
Bij Deuteronomium 5,4-25
(K,5.)

Op vreemd terrein?
Wie judaiserende tendensen in de
christelijke prediking vreest bij de
doorgaande lezing uit de Pentateuch,
moet het deze zondag erg benauwd
hebben. Het kerkelijk jaar biedt geen
aansprekende naam: de zoveelste zon-
dag na Trinitatis. Wanneer daarbij
dan het joodse feest van de Vreugde
der Wet wordt genoemd lijkt dat alle
aandacht op re gaan eisen. Daarbij
komt dat we de beginregels van een
tekst lezen. die in de Joodse liturgie
een centrale plaats innemen: het
'Hoor. Isradl', het 'Sjema' (het begin-
woord funge€rt als titel).*
Waar begin je aan?, zou men zich
kunnen afvragen. Wij hebben ons
toch niet te verheugen over de wet,
maar juist over het feit dat wii \an
de wet zijn ontslagen'(Rom. 7.6).
Maar niet alleen van christelijke. ook
van joodse zijde zal men argwanend
zijn t.a.v. de inrulling van deze zon-
dag. Hoe gaat men om met een b€-
lijdenis uit het hart van het joodse
geloof. met een tekst die door de Jo-
den wordt aangevoerd ler bestrijding
van het dogma van de triniteit: 'De
Here is 6€n'?
Enige behoedzaamheid is deze zon-
dag dus wel op z'n plaats. De zaken
liggen naar twee kanten gevoelig.
Desondanks, of juist: daarom verdient
deze tekst alle aandacht. We zijn hier
ook dicht bij het Koninkrijk van
God (Mc. t2,28-34).

De liefd€ tol God
Vers 4 kan op verschillende manie-
ren vertaald worden:

'De Here is onze God. de Here is
66n'. D.w.z. Hij is uit 66n stuk. Je
kunt op Hem aan. Een fundamenteel
onderscheid met het veelgodendom,
waar je nooit zeker kunt zijn van de
toezeg8ing van een god. Je weet nooit
of er niet misschien een ander tegen-
in zal gaan. Deze belijdenis is zo
een belangrijk argument voor de
waarschuwingen die volgen tegen het
nalopen van de afgoden (6,14). Vgl.
ook Dtn. 32.12:'De Here alleen heeft
het (d.i. Israel in de woestijn) geleid,
geen vreemde god stond Hem ter-
zijde'. Het bestaan van de andere go-
den wordt nier ontkend. maar het is

duidelijk dat zij niets voorstellen. Zij
zullen dan ook van het podium ver-
dwijnen (vgl. de profetenlezing bij
Dtn. 6,4: Zach. 14,9).

'De Here onze God is 66n Here'.
Vanwege de versnippering van de ere-
dienst over yerschillende plaatsen,
waarbij het eigen karakter Yan de
Here aangetasl werd door heidense
invloeden, wordt duidelijk gesteld
dat er maar 66n Here is. die alleen
op de plaats die Hij verkiest op de
juiste wijze gediend kan en dus mag
worden (Dtn. l2).

'De Here is onze God. de Here is
uniek'. Bij deze vertaling ligt meer de
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nadruk op de emotionele relatie van
de gelovige tot zijn God. De Here
wordt beschreven als de liefste, zoals
in Hg!. 6,8:'60 koninginnen zijn er,
80 bijvrouwen, jonkvrouwen zonder
tal, maar enig is zij. . .'. Dit accent
op de liefdesrelatie wordt bevestigd
door wat volgt in vers 5, het gebod
de Here lief te hebben.
Het is waarschijnlijk niet nodig te kie-
zen voor 66n van de genoemde moge-
lijkheden. Ze spelen immers alle in
het vervolg een rol. Wel is het van be-
lang om op te merken dat hier niet
wordt gesproken over het zrn van de
Here op zich. Elke speculatie over de
zi;nsvorm van onze God op grond
van deze tekst is misplaatst- 

