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Stelt Jezus zich in de vertelling van vanmorgen slaafs op? 
Zoekt hij vrijwillig en bewust het lijden op? 
 
‘Kom op’, denk je, ‘wees wat assertiever; je hoeft niet alles te tolereren.’ 
 
En je zou hem zo’n training willen geven die kinderen op de basisschool krijgen: zo’n 
kanjertraining, zo’n anti-pesttraining. 
 
En wij zelf, wij die naar Christus heten, wordt van ons zo’n serviele houding verlangd? 
 
Heeft Nietsche gelijk als hij stelt dat de kerk met haar prediking van de nederigheid een laffe 
poging doet om de sterkeren klein te houden? 
 
Ouders hielden er hun kinderen mee klein, mannen hun vrouwen, bazen hun knechten, 
geestelijken de leken. 
 
 
1. Macht 
 
De camera’s staan vanmorgen opgesteld langs de weg naar Jeruzalem – 
die stad, hoger gelegen dan de rest, letterlijk een hele klim. 
Jezus en zijn leerlingen gaan op. 
En met hen vele anderen, want daar is het feest – Pesach.  
 
De gemoedstoestand van Jezus en zijn discipelen is evenwel een heel andere.  
 
Hoezo feestvieren, als om je heen de mensen worden kleingehouden? 
 
Kijk ze daar eens lopen, op of langs de weg naar Jeruzalem, 
de Romeinse heersers en de grote religieuze leiders 
die de gewone mensen in hun macht hebben 
en ook nog zonder dat die het in de gaten hebben. 
 
Want dat is het probleem met macht: die is zo verweven met de cultuur.   
Je kunt kleingehouden worden zonder je ervan bewust te zijn. 
En als je het je al bewust bent, kun je er vaak niet uitstappen 
omdat je teveel onderdeel bent van het systeem. 
 
Turnsters kunnen daar alles over vertellen, triatleten ook 
over hoe bonzen en bazen, hun coaches nota bene(!), in de turnwereld, in de wereld van 
triatleten een angstcultuur konden scheppen waar je in gevangen raakte. 
 
Je kunt als mens onderdeel zijn van een cultuur waar je je maar moeilijk uit kunt losmaken, 
als je al beseft dat je gevangen zit. 
 
We kunnen ook dichter bij huis blijven. 
Daar gaat het subtieler weliswaar, 
maar ook bij ons handelen mensen vaak vanuit de machtsvraag, 
regeren, besturen, managen machtigen ten koste van de mindermachtigen – soms, vaak, 
met ijzeren vuist. 
 
Ook bij ons is sprake van mannelijke dominantie. 
Vrouwen verdienen in de regel minder dan hun mannelijke collega’s. 
Bestuurskamers worden in grote meerderheid bevolkt door mannen en veel minder door 
vrouwen. 
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Ook in de wereld van de wetenschap moeten vrouwen strijd leveren tegen een mannelijke 
overmacht. 
 
De sfeer op je werk kan behoorlijk verziekt worden door een dwingende leidinggevende. 
 
Aandeelhouders die hun geld willen zien groeien zetten hun macht in om dat ene doel te 
bereiken. 
 
Leiders in de kerk misbruiken jongens en meisjes.  
 
Dát is de ongerustheid van Jezus, 
dát is de beklemming bij de discipelen op weg naar Jeruzalem: 
machtuitoefening die mensen kleineert. 
 
 
3. Ziende blind 
 
De gemoedstoestand van de discipelen komt voort uit hun idealisme. 
Ze zien de verdrukking. 
Tegelijkertijd leven ze uit die inspirerende woorden van Jesaja 
die ook wij vanmorgen hebben gehoord: 
 
Verdrukten zullen weer vreugde vinden in de Heer, 
zwakken juichen om de Heilige van Israël. 
Want het is gedaan met de geweldenaar, 
voorbij met de spotter. 
 
Jakobus, Johannes, ze zijn ongerust over de samenleving van hun tijd, 
over het ontbreken van de medemenselijkheid.  
Tegelijkertijd zijn de beide mannen ongeduldig. 
Ze begrijpen niet dat het volk zich zomaar kan overgeven aan feestvieren. 
Al die mannen en vrouwen die opgaan naar Jeruzalem, 
ze lijken wel ziende blind. 
 
Maar gelukkig, nog een paar dagen, horen ze Jezus zeggen, 
en dan zullen niet meer de machthebbers heersen, 
 
maar zal het Jezus zelf zijn, 
die alle macht in handen krijgt.  
‘Jezus, doe ons dan een plekje links en rechts van je.’ 
 
Ja, daar wachten ze op, 
op de dag dat het gedaan is met de machtige, de geweldenaar, 
de dag waarop de onderdrukte bevrijd wordt, zoals Jesaja profeteerde. 
 
In een klap zal Jezus Messias, zal de Mensenzoon, de machtuitoefening van de groten der 
aarde – of dat nou wereldleiders, politici of de bazen op het werk zijn – tenietdoen. 
Macht tegenover macht. 
 
