
Zondag 9 augustus De balk en de splinter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balk in je oog!  

Andreas is boos op zijn vrienden. Hij gaat naar Jezus 

toe. ‘Jezus, ik baal ervan. Ik heb vannacht hard 

gewerkt. Ik heb vis gevangen, zodat we vandaag te 

eten hebben. Jakobus en Johannes en de anderen, 

die konden vannacht lekker slapen! En ik ben nog 

steeds aan het werk, terwijl ik heel moe ben. Ik 

moet alle vis schoonmaken en brood kopen en zo. 

En zíj zitten lekker op het gras naar u te luisteren. 

Dat is toch niet eerlijk?’ 

‘Mag ik er heel even bij?’ vraagt een meneer. ‘Ik wil 

ook even wat zeggen. Jezus, ik ben erg boos op mijn 

neef. Hij heeft een hamer van mij geleend, want hij 

zei dat hij een schuurtje wilde bouwen. Maar dat is 

nu al een maand geleden. Dat schuurtje staat er 

nog steeds niet, en mijn neef heeft de hamer niet 

meer teruggegeven. Zoiets zou ik nou nooit doen 

hè. Als ik iets leen, dan geef ik het altijd meteen 

weer terug. Ik probeer altijd goede dingen te doen.’  

‘Jezus,’ zegt een vrouw. ‘Kunt U mij raad geven? Ik 

heb zo’n vervelende buurvrouw. Ze zegt tegen de 

andere vrouwen allemaal lelijke dingen over mij. 

Alsof zíj alles altijd zo goed doet. Ik heb het altijd 

heel druk met andere mensen helpen, en die 

buurvrouw, die doet nooit wat. Die zit de hele dag 

bij de put te kletsen.’ 

 ‘Beste vrienden,’ zegt Jezus. ‘Ga allemaal eens op 

het gras zitten. Ik wil het met jullie hebben over hoe 

je over andere mensen denkt. Hoe je met ze 

omgaat. Hoe je over ze praat. Als jij heel streng 

bent voor andere mensen, dan is God ook streng 

voor jou. Als jij zegt: ‘Mijn buurvrouw doet dit en 

dit en dit allemaal fout,’ dan kijkt God ook naar wat 

jíj fout doet. Jullie letten goed op de fouten van 

andere mensen. Maar je ziet niet wat je zelf fout 

doet.’  

Wat? denkt Andreas. Ik doe echt niets fout! Ik werk 

heel hard voor Jezus. Dan mag ik toch wel kwaad 

worden als mijn vrienden helemaal niks doen! 

‘Een paar jaar geleden was ik nog timmerman,’ gaat 

Jezus verder. ‘Ik werkte met hout. Schaven, zagen, 

timmeren. Er gaat weleens iets mis als je de hele 

tijd met hout bezig bent, natuurlijk. Je hebt zo maar 

een splinter van het hout in je hand.’  

Andreas knikt. Hij heeft ook weleens een splinter 

gehad. Van de boot waar hij op voer. Dat deed pijn.  

‘Een splinter in je hand,’ zegt Jezus, ‘dat is 

vervelend. Je moet hem er voorzichtig uittrekken. 

Maar weet je wat nog erger is? Een splinter in je 

oog! Dat doet pas echt zeer. Ook al is het maar een 

heel klein splintertje. Je kunt dan niks meer zien. Je 

moet eerst de splinter uit je oog halen.’  

Au. Een splinter in je oog. Dat heeft Andreas 

gelukkig nog nooit gehad. Maar hij kan zich 

voorstellen dat dat heel erg pijn doet.  

‘Weet je,’ zegt Jezus. ‘Jullie praten over mensen die 

iets verkeerds doen. Jullie zien precies wat voor 

kleine dingetjes ze fout doen. Eigenlijk zien jullie dat 

ze een splintertje in hun oog hebben. Dat splintertje 

moet eruit, natuurlijk.’  

Precies, denkt Andreas. Dat splintertje moet uit hun 

oog! Zie je wel? Jezus vindt het ook. Jezus vindt ook 

dat mijn vrienden niet zo lui moeten zijn.  

‘Maar,’ gaat Jezus door, ‘heb je wel door dat je zelf 

ook verkeerde dingen doet? Misschien nog wel 

meer dan die mensen op wie jij zo boos bent! 

Eigenlijk heb jij zelf ook iets in je oog. Niet een klein 

splintertje. Nee, een dikke balk. ‘Kom, ik help je wel 

om die splinter uit je oog te halen,’ zeg je tegen 

iemand anders. Maar dat lukt je nooit als je zelf 

helemaal niks kunt zien omdat jíj een balk in je oog 

hebt. Kijk dus voordat je boos wordt op een ander 

eerst naar jezelf. Haal die balk uit je oog. Dan kun je 

weer zien. En pas daarna kun je de splinter uit het 

oog van iemand anders halen.’  

Wow. Andreas denkt na. Eigenlijk vindt hij het 

helemaal niet zo leuk, wat Jezus zegt. Over die balk 

in zijn oog. Maar het is misschien wel waar. Ineens 

is het net of Andreas in een spiegel kijkt. Alsof hij 

zichzelf ziet. Hij is ook niet altijd aardig. Hij doet zelf 

ook niet altijd de goeie dingen. Misschien moet hij 

daar dan toch eerst maar mee aan de slag.  

Misschien moet hij dat eerst veranderen, voordat 

hij boos wordt op zijn vrienden. Hij kijkt naar ze. 

Naar Jakobus en Johannes, en de anderen.  

Ook wel een beetje stom van mij, denkt hij, om 

boos op ze te worden. Alsof ik zelf nooit iets fout 

doe … 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Als je fouten zoekt, gebruik dan een spiegel en geen verrekijker! 



  Maak je eigen hand in 3D 