- 
Hier Fwordt gesproken over war Hij voor I

onsrs. 
- 

-ll
De tekst begint met een bevel. Dat is !
een probleem voor de interpretatie
van deze verzen. De gebiedende wijs
wordt voortgezet in v.5: 'Gij zulr de
Here liefhebben'. Maar is dat geen
contradictie? Liefde kun je toch niet
opleggen? Het is verhelderend wan-
neer je ziet dat de hier gebruikte
formuleringen ook voorkomen in de
situatie waarin de vader ziin zoon
wijsheid bijbrengt. Een be;ld dat veel
voorkomt in Spreuken.Soor de op-
roep tot luisteren zie b.v.'Spr. 1,8 en
4.1. Ook in de volgende vprzeri is dit
verband overduidelijk (vgt, o.a. Spr.
3.3,6.22). Hier is dus sprake van de
relatie tussen God als vadet,tleraar en
lsra€l als zoon/le:tling (vgl. ptn.
8,5). Dit is zeker ook een liefdesrela-
tie (vgl. Spr. 13,24; Hebr. 12,6), maar
duidelijk wordt nu dat er ook het ele-
ment inzit van -het accepteren vdp
Gods autoriteit- \
Het geweldige/van deze tekst. en
eigenlijk van heel dit boek, is dat dit
niet zomaar wordt opgelegd. Hier
wordt ons hart, het bewuste willen
gevraagd. Luister, overtuig uzelf!
Maar geeff u dan ook helemaal zoals
God zichzilf helemaal heeft gegeven.
Gods gave en belofte gaan vooraf
(v. 18 vgl. I Joh. 4,19).

De Yreu8de van de wet
Bij het joodse feest met deze naam
werden ook de kinderen heel sterk be-
trokken. Het is belangrijk dat zij al
vroeg door alle op het eerste gezicht
saaie en zinloze verordeningen leren
heenkijken naar de Here. Hier hoeft
niemand gebukt te gaan onder een
mensonwaardige dwangsituatie. Wij
zijn bevrijd (6,21-23) tot liefdedienst.
Dit staat verre van werkheiligheid.
Daar zijn wij terecht bang voor.
Want wanneer de wet de diensr uit-
maakt heb je geen leven. Leven dat
vol is van de liefde tot onze God'
dat rs pas leven (v. 29). Jezus be-
aamt dat in de verzen die Lucas Pa-
rallel aan Dtn. G7 leest (Luc. 10,25-
28).

' Z. d. rnl.idrn8. Voor ccn b.sprekrnt van lrl Srcma
nc P. A H d. BGt n: Zoal\.t sc:esJ t\,^.t Ko'
ninsen en Krcnicken. Pho€nix BijbclPockets 9. Zcast
1964 pp. 9G96.

l0 oktober l9E2

ecrstc-drglczing:

Deuteronomium 6,4-25
(volledige pe koop: t/m 7,1l)

psalm van de week: psalm l24ll191-8-9
( beriimd)

dc zond.g Lltssi.k:

psalmwoord bij de intocht: 'Geef vrede
Hcer' naar Sirach 36.18 (bij psalm 122)
bij gaven en aan tafel: Ex. 24,4.5;
ps.96.8-9

epistcl: I KorinthiErs 1,4-9
zondagslied: LB geatg 62
'Wic oren om te horcn hecft'
evangelie: Matteiis 22,34-46

de zondrg in hct nicuwc lectionarium:

Wijsheid: 7,7-l I
tussenzang: psalm 90 (R vs 14)
(tussenlezing: Hcbreeen 4,12- l3)
vers voor het evangelie: Mt. 5,3
+ Marcus 10,17-30(34)

tcbrd

( Romeins missaal)
Heer, wij bidden U:
laat uw genade ons altijd voorafgaan
en beScleidcn,
zodal wij er voortdurend op bedacht,,ijn
het go€de tc doen.
Door onze Heer. Jcsus Christus.

(onglicaonse en lut herse t rodi t ie )
Geef hct, vragen wij Hcer,
aan uw geme€nte
aan de besmetting van den boze
te ootkomen
cn U, de enige God,
met een zuiver hart te volgen.
Door onze Heer, Jezus Christus.

voorbede gevraagd
( Oecum. ge beds kalender )
voor Brazili€

I



Bij Deuteronomium 7-8 (K.5.)