Macht met politieke oplossingen te lijf gaan. 
De socialistische heilstaat tegenover het kapitalisme. 
Het bleek een revolutie die haar eigen kinderen opat. 
Zimbabwe, Irak, Afghanistan - de bevrijder wordt na de dag van de bevrijding de 
onderdrukker. 
Kennen we duurzame politieke oplossingen ten aanzien van macht? 
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Strengere regels dan. 
Ook een vorm van macht tegenover macht. 
Laten we criminelen zwaarder straffen! 
Maar het recidivecijfer neemt er niet door af. 
Strengere regels voor banken en andere financiële instellingen, voor makelaars. 
Scherpere protocollen voor artsen die hun macht misbruiken en fouten toedekken, 
voor de vastgoedsector om fraude tegen te gaan. 
Scherpere normen voor politici en alle andere profiteurs van belastingparadijzen, 
voor de – in de woorden van de Volkskrantcollumnist Frank Heinen vorige week –  de 
“weggetjesweters, vriendjeshebbers, regelvlooiers, uitzonderingsspecialisten en 
omzeilkampioenen”. 
 
Maar meer regels en protocollen leiden er alleen maar toe dat mensen langs andere wegen 
hun zin doordrijven, hun macht laten gelden. 
Bovendien zijn regels, protocollen en afvinklijstjes fnuikend voor de beroepstrots van hen die 
wel te goeder trouw zijn – en dat zijn er gelukkig velen. 
Extra regels en protocollen zijn dus ook niet de oplossing ten aanzien van macht. 
 
Het verbeteren van de morele wetten misschien? 
Daarmee is toch wel een einde te maken aan de overheersing van de machtigen op het 
wereldtoneel, in de politiek, in de financiële sector, in bedrijven en organisaties?  
Ethiek als panacee? 
Zoiets als ‘fatsoen moet je doen?’ 
Moeten we het meer over normen hebben? 
 
Ethiek is niet meer en niet minder dan reflectie op wat juist is en wat niet. 
Je houdt jezelf er makkelijk mee buiten schot. 
 
Nee, er bestaat ten aanzien van de macht noch een politieke, noch een juridische, noch een 
ethische oplossing. 
Voor de wreedheid van de wereld, voor de pijn van de mensen bestaat geen snelle 
oplossing. 
 
Helaas, de leerlingen gaan op in de schijnwereld van hun ambities – ook zij willen machtig 
zijn, macht met macht bestrijden. 
Macht is het makkelijkste middel dat wij kunnen inzetten om anderen te laten doen wat wij 
willen. 
Het is onze eerste reflex om onze angsten het hoofd te bieden.  
Macht, we denken ons gevreesde verlies van aanzien, van geld, van eer ermee tegen te 
kunnen gaan. 
Ieder die wel eens het slachtoffer is geweest van een angstige ander, weet hoe klein je dat 
maakt, hoe vernederend dat is, en hoe angstig het je zelf maakt. 
En voor je het weet word je zelf die man of vrouw die je juist zo in die ander verafschuwt. En 
stel je macht tegenover macht, of maak je een ander slachtoffer van jouw slachtofferschap. 
 
Niet alleen het volk is ziende blind, Jakobus en Johannes zijn dat zelf ook. 
Zij lijden aan spirituele blindheid. 
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4. Spiritualiteit van Jezus is dienen: evenmenselijkheid 
 
Dát is er aan de hand: spirituele blindheid. 
 
Media berichten dag in dag uit over allerhande crises. 
De coronacrisis, de stikstofcrisis, de CO2-crisis, de energiecrisis, de woningmarktcrisis, … 
 
Maar gaat niet achter al deze crises een spirituele crisis schuil? 
In de politiek, in het recht, in de ethiek, het gaat er altijd om dat je kiest, dat je een keuze 
maakt, vóór dit, tegen dat. 
En dat is een kwestie van spiritualiteit. 
 
Jezus biedt een spirituele, religieuze oplossing voor het machtsvraagstuk. 
Hij peilt diep hoe het er met ons mensen voorstaat. 
Er is een verschrikkelijke tiran op aarde, zegt hij, die zielen, levens, in zijn macht heeft.  
Wie is die tiran?  
Dat is onze wil tot macht!  
Alle zonde is daartoe te herleiden. 
 
Maar waarom zou je je voor mensen opofferen, als ze toch niet willen?  
Het volk is ziende blind, het viert feest en beseft soms maar nauwelijks dat het onderdrukt 
wordt. 
Ook de discipelen zijn ziende blind, willen macht met macht keren. 
Waarom hen, het volk en de discipelen, niet doodgewoon aan hun lot overlaten? 
 
Op dit punt loopt iedere vorm van humanisme stuk. 
Met het mensbeeld dat Jezus op zijn weg naar Jeruzalem tegenkomt (bij hogepriesters, 
schriftgeleerden en zijn eigen leerlingen), kun je eigenlijk alleen maar denken: hou toch op, 
voor wie doe ik het? 
 
