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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Ja, een reactie uit het hart van Ellen, dank daarvoor. Een reactie uit het hart op deze 
teksten uit het evangelie, teksten die niet het meest aanspreken. Moeilijke teksten 
die je misschien liever over zou slaan.  
En dit gedeelte uit het evangelie naar Lucas is een einde van een toespraak van 10 
Jesus. Het einde van een brief bevat vaak nog allerlei elementen die je ook nog wilt 
zeggen in het kort, het einde van een toespraak kan dat ook hebben en dat is hier 
ook het geval. Jesus vertelt nog kort over het feit dat er mensen ten val zullen komen 
en hij waarschuwt de mensen die hen ten val zullen brengen. Op de voorkant van de 
liturgie wordt dat wat speels afgebeeld, ik denk dat Jesus het wel wat strenger 15 
bedoelt. Jesus vertelt nog kort over vergeven, zijn leerlingen vragen hem om geloof, 
Jesus vertelt nog kort over het feit dat je als knecht niet gauw bedankt zult worden 
om wat je doet. En als klap op de vuurpijl de zin: Als jullie alles hebben gedaan wat 
jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, wij hebben enkel onze plicht 
gedaan. En in het Grieks staat het nog scherper, daar staat: Wij zijn nutteloze 20 
knechten, wij hebben enkel onze plicht gedaan.” Nou, daar sta je dan, een moeilijke 
tekst, sla ik over! 
Ellen had al een reactie uit het hart. Deze week waren er duizenden boeren op het 
Malieveld die protesteerden. Zij accepteren het niet dat zij vooral de rekening krijgen 
voor het klimaatprobleem en dat naar hun beleving de zwarte piet (als ik dat nog mag 25 
zeggen) bij hen wordt gelegd. Zij lieten ook zien dat ze trots waren, trots op het 
boerenbedrijf, trots op hun arbeid en wat dat betekent voor ons. Er waren ook politici 
die reageerden en stel je nou voor dat een politicus zou hebben gezegd:  Als jullie 
alles hebben gedaan wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn nuttteloze 
knechten....” Ik weet niet wat de reactie zou zijn geweest en deze uitspraak is ook 30 
niet gedaan. 
Een ander voorbeeld: stel iemand is uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en één 
van de vragen is: “Wat zijn uw kwaliteiten dat we met u in zee zouden gaan?” En dan 
zou het antwoord zijn: “Ik ben een nutteloze knecht, ik doe enkel mijn plicht.” Ik weet 
niet of diegene nog de tijd krijgt om de koffie op te drinken.  35 
Drie voorbeelden dus, met die van Ellen erbij, om aan geven dat deze teksten haaks 
staan op wat in onze tijd gewoon is. En ook die tekst die gaat over dat je niet moet 
verwachten dat je bedankt wordt voor je werk. En ook de tekst die gaat over 
vergeven. Zeven maal op een dag als het nodig is en als diegene berouw heeft. Nou, 
zeven maal. Het is een heilig getal en dat is mooi, maar ook wel veel. Zeven maal op 40 
een dag, vergeven is mooi, menselijk, maar daar is ook een grens aan. Moeilijke 
teksten, sla ik over! 
Maar goed, we hebben als commissie voor de ontmoetingsdiensten, en vandaag is 
het een ontmoetingsdienst, besloten om deze teksten niet over te slaan. Deze 
teksten prikken wat en blijven haken, ook delen van de tekst uit Habakuk. Habakuk, 45 
we weten niet eens wanneer hij leefde spreekt over toorn en ergernis, over botten die 
worden aangevreten en dan zingt hij het lied dat als alles tegen zit, hij zal juichen 
voor de Heer. Nou, dat laatste mag dan wat mooier zijn, de meeste van zijn teksten 
zijn ook teksten die haken. We hebben besloten deze teksten niet over te slaan. 



Teksten die haken en prikken zijn ook teksten die je ontmoet. Teksten om op te 50 
kauwen, ook al is het niet leuk, niet aangenaam. Maar ze kunnen ook een spiegel 
zijn, een spiegel om in te kijken en dan geen lachspiegel. Bijbelteksten kunnen heel 
mooi zijn, “de Heer is mijn herder” bijvoorbeeld en wie dat herkent en daardoor moed 
krijgt, nou, wat is daar op tegen. Maar niet alles wat in de Bijbel staat is mooi en lief. 
Zelfs niet alles wat in het evangelie staat is mooi en lief, het evangelie, de evangeliën 55 
hebben ook gewoon iets kritisch in zich, kritisch naar de mens, naar jou, naar mij. 
