
 

zondag 1 september 2019 in het Kruispunt 

 

 

 

lezing oude testament (lector) Deuteronomium 24, 17-22 

17  U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag 

u het overkleed niet in pand nemen. 

18  Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft 

bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen. 

19  Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet 

teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en 

wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. 

20  En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet 

nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 

21  En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. 

De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. 

22  Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te 

handelen. 

 

lied Liedboek 146 c, 1.5.6.   Alles wat adem heeft... 

 

lezing nieuwe testament (lector) Lucas 14, 1.7-14 

1  Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande Farizeeër ging, waar hij 

voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. 

 

2  Er was daar iemand met waterzucht. 

3  Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de Farizeeën: ‘Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?’ 

4  Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. 

5  En tegen de Farizeeën en wetgeleerden zei hij: ‘Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er 

toch meteen uit, ook al is het sabbat?’ 

6  En daarop hadden ze geen antwoord. 

 

7  Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de 

ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 

8  ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de 

ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, 



9  en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u 

beschaamd de minste plaats moeten innemen. 

10  Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u 

zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van 

iedereen die samen met u aan tafel aanligt. 

11  Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal 

verhoogd worden.’ 

12  Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd 

aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw 

verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen 

uitnodigen om iets terug te doen. 

13  Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en 

blinden uit. 

14  Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult 

ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ 

 

lied  Liedboek 991, 1.2.6.7.8.   De eersten zijn de laatsten... 

 

uitleg en overweging 

 

 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---waar ga je zitten?--- 

 

Als je naar de schouwburg gaat 

als je naar de bioscoop gaat  

als je naar het voetbalstadion gaat  

- nergens ga je achterin zitten. 

 

Nergens behalve in de kerk 

daar is de neiging groot om achter te beginnen. 

 



Hoe komt dat?  

Waarom zijn voorin de lege stoelen en niet achterin? 

 

Dat is geen verwijt,  

ik zou dat zelf ook zo doen als ik niet  

hier vooraan moest zijn. 

Ik heb het ook altijd zo gedaan, als ik kijk  

naar de tijd waar ik nog gewoon kerkganger was.  

 

In mijn jonge jaren speelde geloof ik  

wel het gevoel mee desnoods  

relatief ongemerkt weer weg te kunnen.  

Maar dat zal het, denk ik, niet zijn. 

 

 

In de kerk gaan de meeste mensen bij voorkeur achterin zitten. 

Past dat bij de kerk? 

Heeft het misschien te maken met wat we gelezen hebben? 

Heft de kerk zich in de loop van de jaren  

de woorden van Jezus ter harte genomen? 

 

Want Jezus zegt toch  

dat we niet de beste plaatsen moeten opzoeken  

en dat we beter nederig en bescheiden kunnen zijn 

in het kiezen van de plek. 

 

Nu heb ik nog niet meegemaakt dat er in de kerk iemand  

naar achter gestuurd is omdat die  

te ver vooraan zat,  

maar er is wel een tijd geweest  

dat je banken, meestal voorin, had  

voor de belangrijke mensen.  

Notabelen waren dat.  

Met gereserveerde plaatsen.  

 



Maar zouden de woorden van Jezus  

over het kiezen van de plaatsen  

hebben doorgewerkt  

zodat we in de kerk toch wat opletten  

en niet onszelf in de aandacht plaatsen? 

 

Echte ereplaatsen zijn er niet meer in de kerk.  

De tijd is voorbij dat je in de kerk door de plaats die je koos  

aangaf hoe belangrijk je jezelf vond.  

Er zijn alleen plaatsen waar je door minder mensen gezien wordt. 

 

 

 

---sabbat--- 

 

Jezus is uitgenodigd, zo hoorden we,  

bij een vooraanstaande Farizeeër,  

voor een maaltijd op de Sabbat.  

Sabbat, dat is: warm en feestelijk.  

Het leven vieren met elkaar. 

 

Maar bij deze maaltijd lijkt het niet zo gezellig te zijn.  

Er heerst een grimmige sfeer.  

Jezus wordt met argusogen gevolgd.  

Er is een sfeer van argwaan en wantrouwen.  

"Ze hielden hem in het oog".  

 

Tussen haakjes: eigenlijk is het best wel vreemd:  

Jezus wordt vaak uitgenodigd,  

en lang niet altijd is het gezellig,  

maar we horen nooit dat Jezus een uitnodiging afwijst.  

 

. 



