
INVALSHOEK
(Uit)delen

) vaak liikt het er op, dat de pro.
7 blemen van mensen in deze we-
reld te groot zijn om op te lossen.
Er bestaat gebrek aan voedsel, me,
dische zorg, kleding en huisvesting.
Maar fezus leert ziln volgelingen
dat delen en uitdelen het antwoord
is op de nood. Het is het antwoord
van de viif boeken Tora en van de
twee: Proleten en Ceschriften. Als
je deelt wat er is, blii{t er over.

MATTEUS: l4: I 3-2 I

Gedeelde smart
Wanneer lezus hoort van de dood
van fohannes trekt Hii zich terug
naar een eenzame plaats. Hii wil
alleen zijn. Zo zal Hrj zich ook ge'

voeld hebben. Er was niemand die
dichter bii Hem stond dan

|ohannes de Doper. Tot dusver was

hij de enige die echt begrepen had

wie |ezus was. fohannes was de

voorloper. fohannes' dood is een

voorbode van de manier waarop

|ezus zal sterven. Net als bij

fohannes zal Herodes daarbii een

nare rol spelen. Met de dood van

fohannes wordt bevestiSd wat

fezus over fohannes zei in hoofd-
stuk 1l:12'Sinds de dagen van

fohannes de Doper tot nu toe

breekt het koninkrijk der hemelen

zich baan met geweld en gewelde-

naars griipen ernaar.' Bii die gele'

Senheid had Jezus ook gezegd dat

in Tohannes de Plofeet Elia was te-

ruggekeerd. EIia was niet gestorven

maar ten hemel gevaren. Daarom

verwacht men ziin wederkomst.

Het geeft aan dat er machten ziin,

fie sterker ziin dan de dood. Het
vetrouwen daarop geeft moed om
verder te gaan.

fezus' eenzaamheid duurt niet
lalg. De schare rs Hem snel weer
op het spoor. )ezus kan die mensen
niet aan hun lot overlaten. Zodra
Hij hen ziet 'wordt Hii met ontfer-
rnhg over hen bewogen'. Hii deelt
in hun smart en dat brengt gene-

zing. Zo laat Hii ook zien dat Hij
zich niet terneer laat slaan door de
dreiging van de dood. Hil kiest voor
het leven.

Gedeelde vreugde
Naast de vele overeenkomsten tus-
sen fohames de Doper en fezus
zijn er ook duideliike verschillen.
ln het eerder genoemde hoofdstuk
I I kwam dat al aan de orde.

)ohannes had ziin twii{els gekre-
gen. Toen men Jezus daarmee con-
fronteerde, had Hii gewezen op de

dingen die Hij deed: de genezing

van de zieken was een duideliike
aanwijzing voor de komst van het
koninkriik. Het viel op dat er ook
een groot verschil in levenswiize
was. Terwiil Iohannes heel sober

leefde, liet fezus zich onthalen oP

goede maaltijden en ook nog door
mensen met een bedenkeliike le-
putatie. Net als Johannes wiist
[ezus regelmatig op de ernst van de

zonde en de noodzaak van beke-

ring, maar Hij wekt de mensen ook
op, letterliik en Iiguurliik. Het ko-
ninkriik der hemelen is een {eest

en als het even kan is het goed om
daar samen al wat van te proeven.

Op wonderliike wijze zorgt Jezus

ervoor dat mensen zich niet alleen

aan ziin woorden laven, maar dat

ze ook meer dan genoeg te eten

hebben. En het blijft niet beperkt
tot droog brood. Als fezus zo bezig
is, doet Hij denken aan de grote
profeten van weleer. Elia zorgt er-
voor dat de weduwe van Sarefat
niet door haar meel- en olievoor-
raad raakt ll Koningen l7:14,16).
Ziin opvolger Elisa doet hetzellde
bij een weduwe in Sunem ltr
Koningen 4:l-7) en weet ook met
weinig voedsel een grote groep (van
honderd) mensen te voeden (II
Koningen 4:42-44). De schare kent
die verhalen. Met de dood van
fohannes lijkt Elia uit deze wereld
verdwenen te ziin. Nu beseffen ze
dat dit niet het geval is. De komst
van het koninkrijk zet zelJs nog
krachtiger door dal eerst.

