
 

OVERDENKING 

 

Dit beeld kreeg ik deze week door iemand toegestuurd. Ieder in 

zijn eigen hokje, aan zijn eigen roer, afgesloten van de 

buitenwereld en van elkaar, levend in een vacuüm. In dezelfde 

ruimte, maar er is geen enkele vorm van contact. Niemand die de 

ander aanspreekt.  

Het kan een beeld zijn van het gevaar dat we lopen in deze tijd, 

misschien in het bijzonder door de situatie rond Corona met die 

gedwongen afstand, dat we het contact en de feeling met elkaar 

verliezen en ieder in een eigen bubbel leven. 

Onze tekst gaat juist over hoe je wel in contact kunt staan met 

elkaar, en over elkaar aanspreken op wat niet goed gaat. Als een 

van je broeders of zusters tegen je zondigt moet je die daarover 

onder vier ogen aanspreken hoorden we Jezus zeggen. 



Hebt u, heb jij dat wel eens gedaan, iemand aanspreken op iets 

dat niet oké was? Heel direct die persoon zelf, zonder eerst met 

een ander over diegene te spreken?  

Meestal zijn we er beter in om met anderen over iemand te praten 

dan met diegene zelf. Ik vind het niet fijn om toe te geven, maar ik 

herken die neiging zeker bij mezelf. Hoe komt dat toch, dat we het 

zo moeilijk vinden om iemand aan te spreken? 

Is het dat we twijfelen aan onze eigen beleving en daarvoor 

bevestiging zoeken bij anderen? Ons afvragen: ben ik soms gek, 

overgevoelig, zie ik het wel goed?  

Of is het omdat we bang zijn als we iemand aanspreken dat we 

diens sympathie zullen verliezen? Dat we boosheid en onbegrip 

zullen oogsten en er niets mee op zullen schieten? Dat we als 

verliezer uit de strijd zullen komen?  

Of vinden we misschien dat we bij onenigheid de rol van de minste 

dienen in te nemen en stellen we er een eer in zoveel mogelijk te 

kunnen verdragen? Of zit er nog weer iets anders achter?  

We zijn de lezing niet voor niets begonnen met de eerste drie 

verzen van dit hoofdstuk. Daar wordt door de leerlingen aan Jezus 

de vraag gesteld wie eigenlijk de grootste is in het koninkrijk van 

de hemel. 

Waarmee de wortel van het probleem meteen wordt blootgelegd. 

Onze eeuwige zucht om beter uit de bus te komen dan een ander. 

IJveriger, edelmoediger, verdraagzamer, moediger, eerlijker, meer 

recht voor zijn raap, het maakt niet uit wat voor deugd je kiest, als 

het maar iets is waarin je je kunt onderscheiden van een ander, 

waarin jij beter bent. Dus is het nodig dat die ander minder ijverig, 

edelmoedig, verdraagzaam, enz is. En dan is het eigenlijk veel 

beter dat die ander zijn of haar fouten houdt in plaats van zichzelf 

te verbeteren veranderen en jou misschien in de schaduw te 

stellen.  

Met elkaar over de fouten en tekortkomingen van een ander 

spreken kan een subtiele manier van zelfverheffing zijn: zo ben ik 

dus niet. 

Wie is de grootste in het koninkrijk van het koninkrijk? Als het 

verlangen de grootste te zijn leidend is, is een ander aanspreken  

op wat hij of zij niet goed doet een uiterst gevaarlijke 

onderneming.  



Als dat gebeurt vanuit morele superioriteit: dat jij beter weet wat 

goed is dan die ander, dat jij je een oordeel over die ander mag 

aanmeten, kun je er donder opzeggen dat het niet goed gaat. 

Als je niet verandert en wordt als een kind dan zul je het 

koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan zegt Jezus tegen 

zijn leerlingen. 

Voordat je iemand aanspreekt zul je altijd eerst jezelf moeten 

aanspreken en je afvragen wat jou precies drijft. Eerst zul je elke 

aanspraak op een superieure positie los moeten laten. Jezelf 

radicaal bevrijden van ieder denken in groter, beter, 

bewonderenswaardiger. Het gesprek heeft alleen kans van slagen 

als het wordt aangegaan op grond van volstrekte 

gelijkwaardigheid, de gelijkwaardigheid van het Koninkrijk. En dat 

betekent dat je weet dat jij zelf ook niet heilig bent. 

