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Lezing uit het Eerste Testament: Deuteronomium 24:17-22 
Evangelielezing: Lucas 14:1,7-15 
Uitleg en verkondiging 
Wie zit er niet graag op de eerste rang? Ik denk dat spontaan de meesten van 
ons wel zullen zeggen dat we graag vooraan, op de beste plaatsen willen zitten. 
(Afgezien dan van sommige cabaretiers, bij wie je je leven niet zeker bent als je 
vooraan zit, want dan moeten ze je altijd hebben.) 
 
En ik herinner me uit de kerk waar ik vroeger kwam, dat met de Kerstnachtmis, 
wanneer het heel vol was, altijd de voorste rijen het langste leeg bleven. De 
vaste bezoekers zaten al, vaak op hun vaste plaats, waar ze elke week zaten; ze 
wisten dat ze vroeg moesten zijn om op hun ‘eigen’ plekje te kunnen zitten; 
maar degenen die alleen maar met Kerst kwamen, dachten daar niet zo bij na 
en kwamen gewoon vlak voor aanvangstijd. En dan waren alleen de voorste 
rijen nog over. Zodat je precies kon zien wie géén vaste kerkganger was, want 
díe zat nou juist vooraan! Dat was letterlijk ‘de laatsten zullen de eersten zijn’; 
maar of ze dát nou prettig vonden…? 
 
Maar goed, normaal gesproken staat het buiten kijf: vooraan zit je het beste. 
Zéker als die eersterangsplaats speciaal voor jou gereserveerd is. Dan kan 
iedereen zien: dát is een belangrijk iemand! Het beeld dat Jezus in deze 
gelijkenis schildert, is dan ook voor iedereen herkenbaar. Het lijkt wel een lesje 
in etiquette: hoe gedraag ik mij in de betere kringen? Maar natuurlijk zit er nog 
méér onder.  
 
We hoorden al in de eerste zin dat ‘ze’ Jezus in het oog hielden. Ze, dat waren 
de farizeeën en schriftgeleerden. Ze kijken of hij zich wel aan alle regels houdt. 
En meteen gaat het al mis, want Jezus geneest iemand op sabbat. En dan blijkt 
dat Jezus zelf ook hén in het oog houdt, want hij vraagt dan aan hen of zij dan 
niet hun zoon zouden redden wanneer die op sabbat in een put zou vallen. 
Natúúrlijk zouden ze dat doen. En dus staan ze met hun mond vol tanden.  
 
De gelijkenis over de ereplaatsen lijkt dan een beetje uit de lucht komen te 
vallen. Maar niets is minder waar. Want het gaat hier om een maaltijd. Lucas 
de evangelist vertelt in dit maaltijdverhaal een aantal dingen die hij en zijn 
medeleerlingen zich herinneren uit de tijd dat Jezus bij hen was. Allemaal 
dingen waarvan ze achteraf inzien hoe belangrijk en veelzeggend ze waren. Die 
maaltijden met Jezus waren stuk voor stuk voorproefjes van het koninkrijk, van 
het grote sabbatsmaal. Steeds komt er iets in terug van de leefregels die Jezus 



hen voorleefde; leefregels die soms haaks staan op de gewone gang van zaken. 
Maar die wel een doorkijkje geven naar hoe het er bij God aan toe gaat.  
 
Jezus stelt de mens die hij zojuist genezen heeft, gelijk met een dierbaar 
familielid. Aan de tafel van God is immers iedereen familie van elkaar. En dan is 
de gelijkenis een logisch vervolg: want aan de tafel van God past het niet om 
jezelf te verheffen boven een ander. Het is aan God om dat eventueel te doen.  
 
In dit stukje gaat het over het gedrag van de genodigden. In dit geval wsch. 
vooral schriftgeleerden en farizeeën. Sommigen van hen hadden er een handje 
van om zich te laten voorstaan op hun positie als opgeleide mensen, geestelijk 
leiders. Zij zullen Jezus’ bedoeling wel gevoeld hebben. Maar voelen wíj ons 
ook aangesproken? Zijn wij ook zo? Misschien niet zozeer door onze positie, 
maar misschien op een subtiele andere manier? Bijv. door onze kleding: dure 
spullen, de nieuwste snufjes, mooie auto, groot huis, dat soort dingen? Of 
doordat we die-en-die kennen, vrienden hebben in de betere kringen en dat af 
en toe fijntjes laten merken? Of doordat je tóch wilt onderscheiden van iemand 
die niet tot ‘jouw soort mensen’ behoort of die de taal niet altijd goed spreekt? 
Op zích hoeft daar helemaal niets mis mee te zijn - Jezus veroordeelt ook nooit 
zómaar iemand - , maar het gaat er bij Jezus om hoe je ermee omgaat: namelijk 
of zoiets ten kóste gaat van anderen. Of je daardoor anderen in een hoekje zet 
en afschrijft als niet belangrijk. Want aan de tafel van God is niemand 
belangrijker dan een ander. God hanteert zijn eigen maatstaven. Voor God is 
élke mens van waarde.  
 