Delen met ,ezus
Het verhaal begint met Iezus die
alleen is. Het eindigt met het getal

van de schare: vijfduizend man.
Reken daar nog de vrouwen en kin-
deren bij en ie zit ver boven de

tienduizend. De leerlingen weten
zich geen raad met zoveel mensen.
Maar Jezus kiest ervoor om met
zoveel mogelijk mensen (de midde-
len van) het bestaan te delen. De
handelingen die Hil verricht doen
denken aan het avondmaal. Hii
spreekt de zegen uit, breekt het
brood en deelt het uit. Als wij in de

kerk avondmaal vieren mogen we

bedenken dat er maar geen einde
komt aan die wonderliike brood-

vermenigvuldigrng- Steeds meer
mensen mogen delen il het goede

wat Jezus brengt. Het koninkriik
der hemelen breekt steeds meer
baan.

Klaas Spronk

LITURGISCHE NOTITIES

Zevende zondag van de zomer

Naast de lezing uit het evangelie zijn er

veel geschiRe stukken uit het oude

Testament te bedenken. Hierboven werd

al gewezen 0p de verhalen over Elia en

Elisa. Het oecumenisch Leesro1ster

reikt als lezingen aan Nehemia 9:15-20

(de herinnerinq aan het manna als

irood uit de hemel) en Jesaia 55:1-3

met de uitnodiging 0m Gods heil aan te

nemen als eten en drinken. suggesties

liedercn:De intochtspsalm is psalm 55'

Gezang 33 Past bii Jesaja 55. Gezang

57 en 361 bij de wonderbare broodver-

menigvuldiging. Gezang 463 past bij het

uitdelen van het gebroken brood. Bij

een eventuele viering van hel avond-

maal kan het aspect van de komst van

het koninkriik extra aandacht krijgen.

Dat kan men doen door duidelijk te

laten zien dat het om een maaltiid gaat

en om de belofte van een blilde toe-

komst als een groot feestmaal Het lied

van de zondag is Gezang 362.

KIND OP ZONDAG I ]AARGANG 7I. NR I

Suggesties kinderliedererr,'Vijf broden

en twee vissen', Biibelliederen v00r

ionqe kinderen ll, lied 56

(Boekencentrum).'Wii brengen het

brcod', Zing alle dage, //l lied 15

(NZV). 'Over het meer vaart Jezus',

Zingend Geloven Vll,lied 65

(Boekencentrum). ln verband met de

zomervakantle is er geen lied van de

week (school).
Klaas SPronk
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INVALSHOEK
Spoken zien

) E.n -.nt liidt het meest aan
7 het lijden dat hii vreest. Soms
ben je zo bang, dat ie de realiteit
uit het oog verliest. Wat er werke-
liik aan de hand is, blijkt minder
erg dan waar je bang voor bent. Zo
is het ook met de leerlingen in de

storm op het meer van Galilea. Ze
zien een spook, terwiil in werke-
liikheid )ezus hen tegemoet komt.

MATTEUS l4:22-33

Zonder Jezus
ln het verhaal dat op zondag 4 au-
gustus werd gelezen, is veteld dat

|ezus de eenzaamheid zocht om
het bericht van de dood van

fohannes de Doper te verwerken.
Daar is toen niet veel van terecht
gekomen. De mensen hadden Hem
snel weer gevonden en )ezus liet
zich leiden door zijn gevoel van
ontferming en voedde hen naar
geest en lichaam. Hierna neemt

|ezus dan toch de vriiheid om tot
zichzelf en tot ziin Vader te
komen. Hii zendt eerst de leerlin-
gen voor zich uit en zendt dan de

mensen we& zodat Hij alleen op

een berg gelegenheid kriigt om te
bidden. Ook de verteller laat Hem
alleen. De aandacht richt zich op

de leerlingen. Zii worden, zo staat

er, door fezus gedwongen scheep te

8aan.
Het doet denken aan het verhaal
van fezus die door de Ceest de

woestiin in wordt geleid (Matteiis
41. In die onherbergzame omgeving
op zee, vol gevaar, worden de leer-

lingen net zoals |ezus op de Proef
gesteld. Zullen ze het uithouden

zonder Heml Het lilkt er niet op.
In de woestijn herkende Jezus in
de man die met Hem optrok en die
Hem probeerde te verleiden met
aantrekkeliike voorstellen de dui-
vel. Als de leerlingen ti,dens de

storm een gedaante ontwaren, her-
kennen zij daarin niet fezus maar
zien zij zich bedreigd door een

