
Verwerking bij de preek over Lukas 7,1-10 

Waarom zou je Jezus benaderen in vragen over leven en dood? In de preek komen vier 

redenen aan de orde: 1) omdat zijn reputatie Hem vooruit gaat; 2) omdat je op zoek bent naar 

het goede; 3) omdat Hij je tegemoet wil komen; 4) omdat je er wat bij te winnen hebt. 

Bij elk van de vier punten geef ik een citaat en een vraag. Deze kun je bespreken met elkaar, 

of als persoonlijke verwerking overdenken. 

1 Jezus’ reputatie gaat voor Hem uit. 

“Toen ik als moslim naar Nederland kwam, ontmoette ik mensen die heel negatief over de 

kerk spraken. Daardoor kreeg ik een slechte indruk van christenen. Het zouden mensen zijn 

die op je geld uit zijn. Dat idee heb ik lang vastgehouden.”  

Op welke manier heb jij Jezus leren kennen? Als dat via mensen is, wie waren dat en op 

welke manier lieten zij iets van Jezus zien? Ken je verhalen van het tegenovergestelde: dat 

mensen het zicht op Jezus juist blokkeerden? 

2 Je bent op zoek naar het goede. 

“Plato zei het al: de mens zoekt naar waarheid, schoonheid en goedheid. Daar sluiten Jezus 

en zijn leerlingen naadloos bij aan.”  

Deze centurio zoekt het goede voor zijn naaste, die slaaf is. Zoals hij ook een weldoener was 

voor de Joodse gemeenschap in Kafarnaum. Maar de mens is toch geneigd tot alle kwaad? 

Zien wij hier een voorbeeld van het tegendeel? 

3 Jezus wil je tegemoet komen. 

“Ooit begon ik een kringavond voor belangstellende rand- en buiten-kerkelijken met de 

volgende vraag: Wat is volgens u het grootste probleem van de wereld? De aardigste 

mevrouw van de groep keek peinzend en antwoordde toen: ‘Mijn grootste probleem is dat ik 

geen enkel dieet kan houden.’” 

Deze centurio komt met een concrete vraag naar Jezus toe. Welke vragen houden jou bezig? 

Op welke manier breng je die bij Jezus? 

4 Je hebt er wat bij te winnen. 

“Als we eerlijk zijn, dan moeten we toegeven dat we graag beter worden van geloven. Dat 

verkoopt ook goed aan anderen. Maar het is eigenlijk zo heidens al wat. Die rekenen ook op 

de zegen van de goden omdat zij die verdiend denken te hebben.”  

De preek eindigt met een pleidooi om jezelf te beschouwen als eigendom van Jezus en te 

geloven dat Hij je wil vormen in voorspoed en bij tegenslag. Ga eens na op welke momenten 

in je leven je die vorming ervaren hebt. Deel de verhalen met elkaar (als je samen dit 

bespreekt) of zet het voor jezelf op een rij. Betrek dit in je gebed. 