Isra'dl en de volken
HOewel het leesrooster Dtn. 7,1-l I bij
de iqrige zondag neemt wordt het
toch hi€r behandeld. Vooral omdat
6,4w zoveel aandacht Yraagt. Dit
kan niet zoveel kwasd, omdat de
scheidingen in Dtn. over het alge-
meen niet zo aCherp zijn. Veel the-
ma's lopen door alle hoofdstukken
heen. [Iet is ook kenmerkend dat je
steedJ weer dezelfde formuleringen
lelien komt.
Een belangrijk onderwerp i's de ver-
houding tussen IsraEl en de volkenJ a
Dit komt uitgebreid in 7 aan de orde.
Er wordt wel zeer hard geoordeeld
over de volken die lsra€l treft op zijn
weg naar de inbezitneming van het
land: ze moeten met de ban worden
geslagen (7,2). De grondberekenis
van dit woord wat wij vertalen met
'(met de) ban (slaan)'is: iets of
iemand voorgoed aan het heiligdom
wijden. In de oorlogsvoering wordt
dat: stad en bevolking aan de ver-
nietiging wijden. De beschrijving van
de oudste geschiedenis van lsrael
biedt akelig veel voorbeelden van zo'n
handelwijze. Niet direkt stichtelijk.
Maar misschien wel indirekt.
we moeten deze voorschriften m.b.t.
de oorlogsvoering bij de verovering
van het land betrekken op de tijd
waarin ze zijn geschreven. Dat is
waarschijnlijk de tijd van koning Jo-
sia (7 eeuwen na de intocht).
Het is vrijwel zeker dat de verove-
ringsoorlog niet zo is gevoerd als
in Dtn. wordt voorgeschreven. Het
gaat hier dus meer om een vorm van
geschiedbeschouwing gericht op Jo-
sia's tijdgenoten. In een tijd van gro-
te bedreiging (door Assyrie) wordt
hen verteld hoe machtig het volk is
als het zich door Cod laat leiden.
Gods volstrekte heerschappij krijgt
gestalte in het voorschrift van de ban.
Het doel is dat er Yertrouwen wordt
gewekt in deze God van de vaderen.
Niet dat men nu ook zelf dit voor-
schrift overneemt. In Dtn. 20 wordt
duidelijk onderscheid gemaakt tius-
sen die oorlog van het verleden.
waarin het met de ban slaan normaal
is ( l0-15) in tegenstelling tot de manier
waarop men, nu men het land al be-
woont, dient op te treden ( lG l8).
Voordat wij Dtn. 7 met verachting
terzilde leggen is het goed te beseffen
dat het om theorie gaat. die rheorie
moet blijven. Her is misschien beter
om onszelf eens aI te vragen of bij
ons'de wijding aan de tolale vernie-
tiging' (atoomdreiging) wel lheorie
bhlft. Er wordt in ieder geval al druk
over het in praktijk brengen gespecu-
leerd.
Wat betreft de scheiding tussen lsrael
en de volken wordt duidelijk gemaakt
dat deze niet vast zit op dat ene volk.
Daar is geen enkele reden roe (7.7).

De afweer tegen de volken is niet her
laatste woord. Van Gods liefde (7,8)
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valt meer te verwachlen. Het is niet
uitgesloten dat ooit nog eens anderen
naar de Here zullen luisteren. Want
daar hangt het allemaal van af (8,20).
Als Lucas dan ook dit thema behan-
delt in 10,29-37 laat hij zien dat
soms een vreemdeling God beter kan
verstaan dan de Israelieten.

Isr.El en het lsnd
7.6 is een centrale tekst m.b.t. het the-
ma van de uitverkiezing van Isra€l.
Wat opvalt is dat er geen sprake is
van de kwaliteit van lsraEl zelf. Die
wordt alleen ontleend aan de relatie
met God. Het hangt af van Zijn on-
doorgrondelijke liefde (7,7). Hij ver-
bindt zich met hen. Opnieuw liefdes-
taal. In Gen. 34,8 (mijn zoon hangt
met heel zijn hart aan uw dochter)
wordt hetzelfde werkwoord gebruikt
(vgl. ook Dtn. 10,15). wat deze ver-
kiezing inhoudt staat in 7,12-16: een
zegen boven alle volken. Nl. dat God
zijn belofte van het land, die Hij
heeft gedaan aan de vaderen, zal hou-
den. En het leven in dat land zal goed
zijn, want het land zelf is goed (8,7-10
een wat oYerdreven loflied op het
land). Vanuit de trjd en situatie waar-
in Dtn. is geschreven is deze nadruk
op het land goed te begrijpen. Het
land stond immers op het spel bij de
toenemende druk van de aanstormen-
de wereldmachten.
Bij deze tekst over verkiezing moet
nog opBemerkt worden dat de verkie-
zing door God geen voorwaatden
vooraf stelt. Hij houdt vast aan de
door Hem al eerder gedane beloften.
Verkiezing houdt wel een opdracht
in (c.8): laat zien dat je de weldaden
van de Here in de woestijn en het
land niet vergeten bent, ook niet als
het je voor de wind gaat, door heden
te leven naar zijn wil (8,1l)!