Kritisch zonder af te schrijven.  
Laten we nog eens kijken naar die moeilijke teksten en dan bijvoorbeeld naar die 
tekst van het bedanken, of juist het niet-bedanken. Jesus vertelt dat het niet 
vanzelfsprekend is dat een heer zijn knecht bedankt. Iemand vertelde me dat het op 60 
haar werk normaal is dat men elkaar bedankt aan het einde van de werktijd en dat is 
heel mooi, denk ik. En als je iets voor iemand gedaan hebt en met liefde dan is het 
ook mooi als die ander je bedankt. Dat geeft je het gevoel dat het waardevol is 
geweest wat je hebt gedaan en met betekenis. En dat is mooi. Maar als het nu eens 
niet gebeurt, stel je wordt niet bedankt........dan betekent dat niet dat je werk zonder 65 
waarde is geweest of zonder betekenis. Zelfs als die ander je bewust niet bedankt 
omdat hij of zij meent dat het zonder waarde is, dan nog.....is het van waarde in Gods 
ogen. Als jij of ik met de goede intenties en zo dat zeggen en doen wat we vanuit ons 
hart, geloof, hoop en liefde moeten zeggen of doen, dan is het van waarde. Ook als 
niemand ons bedankt. En trouwens....een bedankje kan ook na lange tijd. Dit jaar 70 
werd ik bedankt voor het houden van een rouwdienst, deze rouwdienst was 23 jaar 
geleden. Maar goed, ook al was ik nooit bedankt, dat betekent dan nog niet dat het 
niet een bedankje waard was. En ik hoef niet afhankelijk te worden van wel of niet 
bedankt-worden. Het zou zelfs wel eens goed kunnen zijn voor mij om eens niet 
bedankt te worden.  75 
En God hoeft toch ook niet honderd keer per dag te laten merken dat zij of hij van je 
houdt zoals je bent. Ik denk dat 1 keer in een mensenleven genoeg kan zijn. Of ben 
ik nu te karig? 
En dan nog naar die nutteloze knechten. Die mensen die van zichzelf moeten 
zeggen of mogen zeggen dat ze nutteloze knechten zijn. Het staat haaks op onze 80 
samenleving waarin je als mens toch vooral moet laten zien waar je goed in bent en 
sterk in bent en krachtig en vooral niet onzeker. En dan dus deze tekst. Ik vind het 
eerlijk gezegd, hoe langer ik er over na denk, steeds leuker worden. Want als je van 
jezelf zegt dat je een knecht bent, een nutteloze knecht, dan hoeft er ook niet zoveel 
meer. Dan hoef je niet meer als een pauw rond te lopen met je veren. Dan laat je je 85 
kwetsbaarheid zien, datgene wat niet lukt, wat jou of mij niet lukt. Dan toon je ook je 
afhankelijkheid, afhankelijkheid van medemens, mensen samen, God dus. Dan hoef 
je niet meer sterk te zijn, en al helemaal niet meer alles te kunnen. Dan kun je 
genade ontvangen.  
Een mens kan veel, een mens doet veel en samen kunnen we heel veel. Een mens 90 
is ook zwak en kan soms iets niet. Soms kan een mens ook niet bedanken, niet op 
dat moment. Een mens is ook zwak en als je dat dan ook mag zeggen met die tekst 
dat je een nuttteloze knecht bent, dan komt er ook ruimte, ruimte voor geborgenheid, 
geborgenheid bij God. 
Niet dat het leven dan volmaakt is in die zin dat er niets te wensen overblijft. Tijdens 95 
de voorbereiding van deze dienst klonk een lied van Daniel Lohues waarin hij zingt in 
mooi Drents. Hij zingt dan: Als niets je kwelt, leef je niet. En dat klinkt om te beginnen 
nogal negatief, hoewel het in het Drents heel mooi klinkt. En ik wil graag geloven dat 
het mogelijk is om te leven zonder dat er iets is dat je dwars zit, maar ik heb dat nog 



niet vaak meegemaakt. Je zwakheid, je onzekerheid, het feit dat je iets niet kunt, niet 100 
alles kunt, het kan je kwellen. Het kan je het gevoel geven nutteloos te zijn.  
Maar zegt God dat dan ook? De Heer van hemel en aarde, beaamt God dat dan, 
jouw opmerking dat je nutteloos bent, een knecht die zijn of haar plicht heeft 
gedaan? Beaamt God dat dan? Deze vraag kunt u zelf wel beantwoorden.  


