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inleiding op het lied 'Mensen zijn een maat te groot' 

Mensen leven tussen wel en niet. Het is
het tussengebied van de twijfel, waar de
mens zichzelf aantreft. Het twijfelgebied
van wel en niet, van voor en tegen, is
het gebied van de angst. Misschien is de
angst het diepst geworteld in de diepste
laag van de ziel, de onderste humuslaag
van het onderbewustzijn. Twijfel en
angst worden veelal verdrongen door
ego, door zelfverheffing, door macht,
bezit, geweld, door schijnzekerheid.
Mensen willen te groot zijn en dat is hun
falen. Het eeuwige moeten winnen, de
beste moeten zijn, de vlugste, de
hoogste, de sterkste, Jezelf verheffen,
tot babelse hoogten, dat houdt niet. En
het hoeft niet. Menszijn is samenzijn,
maar één zijn, eenvoudig zijn. Tijdgeest
en cultuur willen dat niet weten. Daar
moet je dwars voor zijn en zeer jezelf." 



overdenking

lieve mensen van God,

De woorden die we hoorden voorlezen uit Lucas 6 zijn onderdeel van de zogeheten 
'Veldrede', ook wel 'Vlakterede' genoemd. Het is een aaneenreiging van woorden van
Jezus, vergelijkbaar met de Bergrede uit Matteüs. Er zijn overeenkomsten in die 
beide redes, die van Matteüs en die van Lucas, vooral in het eerste deel, waar een 
variant op de zaligsprekingen voorkomt. Bergrede bij Matteüs, Veldrede, Vlakterede 
bij Lucas. Jezus was afgedaald nadat hij hoog op de berg de nabijheid van de 
Eeuwige zocht in gebed, en nu komt hij terug bij de mensen in de vlakte, aan de voet
van de berg. Dat past wel bij Lucas, die beeldend werkt met het opstijgen en afdalen.
 

Wanneer de goede
boodschap wordt gedeeld
met mensen van de
aarde, komt de
boodschapper naar de
basis van die aarde toe.
Zo was het al met de
aankondig-engel die de
geboorte van Johannes
en die van Jezus kwam
aankondigen aan
Zacharias en aan Maria,
en de engel die de
herders komt vertellen
dat Jezus werkelijk
geboren is, staat bij hen
in het veld waar zij
waren. 

En zo daalt nu Jezus af naar de mensen, om hen diepe wijsheid mee te delen. Geen 
hoge waarheden vandaag, maar down to earth, basale levenswijsheid. Geen leer 
van bovenaf, maar midden in het leven spreekt hij met mensen, en raakt hen aan 
met zijn helende goedheid. 

Jezus gebruikt beeldspraak voor zijn levenslessen, metaforen. En Hij zegt: 'Het heeft 
geen zin om mij Heer te noemen, Kurios, als je mijn boodschap niet van binnenuit 
leeft en doet.' En daarbij vraagt Hij van de mensen geen onderdanigheid, in de 
verhouding heer en knecht, of meester en slaaf, maar Hij vraagt wel om de 
bereidheid om Hem en zijn boodschap te be-lichamen, zoals Hijzelf zijn Vader en 
Schepper, de Eeuwige belichaamt. 

Geen donderpreek vanaf een hoge berg, maar een heldere boodschap tussen de 
mensen, waarbij Hij hen draagt en zegent... Waar Jezus in het zachte gras de 
mensen liefhad en genas en in hun midden stond. 



Zes metaforen gebruikt Jezus en je zou kunnen zeggen: dat zijn voorbeelden van 
omdenken. Zo kwamen we ook op de gedachte om omdenk-gedachten in deze 
dienst te brengen, wijsheden die je aan het denken zetten en die als het ware de 
gangbare gedachte omdraaien naar een nieuw inzicht. Je krijgt een gedachte 
aangereikt en je wordt uitgedaagd daarmee zó aan de slag te gaan dat er een 
nieuwe dimensie ontstaat. Omdenkwijsheid wordt ons veelvuldig aangereikt op 
sociale media, maar ook in ons eigen kerkblad Onderweg. In de nieuwste editie lees 
ik: 'Je hebt de keuze om op alles 'moeilijk' te plakken, en zo jezelf te beperken. Of om
alles er zonder oordeel te laten zijn en werkelijk je pad te gaan lopen.' Een lichtflits 
van inzicht, op pagina 9. En op pagina 12: 'Ga staan voor waar je in gelooft. Zelfs als 
dat betekent dat je alleen staat. Het kost je namelijk enorm veel energie om ontrouw 
te zijn aan jezelf.' 

In die lijn kun je ook de Veldrede van Jezus lezen. De beelden, gelijkenissen en 
metaforen willen ons optillen en ons uitdagen om op een nieuwe manier te kijken 
naar onszelf en naar de werkelijkheid waarin we leven, en nogmaals: down to earth. 

