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Zondag 8 oktober 2017 

 derde van de herfst  

 
 

Brieflezing: Efeziërs 4,1-6 

 

Lied: “Door God bijeen vergaderd”: lied 968, 2 

en 5 

 

Evangelielezing: Lukas 14,1-11 

 

Lied: “Wat zijn de goede vruchten”: lied 841, 1 

en 2  

 

Overweging 

 

Het evangelie maakt het ons niet makkelijk 

vandaag. Tenminste, niet als we zoeken naar een 

betekenis die het vandaag voor ons kan hebben. 

Eenvoudiger zijn de woorden van Paulus. Hij 

schrijft een brief aan de christenen in Efeze, 

maar de kans is groot dat dit een rondzendbrief 

is geweest. Dan werd hij dus in verschillende 

christelijke gemeentes voorgelezen. Net als nu 

bij ons. En hield Paulus hen en ons allen voor: ga 

de weg van jouw roeping, jouw persoonlijke weg 

met God. Die weg die voor ieder van ons weer 

anders loopt. Hoe weet je dan of je op de goede 

weg bent? Wat hoort er bij die weg, als die voor 

iedereen weer anders is? Nou, daar is wel iets 

voor aan te wijzen. Bij die weg horen 

bescheidenheid; zachtmoedigheid; geduld; en 

dat je de ander verdraagt uit liefde. 

Ik denk aan Franciscus van Assisi. Het rijke leven 

thuis liet hij achter zich. Hij vond dat hij een 

andere weg moest gaan, niet die van koopman. 

Eerder een weg die te maken heeft met de 

eigenschappen die Paulus opsomt. Een mens die 

leefde met aandacht. Voor mens en dier. Een 

mens, op zijn manier op weg met God. 

Ik denk ook aan Eberhard van der Laan. 

Geduldig schijnt hij niet altijd te zijn geweest, hij 

kon goed driftig worden. Maar 

verdraagzaamheid, die stond bij hem hoog in het 

vaandel. Een betrokken mens was hij, met hart 

voor de stad. Een man die een brug sloeg tussen 

verschillende achtergronden en culturen. Een 

mens, op zijn manier op weg met God. 

 

Maar dan het evangelie…  

Oké, dat eerste stukje, daar hoef ik eigenlijk niks 

over te zeggen. Dat spreekt voor zich. Als 

iemand in nood is en jij kunt hem helpen, dan 

doe je dat toch? Dat doen we toch allemaal? 

Ongeacht waar je mee bezig bent of wat voor 

dag het is? Mooi dat het hier niet alleen om een 

mens in nood gaat. Ook een dier in nood is het 

waard geholpen te worden, zou ook Franciscus 

zeggen. 

Ik moet denken aan die bruidegom die in zijn 

trouwpak in een sloot sprong om een kind te 

redden. Als je ervoor staat, doe je het. 

 

Maar dan de kwestie van die ereplaatsen. Niet 

eenvoudig om daar in te komen. Wat is dat, 

jezelf de ereplaats toe-eigenen? Wanneer doen 

we dat? 

De meesten van ons willen helemaal niet op een 

ereplaats zitten. We zijn tevreden met een plekje 

in het midden. Sterker nog, we zijn vaak liever 

onzichtbaar. Zeker als de kans bestaat dat je een 

beurt krijgt. Zoals hier in de kerk in het gesprek 

met de kinderen. Gelukkig zijn dan de 

ambtsdragers als eerste de klos. 

Een vriendin vertelde me hoe ze een keer 

voorging in een kerk in Groningen. De consistorie 

was zo mogelijk nog monumentaler dan de kerk 

zelf. Voor de dienst dronken de ambtsdragers en 

de predikant er een kopje koffie. Het sprak 

vanzelf dat de predikant daarbij op een soort 

troon aan het hoofd van de tafel zou zitten. 

Ereplaatsen zijn vaak niet wat we ambiëren. 

 

Waar gaat het hier over? 

Ik denk dat we pas dichterbij de tekst komen, 

wanneer we zien hoe het hier gaat over eer – 

even los van de plaats die daarbij zou horen. 

Over eer en aanzien gaat het. Het zijn labels. 

Labels die een ander je toekent. 

En wat kunnen ze veel bepalen! Wat kunnen ze 

je meeslepen. In een gesprekskring merkte ik 

dat verschillenden die ouder zijn, hier wat los 

van raken. Voor hen is soms de tijd gekomen om 

hier wat meer ontspannen mee om te gaan. Maar 

zo is het voor hen niet altijd geweest en zo is het 

niet voor onze samenleving als geheel. Wil je 

succes hebben in je werk of in je sociale netwerk, 

wil je gezien worden, dan ben je aangewezen op 

hoe anderen over je denken. Dat maakt dat je 

jezelf gaat vergelijken met anderen. Hoe doet hij 

of zij het? Kan ik het wel net zo goed? Kan ik het 

misschien beter…? 

