Oecumenisch Meditatief Avondgebed – 18 april 2018
Thema:

Een nieuwe definitie van grootheid

Opening:

Wees hier aanwezig, God van de machten,
licht in ons midden, wees onze Heiland.
Dat wij herleven. Wees hier aanwezig. Dat wij herleven.

Welkom en inleiding op het thema:
Welkom bij deze viering, bij dit oecumenisch meditatief avondgebed in de traditie van Taizé.
Op 4 april was het 50 jaar geleden dat Marin Luther King vermoord werd. Hij werd vooral bekend
door zijn geweldloze strijd voor gelijke rechten voor zwarte burgers in Amerika. Op verschillende
manieren is daarbij stil gestaan en aandacht voor geweest, ook in Nederland. In een van de artikelen
die ik tegenkwam, las ik dat Martin Luther King zelf helemaal niet de ambitie had om een
voorvechter voor gelijke rechten te worden. Hij wilde een goede predikant worden en zijn. Afgelopen
maand is onder andere een boek uitgekomen met preken van hem, ‘Sterk door de liefde. Preken die
het hart raken.’
Een gedeelte van een van die preken wil ik vanavond als inleiding voorlezen.
Lied 129: Iepenje my foar jo goedens
Lied 22: Veni Sancte Spititus, tui amoris ignem
De preek van Marin Luther King is gebaseerd op Markus 10: 35-45
35 En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen naar Hem toe en zeiden: Meester, wij
zouden willen dat U voor ons doet wat wij ook maar vragen.
36 En Hij zei tegen hen: Wat wilt u dat Ik voor u doe?
37 En zij zeiden tegen Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de één aan Uw rechter- en de ander aan
Uw linkerhand, in Uw heerlijkheid.
38 Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, en
met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word?
39 En zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die Ik drink, zult
u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden,
40 maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven; maar het zal
gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is.
41 En toen de tien anderen dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te
nemen.
42 Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van
de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten macht over hen uitoefenen.
43 Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar
zijn.
44 En wie van u de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen zijn.
45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en
Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.
Lied 89: Lied van Franciscus

Inleiding
Hoe luidde het antwoord dat Jezus aan deze mannen, Jakobus en Johannes gaf? Het is heel
interessant. Je zou denken dat Jezus hen had veroordeeld. Je zou denken dat Jezus tegen hen zou
zeggen: ‘Jullie moeten je plek kennen. Jullie zijn egoïstisch. Waarom zou je zo’n vraag stellen?’ Maar
dat is niet wat Jezus zei; Hij deed iets heel anders. In wezen zei Hij: “O, ik snap het, jullie willen de
eerste zijn. Jullie willen groot zijn. Jullie willen belangrijk zijn. Jullie willen aanzien genieten. Nou ja,
zo hoort het ook. Als je mijn discipel wilt zijn, dan moet dit ook.’
Maar toen veranderde Hij de prioriteitenlijst. Hij zei: ‘Ja, geef dit instinct niet op. Het is een goed
instinct als je het op de juiste manier gebruikt. Het is een goed instinct als je ’m niet verdraait en
perverteert. Geef het niet op. Blijf de behoefte om belangrijk te zijn voelen. Blijf de behoefte om de
eerste te zijn voelen. Maar ik wil dat je de eerste bent in liefde. Ik wil dat je de eerste bent in morele
uitmuntendheid. Ik wil dat je de eerste bent in vrijgevigheid. Dat is wat Ik van je wil.’
En Hij veranderde de situatie door een nieuwe definitie van grootheid te geven. Weet je wat Hij zei?
Hij zei: ‘Nou broeders, Ik kan jullie die grootheid niet geven. Echt waar, Ik kan jullie niet de eerste
laten zijn.’ Dit is wat Jezus tegen Jakobus en Johannes zei. ‘Jullie moeten het verdienen. Ware
grootheid komt niet voort uit mijn persoonlijke voorkeuren, maar of jij ertoe in staat bent. En het is
niet aan Mij om te zeggen wie aan mijn linker- of rechterhand mag zitten, maar ze behoren toe aan
wie ertoe bereid is.’ Zo gaf Jezus hun een nieuwe norm voor grootheid. Als je belangrijk wilt zijn –
geweldig. Als je erkenning wilt krijgen – geweldig. Als je groot wilt zijn – geweldig. Maar erken dat
wie de belangrijkste onder jullie is, een dienaar moet zijn. Dat is een nieuwe definitie van grootheid.
Dat is wat ik wil aanstippen: in deze definitie van grootheid wordt duidelijk dat iedereen belangrijk
kan zijn, omdat iedereen kan dienen. Je hoeft geen universiteit te hebben afgerond om te dienen. Je
hoeft niet welbespraakt te zijn om te dienen. Je hoeft niets over Plato of Aristoteles te weten om te
dienen. Je hoeft de relativiteitstheorie van Einstein niet te begrijpen om te dienen. Je hoeft de
tweede wet van de thermodynamica niet te kennen om te dienen. Het enige wat je nodig hebt is een
hart vol genade, een ziel die aangestuurd wordt door liefde. En jij kunt die dienaar zijn.
Lied 57: Benedictus qui venit
Stilte
Voorbede met acclamatie lied 70: Heer ontferm U
Responslied 122: En todo amar
Avondzegen:
Iedereen kan groots zijn, want iedereen kan dienstbaar zijn. Daarvoor is geen scholing nodig.
Je hebt alleen een groot hart nodig. Een liefdevolle ziel.
Dominee Martin Luther King
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen
verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.
Galaten 5: 13
Lied 109: Fiez-vous en Lui