En nu zou je daarbij kunnen bedenken: dat vind ik nogal horizontaal gedacht, waar 
blijft dan het verticale, het geloof in God, de rechtstreekse relatie tussen God en 
mens? In de belichaming van Jezus komen die beide dimensies mee en samen. 
Jezus ís afgedaald, Hij heeft die beweging gemaakt en maakt de wijsheid van de 
Eeuwige menselijk vertaalbaar en roept hen op hun denken en doen bij te stellen, zo 
niet om te vormen en om te denken. 

Van de zes metaforen gaan de eerste drie er over dat je als mens voorlopig je 
handen vol hebt aan jezelf. Een blinde kan geen blinde leiden, dus hebben we ook 
elkaar nodig om elkaar te dragen, te leiden, inzichten te geven, te stimuleren, op te 
beuren en verder te helpen. Een leerling moet voorlopig vooral leren, en dat maakt 
die leerling niet klein of minderwaardig, maar is juist een geweldige uitdaging met de 
káns ook om leerling te mogen zijn en dus ook gerust fouten te mogen maken, want 
door vallen en opstaan, en door steeds opnieuw weer te proberen verder te komen, 
kom je ook werkelijk verder in de leerschool van het leven, waar Jezus ons het 
huiswerk voor geeft. En dat doet Hij in het verlengde van de Thora van de Eeuwige, 
de wet van God. Eigenelijk legt Hij die uit met nieuwe woorden en nieuwe 
voorbeelden.

Haal de balk uit je ook voordat je op de splinter van de ander gaat wijzen. Er is veel 
huiswerk te doen voordat je over anderen kunt oordelen. En dat betekent niet dat je 
je dus voor anderen moet afsluiten en alleen maar met jezelf bezig bent, het 
huiswerk is dat je de waarden en wijsheden van de Thora en het Evangelie leert 
leven. Je oefent in het zegenen van anderen en in het rechtdoen aan je medemens, 
in plaats van het allemaal beter te weten en over hen te oordelen. En vanalles te 
vínden.

Het vierde en vijfde beeld gaan er over dat goedheid alleen uit goedheid voort kan 
komen. Zoals vruchten altijd passen bij de boom waaraan ze groeien en zoals de 
daden schatten zijn die uit zijn voorraadkamers komen en dus weerspiegelen wat 
zich daarbinnen in de mens bevindt aan voorraad. Een mooie voortzetting is dat van 
de eerste drie beelden: goede daden zijn geen losse dingen die je kunt doen, als 
punten om mee te scoren of als to-do-dingen op een afvinklijstje. Wat je doet heeft 



als het goed is een diepe verbinding met wie je diep van binnen bent. Dus is 
Christelijk geloof en Christelijk handelen, of als je dat breder wilt zien: gelovig 
handelen, of geestelijk handelen of spiritueel handelen geen serie uiterlijke 
handelingen, maar steeds en steeds weer opnieuw een oefening in wezenlijke 
goedheid die even innerlijk is als uiterlijk. 

En dan komen we in een
vloeiende beweging bij het
beeld van het huis en het
fundament. Het huis van je
handelen bouw je op een
fundament dat door de rots
gedragen wordt. Als je hoog
wilt bouwen, moet je diep
graven. Het innerlijk en het
uiterlijk moeten met elkaar
sporen, in verbinding zijn.
Wat je ziet, het zichtbare,
moet een verbinding hebben
met het onzichtbare, zoals
het bewuste een verbinding
heeft met het onbewuste,
zoals het topje van de ijsberg
dat we boven water zien
onderdeel is van de totale
ijsberg waarvan een groot
deel ónder water is. 

Degene die in het tijdschrift De Eerste Dag zijn uitleg geeft bij het Lucasgedeelte van 
vandaag, ds. Piet van Veldhuizen uit Hendrik Ido Ambacht, inspireerde ons. Niet 
alleen met de analyse van de opbouw van de Veldrede, waar we dankbaar gebruik 
van hebben gemaakt, maar ook en vooral met deze opmerking die hij maakt over het
huis en het fundament. Hij zegt: 

'Ik zou willen aanvullen dat een fundament zonder huis net zo dwaas is als een huis 
zonder fundament.' 

Een bijzondere omkering van het denken, een vorm van om-denken, die ons raakte 
en mag blijven raken. 

