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Overweging 29e zondag door het jaar B   17 oktober 2021 

Lezingen: Jesaja 53,10-11 en Marcus 10,35-45 

René Hornikx 

 
Goede mensen, 
Het leven van mensen wordt geraakt door lijden. Lijden komt op ieders levensweg 

voor. En met lijden hebben we allemaal moeite. We weten er geen raad mee. En 

vragen ons soms vertwijfelt af, zeker als lijden ons pad ongenadig kruist: Wat is het 

doel van ons leven met al dat lijden? 

 

Er bestaat een Chinees verhaal van een vrouw wier zoon stierf. Lijden trof haar pad. 
Ze wist niet wat ze moest doen. Ten einde raad ging ze naar een wijze man en vroeg 

of hij haar zoon weer tot leven kon brengen. Zo dacht deze vrouw een oplossing te 

vinden voor haar lijden. Ze legde als het ware het probleem bij een ander neer. De 

wijze man ging niet rechtstreeks op haar vraag in. Hij gaf haar een opdracht: Ga naar 

het huis dat nooit verdriet heeft gekend en breng me van daar een mosterdzaadje 

mee? 

Ze nam de opdracht aan en ging op pad en waar ze ook kwam, bij jong of oud, rijk of 
arm, er was geen huis dat geen verdriet kende. Na een tijd ging ze zo op in het steun 

geven aan anderen die verdriet hadden, dat ze haar verdriet vergat. Het antwoord op 

haar vraag vond ze, bij nader inzien, in het dienstbaar zijn aan anderen in hun lijden. 

In het uitvoeren van de opdracht die de wijze man haar gaf, kreeg ze een antwoord. 

 

‘Lijden heeft geen zin’, zeggen velen. In eerste instantie is die misschien waar. Maar 
bij nader inzien, als je een stap verder zet, is het dan nog steeds zo? Het voorbeeld 

van de Chinese vrouw laat iets anders zien. Lijden kruist, vroeg of laat, ons pad. Dat 

is zo. Tegelijk houdt lijden voor ons een opdracht in en een belofte. De opdracht is het 

anderen nabij te zijn, van dienst zijn, hen helpen om verder te komen op de weg van 

hun leven. En dan de belofte, die herkennen we in tweede instantie, bij nader inzien 

dus in ons aangereikt krijgen van perspectief in het leven door anderen die we van 
dienst zijn geweest.  

 

Dienen, dienaar zijn of dienstbaar zijn is de centrale gedachte in het evangelie 

vandaag. Jezus komt er voortdurend op terug. In het dienstbaar zijn aan elkaar 

vinden we, zoals het Chinese verhaal ons duidelijk maakt, perspectief. De zin van ons 

leven licht op in het ondersteunen en helpen van anderen. Maar blijkbaar is deze 

opdracht van Jezus voor zijn leerlingen moeilijk. Ze blijken het maar niet te verstaan, 
ze zien het niet in, ze kunnen nog niet zien voorbij de fysieke werkelijkheid. En ook 

wij hebben het moeilijk om te verstaan dat we dienaar van de ander moeten zijn. 

Jezus formuleert het radicaler, we moeten als een zeer zware eis onvoorwaardelijk 

dienaar voor de ander zijn. En door dienaar te worden van de ander, maken we die 

ander gelukkig en vinden we zelf uiteindelijk diepe innerlijk vrede. Via de omweg van 

dienst aan de ander vinden we geluk en vreugde in het leven. Een antwoord op de zin 
van het lijden vinden we dus via een omweg. Dat is onze ware roeping. 

