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Lukas 14,7-11 – 'Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden' (BWV 47)

30 september 2018 – ds. Rienk Lanooy

Gebed om ontferming
'O Heer... 
ik houd mijn hart
van hoogmoed vrij'
zongen we
maar we weten eigenlijk 
niet van elkaar
misschien wel niet
van onszelf
hoe wij dat zongen:
als een gegeven
omdat het zo is
of als een diep verlangen
dat het zo zal zijn
als een taak
om aan te beginnen
of als een groot
en onbereikbaar ideaal – 
hier
is er de rust
en de vrijheid
om daarover na te denken
en we doen dat
in het licht
van uw woord
dat hier gesproken
en gezongen wordt
en wil resoneren
in ons innerlijk
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Echt hoogmoedig
zijn we natuurlijk niet
… vinden we
maar achter de façade
van ons gemaskerd gemoed
gaat misschien
toch meer schuil
aan oordeel
en afstandelijkheid
dan we voor waar
willen houden
maar soms
lukt het
om daar doorheen
te breken
dan is er 
oprechte aandacht
en ervaren we
hoe bevrijdend 
het kan zijn
als iemand ons
aanvaardt
zoals we zijn
zoals Gij dat
doet
telkens weer
en daarom bidden wij U;
Heer, ontferm U...

Dat de aarde 
in nood is
onze voetstap
te groot
onze zorg 
te klein,
dat wij weten 
van honger en dorst
oorlog en gevangenschap
ziek-zijn en onmacht
verlies en verlatenheid
het maakt moedeloos
en waar 
vinden wij
de ware vrijheid
om de hoogmoed
te weerstaan
dat het niets 
met ons zelf 
te maken heeft?
Hier proeven we 
er iets van
en verzamelen we moed 
in uw voetsporen 
te gaan
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Bij de lezing
Waar de cantate van deze dag begint, daar eindigt de lezing van deze morgen. Lukas vertelt dat het 
Sabbat is en dat Jezus bij een vooraanstaande Farizeeër is uitgenodigd voor de maaltijd. Hij is er niet 
alleen, andere gasten zijn er ook en hun gedrag leidt tot het volgende verhaal...

Preek
De cantate van vanmorgen heeft een nogal barokke tekst: overdadig, contrastrijk, ja, hier en daar ook 
nogal drastisch. Ze is afkomstig uit een jaargang cantateteksten die Johann Friedrich Helbig voor de 
kapel van het hof van Eisenach schreef. Telemann gebruikte Helbigs teksten met enige regelmaat, maar 
Bach heeft, voor zover wij weten, maar één tekst van Helbig gebruikt en dat betreft de cantate van 
vanmorgen. Misschien is het de enige tekst van Helbig die Bach kende; of was hij niet zo gecharmeerd 
van Helbigs – laten we het voorzichtig zeggen – poëtisch enigszins schamele en inhoudelijk nogal 
drastische tekst?

We weten het niet, maar als we de tekst straks meelezen en de bas horen reciteren dat wij drek, stof, as 
en aarde zijn, een worm die zich opblaast, en op onze falie krijgen: 'Ga je schamen, doe boete, de duivel 
gelijk ben je' dan kun je je iets voorstellen van een mogelijk voorbehoud bij de cantor uit Leipzig. Het 
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zijn niet de teksten die we zelf zouden gebruiken en wat meer is: er klinkt ook iets mee wat in die dagen 
een rol speelde: de macht van God erkennen is ook aanvaarden dat je je niet verzet tegen de macht van 
overheid, koning en kerk. Schik je in je rol, jij kleine mens, wees nederig en ken je plaats. Niet bepaald 
in overeenstemming met wat we weten van Bachs temperament.