kwade macht: een spookl

Spoken zien
In het Oude Testament staat ook
een verhaal over spoken. In
I Samu€l 28 lezen we hoe koning
Saul in wanhopige
Godverlatenheid de hulp zoekt van
de al overleden Samuel. via een

medium, een vrouw uit Endor, laat
Saul de dodengeest van Samu€l op-
roepen. Als deze verschiint wordt
hii beschreven als een soort spook
herkenbaar als de profeet door ziin
mantel. Het levert weinig op. Saul
kriigt alleen maar opnieuw te
horen dat God hem niet zal hel-
pen. Als je de verschijning van

|ezus hiermee vergeliikt, kun ie
zeggen dat hier het omgekeerde ge-

beurt. Ziin boodschap is niet dat
de relatie met God is verbroken,
maar iuist dat Hii de mens in zijn
nood nabii is. Tegenover de afstand

die de leerlingen in hun angst er-

vden, staat het bliide inzicht
waarmee het verhaal eindigt:
'Waarliik, Gii ziit Gods Zoon'.
In I Samuel 28 is het spook de ver-
schilning van de dodengeest, in het
verhaal van Matteiis 14 bliikt 'het

spook' niet afkomstig uit het do-

denrijk. fezus toont hier dat Hii
sterker is dan de dood. Het water
symboliseert nameliik de dood,

zoals we ook horen in de lezing
van Iona 2. God schieP de aarde

door de wateren in te tomen

lGenesis l). Met de zondvloed gaf
God die macht weer even de over-
hand over het leven, maar dat was
slechts tiideliik {Cenesis 6-8). Als
Iezus het water trotseert verwiist
Hij al naar de overwinning op de

dood op het paasfeest. Het mooie
is dat de leerlingen er deelgenoot
van ziin.

Twiifel
Het viel voor de leerlingen niet
mee om zonder Jezus stand te hou-
den, maar ook met Hem erbii kan
er twijfel opkomen. Dat zie ie aan
Petrus. Is Jezus wel te volgenl
Diezellde twiifel komt volgens het
evangelie van Matteiis op na de

opstanding. Men had de berichten
over het lege graf en de levende
Heer wel vernomen en ze ziin
zelfs getuige van zijn verschiining
in Galilea, maar toch bliift er twij-
fel (Matteiis 28:171. In zijn enthou-
siasme zet Petrus ziin eerste stap
op het water. Maar dan laat hii
zich afleiden. Hi) let niet meer op

Jezus, maar op de wind. De twiifel
wordt gevoed door het ontzag voor
de macht die zich niet laat inper-
ken door menseliik ingriipen. Dat
is maar al te berdipeliik. Gelukkig
laat lezus hem niet ondergaan.
Daama voegt Hii nog het woord
bii de daad, wameer Hir de leerlin-
gen wiist op hun gebrek aan ge-

loo{. Maar zoveel is wel duideliik:
aan ziin macht en aan ziin bijstand
hoeft niet te worden getwiifeld.
Degene die dat het best begePen
zal hebben, is Petrus. Wie geloo{t

durft wel wat te wagen, en wie
waagt wirt aan geloofsvertrouwen

Klaas Spronk

1LITURGISCHE NOTITIES

Achtsle zondag van de lomer

Een mooi verhaal naast de evangeliele-

zing is behalve het qenoemde I Samuel

28 het lied dat Jona zrngt. vol vertwiile-

ling en herwonnen geloolsvertrouwen:

Jona 2:1-11. Dit is de lezing die het

O ec u men i sch Lees r oosler aanreikt.

Suggesties liedercn: 0e inlochtspsalm

is psalm 68, een lied van de strild tegen

de machten. ook Psalm 64 (met name

vers 4) en 93 gaan over Gods macht

0ver het water. oit komt ook terug in

Gezang 447. Vandaag passen ook doop-

liederen zoals Gezang 337. Het thema

van Gods macht over de wind komt aan

de orde in Gezang 427. Een oproep om,

net als Petrus, het te waoen achter

Jezus aan te gaan, vinden we in Gezang

441:'12. Het lied van de zondag is

Gezang 56.

Suggesties kinderliederer: 0p het grote

meei . Eiibelliederen voor ionge kinde'

re, //. lied 57 (Boekencentrum). Lied

24, Eijbelse liedies voor kleuters (Kokl.

ln verband met de zomervakantie is er

geen lied van de week (school).

