
zondag 3 maart 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jeremia 7, 1-15 
1  De HEER richtte zich tot Jeremia: 
2  ‘Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap: Luister naar de woorden van de HEER, 

Judeeërs; luister, jullie die door deze poorten naar binnen gaan om de HEER te vereren. 
3  Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit 

land blijven wonen. 
4  Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER ! De tempel van de HEER ! De 

tempel van de HEER !” 
5  Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, 
6  vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed 

vergieten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, 
7  dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders gegeven heb. Zo is het altijd 

geweest, zo zal het dan altijd zijn. 
8  Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten. 
9  Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden wierook voor Baäl en lopen achter 

andere goden aan, die jullie eerst niet kenden. 
10  En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze 

tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren! 
11  Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat 

jullie doen-spreekt de HEER. 
12  Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar ik mijn naam vroeger liet wonen, en zie wat ik er 

vanwege de wandaden van mijn volk Israël mee heb gedaan. 
13  Nu dan-spreekt de HEER -,omdat jullie al die gruweldaden plegen en ik telkens weer tot jullie 

gesproken heb maar jullie niet hebben geluisterd, omdat ik geroepen heb maar jullie niet hebben 
geantwoord, 

14  zal ik met deze tempel, waaraan mijn naam verbonden is en waarin jullie je vertrouwen stellen, 
en met heel het land dat ik jullie voorouders gegeven heb, hetzelfde doen als met Silo. 

15  Ik zal jullie verstoten, zoals ik jullie broedervolk, het nageslacht van Efraïm, verstoten heb. 

 
lied Liedboek 992   Wat vraagt de Heer... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 6, 39-49 
39  Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze 

dan niet beiden in een kuil? 
40  Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal 

hij de gelijke zijn van zijn leermeester. 
41  Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen 

oog niet opmerkt? 
42  Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen, ”terwijl je de balk in je 

eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp 
genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen. 

43  Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom 
goede vruchten voort. 

44  Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van 
doornstruiken geen druiven. 



45  Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht 
mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar 
loopt de mond van over. 

46  Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? 
47  Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar 

handelt: 
48  hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op 

rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het 
stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 

49  Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis 
bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen 
een bouwval overbleef.’ 

 
lied  Liedboek 313, 1.2.4.   Een rijke schat... 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---fout--- 

 

Een mens liefhebben, zo zei Fjodor Dostojewski,  

dat betekent, die mens zo zien  

als God hem had bedoeld. 

 

Maar het is misschien wel de vraag  

of we zo bij de bedoelingen van God stilstaan  

als we een ander mens in gedachten hebben.  

 

Misschien willen we ook helemaal niet altijd liefhebben.  

Soms hebben we gewoon zin om te zeggen  

wat er aan een ander niet deugt.  

 

Een van de meest voorkomende gespreksonderwerpen 

 zijn de andere mensen.  

Dus degenen die er net niet bij zijn.  

Over hen iets te vertellen is boeiend,  

vooral als dat minder vleiende zaken zijn.  

 

Een collega die het maar niet voor elkaar krijgt  

om haar kinderen te laten sporen?  

Ja, geen wonder, als je ziet hoe ze de jongens  

van begin af aan heeft verwend... 

 

Een vriend die maar geen nieuwe baan kan vinden?  

Ja, hij verkoopt zich gewoon slecht.  

 



Buurman een hartinfarct? Ja, geen wonder natuurlijk,  

zoveel als die rookt en heb je hem  

wel eens op de fiets gezien? Nou dan. 

 

We hebben deze dingen snel bij de hand,  

als het er om gaat fouten bij anderen aan te wijzen.  

 

Het heeft iets aantrekkelijks,  

een oordeel over een ander te hebben.  

Het geeft je het gevoel in ieder geval  

zelf aan de goede kant te staan.  

 

 

 

---kritisch--- 

 

Jezus, van wie we hier praktische woorden lezen,  

wilde inderdaad dat zijn volgelingen  

letten op elkaar.  

 

Maar dan wel in de goede zin.  

Jezus bedoelde: op elkaars welzijn letten.  

 

Als het om fouten of tekortkomingen gaat,  

dan moet je vooral op jezelf letten.  

 

Dus: letten op je eigen fouten  

en op het welzijn van de anderen  

- en niet andersom! 

 

Kijk kritisch naar jezelf en met liefde naar de anderen  

- zoals Dostojewski het zei:  

kijk naar een ander zoals die door God is bedoeld.  

