
 

 

OVERWEGING  

 
 

Vorig weekend heeft de paus het startsein gegeven voor de volgende wereldbisschoppensynode. 
Een synode waarbij de paus verlangt naar meer synodaliteit, letterlijk betekent dat: meer ‘samen 
op weg’, in de Kerk. Hij wil dat bewerkstelligen d.m.v. een wereldwijde volksraadpleging. Dat is 
geen opiniepeiling o.i.d. maar Franciscus ziet het als een proces van bewustwording van de gehele 
katholieke kerk, dat wordt gestuurd door de Heilige Geest. Een proces van 3 jaar waarin binnen 
de Kerk nagedacht wordt over hoe als Kerk om te gaan met problemen van deze tijd, en binnen 
de Kerk een plaats te vinden voor álle gedoopten. Het proces moet volgens paus Franciscus niet 
resulteren in “een andere Kerk”, maar in een Kerk “die anders is”. Hiermee citeert hij de Franse 
dominicaan Yves Congar. 
 
De paus richt zijn blik dus naar beneden; naar het volk, het volk Gods dat onderweg is in een 
steeds veranderende wereld. De leerlingen in het evangelie van vandaag doen het omgekeerde. 
In een moeilijke situatie richten zij hun blik juist naar boven. Ze willen van betekenis zijn door 
hogerop te komen en zij vragen om de beste plaatsen: ‘Later, daar, hoog in de hemel, mogen wij 
dan het dichtst bij U?’ 
 
In de tekst voorafgaand aan het evangelie van vandaag lezen we dat Jezus voor de 3e keer zijn 
lijdensweg en dood aankondigt. Maar als we dachten dat de leerlingen van Jezus hem nabij 
zouden zijn in zijn angst en vrees, hem zouden steunen in het onder ogen zien van zijn laatste 
momenten, dan hebben we het mis. Nee, zij denken aan heel andere dingen. Met name aan 
zichzelf, en ze vragen om de ereplaatsen. 
 
Macht en aanzien verwerven lijkt een elementaire menselijke impuls. Een beetje voordringen of 
wat ellebogenwerk worden dan niet geschuwd. Maar hoogmoed en overdreven zelfvertrouwen 
worden afgestraft. In ons leven, maar ook in de Bijbel. Of het nu gaat om de bouwers van de 
toren van Babel of de apostelen waarover we vandaag lezen; het reiken van de mens naar de 
hoogste plaats alleen omdat die plaats status geeft daar is het God niet om begonnen. 
Jezus maakt de leerlingen dan ook duidelijk hoe absurd de vraag naar de voornaamste plaatsen is. 
Zeker tegen de achtergrond van zijn eigen opstelling, zijn dienende levenshouding. Want Jezus 
keert zich van meet af aan tegen alles wat gericht is op status en wat we nu zouden benoemen als 
egotripperij. Daarmee vertel ik u geen nieuws. 
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De theoloog Frits de Lange, een protestants hoogleraar in de ethiek, dacht ook over dit thema na 
en bracht dit jaar een boek uit dat gaat over de wijsheid van de tweede levenshelft. 
Getiteld: Eindelijk volwassen. In dit boek beschrijft hij o.a. hoe we vaak door een roze bril naar 
onszelf kijken. Hoe we gezelschap zoeken van anderen die ons zelfbeeld bevestigen en daarmee 
ons ego steeds weer een boost geven. Dat we allemaal op onze eigen manier bijzonder willen zijn, 
ons willen onderscheiden. Omdat wij mensen gezien willen worden… Zeg maar: naast Jezus willen 
zitten! We willen onze identiteit neerzetten, groeien, leven en beleven, daarover vertellen aan 
elkaar, laten zien dat ons leven niet stil staat. Ook, misschien wel juist, als we ouder worden, om 
te laten zien dat we nog mee doen. 
 
Maar als we in ‘dat we kúnnen’, te ver gaan, als we onszelf overschatten en onze diepste kern 
ontkennen, dan handelen we tegen Gods wil in. En in plaats van de top te bereiken duikelen we 
dan keihard naar beneden. Want het gaat immers helemaal niet om die top! De lezingen van 
vandaag leren de mens dat hemelbestormers in hun hoogmoed voor de val komen. 
 
Jezus nodigt ons uit om dienend in Gods schepping aanwezig te zijn. Wat mij betreft gaat het dan 
om een schipperen tussen wat het leven je geeft en wat anderen van je vragen. Daarvoor is 
zelfkennis nodig, je moet immers idealen kiezen die passen bij je levensfase en mogelijkheden.  
En daarbij is het beter je niet blind te staren op die idealen, want door het lot, en zeker ook door 
het ouder worden, kunnen de marges waarbinnen je kunt schipperen nauwer worden. 
 
De Lange introduceert in zijn boek de term: een lichtgewicht zelf. En dat heeft met nederigheid te 
maken, met ‘zelfvergetelheid’. Dat het plaatje van onszelf niet te groot wordt. Dat je je onthecht 
van het leven en afscheid neemt van het idee dat jij het centrum van de wereld bent. Van dat idee 
wordt je niet kleiner, maar juist oneindig gróter. 
Dienend aanwezig zijn betekent niet dat je je ondergeschikt maakt aan iedereen, maar dat je je 
openstelt voor dat wat zich aandient, voor God, zou je kunnen zeggen. Je tilt dan niet meer zo 
zwaar aan jezelf, je wordt een luchtiger, lichtgewicht zelf. En die plaats, later, links of rechts van 
de Heer, die is dan niet meer relevant. Want diep van binnen weten we dat de Liefde van God 
ook nu al, overal om ons heen is. 
 
Terug naar paus Franciscus. Hij zegt: kerkverandering is een proces van bewustwording waarin de 
Heilige Geest leidend is. Een onderzoeken naar wat de wereld aan de Kerk vraagt. Hij ziet dat voor 
zich als een bezinning voor de héle Kerk. 
Maar dat kunnen we ook in ons kleine leven toepassen. Ons eigen ikje wat meer indammen en 
ons open stellen voor de Heilige Geest en op dat wat zich aandient in ons leven. In het verlengde 
wat Yves Congar zei over de Kerk, kunnen we dan zeggen: Een lichtgewicht zelf resulteert niet in 
“een ander jij”, maar in een jij “die anders bent”. 
 
 


