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Niet de voornaamste plek innemen hoorden we zojuist.  

Gelukkig gaat dat hier in de kerk heel goed, want bijna niemand komt 

vooraan zitten. Nee dat is gekheid.  

Maar het valt wel op dat de meeste mensen liever wat meer achteraan 

gaan zitten. Of dat nu hier in de kerk is, of bij een voorstelling of een 

lezing. Zou dat ook bescheidenheid zijn? Dat mensen liever niet de beste 

plaatsen willen innemen. Of is het op een bepaalde manier confronterend 

om helemaal vooraan te zitten? Voel je je dan heel erg bekeken? 

Kwetsbaar? Gezien? Want als je helemaal vooraan zit, dan heb je niemand 

om je achter te verschuilen. Dan zit je daar, open en bloot. Misschien 

word je wel recht in de ogen aangekeken, aangesproken oef, 

confronterend. Misschien is vooraan dan toch niet de beste plek, 

misschien is het toch juist wel achteraan? 

 

Het is ingewikkeld met de voornaamste plaatsen.  

Al helemaal tijdens een bruiloft. Het zal daarom ook wel zijn dat 

bruidsparen ervoor zorgen dat er een tafelschikking is. De gemoederen 

kunnen immers hoog oplopen als mensen gaan discussiëren over wie waar 

mag gaan zitten. Al helemaal wanneer je ergens zit en je gevraagd word 

om ergens anders te gaan zitten.  

Nee, zegt Jezus, je kunt beter maar op de minste plaats gaan zitten en 

dan afwachten of je uitnodigd wordt om op een betere plaats te gaan 

zitten. Jezelf bescheiden opstellen dus en het aan de ander overlaten of je 

verheven zult worden.  

Nog een tip van Jezus: nodig mensen niet uit met het idee dat ze dan voor 

jou ook iets terug moeten doen. Zoals dat vaak gaat met je vrienden, 

familie of buren. Dan een keer een feestje bij de een, dan weer bij de 

ander. En zo gaan de cadeautjes en etentjes over en weer.  

Jezus zou graag zien dat we juist mensen uitnodigen die niets terug 

kunnen doen, dat we belangeloos iets geven aan een ander, zonder iets 

terug te verwachten. 

 

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb nog nooit onbekende 

armen, gebrekkige, blinde of kreupele mensen uitgenodigd voor een 

maaltijd bij mij thuis.  



En ik voel me altijd verplicht om iets terug te doen als iemand geld aan 

mij besteed heeft in de vorm van een cadeau of een etentje. Ik probeer 

dan iets gelijkwaardigs terug te geven.  

Ik voel me bezwaard om zomaar gebruik te maken van iemands 

gastvrijheid, zonder iets terug te doen. Ook al zegt die ander: ik doe het 

graag, ik hoef er niets voor terug te hebben. Dat blijft toch wringen bij 

mij. Ik ken ook mensen die daar helemaal niet mee zitten, daar ben ik 

dan wel eens jaloers op.  

Want al die ingewikkelde sociale constructies, dat maakt het toch wel erg 

ondoorzichtig. Iemand die iets geeft en niets terug verwacht, is dat 

werkelijk zo? Of wenst hij eigenlijk wel iets terug maar wil hij bescheiden 

blijven? Sta je dan toch bij zo iemand in het krijt?  

 

Wat dat betreft is het ook fijner en geeft het wellicht ook meer voldoening 

om juist die arme, gebrekkige of blinde uit te nodigen, die niet bij je in het 

krijt staat of andersom.  

En misschien hoeven dat ook helemaal geen vreemden te zijn. Wat denk 

je van een vader of moeder die niet meer goed vooruit kan, een vriend die 

in een rolstoel terecht gekomen is, een bekende die steeds slechter gaat 

zien.  

Misschien zijn dat wel de mensen waar Jezus het over heeft en hoeven we 

het allemaal niet zo ver te gaan zoeken. Laten we het bescheiden houden, 

het hoeft niet allemaal zo groots te zijn. Het komt neer op delen van wat 

je hebt, met de mensen van wie je houdt, en vooral ook met de mensen 

die het nodig hebben. Die door een moeilijke periode gaan, die eenzaam 

zijn, die iemand hebben verloren, die niet veel om handen hebben.  

In die zin kunnen we de termen arm en kreupel in een hele andere 

context zien. Niet alleen lichamelijk, maar juist ook geestelijk. Voor die 

mensen zouden we ons huis en ons hart open moeten stellen, hen 

uitnodigen om op een voorname plaats te komen zitten aan onze tafels. 

 

Belangrijk is wel, zo hoorden we in de eerste lezing, dat we niet te koop 

moeten gaan lopen met onze rijkdom. Dat we geen feesten geven en 

grote cadeaus geven omdat we willen laten zien dat we er goed voor 

staan. Want daar wordt uiteindelijk niemand beter of gelukkig van.  

Het advies luidt: blijf bescheiden. Ga niet voorop lopen, hoog boven de 

andere mensen. Met hoogmoed is niemand geholpen. Maar blijf geaard. 

Heb aandacht voor de mensen om je heen, biedt een luisterend oor.  

 

Overweeg de keuzes die je maakt zorgvuldig. Wat vind je belangrijk? Wat 

wil je bereiken met je rijkdom? Wat draagt bij aan een betere wereld? En 



ook heel belangrijk: heb ik het eigenlijk wel nodig? Hoeveel heb ik 

eigenlijk nodig?  

 

Onlangs kwam ik een toepasselijke spreuk tegen van Epicurus die zeer de 

moeite waard is om te overdenken:  

Rijkdom bestaat niet uit het hebben van vele bezittingen, maar uit het 

hebben van weinig behoeften.  

 

Ik hoop dat wij aandacht hebben voor elkaar, voor de aarde en ook voor 

onszelf. Dat we bewust en met aandacht leven.  

Geven van wat we hebben, bescheiden in het leven staan en mensen 

uitnodigen om een voorname plaats in te nemen, aan onze tafels en in 

ons hart.  

 

 

 

 