Dat is meestal niet zoals die  

in de loop van de tijd geworden is. 

 

Kijk kritisch naar jezelf, zegt Jezus,  

want je hebt de handen vol aan jezelf.  

Je bent er nog lang niet aan toe  

om een oordeel over anderen te vellen.  

 

Wees tot zegen en oordeel niet! 

 

 

 

---is al--- 

 



Dat zijn de woorden van Jezus.  

 

Balk en splinter.  

 

U kent die woorden en hebt die vaker gehoord.  

 

En ik zeg u nu wel hoe Jezus dat bedoelde,  

en dat weet u ook wel.  

 

Maar ik ben niet vrij van het gevoel dat ik dit  

tegen u eigenlijk niet zo met nadruk hoef te vertellen.  

Wat de bedoeling is, weet u.  

 

En als u mij vraagt of ik u, zoals u hier zit, en voorzover ik u  

een beetje ken, zo tegenkom,  

namelijk met een oordeel over een ander  

- dan moet ik zeggen dat ik u zo eigenlijk niet ken.  

Niemand eigenlijk.  

 

Wat ik wel vaker meemaak is dat u zich inhoudt,  

en reageert in de zin van:  

laat ik maar voorzichtig zijn met oordelen,  

want ik ben ook geen heilig boontje...  

 

Dus ik ben niet vrij van het gevoel  

voor de verkeerde mensen te staan preken  

als ik u zeg dat u niet moet oordelen  

over een ander.  

 

Ja, of het moet zo zijn dat ik uw ware gezicht niet te zien krijg  

en u uw predikant niet alt te zeer wilt laten schrikken.  

Maar dat geloof ik niet.  

 

 

Misschien is het zo dat dat zelfinzicht waar Jezus op doelt  

toch voor velen van u niet vreemd is.  

Dat u de woorden van Jezus  

al verregaand ter harte genomen hébt.  

 

 

Je kunt het over de fouten van een ander hebben,  

maar de kans is groot dat je je eigen fouten  

dan niet ziet, terwijl die wel voor iedereen zichtbaar zijn.  

 

Je hebt het over een ander, maar je weet,  

je hebt zelf boter op je hoofd, zoals wij dat dan zeggen.  

 



Je maakt je in de ogen van een ander belachelijk  

als je wel kritisch naar een ander  

maar niet kritisch naar jezelf kijkt.  

 

Want die ander ziet heus wel dat je geen haar beter bent,  

alleen je stuurt nu de aandacht  

naar een ander toe, weg van jezelf.  

 

Het is een momentopname die je het gewicht van iets absoluuts geeft.  

 

Misschien hebben we dat inderdaad wel een beetje door,  

hoe belachelijk en beschamend dat eigenlijk is:  

 

oordelen over een ander en  

niets over jezelf zeggen.  

 

Zo oppervlakkig willen we niet zijn. 

 

 

 

---bevrijden--- 

 

Maar zijn we er al als we ons er redelijk van bewust zijn  

dat we geen reden hebben  

om over anderen te oordelen?  

 

Misschien komt de neiging tot oordeel over anderen  

wel via de achterdeur weer binnen  

als we die eenmaal buitengesloten hebben.  

 

Iedereen doet tegenwoordig aan bijscholing en  

verbetering van je professionaliteit.  

Daar hoort bij dat je goed kijkt naar jezelf.  

Het bewustzijn van je eigen rol en sterke en zwakke kanten,  

het weten te hanteren van je eigen persoon,  

zeg maar,  

het ontdoen van balken,  

kan ook tot gevolg hebben  

dat je je daarna weer bijzonder goed toegerust voelt  

om te kunnen ontdekken wat er bij anderen niet deugt.  

 

Een professioneel geschoolde blik  

voor wat anderen nodig hebben  

kan ook leiden tot een al te makkelijk oordeel over anderen.  

 

 



Je kan je zelfs verstoppen achter de waarheid.  

En in de zogen. waarheid een oordeel verpakken.  

 

In een van zijn laatste publicaties heeft Dietrich Bonhoeffer  

daarover nagedacht in zijn stuk  

"wat heet: de waarheid zeggen?" 

 

Hij vertelt over een leraar die ten overstaan van de hele klas  

aan een jongen vraagt: "is je vader een alcoholist?"  

Nee, zegt die jongen.  

 

Die vader ís een alcoholist.  