 

Het wantrouwen komt overigens van twee kanten, 

Jezus maakt ook niet de indruk 

op zijn gemak te zijn;  

hij gaat ook precies in de gaten houden 

wie er waar gaat zitten. 

 

Dat is misschien ook wel verklaarbaar. 

Jezus had - Lukas 5 - bij Levi aan tafel gezeten 

met tollenaars en zondaars, 

en farizeeën hadden gemopperd:  

hoe kan hij dat doen? 

Toen bij het uitschot van de samenleving  

en nu hier aan tafel bij een notabel iemand. 

In de ogen van de farizeeërs is er dus alle reden voor argwaan. 

 

 

Met wie zit je aan tafel? 

Dat is eigenlijk iets heel teers en kostbaars. 

Aan tafel zijn vaak de rustpunten van de dag, 

aan tafel bedenk je de uitdagingen 

van de dag, de verwachtingen,  

de ervaringen, de gevoelens,  

de gedachten, bespreek je aan tafel. 

En ook  

de problemen waar je een oplossing voor moet vinden. 

 

Aan tafel neem je voedsel tot je;  

eten waar je van leven moet 

zonder dat kun je niet een dag, 

en alleen dat al maakt allen aan tafel tot gelijken. 

 

In tegenstelling tot de meeste dieren  

eten mensen samen. 

... -?- 

Ook feestjes in de familiekring vier je aan tafel. 



Een tafel maakt de mensen die erom heen zitten  

tot een gemeenschap. 

 

Aan tafel gebeuren er de belangrijke dingen  

in de relatiesfeer. 

Misschien dat daarom zoveel gesprekken van Jezus  

aan tafel plaatsvinden. 

Misschien dat hij daarom nooit een uitnodiging afwijst. 

 

 

 

---maatschappij--- 

 

Nu is het wel goed om te bedenken dat  

de maatschappij t.t.v. Jezus 

 iets anders in elkaar zat dan de onze.  

 

Over terughoudendheid, schroom en nederigheid  

dachten de Grieken heel anders  

dan wij vandaag.  

Van terughoudendheid en nederigheid 

moesten ze daar niets van hebben.  

 

Indrukwekkend moet je zijn,  

een gaaf lijf en een pienter brein. 

Het idee van Olympia. 

Nederigheid was een ondeugd. 

 

En het was niet alleen van voordeel,  

het was onvermijdelijk om bij hogergeplaatsten  

in de gunst te komen.  

Het kon van levensbelang zijn.  



Jezelf onderwaarderen werd eerder als zwakte  

dan als kracht gezien.  

Relatie, aanzien, status - daar draaide  

de samenleving van toen op,  

veel meer dan de onze die  

grotendeels uit onafhankelijke individuen bestaat.  

 

Op dit punt lieten Jezus en  

ook de eerste christenen  

een tegengeluid in de maatschappij horen.  

 

Volgens Jezus zit nederigheid dichter bij het echte,  

onvervalste, bij dankbaar en blij zijn.  

 

En het was het unieke kenmerk van de beginnende  

christelijke kerk dat je daar lid van kon worden  

door persoonlijke keuze  

- en niet door sociale status, zoals men dat gewend was. 

De kerk heeft dat volgehouden 

en het heeft waarschijnlijk 

in belangrijke mate bijgedragen aan haar groei. 

 

Maar hoezeer onze samenleving ook verschilt van die van toen,  

wij zijn ook afhankelijk van  

hoe anderen over ons denken,  

en hoe belangrijk ze ons vinden.  

 

Door te netwerken vergroot je je mogelijkheden,  

deuren gaan open of dicht  

door belangrijke andere mensen die je kent.  

 

En misschien zijn er bij ons ook wel feestjes waar we  

posities markeren. 

Bij kinderfeestjes proberen ouders  

elkaar vaak te overtreffen. 

Daardoor wordt de norm voor uitnodigingen  



weer een beetje hoger.  

Jij op mijn feestje - ik op jouw feestje.  

Je wilt niet onderdoen voor een ander. 

Niemand wil het, iedereen werkt er aan mee. 

En zucht onder de last. 

 

 

 

---koninkrijk--- 

 

Een tafel maakt de mensen die erom heen zitten  

tot een gemeenschap. 

Maar, zegt Jezus eigenlijk:  

dit is geen gemeenschap van vrienden.  

Dit is een verzameling van vijanden.  

 

Men houdt elkaar in het oog.  

Niemand vertrouwt een ander.  