Ja, dan is het natuurlijk de vraag of dat bijbelwoord waarmee de cantate begint, daarmee wel recht 
gedaan wordt. Het luidt: Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal 
verhoogd worden (Lukas 14,11). En misschien is het ook niet toevallig dat Jezus zijn verhaal er niet mee
begint, maar er mee eindigt: het is geen losse tegeltjeswijsheid die onder alle omstandigheden waar is, 
maar het is de conclusie van een klein verhaal waarin alle nuances meewegen en samenkomen in die 
afsluitende zin: Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd 
worden. En in dat kleine verhaal gaat het niet om: 'ken je plaats' maar eerder om: 'wees een vrij mens!'

Nu, wat eerst gezegd moet worden is dat het bij dat vernederen niet gaat om jezelf de grond in boren, de 
put in praten, bij voortduring zeggen, denken en uitstralen: sorry, dat ik er ben, sorry, dat ik er ben. En 
ook niet dat anderen dat van je zeggen of denken. Daarmee heeft het evangelie niets van doen ook al is 
het er, tot in de cantate van vandaag, soms wel voor gebruikt. Letterlijk gaat het om 'je klein maken', 
'jezelf niet opblazen', werkelijk bescheiden zijn, dus net iets anders dan de monnik die met veel poeha 
terugkeerde in zijn klooster vanwege zijn pasverworven eerste prijs in de wedstrijd bescheidenheid.

Jezelf klein maken, heeft hier te maken met de vrijheid vinden om je niet in beslag te laten nemen door 
wat er niet toe doet, door de randzaken van het bestaan. U moet weten: Jezus vertelt dit verhaaltje in een 
serie verhalen en gelijkenissen die Lukas laat beginnen met te zeggen dat het Sabbat is, de zevende dag 
van de week. En Sabbat betekent zoveel als 'van ophouden weten', vrij worden van alles wat je dag in 
dag uit, 24/7 zoals dat dan heet, in beslag neemt. Een dag springt er uit, 24/6 dus, waarop je al je heilig 
en minder heilig moeten kunt loslaten (in de hoop dat dat ook doorwerkt in die andere zes dagen). En op 
die Sabbat, die dag 'van ophouden weten' is Jezus genodigd aan de tafel van een vooraanstaande 
Farizeeër. En hij kijkt toe en ziet dat de andere gasten helemaal niet van ophouden weten. Hij ziet hoe ze
de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Wat ze doordeweeks doen, doen ze ook op de Sabbat: ze worden in 
beslag genomen door hun zoektocht naar status. Hun zijn de woorden 'Sorry, dat ik er ben' vreemd. 
'Word ik gezien!' lijkt hun devies te zijn en ze stiefelen bij binnenkomst onmiddellijk naar de 
ereplaatsen, druk bezig om zichzelf zo gunstig als mogelijk te positioneren t.o.v. de ander. Het mag dan 
wel Sabbat zijn, maar vrij zijn ze niet van alle menselijke trivia.

Ik moet denken aan Tolstoj. Als hij wereldberoemd en rijk is geworden na het schrijven van Oorlog en 
Vrede en Anna Karenina beschrijft hij in zijn boek Mijn biecht (1882) hoe hij tot dan toe alle 51 jaren 
van zijn leven niet volgens zijn eigen waarden of die van God leefde, maar volgens die van de 'society' 
en hoe rusteloos hem dat maakte. Al die tijd was hij bezig om sterker, beroemder, belangrijker te zijn, in 
bijbeltaal: om de ereplaatsen voor zichzelf te kiezen. Zoals anderen om hem heen dat ook deden. 'Goed', 
schrijft hij, 'dan heb je zesduizend desjatina land... en driehonderd paarden, maar wat dan? […] Goed 
dan, je zult beroemder worden dan Gogol of Poesjkin of Shakespeare of Molière, of alle andere 
schrijvers op aarde – maar wat betekent dat? Ik kon geen enkel antwoord verzinnen.'