En wat doen die twee leerlingen, Jacobus en Johannes? Zonder omweg en zonder enig 

schuldgevoel vragen ze aan Jezus of ze de beste plaats mogen krijgen. Ze vragen 

naar de erebaantjes. Maar wie om erebaantjes komt vragen is bij Jezus aan het 

verkeerde adres. Wie vraagt naar een erebaan wil, bij nader inzien, boven anderen 

staan. Wil eerder heersen over mensen dan mensen van dienst zijn. Vragen naar de 

beste plaatsen is net het tegenovergestelde van datgene wat Jezus ons duidelijk wil 
maken. ‘Wie de eerste onder jullie wil worden, moet dienaar willen zijn.’ 

Jezus vraagt aan zijn leerlingen en aan ons om niet boven anderen te gaan staan. Hij 

wil ook niet dat we de mindere van anderen zijn. Hij nodigt ons echter uit om naast de 
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ander te gaan staan. Op gelijke hoogte. Zoals ouders vaak doen als een van hun 

kinderen is gevallen. Ze gaan dan voor hun kind door de knieën. Zo komen ze op 

gelijke hoogte en dat is de beste hoogte om hun kind te zien, te verstaan en 
uiteindelijk om samen een antwoord te vinden op het lijden dat hun kind treft. 

Op gelijke hoogte zien en horen we echt wat de ander nodig heeft. Dan zijn we 

gelijkwaardig aan elkaar en kunnen we elkaar helpen. Helpen, elkaar van dienst zijn, 

is meewerken aan het geluk van anderen: angst wegnemen, lijden helpen dragen, 

troosten waar verdriet is. Dienstbaar zijn dus om de ander in zijn of haar waarde te 

herstellen. En ieder van ons heeft eigen waarden en eigen kwaliteiten die we 
dienstbaar kunnen maken voor elkaar. Dat is wat Jezus wil, dat we onze waarden en 

kwaliteiten gebruiken om anderen van dienst te zijn en uiteindelijk daarin zelf 

levenszin vinden. 

 

Dat is wat Jezus tegen Johannes en Jakobus zegt: ‘Wie onder u groot wil worden, 

moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, moet de ander dienen zoals 

een slaaf dat doet.’ En dit zegt Jezus ook tegen de andere leerlingen en hij zegt het 
vandaag ook tegen ieder van ons. Niet willen zetelen hoog boven anderen, maar naast 

elkaar gaan staan, links en rechts, schouder aan schouder. De één niet meer, maar 

ook niet minder dan de ander, maar samen, elkaar dienen met je eigen kwaliteiten en 

mogelijkheden. 

 

Met een mooie legende uit India wil ik dit verduidelijken. 
Op een dag kregen de kleuren van de regenboog ruzie. 

Groen zei: “Ik ben de kleur van planten en bomen; zonder mij was er geen leven op 

aarde.” Maar Blauw zei: “Wat dacht je van al het water en de lucht?” 

En Geel zei boos: “Ik geef mijn kleur aan de maan, de sterren en de zon.” 

“Ik ben een en al gezondheid”, zei Oranje, “want ik ben van de wortels en 

sinaasappels en de papaja’s”. 
Maar Rood vond zich nog belangrijker: “Ik ben de kleur van het bloed, de moed, het 

vuur van de liefde.” 

Maar dat liet Paars zich niet gezeggen: “Ik ben het purper van koningen en 

bisschoppen. Ik ben de wijsheid en de macht.” 

En terwijl de kleuren hooghartig door kakelden, begon het te donderen en te 

bliksemen aan de hemel. De kleuren werden bang, vertelt de legende. Ze kropen 

angstig dicht tegen elkaar aan. En toen de zon aarzelend door de wolken brak, stond 
er een kleurrijke regenboog om aan iedereen te laten zien, zo eindigt de legende, dat 

God van alle kleuren houdt, en dat ze samen dicht bij elkaar een regenboog worden. 

En de regenboog is het teken van vrede. 

 

Wie leerling van Jezus wil worden, gaat niet boven, niet onder, maar naast de ander 

staan. Dan zien we samen, dan zien we doorheen tranen een nieuwe horizon. De zon 
breekt door en samen vormen we en zien we een schitterende regenboog. 


