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Homilie op 6-10-2019, 27e Zondag door het jaar, Jaar C. 

Dierbaren, 

“Wij zijn onnutte knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan” 

(Lc 17,10). Degenen onder ons die een missaaltje gebruiken, lazen daar: “Wij 

zijn maar gewone knechten”. En die vertaling geeft de eerste betekenis van de 

tekst heel goed weer, maar heeft het nadeel dat hij daardoor wel erg gewoon 

klinkt, terwijl het meer letterlijke “onnutte” in het Nieuwe Testament juist een 

bijzonder woord is. Behalve op deze plaats komt het nog maar éénmaal voor, bij 

Matteüs, in de parabel over het gebruik van de talenten, waar de heer zegt: “En 

werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en 

tandengeknars”(Mt 25,30). Dat is zeker niet iets gewoons of alledaags. Dat is 

iets diep ernstigs. En temeer daar het ook hier om een “onnutte knecht” gaat, 

lijkt het me de moeite waard, om hier samen nog wat over na te denken. 

 Een knecht is ergens in dienst om te helpen, om nuttig te zijn. Een knecht 

die door eigen schuld – het gaat hier niet over onmacht door ziekte – niet nuttig 

is, verzaakt dus aan zijn plicht, en dat is een ernstige zaak. We hebben voor zo 

iemand een paar pakkende woorden: onnut, nietsnut, ondeugd, deugniet. De 

eerste twee zijn zonder meer negatief; de andere hebben soms een schalkse 

ondertoon. Ze worden ook vaak tegenover kinderen gebruikt. Wie van ons heeft 

als kind nooit moeten horen: “Jij kleine ondeugd!”, of “Jij kleine deugniet!”? 

Die verkeerde neiging zit er bij ons allemaal al van jongs af aan in, maar door 

een goede opvoeding kan ze meestal binnen de perken gehouden worden. En dat 

vergt veel aandacht en zorg van liefhebbende ouders, en de moed en energie om 

niet toe te geven aan de luimen van hun kinderen. Ook kleine ondeugden zijn 

belangrijk genoeg om niet over het hoofd gezien te worden. 

 Maar onze evangelietekst is daarmee nog niet geheel opgehelderd. Jezus 

zegt ons immers: “Wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt 

dan: Wij zijn maar onnutte knechten (Lc 17,10)”. Het gaat dus niet om mensen 

die hun plicht verzaakt hebben. Dat blijkt nog eens te meer uit het vervolg: “Wij 

hebben alleen maar onze plicht gedaan”. Maar als je zelfs álles hebt gedaan 

waartoe je verplicht was, ben je dan een onnut, nietsnut, ondeugd of deugniet? 

Moet je jezelf dan aanklagen als onnutte knecht, op gevaar af, te worden 

buitengeworpen in de duisternis, waar geween zal zijn en tandengeknars? 

 Dierbaren, de uitweg uit deze impasse ligt hierin, dat wij, als we boven 

zullen aankomen, veel meer en veel helderder zullen zien dan we nu zien. “In 



uw licht zullen wij licht zien” (Ps 36,10), zegt de Psalm. We zullen dan, in de 

volle klaarheid van Gods Waarheid en Liefde, heel diep beseffen hoeveel 

onvolmaakts er nog kleefde aan al onze goede daden. We zien dat nu al vaak bij 

de heiligen, die zichzelf dikwijls zwaar beschuldigen van dingen waar wij 

nauwelijks kwaad in zien. 

 Iets soortgelijks vinden we in Jezus’ beschrijving van het Laatste Oordeel, 

waar de Koning tot die aan zijn rechterhand zal zeggen: “Komt, gezegenden van 

mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der 

wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij 

hebt Mij te drinken gegeven” (Mt 25,34-35), enzovoorts. “Dan zullen de 

rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U 

hongerig gezien en U te eten gegeven”(Mt 25,37), enzovoorts. Ik heb mij wel 

eens afgevraagd, hoe dat zo zou kunnen gebeuren bij ons, die het antwoord van 

de Heer al kennen: “Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer 

geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan”(Mt 25,40). Dierbaren, 

ik denk, dat als we daar zullen staan, voor het lichtend Aangezicht van de 

Mensenzoon in al zijn heerlijkheid, we de herinnering aan het flauwe schijnsel 

van onze eigen goede daden hier op aarde even totaal kwijt zullen zijn, en door 

de Heer zelf herinnerd zullen moeten worden aan wat Hij, ondanks onze 

zwakheid, in ons aan goeds heeft willen bewerken. 

 Ja, wij zijn maar onnutte knechten, temeer, omdat we nu al weten, dat we 

zeker niet alles hebben gedaan wat ons opgedragen werd. Maar wij leven nu 

reeds onder het oog van onze barmhartige Rechter, en het Evangelie is Blijde 

Boodschap, ook voor ons, niettegenstaande die armzaligheid. Jezus vraagt ons, 

opnieuw te worden als de kleine kinderen (vgl. Mt 18,3). Dat wil dus ook 

zeggen: kinderen in de boosheid (vgl. 1 Kor 14,20). Laat ons, voor zover we er 

nog niet geheel uit los kunnen komen, kleine ondeugden en kleine deugnieten 

zijn. Laat ons ook opzien, speciaal in deze rozenkransmaand, naar onze hemelse 

Moeder, die, in al haar échte grootheid, in het Magnificat haar kleinheid voor 

God in het licht stelde (vgl. Lc 1,48).  

En laat ons nooit ontmoedigd, wanhopig of vertwijfeld raken, wat er ook 

gebeurd mag zijn. Ook voor de goede moordenaar op het kruis was het 

Evangelie echt Blijde Boodschap: “Heden nog”, zei Jezus hem, “zult gij met 

Mij zijn in het paradijs”(Lc 23,43). Laat ons steeds met een berouwvol hart naar 

onze Heer terugkeren, en Hem met groot vertrouwen zeggen: Jezus, denk aan 

mij, nu Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt (vgl. Lc 23,42). Amen. 

 