K|ND OP ZONOAG I IMRGANG 71. NR. I
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INVALSHOEK
Je aangesproken voelen

) Soms denk Ie iemand niet te
7 kunnen helpen, omdat hii o[ zri
niet dicht genoeg bij jouw leefwe-
reld staat. [ouw hulp zou wel eens

helemaal verkeerd begrepen kun-
nen worden. De ander kan jou dan
op andere gedachten brengen door
jou aan te spreken. Dit gebeurde,

toen de Kananese wouw Iezus aan-

sprak. Zij {er)kende }ezus' leefwe-
reld ondermeer door genoegen te
nemen met haar plaats als hond
(heidenl.

MATTEUS I 5:21-28

Uitwiiken
Het verhaal van de ontmoeting
met de Kananese vrouw wordt ook
verteld in Marcus 7:24-30. Matteiis
moet deze versie hebben gekend.

Hii voegt er het zijne aan toe. Om
te beginnen omschrijft hij fezus'
reis naar het gebied van Tyrus en
Sidon als 'uitwi,ken'. Dat woord is
typisch voor Matteiis. Hii gebruikt
het eerder in 2:13-14, waar lozef en

Maria samen met Jezus uitwiiken
naar Egypte voor de dreiging van
de kindermoord. In Matteiis 2:22

wijken zii na hun terugkeer uit
Eg)?te uit naar Galilea, omdat het
te gevaarliik is in Jeruzalem en

)udea. In 4:12 wilkt Jezus uit naar
Calilea na het bericht van de ge-

YanSenname van Johannes de

Doper. ln 14:13 wi,kt Hij uit naar

een eenzame plaats na het bericht
van de onthoo{ding van fohannes
Ook voor de Fadzee€n wiikt fezus
uit. Eerst in l2:15 na een discussie

over de siabbat en nu dan in 15:21

na onenigheid over de vraag wat
rein en wat onrein is. Hij is nu te-

recht gekomen in heidens Sebied.
Matteiis versterkt dat door te spre-

ken over een 'Kananese' vrouw.
Dat doet denken aan de tiid van de

intocht en aan de angst voor
Kanainitische invloeden.

Voor de honden?
Nu komt deze heidense vrouw
naar fezus toe en roept ziln hulp
in. Daarbii is zij zich bewust van
het feit dat fezus bij een ander
volk hoort. Ze noemt Hem 'Zoon
van David'. Dat onderstreept ziin
nationaliteit. Voor haar telt echter
dat haar dochter moet worden ge-

nezen. fezus is opmerkelijk terug-
houdend. Eerder nog werd Hij met
ontferming bewogen over de men-
sen die Hem achtervolgden tot op
de plaats waarnaar Hii was uitge-
weken (14:14). Nu neg€ert Hii deze

zeer begriipelilke schreeuw om
hulp. Ais de leerlingen klagen over
die opdringenge moeder, corrigeert
Hij hen niet zoals Hii doet wan-
neer op een ander mom€nt men-
sen met hun kinderen bii Hem
komen {19:13'141. Hii herhaalt wat
Hij eerder tot ziin leerlingen heeft
gezegd toen Hit hen uitzond om in
woord en daad het evangelie te
verkondigen: het moet beperkt
bLijven tot 'de kinderen van lsra€l'

{10:5-6).
Als de wouw aanhoudt, zegt fezus
dat men het brood voor de kinde-
ren ruer aan de honden mag geven.

Dat herinnert aan een eerdere uit-
spraak: 'Geeft het heilige niet aan

de honden en werpt uw paarlen

niet voor de zwiinen, opdat zii die

niet vertrappen met hun poten en

zich omkerende u verscheuren'

17:6).
De vrouw ontkent niet dat zii van'

uit fezus' oogpunt bij de vaak met

een hond vergeleken heidenen
hoort. Maar ze geeft aan dat ze wel
degeliik de waarde weet in te
schatten van wat Jezus heeft te

bieden. De kruimels die van de

talel vallen, zal zij niet versmaden.
We moeten hier ook denken aan
het verhaal van de wonderlijke
broodvermenigvuldiging. Er was
meer dan genoeg. Twaalf manden
bleven over voor de twaalf stam-
men, dus voor heel Isra€l. Zou het
daarmee gedaan ziini Het is het
grote probleem van de eerste ge-

meente: wat moet men aan met
niet-foden, die )ezus als messias
beliidenl Het brengt hen in grote
verlegen}leid. Iets daarvan vinden
we terug in [ezus' aarzeling.