Actueel
Er is de schrijver van Dtn. veel aan
gelegen dat het niet blijft bij het verre
verleden. Hij doet er alles aan om de
zaak te actualiseren. De God van het
lesendarische verleden is ook onze
G5d, die ons leven bepaalt.
Deze intentie blijkt ook uit de weer-
save van het manna-wonder. Het
;ordt juist niet in de eerste plaats als
wonder gezien. maar als beproeving
(8,2-3). De hoorder kriigt zo niet de
gelegenheid vol verwonderingjr maar
op een afstand toe te kijken. llij
wordt er zelf bij betrokken. Opmer-
keliik is ook dat in een context
waarin steeds over de vaderen wordl
gesproken nu wordt gezegd dat zij het
niet hebben gekend. Voor wie be-
proefd wordt is terugvallen op de tra-
ditie niet altijd mogelijk. Niet leven
bii brood alleen kan dus ook inhou-
ddn dat je je moet durven openstellen
voor het nieuwe en vernieuwende
woord van God.
Heel interessant is hier weer de verge-
liiking met de parallelle passage in
Luc. 10.38-42: niet bil werk alleen?

17 oktober l9t2
.crste-d.g-l.zing:

Deuteronomium 8,1-20
(volledige perikoop: Deut. 7,12 t/m 8,20)

psalm van de week: psalm 125/ I l9: l0- I l-
l2 (berijmd)

dG zond.8 ll.ssiet:

psalmwoord bij de intochr: 'salus populi'i
ps. 78,5.1
bij de gavcn en aan tafel: ps. 138,7;
ps. 119.4-5 en Joh. 10,14

epistel: EfesiErs 4,22-32
zondagslicd: LB gezang 408, EB l8
'Nu laat ons God de Here'
evangelie: Maiteiis 9,1-8

dc zondrS in hct nilunc leclion.rium:

Jesaja 53,10-ll
tussenzang: psalm 13 (R vs 22)
(tussenlezing: Hebrecen 4,14- l6)
vers voor hel evangelie: Mc. 10,45
* Marcus 10.42-45

tcM
( Romeins missaal)
Almachrigc ccuwige God,
maak ons bereid
om altijd uw wil te doen
en U met een oprecht hart
te dienen.
Door onze Heer, Jesus Christus.

(anglicaanse en lutherse lraditie, \'erl.
luth. Dienstboek)
Almachtige eeuwige God:
betoon ons. arme zondaren.
uw barmhartigheid,
opdat over ons, die aan al onze
eigen verdiensten moesten
vertwijfelen,
niet uw gcricht,
maar uw vergeving kome.
Door Jezus Christus- onze Heer.

(zelfde tradiie, tekst ll. Barnard)
o Heer. los van U
is cr voor ons geen verlossing,
zonder dc onrust
van llw Pascha
vinden wij geen rust,
zonder de opstanding
van onze broeder Jezus
liggen wij voor dood op aarde,
zonder het vuur van Uw Gecst
zijn onze harten dof als as,
daarom
bidden wij U:
neem ons op in Uw uittochl.
laat Uw groot mededogen
ook ons meenemen rn zun vaart,
regel en richt
ons hart
zo. dat ons leven
Uw liefde vertolkt.

voorbede gevraagd
( Oe c um. ge be ds k a lende r )
voor de aanhangers van andere
geloofsovertuigingen en ideologie€n



oulettc ovc! do tiJasvom yau oa!. God

op groud van dcrc tekrt ls nlaplaatst.
Hicnoralt gcrproken ovor rat H{ voor

15 bu le.
\l Goeveol raarde ueu ln dc tradltlo aarr ilc\ t-\ dege teket heeft gebecht buJkt alleen

el ult rto typografle ln dc hQbreeurec
toket. Aen hot elnde van bct eeratc en

hot laatstr uoord vaa ailt korto ve!!
vtadeu re le zsldl&oc llttorao naJua-
culaa, yolgroto 1otter8. Mea verEl.aart
illt uit het strcven on elke aogouJkheid
tot verglsslug bll het lezcn .n over-
scbr,lvea u1t te sluitcn. In de Ta1mud