 

Maar, zegt Bonhoeffer, die leraar liegt  

en de jongen zegt de waarheid.  

 

Hij beschermt het gezin dat voor hem veel betekent.  

 

De leraar heeft niet het recht om daar tussen te komen,  

niet in het openbaar.  

Wat in het gezin gebeurt hoort niet in de klas.  

 

Bonhoeffer vat samen in de zin:  

wie zonder daartoe gerechtigd te zijn  

en zonder aanleiding spreekt is een kletskous.  

 

De waarheid zeggen kan alleen binnen een relatie  

die mij het recht geeft om te spreken.  

 

 

Welke rol speelt dat bij ons?  

 

Dat ons oordeel over iemand anders  

door anderen wordt gehoord?  

 

Voelen wij ons aangemoedigd juist dóór het feit  

dat er luisteraars zijn voor onze waarheid?  

Zoals bij deze leraar?  

 

En zou het idee een oordeel te spreken  

helemaal niet in ons op komen misschien  

als er geen luisteraars / toeschouwers waren? 

 

 

 

---zelfkennis--- 

 



Ken je zelf.  

 

Ken je motieven en drijfveren  

voordat je de mond opendoet over een ander.  

 

Je hebt genoeg om aan te werken, zegt Jezus eigenlijk.  

Je hebt de handen vol aan jezelf.  

 

Je bent nog helemaal niet aan de ander toe.  

 

Zelfkennis is voor een groot deel zelfkritiek.  

 

Geen al te gewaardeerde eigenschap tegenwoordig.  

 

Waar zovelen barstensvol eigen gelijk  

en met groot gemak iets vinden  

van wat een ander doet of zegt.  

 

De social media maken het je gemakkelijk  

om het te ventileren.  

 

Wat zou er van onze oordelen over anderen overblijven  

als er niemand was die ze kon horen? 

 

 

Ik denk dat Jezus dit bedoelt.  

 

Eerlijk zelfonderzoek en het inzicht dat we allen,  

maakt niet uit wie,  

op gelijke hoogte zijn.  

 

Dat het heel makkelijk is om een oordeel te vellen  

over de ander of over mezelf.  

 

Maar dat je daar niet bij kan blijven staan.  

 

In een sfeer van zelfrechtvaardiging en oordeel  

kom je niet tot verantwoordelijk handelen.  

 

 

 

---boom--- 

 

En daar is het Jezus wel om te doen.  

 

Een goede boom geeft goede vruchten.  

En een slechte boom slechte vruchten.  



 

Kritisch kennen van jezelf is geen luxe.  

 

Het is belangrijk dat je weet wat er speelt  

in het innerlijk landschap.  

 

Dat je daar de goede dingen invloed geeft.  

 

Want woorden die er uit je vandaan komen geven altijd weer  

wat er in je omgaat.  

 

Onze woorden, onze handelingen zijn geen losse dingen  

die je kunt doen of laten  

los van wie je diep van binnen bent. 

 

Met alles wat je zegt geef je iets prijs van jezelf. 

 

 

"Steeds weer heb ik ervaren" zo schrijft Mahatma Gandhi,  

dat het goede het goede wakkerroept,  

en het kwaad kwaad.  

 

Als de roep naar kwaad geen echo vindt,  

dan verliest het door gebrek aan voeding  

zijn kracht en gaat te gronde.  

Het kwaad kan alleen door kwaad worden gevoed.  

 

Verstandige mensen die dit begrijpen gingen dus  

op kwaad niet meer met kwaad,  

maar altijd met iets goeds reageren,  

en lieten zo het kwaad verhongeren." 

 

 

We hebben het nodig, ieder van ons,  

dat er goed en positief over je gedacht  

en gesproken wordt.  

 

Daardoor brengen we bij ons zelf en ook bij elkaar  

het goede teweeg.  

Eigenlijk kunnen we helemaal niet zonder deze houding onder elkaar.  

 

 

We moeten het hebben van deze ervaringen,  

en het is goed als we die ook  

met open ogen waarnemen.  

 



Dan gaat onze blik ook weg van de oordelen  

en richt zich op de dingen die we elke dag  

opnieuw ontvangen:  

ruimte om te leven als mens van God.  

 

 

Een mens liefhebben, zo zei Fjodor Dostojewski,  

dat betekent, die mens zo zien  

als God hem had bedoeld. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
 
lied Liedboek 841   Wat zijn de goede vruchten... 
 