En wat voor Tolstoj geldt, – hoe vrij ben je? – geldt misschien ook voor ons. Vorige week vertelde 
Damiaan Denys in een interview dat we in een tijd leven waarin we soms teveel van het leven 
verwachten. De druk op de psychiatrie/psychologie is enorm, omdat we altijd maar gelukkig willen zijn. 
Controle is de nieuwe deugd. Als we elkaar vragen hoe het gaat, antwoorden we wel met: 'alles onder 
controle'. Niets mag aan het toeval worden overgelaten, kinderen spelen nauwelijks meer buiten, mogen 
niet met de fiets naar school maar worden gebracht met de auto; protocollen, voorschriften, procedures 
reguleren het werk, alles moet leuk zijn, een evenement, een belevenis (liefst een 'stukje belevenis') en 
de eerste herfstblaadjes die schuchter op de aarde vallen worden onverwijld door de eerste de beste 
bladblazer op een hoop geblazen. En waar ligt de vrijheid om soms – even aan dit zelfgecreëerde 
verwachtingsmanagment te kunnen ontsnappen?
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Kies dan niet de ereplaats, vertelt Jezus zijn tafelgenoten, als je wordt uitgenodigd voor een bruiloft, 
want misschien is er iemand anders die nog eerbiedwaardiger is dan jij. Want hoe lastig is het om dan 
een stap terug te moeten doen, voor het oog van iedereen. In een schaamtecultuur als die in het oosten 
van die dagen speelt eer immers een grote rol. Maar vertaald naar onze tijd kun je zeggen: ontspan, laat 
je dag, je humeur, je welbevinden niet voortdurend geketend worden door de honger om gezien te 
worden, belangrijk te zijn, het verschil te maken.

De afgelopen week waren er twee presidenten van de VS in de media aan het woord. Ik zal geen namen 
noemen: de een sprak tot de VN dat zijn regering meer had bereikt in twee jaar dan zo'n beetje iedere 
andere regering in de geschiedenis van de VS. Laat ik het zo zeggen: en iedereen lachte hem vriendelijk 
toe. De ander vertelde in een interview dat het goed is jezelf bij tijd en wijle af te vragen: wat telt? Om 
daarop te antwoorden: 'Ik weet zeker: als ik op mijn sterfbed lig, dan denk ik aan de momenten dat ik de 
hand van mijn dochters vasthield en ze meenam naar het park, niet aan de Democratische conventie van 
2004, niet aan het klimaatakkoord van Parijs.'

Jezus preekt hier niet het oordeel (daar lijkt het bij de cantate meer op), maar hij wijst in de richting van 
de vrijheid die je als mens gaat ontdekken als je je klein kunt maken, als je in alle vrijheid op de 
achterste bank van het leven kunt plaatsnemen. En dat begint al klein. Je fouten toegeven werkt heel 
verfrissend, maar ook louterend en bevrijdend. Maar lastig is het ook. Want er spelen belangen mee, 
beurskoersen, carrière en eer, angst en onwil. We zien het in de sporter die moeite heeft om zich klein te 
maken, de politicus om vrij te zijn, de manager om zich zonder angst in haar bedrijf te bewegen, de 
partner om het falen toe te geven, in onszelf als we ons niet willen laten kennen. Terwijl je weet dat je 
excuus maken, de ander de mogelijkheid geeft om te vergeven en met elkaar een nieuwe start te maken. 
Wie zichzelf klein maakt, die zal verhoogd worden zegt Jezus.

En dan? Gaat het hier dan vooral om de constatering van een algemene waarheid. Iets in de trant van 
'Hoogmoed komt voor de val'? Nu ja, dat zou op zichzelf al wat zijn, maar uiteindelijk gaat het hier niet 
alleen over ons, maar over Jezus zelf. Zachtmoedig ben ik en nederig van hart (Matteüs 11,29), zegt hij 
bij Matteüs. En de bas reciteert soortgelijke  woorden ook: 'om onzentwille werd hij nederig en gering'. 
Maar hij is dat niet door te zeggen 'sorry, dat ik er ben', maar heel zelfbewust door zich klein te maken: 
mens te worden, zijn leerlingen te dienen, voeten te wassen, trouw te blijven aan zijn taak om de mensen
vrij te maken van hun onvermogen, trouw door het oordeel van de mensen heen tot de dood. 