ctaat zelfg dat voor r1o hot SJcna

correot utrtopreckt ile hol, vorkoeld .81
rorden. Bla tnteresEanta tck6t omdat ce

dlrckt doot denkcn aan het Yorbaaf Yan

ile r jJka nau srl de arnc L,saarua ( Iruc . 16 t
19111). Ds rlrke nan ln dc bol' nlct dccl
vorkoollng (v.24). Hen vordt te kennea

t.tcv€E dat tto onlgc rencilc tcgen de

bcl ls naar l{otca ea tle profeten te fu18-
tcrcn (v.29). Decelfde oProcD als kllakt
rn Dtn.6,4: ruratcr! ",*y-7"'L*+*ffip.aPro-
blooE voo! tle lnterpretatle vea dczc
v€ruan. De gebicilendc r{r rordt voort-
ges6t ln v.5:'GiJ lult dc Horo llcfbebbenc.
ttear 1s alat gc.n contradlctic? Iricfale
kun Je toch ntet opleggen? llet ls ver-
heldcrsad uarrnoer Je zlet alat ile bio!
gebrutkto fornulerJ.ngen ook voorkonen
ln de situatle uaarln dc vadar ziJn zaon

ullsbelat b{lbrengt. Eea beeld dat veel
voorkont ln Sprcuken. Voor dc oproep tot
lulstrrlrD z1€ b.v. Spr.Ir8 en 4r1. Ook ln
dc volgendc vertcn lg d1t veroand oYe!-
rlulrtel{Jk (vg1. o.t. Spr.5r53 6.22).
Hler la dua eprake van de rclatlo tuasea

God eLr vaaler,/loraat aa Isr8c1 a1a zoon/
lecrllnt (v61. Dtn.8r5). Dft i8 zcker ook

L*L



Drie'dntwintigste zondag na Trinitatis
(33e zondag door het jaot)

ZONDAGSLIED

Henk Abma
melodie: LB gezang lG)

Alle grote wilde dieren
zijn het speelgoed van de Heer.
Wolf en lam gaan samen vicren
want het is e€n grote eer
als de Heer met hen wil dansen.
Zingend gaat Hij zelf vooraan
onvermoeibaar s€hcpt Hij kansen,
brood en spelen reikt Hij aan.

't Laatste spiegelt zich aan 't eerste
eens wordt al het oude nieuw.
maar de mens kwam tussen beide:
het refrein moel overnieuw.
God en mens gaan door hct leven
spelend bruid en bruidegom.
Elke rol is voorgcschrcven:
alle mensen keren oml

Daniel was bij de leeuwen
als het aas van brute macht,
maar zijn dans wist hen te werven,
heel lichtvoetig was zijn krachr.
Beeld van allen die geloven,
in de woorden van de taal
zingen zij hun lot te boven
vieren zij het avondmaal.

David danste als een oriester
bij de intocht van de irk.
Michal zag het aan door 't vcnster
't hart te hoog voor need'rig werk.
In de eenYoud van de koning
komt de Hcer als knecht aan 't licht.
Kwetsbaar in zijn aardse uoning
spelend voor Gods aangezicht.

Als het feest dreigt vast te lopen,
wacht God tot de dcrde dag
dan maakt Hij de toekomst open:
Jezus komt met groot gezag.
Schenk ons leven uit uw bronnen
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon cn
Heilige Geest die levend maakt.

Ovcr de liturgie

Manh. 25:31-46, dat is lituryie en het wordt pas verstaan als het
ols proletische profetie gehoord hordt. Het is een prachtige, moar
iuiit doordoor zo veelzeggende votm von ioods vertellen' als een'bollode. 

In het midden sruor die verlegenheid van in doeners in
niet-doeners: 'Heer, *onneer. . .7
Maat Deut. 13 vooral dat begin is net zo kra.htig en dircd en
profetisch als Motth. 25. le voelt de verleiding om $eg te d$alen'tai 

de God die ie ,ettrcuven kunt steeds dichterbij komen, totdot
in vers 6 u-ordt'aongeduid dat het je huis kon binnenkruipen' io ie
beste vriendschop: het {evaot $otdl er alleen moar groter door.
Wie denkt dot hir hierbm 'gemengde' huv\'eliiken goat of om ol-
leen moar 'veilige' relaties heefl et niets von begrePen. Het o|er
k$'am Herodes-toen hij de proletenstem doodde om Salome en

hoor moeder. Het k*oad heeft zo'n zuigkracht en:o'n zeggings-.