Je nodigt uit bij wie je vermoed  

ook weer teruggevraagd te zullen worden,  

je markeert je positie.  

 

 

Maar zo is het niet de bedoeling, zegt Jezus.  

Zo had God de mensen niet bedoeld.  

 

God bedoelt de mensen anders:  

als een gemeenschap van gelijken  

die van hem en van elkaar ontvangen.  

 

God kijkt niet naar macht, kennis, positie, bezit en invloed,  

maar naar liefde, trouw, rechtvaardigheid.  

 



Zo zouden mensen moeten willen leven,  

dat zou hun verlangen, hun doel moeten zijn.  

Dat zou hen sieren.  

Dat zou hen tot vrienden maken,  

nu zijn het eigenlijk vijanden van elkaar. 

 

 

Daarom zegt Jezus tegen wie hem uitnodigde: 

Probeer het maar eens met anderen,  

met mensen die niets terug kunnen doen, 

die de investeringen in contacten niet gelijk kunnen trekken 

die je zeker niet terug zullen vragen op hun feest,  

want dat kunnen ze niet. 

Je zult zien: 

Dan heb je meteen een heel ander soort gemeenschap. 

Den heb je vrienden. 

Dan heb je een gemeenschap rond de tafel 

waar de mensen echt de weldaad kunnen genieten  

blij zijn met wat ze krijgen,  

en dat met open armen ontvangen, 

en niet zitten te denken aan hun status, rang of investering. 

 

 

Daarbij gaat het Jezus dus niet alleen maar  

om een lesje gastvrijheid.  

 

Hij heeft in wat hij zegt het beeld van  

het hemels koninkrijk voor ogen.  

God geeft, mensen ontvangen van God en  

delen met elkaar.  

Er is geen meer of minder, groter of kleiner,  

er zijn alleen maar ontvangers.  

Zo is het de bedoeling als mensen samen zijn. 

 

 

 



---avondmaal--- 

 

Daarom is het ook geen toeval dat er  

in een kerk altijd een tafel staat. 

 

Die staat hier niet omdat de dominee daar  

zijn spullen op moet leggen of  

omdat de bloemen ergens zichtbaar moeten staan. 

 

Maar als symbool voor de tafel van de Heer,  

een tafel die van de mensen die hier zijn  

een gemeenschap van gelijken maakt 

en ook symbool voor het inzicht dat we in de kerk 

het moeten hebben van aan tafel  

genodigd te zijn door de Heer. 

 

En dan niet van een gemeenschap waarin het spel 

van belang en status wordt gespeeld 

maar waar iedereen zich vooral  

als ontvanger ziet. 

 

We oefenen het bij de maaltijd van de Heer:  

een gemeenschap van gelijken,  

niemand ereplaats,  

niemand hoger verwachtend,  

want we zijn allen uitgenodigd door die ene Heer 

en dat maakt ons tot wie we zijn.  

 

En er is helemaal geen gedachte aan  

voor wat hoort wat  

en er is helemaal geen mogelijkheid  

om naar de gastgever iets terug te kunnen doen.  

 

We leven uit zijn genade zei men vroeger.  

Ik zou liever zeggen: we zijn ontvangers,  

en dat is onze waarde. 



 

 

Die tafel vraagt ons eigenlijk in elke dienst 

of wij willen leven als ontvangenden,  

en daardoor gelijken. 

 

Of we als gemeenschap  

ook een teken willen zijn,  

een soort belofte,  

dat het ervan komen gaat:  

de armen ook gevoed,  

gerechtigheid op aarde.  

 

Natuurlijk gaat dat in liturgische setting altijd beter  

dan in het harde bestaan van alledag,  

maar dit is wel wat we willen,  

zoeken, hopen, verkondigen  

- en waartoe wij ons laten uitdagen.  

 

 

De tafel vraagt: Hoe wil je leven? 

 

Wil je je plek in het leven veroveren of 

wil je je plek in het leven aanvaarden? 

 

Leef je met gebalde vuisten, of met open handen? 

 

De tafel zegt ons dat we onze waardering niet halen 

uit de rang die we innemen  

of de plek die we weten te veroveren 

maar onze waardering halen we uit het feit  

dat we uitgenodigd zijn, 

om te ontvangen en te delen. 

 



 

Amen. 

© Jan-Hendrik Kip 

 

 

stilte 

 

lied Liedboek 992   Wat vraagt de Heer... 

 