Echter, het Godsgeloof van Jezus maakt dat hij de afstand kent die de mens van zijn eigen 
wezen en oorsprong scheidt.  
Hij ziet hoe mensen aan zichzelf lijden.  
Er liggen tal van mogelijkheden in deze mensen verborgen, weet hij. 
Dat is de spiritualiteit van het bijbelse mensbeeld: de innerlijke tegenstrijdigheid van het 
menselijke bestaan, die alleen maar vanuit God te ontdekken is.  
Al het 'kunnen' gaat uit van de kracht van de mens, van de maakbaarheid van het leven, 
maar het komt juist aan op overgave aan God, op machteloosheid.  
Daarom, het gaat niet om de grootste zijn in macht, in ‘het wel even maken’, 
maar om groot te zijn in dienen. 
 
Impliceert dit mensbeeld, deze bijbelse spiritualiteit een serviele houding? 
Nee, dienen betekent niet serviel zich klein maken of onderwerpen, maar ten dienste staan.  
Dienen en niet heersen houden hetzelfde in: de ander zien, met al zijn of haar angsten en 
tegenstrijdigheden, en die ander tot recht laten komen. 
 
Ik noem dat de houding van evenmenselijkheid. 
Jezus, die afzag van de Messiastitel en de titel Mensenzoon toepasselijker vond, 
heeft met zijn eigen leven laten zien hoe dat er dan uitziet als je oog hebt voor het kwetsbare 
en afhankelijke. 
Dat doet mannen en vrouwen die door het leven verlamd geraakt zijn weer gáán. 
Dat doet wie de toekomst niet zien zitten weer oog krijgen voor nieuwe kansen en 
mogelijkheden. 
Dat doet wie geen oren hadden naar hoop weer luisteren naar woorden van liefde en 
aandacht. 
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De evenmenselijkheid van Jezus biedt een goed rolmodel voor managers, voor 
leidinggevenden, voor politici. 
Ze zijn geen bazen meer, maar dienaren. 
  
De bijbel gelooft er heilig in dat je als mens vervulling vindt in het dienen van anderen. 
 
Een dergelijke wijsheid kom ik ook tegen bij een groep Nederlandse theologen, economen, 
filosofen en bedrijfskundigen die nadenken over de wisselwerking tussen 
levensbeschouwing, economie en bedrijfskunde. 
Deze wetenschappers zijn verbonden aan diverse wetenschappelijke instituten. 
 
Economen en politici, stellen zij, moeten nadenken hoe je mensen stimuleert om elkaar te 
dienen opdat zij beter tot hun recht komen. 
Economie moet iets heilzaams bewerkstelligen. 
Daar ligt een verbinding met de Bijbel. 
Wie de kans krijgt zich op te sluiten in zijn egocentrische belang, verkommert en raakt 
verbitterd. 
Dat ontwricht de samenleving. 
Vreugde vinden in het dienen van anderen leidt juist tot zegen. 
  
Verstaat u? 
Dat is de spiritualiteit van het dienen, van ruimte maken voor de mens voor wie geen plaats 
is in een samenleving, in een organisatie, in een werk-, leef- en leergemeenschap, vanwege 
de hoogmoed, ijdelheid en hebzucht van grote ego’s die maar één ding willen: zelf de 
machtigste zijn. 
   
Natuurlijk, ook u en ik worden ieder in meer of mindere mate in het krachtenveld getrokken 
van hebzucht, narcisme en hoogmoed. 
Krachten waardoor je, ook als je ‘onschuldiger’ bent, besmet raakt omdat je nu eenmaal in 
de wereld verkeert. 
Aan de andere kant, als je naar de wereld kijkt, als ik naar de economie, naar de markt kijk, 
zie ik niet alleen een bron van problemen, maar tegelijk een begin van oplossingen. 
Dát leert de christelijke traditie: oplossingen halen uit de wereld waarin wij zijn, omdat deze 
wereld hoe dan ook Gods wereld is. 
 
 
5. Slot 
 
Stelt Jezus zich vanmorgen slaafs op? 
Ja en nee.  
 
Hij wilde niet lijden, en al helemaal niet vrijwillig. 
Meerdere keren ontvlucht hij namelijk zijn achtervolgers. 
Maar Hij wilde wel blijven wie hij was en wat hij was.  
Jezus geloofde in de toekomst. 
Alleen daarom aanvaardde hij het lijden, tolereerde hij het. 
Tolereren betekent dragen, verdragen, uithouden. 
 
Dienend het lijden vinden is wat anders dan het lijden zoeken. 
Jezus wijdde zich aan de dienst aan de mensen in naam van God.  
En ja, als je dat doet, kun je rekenen op de slagen van de geslagenen, 
de trappen van de getrapten 
en de spot van de gehoonden. 
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Dat kan het gevolg zijn van de spiritualiteit van de evenmenselijkheid. 
 
Jezus leefde als het wezensbeeld van de Mensenzoon, de dienaar van mensen. 
Alleen daarom aanvaardde hij de dood, mikte hij op Gods goedheid en hoopte hij op 
'opstanding'.  
 
Amen. 