kracht. soms is het haost niei ertegen uit te houden met dot :oteel
stillerc woord dal de x'eg wiist.
Alleen: dit alles neemt nlet weg, dot zon'el Matth. 25 als Deut' 13

"indiaen 
in de duisternis. Deui. l3 zelfs in het geuelddadige neer'

slaan" von terleidins en verleiderc. Viogen te oter. Zou psalm 85

seen ontuoord kuincn ziin?:'Gii zull toch niet eeu$ig toomenT'
Tu ii i", rirnuoordig i; dat aan de Here God re vragen' zouden

iiiii ao, nier aon mloqen (mdeten) toeeocgen: Heer, zouden'aii
din niet barmho iger mogen (moelen):iin don hier stao.l:' t)t.
mopen lmoeten) *ii Mollh, 25 dan niet uitsluilend tezen ols deel'"ii'uiiii 

t-,i, "i ^ir 2E' als deel van wot gezegd uordt over her

sericht dat God in eigen boezem left?
)iii:ii-iiii iiiirii" don moor niet de anget-ueghaatt u dat

$'aar het om gaat in in Deut. lJ en in Mollh 15: aod en

;;;;;;iri;;;;;;, F.oi - tirlh"bb"n 
"n 

onze noasre otsons:etf'

Als is gelezen

Mrrcus 13,2+32 (K.S.)

Op het eerste gezicht lijkt Mc. l3 een samenraapsel van allerlei
ideeen die er leefden in de tijd van Marcus over het eiDd der tijden.
dal men nu spoedig verwachtte. Voorstellingen waar wij die heb-
b€n leren leven met het uitblijven van de wederkomst van Christus
geen boodschap meer aan hebben. Inderdaad is veel van wat hier
tot teken van de eindrijd is gemaakt geent op de historische si-
tualie vandeeerste gemeente. Dat \ aseen tijd van rervolging.een
tijd waarin alles op z'n kop leek te worden gezet: broeder iegen
broeder, vader tegen kind (9-12). De tempel, het centrum van de
eredienst aan God, werd tot het tegenovergestelde gemaakt. tol
een gruwel ( l4). Dat is het alomvattende begrip voor het heiden-
dom. Dal was het geworden voor de Christenen in hun harde con-
frontatie met de Joden. Op allerlei manieren wordt dus overde be-
dreigrng \an de eerste gemeentc gesproken. Vaak op voor ons on-
begrijpelijke manier. Maar we hebben hier ook te maken met de
sp€ciale taal van dit soort (apokalyptische) overleveringen, ge-
heimtaal. Je moet a.h.w. tussen de regels door lezen. Daarom staat
er in v.l4 zo nadrukkelijk 'die het leest geve er acht op' (vgl. Opb.
11.9. l8;17,9). Je moet d6ordenken.
Deze toch wel historisch bepaalde tekst wordt voor ons pas echt
relevant als we bekijken in welk verband Marcus dit alles heeft ge-
zet. om op zo'n manier achter de diepste intentie van het geheel
te komen.r
Yers 24-32 zljn een onderdeel van een weldoordacht opgebouwd
geheel. De hele rede is een antwoord op de vraag gesteld in een
kleine besloten kring van vertrouwelingen (ook dat wordt ons dus
doorveneld!): is de verwoesting van de tempel. zoals aangekon-
digd ( l-3), een vooneken van het einde? Wanneer komt dat? Hier-
op haalt Jezus dan flink uit. Opvallend daarbij is dat Hij de aan-
dacht afleidt van de vraag naar het qanneer en richt op henzelf:
ziet toe (op uzelf) (v.6.9.23.33). Een juiste kijk op deze dingen is
van levensbelang. Het is misschien wel aardig om je bezig te hou-
den met het duiden van tekenen, uiteindelijk gaat het er toch om
hoe je jezelf opstelt. En de boodschap van deze rede is dat je niet
ten prooi aan vertwijfeling hoeft te vallen (v.7: weest niet veront-
rust). maar dat je wel moet oppassen voor matte onverschilliS-
heid (v.37: waakt!).
De hele structuur van Mc. l3 geeft dit in dubbele zin opwekkende
karakter van de tekst aan.
Het eerste gedeelte (623) spreekt steeds dreigender van verleidin-
gen, horen en zicn van gevaren en vervolgingen. Maardaar midden
tussen in siaan hoopgevende uitspraken. Cod zal de zaak niet uit
de hand latcn lopen. De paniek mag dan ook niet de drijfveer van
het handelen worden (7), maar. integendeel. de Geest (ll).
Om het tweede gedeelte (2+27) draait nu eigenlijk alles. Het be-
gint weer mel een toegenomen bedrerging. nu zelfs kosmisch (24-
25). Tegelijkertijd staan we ook bij het lernpunt ran de boodschap
van de verlossing: de komst van de Zoon des mensen (26). Op het
beslissende moment zal ook niemand per ongeluk tussen wal en
schip kunnen raken (27).
Wat staat ons nu te docn? E6n ding is zeker: het einde komt eraan.
Je zult het zien, staat er eigenli.jk in v.30. het is waar. Maar naast
dat zeker weten staat het niet weten van het tijdstip (32). Er be-
staat dus een spanning. En daar gaat het du om: dat die spanning
er blijft (37).
Opgemerkt moet nog worden dat de plaats van dit hoofdstuk voor
het-liidensverhaal niel zonder zin is. Mc. l4-16 geeft aan hoe de
beloofde redding mogelijk is. Tevens is hier te zren hoe het lot \an
de semeente mei haai Heer is rerbonden. m.n. r,ranneer /e \lordt
ove-rgele\erd (9-ll). Uit die rerbinding in hel lol is heel wat hoop
te pulten: wie lolhardl tot het einde mag hopen op een nreuu'be'
gin 1vgl. Dan. l2.l-3).

