duncan Wielzen. 
Evangelielezing: Lucas 14:25-33 
 
Lieve mensen, 
Velen van ons hebben eens het besluit genomen om stad en land 
te verlaten om ons hier in Nederland te vestigen. Ik weet niet hoe u 
tot zo’n besluit bent gekomen. Maar ik kan me voorstellen dat een 
dergelijk besluit niet van de een op de andere dag viel. Wat de 
aanleiding ook is geweest, je bent er enige tijd mee bezig. Het 
vraagt voorbereiding en plannen. Je komt voor vele vragen te 
staan. Waar of bij wie ga ik blijven? Wat ga ik in dat koude land 
doen? Zal ik me kunnen aanpassen? Ga ik werk vinden? Al deze 
vragen laten zien dat het om een ingrijpende beslissing ging. Het 
vertrouwde straatbeeld in Suriname, de bekende supermarkt, de 
buren, familie en vrienden, dat allemaal vaarwel zeggen, om aan 
een nieuw hoofdstuk te beginnen. Loslaten om aan iets nieuws te 
kunnen beginnen. 
 
Vandaag spreekt Jezus ons hierover aan in het evangelie. Hij wijst 
ons op wat het vereist om Hem te volgen. Daaraan zijn twee 
consequenties verbonden, nl.: ‘je losmaken van al wat je vertrouwd 
en dierbaar is’ en ‘bereid zijn om je kruis op je te nemen’. Hem 
volgen is dus beslist geen comfort trip maken. Het gaat niet om een 
gezelligheidsreisje. Het vereist inspanning, moed. 
 
Vandaag zitten sommigen van ons in dezelfde situatie van loslaten 
en iets nieuws beginnen. We staan voor de uitdaging om opnieuw 
gemeenschap te vormen hier in deze kerk. De kerkruimte van De 
Nieuwe Stad voelt voor sommigen van ons heel vertrouwd aan. Nu 
er een eind komt aan de vieringen daar, brengt dat met zich mee 
dat sommigen van ons voor de uitdaging staan om die vertrouwde 
plek los te laten. Dat is niet gemakkelijk. Niet voor niets bestaat de 
uitdrukking: ‘oude bomen moet je niet verplaatsen’, anders gaan ze 
dood. Zo is het in het verleden ook vaak gegaan. Tegenwoordig 
hoeven ze niet perse dood te gaan als je ze verplaatst. Dat vraagt 
wel dat ze een hele tijd nadat ze zijn verplaatst gesteund moeten 
worden zodat de wortels kans krijgen om zich goed in de grond te 
hechten. Maar het is een moeilijke en langdurig proces. Voor 



sommigen die de moed kunnen opbrengen om de kerkplek van De 
Nieuwe Stad los te laten en voortaan hier in De Drie Stromen de 
vieringen bij te wonen kan dit proces van loslaten en opnieuw 
hechten aanvoelen als het dragen van een kruis. 
Maar ook voor diegenen die gewend zijn om hier in De Drie 
Stromen de vieringen bij te wonen, wordt de nieuwe situatie straks 
een van aanpassen. Aanpassen aan het gegeven dat deze ruimte 
gedeeld wordt met medeparochianen die tot voor kort elders 
vierden. Het is net als wanneer je besluit een kind van een zus of 
broer in huis te nemen. Toen ik laatst aan onze dochter die 
inmiddels 17 jaar oud is vertelde dat haar neef bij ons kwam 
inwonen moest zij erg wennen aan het idee. De ruimte die lange tijd 
haar ruimte was moet zij nu delen. Zij moest een omschakeling 
maken.  
 
Jezus vraagt ons om die omschakeling te maken, als wij Hem willen 
volgen. Maar voordat die omschakeling wordt gemaakt, moeten wij 
ons goed voorbereiden. Jezus geeft daarvan twee voorbeelden: het 
voorbeeld van iemand die een toren wil gaan bouwen; en dat van 
een koning die tegen een andere koning ten strijde wil trekken. 
Aan de bereidheid om los te laten en het kruis op je te nemen gaat 
dus een goede voorbereiding vooraf. 
Het vergt een enorme inspanning.  
 
Het goede nieuws is dat de nieuwe situatie die ontstaat ook kansen 
biedt. We kunnen krachten bundelen. Ons vrijwilligersbestand kan 
gaan groeien. We kunnen samen onze schouders onder het vele 
werk zetten. Het is geen geheim dat de financiële draagkracht van 
de parochie beperkt is, zorgwekkend zelf, anders was dit besluit 
nooit genomen. Maar de vele vrijwilligers, de verschillende 
werkgroepen, de bevlogenheid waarmee velen van u zich inzetten; 
dat is de rijkdom van de parochie. Dat is haar kracht. Die kracht kan 
in winst omgezet worden.  
Maar dat vraagt wel om daadwerkelijke stappen te zetten; om 
goede plannen te maken voor de toekomst van deze parochie. Het 
vraagt om wijs beleid op alle terreinen van het parochieleven. Om 
wijs om te gaan met de middelen die er nog zijn; niet alleen de 
financiële middelen, maar ook het menselijk potentieel, ‘human 
resources’ zoals dat in management termen wordt uitgedrukt. Het 



gaat vooral om uw kracht, uw tijd, uw gebed en liefdevolle inzet. 
Daarom is het goed om te bidden dat de heilige Geest ons wijsheid 
schenkt om te kunnen zien welke kant wij met elkaar mogen en 
willen opgaan, en vooral ook hoe wij dat samen gaan doen. De 
wijsheid is daarom onontbeerlijk om daadwerkelijk volgeling van 
Jezus te zijn.  
 
Laten wij niet achter ons kijken. En als wij dat toch doen, laat het 
dan zijn om lering te trekken uit het verleden. Laten wij vooral naar 
de toekomst kijken, hoe zwaar en moeilijk het ons ook valt. Maar 
laten wij dat in Gods naam doen, indachtig de woorden van een 
bekend hymne: 
 
Blijf niet staren op wat vroeger was 
Sta niet stil in het verleden. 
Zie, ik ga iets nieuws beginnen. 
Het is al begonnen, merk je het niet? 
 
Stre de fu stre, wi no sa frede 
Gado de wi fesiman… 
(Vrij vertaald: als er gestreden moet worden, zullen wij niet bang 
zijn. God is onze Leidsman). 
Amen 
 


