
Lucas 9:18-25 ; 32b-45 ; 57-62



18Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem 

waren, stelde hij hun de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat ik 

ben?’ 19Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, maar anderen zeggen 

Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is 

opgestaan.’ 20Hij zei tegen hen: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus 

antwoordde: ‘De door God gezonden messias.’ 21Hij beval hun op 

strenge toon dat tegen niemand te zeggen. 22Hij zei: ‘De Mensenzoon 

zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en 

de schriftgeleerden  worden verworpen en gedood, maar op de derde 

dag zal hij uit de dood worden opgewekt.’
23Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf 

verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij 

volgen. 24Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; 

maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 25Wat 

heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf 

verliest of schaadt?



Terwijl iedereen nog onder de indruk was van zijn daden, zei Jezus 

tegen zijn leerlingen: 44‘Onthoud wat ik tegen jullie zeg: de 

Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden.’ 45Maar ze 

begrepen deze uitspraak niet; de betekenis bleef voor hen verborgen, 

en ze durfden hem niet naar de zin van die uitspraak te vragen.

Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen 

waarheen u ook gaat.’ 58Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben 

holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn 

hoofd nergens te ruste leggen.’ 59Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ 

Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te 

begraven.’ 60Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden 

begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te 

verkondigen.’ 61Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta 

me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 62Jezus zei 

tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, 

is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’



Jezus : “wie ben Ik?”

Een kruispunt !



●Wat wil Jezus ?

GESCHIKT / BRUIKBAAR

Volstaat het juiste geloof ?



Wat zijn de kenmerken ?



Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen 

waarheen u ook gaat.’ 58Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen 

en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens 

te ruste leggen.’ 59Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: 

‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60Jezus 

zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg 

om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61Weer een ander zei: ‘Ik zal u 

volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn 

huisgenoten.’ 62Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en 

achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

Wat zijn de kenmerken ?



Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen 

waarheen u ook gaat.’ 58Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen 

en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens 

te ruste leggen.’ 59Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: 

‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60Jezus 

zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg 

om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61Weer een ander zei: ‘Ik zal u 

volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn 

huisgenoten.’ 62Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en 

achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

ZET MIJ EERST !

KENMERK 1 = PRIORITEIT

Wat zijn de kenmerken ?



23Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf 

verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 24Want 

ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven 

verliest omwille van mij, zal het behouden. 25Wat heeft een mens eraan als 

hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt?

Wat zijn de kenmerken ?



23Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf 

verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 24Want 

ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven

verliest omwille van mij, zal het behouden. 25Wat heeft een mens eraan als 

hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt?

VOLG Mij … volg MIJ … en LEEF

KENMERK 2 = IDENTITEIT

Wat zijn de kenmerken ?



Dan maar hard je best doen ? 



Ben je geschikt / bruikbaar ? 