' Z. hicn'oor C. J. den Hey.t. E*gctiahe nPtho.leh h li\tus\ie. Een analtse ran
Markus l0.ul6-ll.l7. Xamp.n 197E.
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Vierentwintigste zondag na Trinitatis
Feest van Christos Kurios

LIED BIJ DE ZALICSPREKINGEN
(Mauheis 5:3-12)

tekst: Wim Pendrecht
muziek: Be Breuker

refrein:
Geheel en al gelukkig (5:ll)
zijt gij bij God bekend,
al lijdr gij onderdrukking
waar gij u keert of wendt.

l. Wie, arm van gccst, vcrlies lijdt, (5:3)
die 1{int het koninkrijk.
Wie, arm van geest, verlics lijdt,
is koningen te rijk.

2. Wie trcuren in hun dagen (5:4)
en zond€r kracht naar kruis.
wie treuren in hun dagen,
die gaan getroost naar huis.

3. Wie ielkens *ordt vernederd (5:5)
Hrft ecn aardse stad.
Wie tclkcns wordt vcrncdcrd
verwerft een aardse schat.

4. Wie snakt naar rccht en redcn (5:6)
in icder gerechtsgcding,
wie snakt naar recht en reden
verkrij gt verzadiging.

(vervolg op pog. 36)

Ovcr dc liturgic

ln Lkut. 14:21 staat dat een bokje niet gekookt ,nag worden in de
melk van zijn moedet, een gebod dat grote gevolgen gehad heeft
en heeft voor de joodse keuken.
Maar x'ij vinden het eigenlijk te klein als een kernpunt voor de zon-
dagsviering, zeker als *e gedenken dal er een grole toekomst is,
op deze loatste zondag v6or Advent.
Dat is denk ik onze ellende, ol dot grcte en diepe denken. Of dar
nou allemoal nodig $'as irol er in het orthodoxe iodendom van
geworden is, dat is we*elijk onze zaqk niet in elk geval kun je
dAdr Deut. 14:21 niet veryeten dar eers esn een kleine doad von
pioteit: et ewn bij sril staan dat ook een dier een moeder heeft,
Zo is de koning noar *'iens rijk wij uitzien, zo is de ware taal van
zijn mensen, zijn woordvoerders, onders voerut zii zijnwoordniet.
Dus: maat niet doordenderen de grote toekomsl legemoet, moar
von kleine dingen blijven weten. In dat klimaat olleen gedijt het
leven en hel viiren ook van de kleinen, van de niel machligel' en
ni?t le vetgeten: ook van de dieren. . .

Als is gelezen

Johrnncs lEJ3b-3tr en Drni'dt 7,13-t4 (K.S.)

