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Preek van 12 februari 2017, 6e na Epifanie 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

LOOP JE EIGEN RACE 

Ren als de atleet die wint. (1 Korintiërs 9,24) 

Vergelijken 

De mens is een vergelijkingsdier. We vergelijken ons graag met de ander. Wie is 

het meest populair? En waar bevindt ik me in die ranglijst? Dat begint al op jonge 

leeftijd. Wie is het stoerste jongetjes in de klas? Wie is het meest geziene meisje 

van de school?  

Het maakt ons tot concurrenten van elkaar. Want we willen niet onderaan de 

lijst bengelen. Daarom zijn omroepen gespitst op de kijkcijfers. Je wilt het liefst 

de hoogste hebben. Je wilt in geen geval onderaan bengelen. Hoe doen we het 

ten opzichte van anderen? Goed of slecht? Waar kan het beter?  

We zijn een samenleving van lijstjes. Er is een toptien van best verkochte boeken. 

Als je bovenaan staat kom je bij De Wereld Draait Door. Je hebt de top 40 van 

meest populaire platen. Wie de meeste hits heeft wordt een ster. Het is dringen 

om bovenaan te komen. Waar sta je in vergelijking met anderen?  

Verongelijkt 

Het kan leiden tot gezond competitiegedrag. Het kan jezelf beter maken. Maar 

vergelijken kan ook leiden tot verongelijktheid. Tot onvrede. Dat zie je in onze 

verdeelde samenleving. Nu de economie aantrekt en iedereen zegt dat het beter 

gaat, kijken mensen naar hun eigen portemonnee: is het daar te merken? En als 

dat niet het geval is, ontstaat er onvrede. Alle anderen profiteren, maar jij niet. 

Vergeleken bij de ander voel je je achtergesteld. Logisch. 

De mensen uit de gelijkenis van Jezus voelden zich ook achtergesteld. Tenminste: 

de mensen die de hele dag in touw waren geweest. Ze hadden de klok rond 

gebuffeld. Vanaf zes ’s morgens hadden ze de hele dag gebeuld onder een 

brandende zon. Zich het snot voor de ogen gewerkt. Kregen ze na afloop 

hetzelfde als de mensen die maar een uurtje gewerkt hadden!  
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Ja, geen werkgever zou er vandaag mee wegkomen. En je voelt dat die arbeiders 

van het eerste uur gelijk hebben. Vergeleken met de anderen hadden ze meer 

gedaan. Als je dan niet méér beloond krijgt, voel je je verongelijkt.  

De omgekeerde wereld! 

Overigens, het is wel de omgekeerde wereld. Het zijn hier de bevoorrechte 

mensen die zich verongelijkt voelden. Want bevoorrecht waren ze. Zij hadden 

zich de hele dag geen zorgen hoeven maken over de vraag of ze ’s avonds wel 

geld in het laatje hadden. De mannen van het laatste uur wel. Als je het verhaal 

naar onze tijd zou moeten vertalen, zou je ervan kunnen maken: de langdurig 

werkloze man van 63 wordt op de valreep van het pensioen in dienst genomen 

en een salaris dat zijn pensioen straks meteen op niveau brengt. Of: de 

Marokkaanse jongeman die jaren vergeefs solliciteerde, krijgt meteen een 

toppositie. Anders gezegd: hier zou de zogenaamde onderkant van de 

samenleving niet meer te klagen hebben. De laatsten worden de eersten. 

Maar er blijft toch iets schuren in de gelijkenis. Althans, voor de eersten. Er blijft 

iets wrikken. Je komt er niet helemaal in. Je kunt je beter in die ontevreden 

arbeiders verplaatsen dan in die eigenaar. Wat bezielt hem in vredesnaam? Wil 

hij dan dat de volgende keer de arbeiders terughoudend zijn om vanaf zes uur ’s 

morgens te werken? Vanaf vijf uur ’s middags krijg je immers hetzelfde! 

Economen zouden roepen: ‘Die man verziekt de markt!’ 

De atleet 

Laten we eens kijken naar Paulus. Een leesrooster met meerdere lezingen heeft 

voordelen: je kunt het ene gedeelte belichten vanuit het andere. Je kunt er 

tegenaan gaan kijken vanuit een ander perspectief.  

Wat Paulus laat zien is: let niet op anderen, loop je eigen race. Hij vergelijkt het 

leven met een atletiekwedstrijd. In die tijd waren ze heel populair. En nog. Het 

beeld is nog altijd sprekend, want er zijn miljoenen mensen die nog altijd aan 

atletiek doen. En we kijken er graag naar. Vooral als Daphne Schippers moet 

lopen. Wat een goeie atlete! Onze nummer 1.  

Ja, maar dan wel ónze nummer 1. Want op de Olympische Spelen viel ze zichzelf 

tegen. Ze had goede hoop op een gouden medaille op de 100 m. Maar wat 

gebeurde er? Elaine Thompson streefde haar voorbij. En nog een paar anderen 
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ook. Het werd een enorme teleurstelling. Met een geërgerd wegwerpgebaar 

verliet ze de baan. 

Verlamd 

Wat was de oorzaak? Het zou zomaar kunnen dat ze ging letten op de anderen 

die in het begin vóór lagen. Dat kan verlammen. De angst slaat om je hart: het 

zal toch niet!? De beste sport waaraan je dat kan illustreren is het wielrennen. 

Als een renner vóór ligt en het peloton zit hem op de hielen als de finish nadert, 

moet hij één dingen niet doen. ‘Niet omkijken!’ gilde Mart Smeets dan altijd. 

Want ja, omkijken is meestal funest. Je gaat je positie inschatten ten opzichte 

van de anderen. Maar je moet je concentreren op maar één ding: het doel. Je 

moet je eigen race rennen of rijden. 

Dat bedoelde Paulus. Laat je niet afleiden. Het gaat maar om één ding in het 

leven: de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Maak dat tot je doel. Naar een 

ander kijken leidt alleen maar af. Natuurlijk moet je wel op je omgeving letten. 

Je totaal afsluiten van de wereld is ook niet goed. Maar raak er niet op gefixeerd. 

Want het maakt je zwakker.  

Wie zichzelf altijd vergelijkt met de ander, kan vast komen zitten in een negatieve 

levenshouding. Je kunt er een laag zelfbeeld van krijgen. En dat lage zelfbeeld 

kun je vervolgens gaan afreageren op jezelf of een ander. Dat word je zuur. 

Verbitterd.  

Martina 

Het kan ook anders. Het mooiste voorbeeld van hoe het hoort vind ik Churandy 

Martina. Hij liep ook op de Olympische Spelen. Hij greep ook naast de medailles. 

Maar kijk even hoe hij reageert.  

https://www.youtube.com/watch?v=KQE6-vK8IY4 

Geen spoor van wrok of boosheid. Martina heeft een enorm vermogen om te 

incasseren. Knap! Er staat bij hem iets hoger dan de vergelijking met anderen: 

de liefde voor zijn sport.  

Hoe sta jij in het leven? Waar leef je voor? Wat heeft eeuwigheidswaarde? Jezelf 

altijd maar vergelijken met anderen heeft geen eeuwigheidswaarde. 

Concentreer je op het doel. Loop je eigen race. Helemaal tot aan de finish. 

https://www.youtube.com/watch?v=KQE6-vK8IY4