Op anderc gedachten
Uiteindelijk gaat )ezus om. Wat bij
Hem de doorslag geeft, is haar ge-

loof. Dat is sterker dan de schei-
ding tussen de volken. Men kan in
die lrouw iets herkennen van

Abraham die tot het uiterste gaat

il zijn gesprek met Cod om
Sodom en Gomorra te redden
(Genesis l8:16-33). Voor zoveel
naastenliefde en voor zoveel moe-

derliefde wil God en wil Jezus wel
wijken.
In het evalgelie betekent dit in
meer dan E6n opzicht een omme-
keer. De grenzen worden voortaan
ruimer getrokken. In de tweede
wonderliike broodvermenigvuldi-
grng 115:29-391, die hierna plaats
vindt, wijzen de getallen zeven en

vier niet meer op Isradl maar op

heel de wereld met alle windstre-
ken. En waoneer Jezus voor zirn
hemelvaart de leerlingen er oP uit
stuurt, is het tot alle volken
(28:19). Wat fezus zelf belreft zal
Hij zich nu ook niet meer weg

laten houden uit het hart van
Israel. Hii zal niet meer uitwijken.
Nu wordt delinitief de weg naar

|eruzalem ingeslagen ( 16:21 ).

Klaas Spronk

bezongen in Gezang 409:3. Het lied van

de zondag is Gezano 407.

Suggesties kinderliederer: ln verband

met de zomervakantie is er geen lied

van de week (school).

I LFUnGISCHE NOTITiES

ilegende zondag Yan dc zomel

Er zijn veel verbanden te leggen met

oudtestamentische verhalen over God

die ziin qrenzen verlegt. Naast Genesis

18:16-33 kan men ook lezen wat het

1ecunenisch Leesrooster aanreikt:

Jesaia 56:1-7 over de Plaats die de

vreemdelingen krilgen in Jeruzalem. De

striid met Jezus doet ook denken aan

de striid die Jacob met God te voeren

had volgens Genesis 32. De Kananese

vrouw liikt ook op Rachab uit Jozua 2.

Suggesties liedercn: Oe intochtspsalm,

psalm 67, bezingt heel tretlend de

plaats van de volken binnen lsraels ge-

loof. Hierover gaat ook Psalm 87. De

moederlielde en het leit dat God zich

ry, y lor1rt 
19 ueroeliiken wordt

KIND OP ZONDAG !IMRCANG 7l NR.l
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INVALSHOEK
Het geheim bewaren

I So-. ,it 
", ""r, 

diepere beteke-
7 nis achter keuzen dre ie maakt in
je leven. Die betekenis kun je niet
altijd zomaar aan iedereen priisge-
ven. Deze zomer ziln we met de
leerlingen op reis gegaan met een
opdracht en een belo{te. We leer-
den veel onderweg. Maar het ge-

heim erachter horen we vandaag.
Wie is )ezus nu eigenlijk? Heeft
Petrus als 'kerkleider' gelijk met
zijn belijdenisl Ssst, voor ie het
weet, ben je een verrader... het is
immers een geheim!

MATTEUS l6: l3-27

De kern van de zaak
Nu [ezus op weg gaat naar

[eruzalem kan men niet langer om
de vraag heen wie )ezus nu werke-
liik is. De leerlingen draaien er nog
wel even om heen. Ze verschuilen
zich achter de antwoorden van an-
deren. Men herkent in Jezus veel
van de proleten van vroeger lElia,
[eremia) en nu ifohannes de
Doper). Als fezus hen dwingt zich
zelf uit te spreken, is het Petrus
die voorop gaat; net als bij de ont-
moeting met Jezus tijdens de

storm op het meer (14:28-29). Hii
spreekt de grote woorden uit:'Gii
zijt de Christus, de Zoon van de le-
vende God'. Daarmee neemt hii de

woorden over die uit de hemel
klonken bii de doop van fezus in
de fordaan. fezus zegt het ook
tegen Petrus: deze beliidenis is
hem door de hemel zelf ingegeven.

Petrus kriigt als het ware even een

aureool om zijn hoo{d heen: 'Zalig

ben ie'.