In het tweede stukje van dit tafelgesprek richt Jezus zich tot de gastheer, en 
over diens hoofd heen tot iedereen die wel eens gasten uitnodigt. Als je alleen 
maar uitnodigt wie jou weer terug kunnen uitnodigen, doe je eigenlijk niets 
bijzonders. Dat doet iedereen zo. Gods manier is anders: nodig juist de mensen 
uit die níet iets terug kunnen doen, en dan ook zónder ze het gevoel te geven 
dat ze dan tekort schieten. Daar heb je op dat moment geen voordeel van, en 
daar gaat het juist om. Je beloning komt later wel, bij de opstanding van de 
rechtvaardigen, zegt Jezus. Want daar gaat het hier om: rechtvaardigheid en 
solidariteit, niet om eigen gewin of aanzien bij mensen.  
 
Dit verhaal zal zéker herkenbaar zijn. Vooral als je je probeert in te leven in 
bijvoorbeeld een bijstandsmoeder, die misschien nog wel wat mensen zou 
willen uitnodigen voor haar verjaardag, maar wél zit met het probleem wat ze 
dan voor cadeautje mee moet nemen als zij zélf weer bij iemand teruggevraagd 
wordt. En dus besluit haar verjaardag dan ook maar niet te vieren. Door dit 



soort dingen kunnen mensen in een isolement terecht komen, omdat ze 
nergens meer aan mee durven doen, uit angst dat ze niks terug kunnen doen. 
Het is goed om ons dat te realiseren; én dat dat ons net zo goed als ieder ander 
kan overkomen.  
 
Bij ons, in de kerk, als beeld van het koninkrijk, moet het anders gaan. Wanneer 
wij het Avondmaal vieren, en trouwens natuurlijk bij elke viering in de kerk, 
wórdt iedereen uitgenodigd. En hoef je niks mee te brengen. En mág iedereen 
op elke plaats gaan zitten. Daarmee doen we dus in de kerk wat we misschien 
in ons eigen dagelijks leven niet altijd voor elkaar krijgen. Het avondmaal vieren 
is ons oefenen in de mores, in de leefregels van het koninkrijk. Dát is de 
herinnering aan Jezus levend houden. Zoals Lucas dat heeft willen doen door 
zijn verhalen over hoe het eraan toe ging wanneer Jezus ergens maaltijd hield. 
Dat dan al een voorproefje van die grote vrede van God over de aanwezigen 
neerdaalde. Waardoor ze aan hun eigen lijf konden vóelen wat hij bedoelde.  
 
Zó wil God dat wij met elkaar omgaan. In het boek Deuteronomium, waaruit 
onze eerste lezing genomen is, gaat het ook helemaal daarover. Het is Mozes’ 
laatste grote toespraak, voordat het volk het beloofde land mag binnentrekken. 
Mozes brengt nog een keer in herinnering wat hij hen allemaal heeft willen 
meegeven namens God. Heel praktische leefregels. En met ook steeds opnieuw 
de motivatie erbij: Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte, totdat de 
Heer uw God u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen.  
 
Die slavernij in Egypte behoort tot het collectieve geheugen van het volk Israël. 
Zoals bij ons de Tweede Wereldoorlog tot het collectieve geheugen behoort. 
Iets dat bij iedereen een bepaald beeld en gevoel oproept, of je het nu 
daadwerkelijk hebt meegemaakt of niet.  
Dat helpt om je je te realiseren dat jij zelf net zo goed in een situatie van 
slavernij verzeild kunt raken: Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte.  
 
God heeft zijn mensen bevrijd uit een slavenbestaan. Uit een bestaan waarin 
van gerechtigheid en rechtvaardige verhoudingen geen sprake was. Hij heeft 
hen bevrijd met het oog op een rechtvaardig bestaan, waarin elke mens 
waardevol is, niemand als mens meer waard is dan een ander.  
 
Om dat te bereiken, moeten sommige groepen laatsten dan wel eens expliciet 
als eersten behandeld worden, om de verhoudingen enigszins recht te trekken. 
Daarom krijgen vreemdeling, weduwen en wezen een voorkeursbehandeling. 
Zij kunnen niet altijd even goed voor hun rechten opkomen; daarom komt God 



voor hun rechten op. Je mag hen niet het recht ontzeggen op hun eerste 
levensbehoeften: een overkleed, de vergeten graanschoven, olijven of druiven. 
Dat is geen liefdadigheid, dat is hun récht. Dat is het recht van het koninkrijk 
van God. Iedereen moet een kans op goed leven hebben.  
 
In deze leefregels zien we als het ware het portret van God. Om het met de 
woorden uit Psalm 113 te zeggen, zoals we die aan het begin van de dienst 
gezongen hebben: Hij onze God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep 
zijn oog. God is zo groot, dat hij juist de kleinsten in het oog houdt en voor hen 
opkomt. Een gemeenschap van mensen die zó, als Gods portret, Gods beeld en 
gelijkenis, leven en handelen, zo’n gemeenschap is een blauwdruk van het 
koninkrijk.  
 


