
Preek 30e zondag : Ken u zelve 
 
Wanneer je in het oude Griekenland de cultusplaats Delphi bezocht om het orakel om raad te vragen, 
en de tempel van Apollo binnenging, dan werd je in het voorportaal geconfronteerd met de in 
marmer gebeitelde tekst: Ken u zelve! Met andere woorden: wees er op de eerste plaats van 
doordrongen wie je zelf bent, eer je je verheft ten opzichte van je medemens of een oordeel velt 
over anderen.  
Ken jezelf! Het zou ook een goed advies kunnen zijn voor ons allemaal, ook nu wij vanavond naar de 
kerk zijn gekomen. Bidden en naar de kerk gaan is niet meer vanzelfsprekend. Was het vroeger druk 
in de straat wanneer de kerkklokken luidden en iedereen zich haastte om een goede plek te vinden in 
de kerk, tegenwoordig lijkt je wel haast de enige uit de straat die nog op zaterdagavond of op 
zondagmorgen naar de kerk gaat. En ongetwijfeld denkt u, net als ik, wel eens: waarom gaan de 
buren niet meer, is dat gemakzucht? Liggen ze liever in bed, terwijl u vroeg uit de veren bent en uw 
zondagsplicht vervult? En terwijl u hier biddend de zondag opent, zitten de buren misschien nog in 
pyjama met een lekker glas jus d’orange en een croissantje aan de ontbijttafel. Maar zijn zij nou 
slechter als u? Zijn mensen die niet meer bidden voor het eten slechter dan u, die elke keer nog 
netjes de handen vouwt aan tafel? Wie weet: misschien bidden zij op een andere wijze of geven zij 
op andere wijze uiting aan hun religieuze gevoel. Vaak maak ik mee, bij bijzondere gelegenheden, dat 
mensen die van buiten zo stoer doen, vaak een klein hartje hebben. En ik heb mensen wel eens 
horen zeggen: ze kunnen wel elke zondag braaf in de kerk zitten, maar door de week gedragen ze 
zich heel anders.  
       
Het is soms zo verleidelijk en gemakkelijk om een oordeel te vellen over anderen, om neer te kijken 
op anderen, die niet meer zo kerks zijn, zich niet zo voorbeeldig de christelijke verplichtingen 
vervullen, mensen uit de gemeenschap die geen kerkbijdrage betalen.  
Zo kennen we ook binnen onze eigen kerk, de trouwe aanvangers van de kerkelijke leer, veelal 
nieuwe katholieken, die neerkijken op de gewone, soms wat ruimdenkende gelovigen, alsof zij alleen 
de waarheid in pacht hebben. En streng gereformeerden die de katholieken maar een zwak aftreksel 
vinden het ware geloof en Gods  Woord niet serieus genoeg nemen. Strenggelovigheid en hoogmoed 
gaan niet zelden hand in hand. Hoe strenger de leer, des te onbarmhartiger het oordeel en de daarbij  
behorende minachting.  
 
Ken u zelve: je zou kunnen zeggen dat Jezus ons vandaag ook deze spiegel voorhoudt in  de parabel 
van de Farizeeër en de tollenaar, een verhaal dat wel bekend is bij u. Misschien vraagt u zich zelf wel 
eens af: op wie lijk ik het meest: de zelftevreden farizeeër of de berouwvolle tollenaar, die niet eens 
durft op te kijken naar de hemel - hij weet wel dat hij anderen tekort heeft gedaan - , maar die op 
afstand zich op de borst klopt en alleen maar zegt: Heer, wees mij genadig”. Misschien lijken we  wel 
een beetje op beide. Zijn we de ene keer tevreden over ons zelf, - en dat mag best - , en dan laten we 
ons van onze beste kant zien, de andere keer zijn we de tollenaar die zijn fouten inziet. Je mag 
volgens Jezus best trots zijn op jezelf, op datgene wat je goed hebt gedaan, maar we moeten ervoor 
waken dat we onszelf zò goed en geslaagd vinden, dat we anderen daardoor een treetje lager 
neerzetten, dat we neerkijken op anderen. Want God ziet niet op mensen neer, Hij minacht ons niet, 
zelfs de grootste zondaar kan bij Hem aankloppen. Het gebed van de arme, kringelt net zo lang 
tussen de wolken door totdat het God bereikt, zo zegt Jezus Sirach in de eerste Lezing. 
 
En juist in dit jaar, het Jaar van Barmhartigheid zouden we ons als gelovigen moeten laten raken door 
de barmhartigheid die God eigen is. Wie nergens terecht kan, vindt juist bij hem een schuilplaats. 
 
Ken u zelve, beste mensen, Jezus zet vandaag de zaak op scherp.  
Want bij geloven hoort bescheidenheid en mildheid. Bij gebed hoort ingetogenheid. Bij God hoort 
barmhartigheid. Ook daar kunnen we mee aan de slag in deze oktobermaand, de 
wereldmissiemaand, waarbij onze bijzondere aandacht uitgaat naar de armen in de Filipijnen, dat 



onlangs nog werd getroffen door een tropische storm.  
Mogen wij, gelovigen, daarom Gods gelaat van barmhartigheid laten stralen over mens en wereld! 
 
Amen. 
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