De basis van de Semeente
Jezus voegt eraan toe dat Petrus
hiermee ziln naam eer aandoet.
Ziin naam betekent '!ots'. Als in
Petrus door zijn beliide s hemel
en aarde worden verbonden is hii
als de rots waarop de gemeente
van Christus gebouwd kan wor-
den. Nu zegt fezus ggote woorden
over die gemeente. Zii zal sterker
zijn dan de dood. De gemeente zal
ook |ezus vertegenwoordigen op
aarde. Ze krijgt grote bevoegdhe-
den van Hem. Het luistert hier wel
nauw. De latere kerk heeft zich
deze woorden gretig toege€igend.
Ze lijken ook op de manier waarop
de strenge {waarschi jnlijk
Esseense) gemeente van Qumran
zichzell zag. ln €€n van de Dode
Zee rollen wordt gesteld dat deze
gemeente is gebouwd op de waar-
heid als een eeuwige planting, aan-
gewezen door Cod als hoeder van
de gerechtigheid. Ze zal, zo staat
in deze 'rol van de gemeenschap'
als een kostbare hoeksteen ziin.
Haar fundamenten zullen niet
wartkelen.

Het Seheim
Het is opmerkeliik dat fezus de

leerlingen verbiedt het goede in-
zicht waarvan Petrus getuigt ver-
der te verspreiden. Het moet ge-

heim bliiven. Dat heeft er alles
mee te maken dat de mensen het
niet kunnen begijpen. Pas na

Goede Vriidag en Pasen zal duide-
lijk ziin wie fezus is. De traditio-
nele voorstelling van de messias

zal worden doorbroken. In zekere
ziut zal dat een mysterie blijven dat
zich niet in woorden laat vangen.

Het geheim Yerraden
Al direct blijkt hoe moeilijk het is
om met dit mysterie om te 8aan.
Zodra lezus een tipje van de sluier
oplicht en vertelt over de weg die
Hij zal gaan, komt het verzet op.
Petrus vertilt zich aan zijn eigen
pas verworven status. Het aureool
verbleekt en hij krijgt de hooms
van de duivel opgeplakt. Dat zit
ook dicht bii elkaar, want de dui-
vel had in het verhaal van de ver-
zoeking in de woestijn Iezus net
als Petrus 'Zoon van God' ge-

noemd (Matteris 4:31. Dat is dus
geen garantie. De medewerker
Petrus kan zomaar opeens tegen-
welker worden. Ver weg van

|eruzalem, in het noordelijk gele-
gen Caesarea Philippi, was het
makkeliiker om |ezus te volgen.
Nu het op de confrontatie in
feruzalem aan gaat, wordt het al
moeiliiker.
fezus noemt Petrus'satan'. Dat be-

tekent letterliik'hinderaar'. Hij
staat Jezus in de weg. Wat dat be-

treft is Petrus misschien wel het
beeld van de gemeente van
Christus, maar dan in neSatieve
zin. De geschiedenis van de kerk
Iaat zien dat de mensen die zich
naar Jezus Christus noemen maar
al te vaak in woord en daad slech-
te vertegenwoordigers van )ezus
zijn. De gemeente van Cfuistus
baseert zich soms op andere din-
gen dan de waarheid die )ezus
Christus is. Het geheim van ziln
weg is ook biina te groot om mee

te leven. Ziin messiasschap is ons
vaak zo vreemd. Ook wii hebben
moeite met het Liiden, net als

Petrus.

I(laas Spronk

volgen van Jezus. Het lied van de zon-

dao is Gezang 442.

Suggesties kinderliederer; ln verband

met de zomervakantie is er oeen lied

van de week (school). 'Wie zeggen de

mensen' . Zingend Geloven Vll,lied 66

(Boekencentrum).

Klaas Spronk

LITURGISCHE NOTITIES

Tiende zondag Yan de zomel

Ael ]ecumenisch Leeslooster reikt ons

voor deze zondag aan Jesaia 51:'l-6.

Die lezing is gekozen vanwege de ook

daar gebruikte beeldspraak van de rots.

Te overwegen valt om (ook) I Koningen

18 te lezen met in vers 37-39 de kern-

achtige belijdenis van de ene God door

Elia, overgenomen door hel volk ook

daar blilh dat dit hoogtepunt niet z0

makkelijk is vast te houden.

Suggesties liedercn: 0e intochtspsalm,

psalm 138, bezingt de eerbied voor

God. Petrus gebruikt in ziin beliidenis

woorden uit onder andere psalm 42: 'de

levende God' (zie vers fvan de berii-

ming). Liederen bij de weg (van het lil-

den) die Jezus nu inslaat ziin onder an-

dere Gezang 172 en 184. zie verder ook

Gezang 169, 252, 481, 484 over het

KINO OP ZONDAG I JMRGANG 7I. Nf, I
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