Lukas schrijft vast niet voor niets dat Jezus gaat 

eten bij een vooraanstaande farizeeër. Hier 

wordt meteen de toon al gezet. Deze man is 
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belangrijk, staat er. Hij is rijk. Hij doet het beter 

dan anderen, hij is succesvol. Hij heeft status. 

Vaak verwarren we status en succes in de 

maatschappij met geluk. We denken dat we er 

blij van worden, wanneer de wereld ons ziet als 

geslaagd. We denken dat we er blij van worden, 

als we in de ogen van anderen belangrijk zijn. 

Maar is dat wel zo? Legt dat niet juist nog meer 

druk op ons, omdat je die status wilt behouden? 

En word je daar wel gelukkig van? Het kan 

maken dat je juist verkrampt raakt; bang om af 

te gaan, te falen. Want er is veel dat je omhoog 

moet houden van jezelf. 

 

Laat je niet hierdoor leiden, zegt Jezus. Je kunt 

ervoor kiezen hier niet aan mee te doen. Je kunt 

hier vrij van zijn. 

En hij zegt nog iets diepers. “Wie zichzelf 

vernedert, zal verhoogd worden,” zegt hij. 

Je kunt dat makkelijk verkeerd verstaan. Jezelf 

vernederen, dat doen we allemaal. We 

onderschatten onszelf voortdurend. Dat is 

precies de reden waarom we ons steeds met een 

ander meten om te zien of we het wel goed 

doen. En waarom we ons soms groter voordoen 

dan we zijn. 

Vernederen, het Griekse woord tapeino, kun je 

beter vertalen met: je neerbuigen. Je weten te 

buigen. Het is een geestelijke houding. Niet 

verwaand zijn, niet met je hoofd in de wolken 

lopen, maar je hoofd weten te buigen. In 

sommige kloosters oefenen de broeders en 

zusters zich hier voortdurend in. Ze kijken niet 

recht vooruit, maar schuin naar voren, naar de 

grond. Omdat ze zichzelf steeds willen inprenten: 

het is God die ons alles geeft. Onze hoop is 

gevestigd op de Eeuwige. Niet op een kracht 

vanuit onszelf, want alles in mij komt van God. 

Jezelf vernederen, dat wil zeggen: nederig zijn. 

Je hoofd niet buigen voor onrecht, maar voor de 

grootheid van God in wiens hand wij zijn 

geborgen. 

Ik vraag me af: zou vanwege dit neerbuigen dit 

verhaal van Lukas beginnen met de genezing van 

iemand met waterzucht? Jezus buigt zich naar 

hem toe. Hij voelt zich niet boven hem verheven. 

Ook wanneer je iemand uit een put wilt halen, 

zul je je moeten buigen. Diep voorover. Anders 

bereik je die ander of dat dier nooit. 

 

Jezelf vernederen, jezelf neerbuigen – het is niet 

iets waardoor je door anderen gezien wordt. Net 

zomin als door die eigenschappen die Paulus 

noemt: bescheidenheid; zachtmoedigheid; 

geduld; en dat je de ander verdraagt uit liefde. 

Het zijn geen voorgrondeigenschappen. Maar wat 

een vrijheid kan het geven als je al dat andere 

kunt laten zitten! Als je je niet meer druk maakt 

om succes. Om eer. Om aanzien. 

 

Wanneer een mens of een dier in een put 

gevallen is, is er geen tijd om je druk te maken 

over de vraag hoe anderen naar je kijken. Dan 

moet je handelen. Dan ben je even helemaal vrij 

van die vragen naar status, aanzien en succes. 

Net als die bruidegom die in zijn mooie pak in 

het water sprong om een kind eruit te halen. 

Ik denk dat het zo ook was voor Eberhard van 

der Laan. Zijn passie was zijn stad en vooral, de 

verbondenheid tussen mensen in die stad. Hij 

fulmineerde tegen onrecht. Bij hem denk ik: hij 

kwam een heel eind in het loslaten van wat met 

eer, aanzien en succes te maken had. En bij 

Franciscus denk ik dat ook. 

Zo buigt ook God zich naar ons toe. Zo vindt hij 

ons, hoe onzichtbaar en klein wij ook mogen zijn 

in de ogen van mensen. 

 

 

Muziek 

 

Lied: “En wie zijn ziel niet prijsgeeft”: vers 3 en 

4 van lied 841 

 

 