De naam van deze /ondag houdt een dubbele belijdenis rn: Jezus
is de Christus en Hij is H&r. De le..ingen bepalenbns erbil dat je
nret zomaar even kunt vaslsrellen wie Jezus is. Dat iseen ingrijpen-
de zaak. waarmee je niet be/ig kunr zijn zonder zelf positie te

De titeldie in Joh. I8.J3v\ een grole rol speelt is 'koning'. Blijkbaar
had Pilatus uit de aanklachl 6pg.-"ak't dar Jezus die pritenrie
voerde. En direkt blijkt al hoe moeilijk het is om Jezus ionder re
brenSen'.. Jezus ontkint het niet. maailaal wel blijken dat Hij mer
'koning' iets anders bedoelt dan Pilatus (Gij zegrhet, v.37). ?ila-
tus ziet het net zo fout als de Joden in 6,14. Ze proberen het nieuwe
te vangen in oude begrippen en laten het zo niet tot zijn recht ko-
men. Jezus'koninkrijk is heelanders. De enige plaats waarop ver-
der in dit erangelie over her Koninkrijk Gods wordt gesprokeh laar
dir duidelijk uirkomen. Wie wil ddthebben aan iit'koninkrijk
moet opnieuw geboren worden. Zo geheel anders is her (1.5).
Hor mo€ilrk het is om Jezus bij zijnluiste naam te noemen mer-
ken we als we Joh. 1.49-51 lezen (NBG v.5G52). Filioous soreekt
hier duidelijk wel anders over her koningschap van Jeiirs dai Pila-
tus, maar toch dreigt ook hij Jezus niet naar zijn echte waarde te
schattcn. En hier valt dan uit de mond van Jezus een andere naam:
Zoon des mensen. Wordt met deze benaming Jezus meer recht
gedaan?
De naam Zoon des mensen komt in alle evangelien voor. Men be-
schouwde het dus als een passende benaming. In het hebreeu\f,s
was deze uitdrukking oorspronkelijk gewoon aan aanduiding van
de mens. Zo was dat ook het geval in Dan. 7.IJ. Daar staat de
'mensenzoon' in contrast met de ecrder genoemde dieren. In deze
tekst, die waarschijnlijk een bron is vooi de later aanduiding met
deze naam van Jezus in het n.t., heeft het echter in de uitleg een
diepere betekenis gekregen. In v.22 wordt de mensenzoon gelijk-
gesteld met de'herligen dcs Allerhoogsten'. wat hier een aandui-
ding is roor het ideale lsraCl. Toals zich dat in de toekomst zal
manifesteren (Dan. 7.27\.
Johannes heeft bij de,,e benaming waarschijnlijk aan her,,elfde
Sedacht. nl. in zoverre dai wc met Jezus kunnen spreken o\er de
ideale mens, in wie God is (Joh. I7). Nu lopen in Dan.7,l3.22op
een vreemde manier enkelvoud en meervoud door elkaar. Dat is
in het joodse denken niet vreemd: een groep kan als 66n pcrsoon
worden gezien. Dit is belangrij k voor een juist begrip van de naam
Zoon des mensen. Want we vinden bij Joh. de gedachte dat de ge-
lovigen deel hebben aan Jezus Chrisius (6,5lv-v).
Wanneer wij dus spreken over Jezus als de Zoon des mensen druk-
ken we daarmee uil dat Hii teel meer is dan onTe koning. Dat is
nog te afstandelijk. ln Hem is ons heil gerepresenteerd. -Wij zijn
in Hem en Hij is in ons.
Jezus is een ideaal. maar niet ver en onbereikbaar. Niet voor niets
staat het er dubbclop in v.37: geboren en in de wereld gekomen.
Zjn koninkrijk is niet van deze wer€ld, is heelanders. Maar Jezus
is wel in deze wereld. heel concreet. Dat stelt ons wel vooreen keu-
ze. Een keuze dic Pilatus niet wil maken- Dat maakt zijn quasi
filosofische opmerking (38) wel duidelijk. Uit de woorden van Je-
zus bleek dat zijn koninkrijk de heerschappij van de waarheid is,
waarvan Jezus met zijn persoon getuig. Maar Pilatus probeert in
ecn retorische vraaS alle waarheid te relativeren. De waarheid staat
voor hem, maar Pilatus kijkt a.h.w. langs Hem heen. Hij laat de
openbaring van dc waarheid langs zich afglijden. Ook dat is mo-
gelijk. Maar dat betekent wel een keus tegen Jezus. Dat blijkt
wel uit het vervolg.

)
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