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Zondag 27 augustus 2017 

 tiende van de zomer  

 

 

Lezing uit de profetie: toevoegingen aan Daniël A, 

12-22 (apocrief) 

 

Lied: “Gij hulp van wie wordt overmand”: lied 

17,3 (t. Ad den Besten, m. Genève 1551) 

 

Evangelielezing: Lukas 18,9-14 

 

Acclamatie: “Kom, Geest van God”: lied 333  

(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) met herhaling 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Nee – we willen niet oordelen. Toch? En zeker 

willen we geen vooroordelen hebben. 

Eén van de doopouders noemde het. “Dit is waar ik 

denk dat de Eshofgemeente voor staat,” zei 

Marloes: dat je er mag zijn zoals je bent. We 

geloven immers dat God jou zo gemaakt heeft als 

jij bent en dat je goed bent zoals je bent. Ze ziet 

dat de Eshof een plek is waar je niet beoordeeld 

wordt op basis van je afkomst, je opvoeding, je 

geaardheid, je geloof, je uiterlijk of noem maar op. 

Marloes vertelde dat ze dat in haar vroegere werk 

juist veel tegenkwam, dat oordelen. Toen ze nog 

als styliste in de mode werkte. Daar wordt 

nadrukkelijk naar het uiterlijk gekeken en worden 

mensen naar hun uiterlijk beoordeeld.  

 

Lukt het ons ook…? Om niet te oordelen? 

Oordelen hangt samen met hoogmoed, zegt Jezus. 

Met overschatting van jezelf. Met arrogantie en 

trots. 

Niet oordelen hangt samen met nederigheid. Met 

jezelf niet op de voorgrond plaatsen. Met een 

besef dat je fouten maakt. Wie zonder zonde is… 

En hij vertelt van een farizeeër en een tollenaar. 

De farizeeër die zichzelf heel wat vindt. En de 

tollenaar die zich het liefst onzichtbaar maakt, die 

zichzelf zondig noemt en bidt om Gods genade. 

 

Nederigheid – het wordt gezien als een van de 

belangrijke deugden. 

Ik bedoel nu niet de nederigheid waar Robert Long 

ooit een spotliedje op zong: “Dankbaar moet je 

zijn, nederig en klein”; een nederigheid die werd 

afgedwongen door gezagdragers in de kerk. 

Ik bedoel ook niet nederigheid die te ver gaat en 

zelfverachting wordt. 

Ik bedoel nederigheid in de eigenlijke zin. Jezelf 

niet de belangrijkste vinden. Niet egoïstisch zijn. 

Niet jezelf met anderen vergelijken en proberen 

als beste uit die vergelijking naar voren te komen. 

Dit zie je in de tollenaar. “Wees mij zondaar 

genadig,” bidt hij. 

En je hoort het in de woorden van Azarja.  “Wij 

zijn het geringste van alle volken geworden,” zegt 

hij. 

 

Een mooie deugd – nederigheid. 

Maar ik betrap mijzelf erop dat ik vaak helemaal 

niet zo nederig ben. 

Dat ik mezelf juist wel met anderen vergelijk. Dat 

ik het soms kennelijk nodig heb mezelf omhoog te 

steken. Dat soms mijn gevoel van eigenwaarde 

onvoldoende is. Waardoor ik in mijn verbeelding 

mezelf groter ga maken. Bij mezelf bedenk ik 

eerder dingen zoals die farizeeër: mijn versie van 

tweemaal vasten per week, mijn versie van het 

afdragen van een tiende van mijn inkomsten. Als 

ik luister naar Azarja, of naar wat Jezus over de 

tollenaar vertelt, bedenk ik: zo lukt het mij vaak 

niet. 

 

En toch, ook bij hen ligt het nog niet zo eenvoudig. 

Nederigheid heeft iets paradoxaals. 
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Die tollenaar, hoe nederig is hij als hij de volgende 

dag de draad van zijn werk weer oppakt en 

doorgaat met het afpersen van mensen? 