En dat is niet in tegenspraak met zijn kracht. Het ís zijn kracht! 'Deemoed stamt uit Jezus' domein' zingt 
de sopraan straks. En deemoed betekent letterlijk: de moed om te dienen. Je klein maken, is niet slap, je 
hebt er moed voor nodig. En daarmee lijkt hij sprekend zijn Vader. 

Vaak wordt er over God gedacht in termen van macht en grootheid. God is groot wordt er her en der 
geroepen, bij de overwinning. Maar het is een grootheid die ons ontsnapt. Deus semper maior, zei 
Augustinus al, God is altijd groter. Maar die grootheid, die macht, vertellen de verhalen ons, is bijna 
altijd verbonden met/gekwalificeerd door zijn liefde, met zijn trouw, met zijn vermogen om met ons 
onvermogen om te gaan, met zijn moed om het te wagen met deze aarde en wie er wonen. God is groot 
omdat Hij klein wil zijn, een kleine mensengod met een voorliefde voor kleine mensen, de vredestichter,
de mantelzorger, de ontroostbare, de mens die geklemd in de kaders van het leven zoekt naar vrijheid.

Om terug te keren bij Tolstoj: als hij zich afvraagt waar al zijn hang naar status, naar de beste plaatsen 
goed voor is en geen enkel antwoord kan verzinnen, wordt hem een antwoord aangereikt in de navolging
van Christus. Dat maakt van hem voor de rest van zijn leven een vrij mens. Daarin ligt ook de betekenis 
van dit kleine verhaal over je klein maken en groot worden: dat je een vrij mens wordt op de manier van 
Jezus zelf. Door je klein te maken en daardoor groot te worden, door hem na te volgen. Imitatio Christi 
heet dat, navolging van Christus. En laat Bach dat nu ook, door de tekst van Helbig heen, gezien hebben.
Kwistig strooit hij door de cantate allerlei imitatie-motieven, kleine herhalingen van de hobo die de 
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strijkers volgt en het koor dat het orkest volgt. Alsof hij wil zeggen: doe als ik. U hoort het gelijk in de 
eerste maten al: het klinkt als een oproep om een vrij mens te worden.
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Gebeden
Goede God,
wij danken U
voor deze plaats
voor de aloude woorden
die 
gesproken
en getoonzet
de vrijheid aan het woord
laten komen.
Mogen wij met uw ogen
ook kijken naar de ander,
dat wij een web
van vertrouwen weven
dat sterk is
en niemand uitsluit.

Wij bidden
voor wie zich zelf is kwijtgeraakt
voor wie de vraag
waar het heen moet 
met het leven

zonder antwoord blijft.
Dat de vlam van vertrouwen
niet voorgoed dooft
en negativiteit
niet het laatste woord heeft.

Wij bidden voor mensen
met spijt
om wat ze gedaan hebben
dat ze 
de innerlijke vrijheid vinden
om op hun schreden
terug te keren
en een nieuw begin
kunnen stellen
tegenover het oude

Wij bidden
voor wie blij zijn
met het leven,
dat zij licht verspreiden

en warmte
niet geforceerd
maar vanzelfsprekend
zoals de zon dagelijks
over de horizon komt

Wij bidden
voor wie de ouderdom
zwaar is
en eenzaamheid geeft
voor wie gespannen zijn
over wat er met hen
zal gaan gebeuren
voor wie verdrietig zijn
om wie zij missen
en voor wie
aan huis gekluisterd is
en wij noemen de naam 
van...
en in de stilte...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift over te maken
op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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