De traditionele en klassieke uitleg van het huis op het zand is: wie op het zand bouwt
die is dwaas en het huis op fundament, met daaronder rots is, die is wijs. De 
redenering is: Je hebt genoeg geloof nodig voor je levenshuis. Bij genoeg geloof 
komt het goed met je, met te weinig geloof komt het niet goed met je. Dit betekent 
dat dit beeld mensen ook onzeker kan maken, of zelfs angstig. Kom ik er wel? Is mijn
levenshuis niet op zand gebouwd? Zal ik instorten, als een kaartenhuis? Uit 
pastorale ervaring, maar ook uit persoonlijke eigen ervaring, ken ik die diepere laag 
en die diepere vraag vraag en niet als een academische vraag maar een heel 
wezenlijke mensenvrraag: Heb ik wel genoeg geloof? Geloof ik wel genoeg? 



Ik kom mensen tegen die heel hun leven en soms hun hele lange leven, geleefd 
hebben met veel geloof, met diep geloof en het toch zijn kwijtgeraakt gaandeweg de 
weerbarstigheid van hun leven. Was mijn huis dan toch op zand gebouwd? En blijkt 
mijn fundatie dan toch veel te wankel? Wanneer er een oordeel wordt uitgesproken 
over de mate van iemands geloof, wanneer dat zo zwaar wordt aangezet en 
gebracht, dat het de hoorders angstig maakt, ja dan is het ook de vraag of er 
voldoende fundatie onder de kansel is, oftewel onder het Woord en dát niet juist het 
risico geeft dat er scheuren ontstaan in ons levenshuis. 

Maar die uitleg van het huis zonder fundament en omgekeerd het fundament zonder 
huis werpt een heel ander licht op Jezus' woorden. Jezus moraliseert niet, Jezus 
moedigt aan. Jezus oordeelt en veroordeelt niet, Hij be-moedigt. Het beeld van het 
huis met of zonder fundament kun je verbinden met het eerder genoemde beeld over
de voorraadkamers en de daden die je als schatten kunt opdiepen uit die 
voorraadkamers. Het beeld van het huis met of zonder fundament gaat over innerlijk 
en uiterlijk, over binnen en buiten, het gaat over binnenstebuiten. 

Laat binnen en buiten bij elkaar horen, want zo word je een mens uit één stuk, zo 
wordt je dus één-voudig. Verbind innerlijke en uiterlijke kanten, woorden, daden, 
gevoelens aan elkaar en zorg voor beiden, als een eenheid, als diezelfde ene 
ijsberg. En laat je dan maar zien, kom maar boven het wateroppervlak uit, laat maar 
zien wie je bent, wat je beweegt, hoe je gelooft en hoe je in het leven staat. Laat je 
liefde maar zien, laat je menslievendheid boven water komen en breek je ego maar 
af, want die heb je niet nodig. Een huis dat gebouwd is op ego, is een huis als op 
zand. Maar een huis dat gebouwd is op ziel, daar kun je veilig in wonen. Wanneer je 
steeds opnieuw, in de leerschool van het leven, de verbinding zoekt met je ziel, vind 
je het fundament. Die is er. Die was er en Die is er en Die zal er zijn. 

Dat fundament heeft God er in gelegd toen Hij je schiep, met toegewijde tederheid. 
Dat fundament is dat Hij zijn handen onder jouw bestaan houdt en dat die handen jou
dragen. Soms moet je diep graven om die basale aardlaag te kunnen vinden, de 
bodem, dat veld. Soms moet je heel diep graven om er iets van te voelen en van te 
ervaren. Maar die bodem, die basis is er. 

Op die bodem, die basis, die diepste aardlaag bevindt zich God, die jou via zijn Zoon 
zegt: Vertrouw er maar op dat het daar goed is, en dan kun je bouwen, bouwen aan 
je innerlijk, maar dan kun je ook naar buiten treden, en je laten zien als de mens die 
je mag zijn. Een prachtig schepsel. Dat had je zelf niet door hè? Maar je bent het en 
je mag er zijn. Laat je maar zien en leef in vrede. Het is een diep geheim, dat wij 
telkens weer, met vallen en opstaan, o jazeker, en met fouten en gebreken, o zeker 
dat ook, maar toch steeds weer opnieuw mogen ont-dekken, en door-gronden. 

Amen



gebed

Goede God, 

U kent mij het best,
beter dan ik mijzelf ken.
U hebt mij geschapen 
en U houdt van mij,
ik ben een kind van U. 
U weet wie ik diep van binnen echt ben 
en nu vraag U uit de grond van mijn hart:
laat mij het beeld dat ik heb van mezelf
niet zien als het totale beeld van mijn leven.
Leer mij mijn leven te zien als iets dat U toebehoort,
leer mij denken en doen in Uw Geest
zodat ik mag ervaren dat ik geschapen ben naar Uw beeld,
en dat ik dat mag laten zien aan andere mensen,
dat ik dat durf,
dat ik van binnen openbloei,
naar buiten toe,
als een prachtige bloem,
die veel mooier is dan ik ooit van mezelf dacht. 
Wilt U mij daar bij helpen God, 
juist als ik het moeilijk heb met mezelf?