En Azarja – je hoort hoe hij zichzelf en zijn 

vrienden rekent tot de zondige mensen. Maar je 

hoort ook hoe hij als het ware zegt: wij drieën zijn 

degenen die het goede doen, we buigen immers 

niet voor het beeld; hopelijk is God genadig en 

worden dankzij ons ook anderen gered. Hoe 

nederig is dat…? Klopt hij zichzelf niet op de borst, 

net als de farizeeër? 

 

Het is een vorm van gevangen zitten. We komen 

hier niet los van. Is blijvende nederigheid wel 

mogelijk? Onze hoogmoed komt steeds weer om 

het hoekje kijken.  

Daarin zijn we als gelovigen niet anders of beter 

dan anderen – al doen we er tenminste ons best 

voor om hierover na te denken door hier op 

zondagmorgen te zijn, en proberen we niet onze 

kop in het zand te steken. We zoeken de stilte, de 

liederen, de teksten, de bezinning, om onszelf 

onder de loep te nemen. En hoewel we weten dat 

we dezelfde fouten maken als ieder ander mens, 

willen we er in elk geval niet onze ogen voor 

sluiten. 

 

Dan is het goed om te horen hoe Jezus de tollenaar 

als voorbeeld stelt. 

Natuurlijk weet hij dat die man niet vlekkeloos 

leeft. Dat hij in de tempel bidt om vergeving en 

genade – maar de volgende dag zijn dagelijkse 

werk weer voortzet, waarschijnlijk met de nodige 

corruptie. En toch wijst hij op hem als op een 

voorbeeld. 

 

Het gaat er dus niet om vlekkeloos te zijn. Het 

gaat erom dat je eerlijk durft te kijken naar jezelf. 

En dat je ziet wat je eigen tekortkomingen zijn. 

Dat je die onder ogen ziet. Dat je van tijd tot tijd je 

blik naar binnen richt. Dan ben je rechtvaardig in 

de ogen van God. Niet omdat je geen fouten maakt 

– maar omdat je erkent dat je ze maakt. 

Het is de biecht die hier vanouds gelegenheid voor 

bood. De biecht in pure vorm – binnen de 

protestantse kerken zijn wel stemmen opgegaan 

om die in ere te herstellen. 

 

Houden we die eerlijkheid vol – ook zonder de 

biecht? Hoe doen we dat? 

“Alleen als je je werkelijk bemind weet, kun je echt 

zien wat is,” schreef een kloosterzuster. 

Ze doelde daarmee op de ruimte die God ons 

biedt: dat hij je heeft gemaakt zoals je bent. Dat 

je goed bent zoals je bent. Het waren in het 

doopgesprek de gedachten van Marloes, die ik al 

noemde. 

Vanuit dat besef, zegt zuster Scholastica, vanuit 

het weten dat je bemind wordt, kun je met open 

ogen kijken naar jezelf. En hoef je jezelf niet 

steeds omhoog te steken – en daarmee anderen 

naar beneden te duwen. Kun je elk oordeel laten 

varen, want het is niet belangrijk meer.  

 

Het is het besef van Gods onvoorwaardelijke 

liefde. Een liefde die we telkens vieren als er een 

kind wordt gedoopt. Het is deze liefde die jullie, 

Marloes en Leon, ervoor doet kiezen om jullie 

dochter te laten dopen. Een liefde die ons vergeeft 

wanneer we fouten maken. En meer nog dan dat: 

een liefde die om je heen is, waar je ook bent, hoe 

je leven ook mag gaan. Liefde die je uitnodigt om 

daar volledig op te vertrouwen – zo volledig, dat je 

het niet meer nodig hebt om over anderen te 

oordelen of arrogant te zijn.  

Liefde die vrij maakt. 

 

 

Lied: “Dat wij onszelf gewonnen geven”: lied 816 

(t. René van Loenen, m. Niek Hermanides) 