De afgelopen week was er heel veel te doen rond de bruiloft van 

minister Grapperhaus. Op die bruiloft hield hij zichzelf niet aan de 

Coronaregels die hij zelf aan anderen voorhoudt. Onze premier 

verdedigde in de laatste persconferentie zijn minister met de 

woorden: ook wij zijn mensen, ook wij maken ook fouten, we zijn 

niet heilig. We zijn zoals jullie, wij zijn niet moreel superieur. 

Dat klinkt eerlijk, sympathiek, en reëel dat lijkt op die 

gelijkwaardigheid van het Koninkrijk. Maar toch voelen we denk ik 

dat er iets wringt, en dat is in het kamerdebat dat volgde ook wel 

gebleken. 

Je mag een minister, dienaar van het volk, toch aanspreken op de 

normen die hij zelf aan anderen voorhoudt? Ja mag van zo iemand 

toch iets verwachten?   

Ik denk dat het in deze lezing daar om gaat, om de vraag wat je 

van jezelf en van de ander mag verwachten, om waarden die je 

met elkaar deelt. Het gaat niet gaat om mijn persoon, of jouw 

persoon, maar juist om iets dat boven dat strikt persoonlijke 

uitgaat. Iets gemeenschappelijks dat je samen hoog hebt te 

houden, en dat verbrokkelt als het niet meer mogelijk is elkaar 

daarop aan te spreken. 

Aanspreken niet vanuit de hoogte, niet vanuit een misplaatst 

gevoel van eigen morele superioriteit, maar vanuit dat besef van 

wederkerigheid van het Koninkrijk. Iemand zo aanspreken 

betekent in feite dat je iemand hoog acht en serieus neemt en dat 

je ook jezelf hoogacht en serieus neemt. Zou onze schroom om 

iemand aan te spreken op iets dat niet goed is er misschien mee te 

maken kunnen hebben dat we onszelf te weinig serieus nemen? 



Tot drie keer toe wordt hier het middel van het gesprek 

aanbevolen. Er gebeurt nog helemaal niets anders dan praten. 

Eerst onder vier ogen, dan met twee getuigen en dan pas als 

gemeenschap in zijn geheel. En een echt gesprek is altijd 

wederkerig, het vraagt van beide kanten dat je je openstelt en 

bereid bent echt te luisteren.  

En hoe goed is het als dat gebeurt. Hoe vaak wordt door een 

gesprek het beeld dat je eerst had toch weer net een beetje 

anders, komen er dingen naar voren die je niet wist, had je je al 

een oordeel gevormd dat je bij moet stellen. Ieder goed gesprek 

brengt iets van beweging en verandering te weeg. 

In dat gesprek staat er wel iets op het spel. Je mag iets van elkaar 

verwachten, gelukkig wel. Er zijn waarden waarvoor je elkaar 

nodig hebt om ze bindend te laten zijn, als je dat loslaat zijn ze 

weg. Wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel 

bindend zijn zegt Jezus. En omgekeerd.  

Twee of drie, dat is daarvoor al genoeg, die vormen samen al een 

gemeenschap. Volgens mij ligt daarin de kern van deze tekst, het 

woord gemeenschap. En dat is het tegenovergestelde van het 

plaatje in het begin. Door de waarden te schenden die de 

gemeenschap samenbinden, door vertrouwen te beschamen, door 

zichzelf te bevoordelen ten koste van een ander, brengt iemand 

schade toe aan de gemeenschap. Wie daar op geen enkele manier 

op aanspreekbaar is, plaatst zichzelf buiten de gemeenschap. 

Zometeen zullen we hier een wisseling van voorzitter van de 

kerkenraad zien. Die kerkenraad is er om de gemeenschap, dat 

wat ons met elkaar verbindt te laten bloeien en te versterken. Dat 

is de taak van een voorzitter, maar niet alleen van een voorzitter, 

het is de taak van ieder die bij die gemeenschap hoort. We nemen 

vandaag ook met pijn in het hart afscheid van Jannetta 

Schoemaker, die in onze gemeenschap vele jaren de rol van 

gastvrouw heeft vervuld en zich op haar manier heeft ingezet voor 

de gemeenschap, waarvoor we haar vandaag willen bedanken. 

Sommige van u zijn daar vandaag speciaal voor gekomen en dat is 

mooi, ook dat is een daad van gemeenschap. 

Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun 

midden zegt Jezus. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, hoorden we 

zingen: waar mensen in liefde met elkaar verbonden zijn, daar is 

God. God Zelf bestaat uit de gemeenschap van Vader, Zoon en 

Geest, die oneindig op elkaar betrokken zijn. Zoals op aarde, zo 

ook in de hemel. En omgekeerd: zoals in de hemel zo ook op 

aarde. Dat het zo moge zijn. 



 

 

 

 


