
Integendeel, de eerste 
plaatsen zullen gereserveerd 
zijn voor hen die de laatste 
plaats kiezen, voor wie ten 
dienste staan van de anderen.

Daarom zegt Jezus: 
“Wie zichzelf verhoogt 
zal vernederd worden, 
en wie zichzelf vernedert 
zal verhoogd worden.”

Z

In deze tekst uit het 
evangelie van Lucas vertelt 
Jezus een gelijkenis over 
een maaltijd. 
De genodigde gasten 
strijden om de beste 
plaatsen die bestemd zijn 
voor belangrijke personen.

Maar Jezus heeft een ander 
soort feestmaal in 
gedachten: een maaltijd 
voor alle kinderen van God 
de Vader, waar niemand 
belangrijker wordt geacht 
dan een ander. 

«Ieder die 
zichzelf verhoogt, 

zal vernederd worden, 
en wie zichzelf  
vernedert zal 

verhoogd worden»
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Lucas 14,11 

De kracht

Het is belangrijk Hem de 
ruimte te geven, onze relatie 
met Hem te verdiepen en van 
Hem te leren om nederig te 
zijn.

Als we onszelf centraal 
stellen met ónze eisen en 
verlangens, draait alles om 
ons eigen ik.

De uitnodiging van Jezus is 
om juist van ons voetstuk af 
te stappen en God centraal te 
stellen.

Onszelf op de laatste plaats 
stellen betekent in feite dat 
we de plaats kiezen die ook 
Jezus koos. Hij waste de 
voeten van zijn leerlingen en 
zei hen daarna: 

“Als Ik, jullie Heer en 
jullie meester, je voeten 
gewassen heb, moet je ook 
elkaars voeten wassen. 
Ik heb een voorbeeld gegeven; 
wat ik voor jullie heb 
gedaan, moeten jullie ook 
doen.” 

Johannes 13, 14-15
aanbieden

Hij verdient

de ereplaats

in ons leven!

Ik wilde die avond naar de 
kerk gaan. Opeens voelde 
ik dat dat zó geen zin 
had. Ik stond een poosje 
voor haar kamerdeur en 
twijfelde. Ik voelde dat 
ik mijn trots moest 
overwinnen en klopte op de 
deur om ‘sorry’ te zeggen. 

Ik had weer eens ruzie met 
mijn zusje. Deze keer ging 
het er stevig aan toe. 
Uiteindelijk, heel boos, 
gingen we ieder 
naar onze eigen kamer. 
Ze zette keiharde muziek 
op. Meestal, na enkele 
dagen niet met elkaar te 
praten is het dan 

weer voorbij.

Ik zie de ogen van mijn 
zus nog voor me: ze was 
helemaal verbaasd…

Toen ik die avond in de 
kerk zat, voelde ik een 
echte vreugde van 
binnen.  
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