
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

Bij het voorbereiden van deze dienst moest ik denken aan krantenartikel van een paar weken 

geleden. 

Het ging over Angela Merkel, die eind van deze maand aftreedt als Bondskanselier. 

Vlak na haar geboorte in 1954 verhuisde zij met haar ouders van Hamburg naar Templin. 

Dat haar vader als dominee naar Oost-Duitsland verhuisde, lag niet voor de hand. 

Het was in ieder geval niet omdat hij communistische of zelfs maar socialistische sympathieën 

koesterde. 

 

Angela had daar dan ook niet altijd een makkelijke jeugd. 

Ze was op voorhand verdacht voor de Stasi. 

Ze leerde net als anderen vooral het belang van de samenleving voorop te stellen 

en haar eigen individuele belangen daar ondergeschikt aan te maken. 

Dat alles heeft er toe bijgedragen dat ze niet gehinderd wordt door een groot ego. 

 

Als kind was ze verlegen en hield zich op de achtergrond. 

Later als Bondskanselier hoeft ze evenmin op de voorgrond te treden. 

Ze is meer van de inhoud. 

Maar met haar niet al te grote ego kon ze haantjes als Poetin en Trump maar al te goed aan. 

 

Vandaag gaat het hierover, omdat we een uitspraak van Jezus gelezen hebben. 

De keuze van dat thema is niet van Jezus afkomstig. 

Hij pakt op waar zijn leerlingen in hun gesprekken zelf mee bezig zijn geweest. 

Maar Hij neemt het als aanleiding om hen iets belangrijks duidelijk te maken. 

 

"Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar". 

 

Met zo'n uitspraak kun je twee kanten op. 

Misschien hebt u het ook wel spontaan gedacht: 'Al te goed is buurmans gek'. 

 

Jezus heeft het mooi gezegd en het zou prachtig zijn als het zou kunnen. 

Maar zo zit onze wereld nu eenmaal niet in elkaar. 

Als je je zó opstelt in het leven, lachen ze je vierkant uit en maken ze misbruik van je. 

 

Misschien gaat het zo in het Koninkrijk van God, maar dat koninkrijk is er nu nog niet. 

En zolang moeten wij het gewoon doen op de manier zoals we het gewend zijn. 

 

Op die manier leg je deze les van Jezus dus naast je neer zonder dat je Hem tegenspreekt. 

Het is wel waar, maar het is nú, onder de huidige omstandigheden níet waar. 

 

Je kunt ook op een andere manier reageren. 

Je kunt jezelf fanatiek op het dienen storten. 

Je laat andere mensen altijd voorgaan, ook als ze voordringen. 

Je neemt altijd als laatste, dat wat overblijft. 

Je stelt je altijd volgzaam en bescheiden op. 

 

Maar ondertussen lach je in je vuistje. 

Als de anderen jou je gang laten gaan, ben jij hun in werkelijkheid de baas. 

Jij bent de laatste en ieders dienaar - dus jij bent de meeste in het koninkrijk van God! 

Zo maak je van Jezus' les een instrument om via een omweg alsnog te winnen 

en zo jouw doel te bereiken: het belangrijkste zijn. 

 

Hoe we het ook doen, wij proberen graag om Jezus en de bijbel voor ons karretje te spannen. 

Als iets ons niet past zeggen we: dat geldt niet voor ons, dat geldt niet voor deze wereld. 

En als we het toepassen, proberen we het zó in te passen dat wij er tòch beter van worden. 

Maar heeft u niet ook de ervaring dat je kunt winnen, maar dat het vóelt alsof je verliest?. 

 

En dat is het ook helemaal niet wat Jezus in zijn les van vandaag bedoelt. 



Jezus wil zeggen: je moet dat hele denken in 'hoog' en 'laag', 'groot' en 'klein' achter je laten. 

Je moet ophouden in 'heren' en 'knechten' te denken. 

 

Als je wilt weten hoe dat gaat moet je naar Jezus kijken. 

Na zijn doop riep God verrukt uit: "Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde". 

Jij beeldt mij precies uit onder de mensen - sprekend je Vader! 

 

En wat deed Jezus? Hij maakte zich dienstbaar aan iedereen die zijn pad kruiste. 

Dat was geen prestatie, geen verdienste - Hij deed het uit liefde. 

Niets was Hem te min om te doen. 

Niemand was Hem te min om aandachtig te ontmoeten. 

Hij deed dat uit liefde voor de mens. 

 

Hij zat aan niets vast dan alleen aan de dingen van zijn Vader. 

En heel de wereld is vol van de dingen van zijn Vader. 

Daarom diende Jezus zijn Vader met vreugde door zich alle mensen dienstbaar te maken. 

 

Waaraan zie je nu of je een stukje begrepen hebt? 

Daaraan dat het evangelie je zoveel vertrouwen in God geeft dat je klein durft te zijn. 

En dat je op die manier vrolijk verder kunt. 

 

Op die manier is er niets meer in deze wereld dat in zichzelf betekenis heeft. 

Goud niet, en geld niet, maar ook macht en aanzien niet. 

 

Alles ontleent zijn waarde aan de betekenis die het kan hebben in het koninkrijk van God. 

En wij kunnen de dingen die betekenis geven  -  door te dienen, vrolijk te dienen. 

 

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 


