
31 OKTOBER 1999
THEMA
Niet alleen ie naaste, ook iezelf

\ Als ie ieeigenhart en ziel en
7 verstand niet voedt met de Iiefde
voor God, maar ondertussen wel
alles overhebt voor je naaste, kun
le opgebrand en uitgeblust raken.

LET OP: Voor de lezing uit
Openbaring zie de opmerking
op blz. 8.

MATTEUS 25: l- l 3

De laatste Srote i?dwoering
van ,ezus
Het verhaal van de tien meisies en
de bruidegom is een onderdeel van
de vilfde en laatste redevoering
van |ezug volgens het evangelie
van Matteiis. In Yeel opzichten
doet deze denken aan de eerste re-
devoering waarvan Matteiis be-
richt: de Bergrede (hoofdstuk 5-71.

Om te beginnen geldt dat voor de
plaats waar fezus deze rede over
de laatste dingen en de bilbeho-
rende gelijkenissen houdt. Hii
spreekt hem uit op de Oliifberg
124:3f. Nog belangriiker ziin de in-
houdelijke overeenkomsten. In de

Bergrede sprak fezus over de aard
van zijn Koninkriik, nu gaat het
over de komst van dat Rijk. Want
dat is de vraag van de leerlingen
waarmee het allemaal begint: 'Zeg
ons wanneer zal dat Seschieden en
wat is het t€ken van uw komst en
van de voleinding der wereldl'
Het valt op, wanneer je deze vraag

LITURGISCHE NOTITIES

Zevondo zondag Yan dG hcrlsl
Zondao 31 oKober gaal vooral aan

Allerheiligen. Maarten Luther koos

deze daq uit om via honderd stellin-
gen aan een kerkdeur de discussie

over misstanden in de kerk aan te

wakkeren. Hii hoopte op veel reacties,

omdat op Allerheiligen veel mensen

naar de kerk gaan. ziin oproep tot be-

zinning heett raakvlakken met Jezus'

verhaal over de wiize en dwaze meis-
jes. ln de kerkstriid die volgde wisten

de verschillende partiien doorgaans

vergelijkt met de weergave bij
Marcus {13:4}en Lucas l2l:7}, dat
de voleinding der wereld hier na-
drukkeliik is verbonden met 'de
komst'van |ezus. Dat laatste ont-
breekt bij Marcus en Lucas. Bij
Matteils wordt het einde van de
wereld niet los gezien van de
komst van |ezus Christus.

Yrcemde bruiloft
De gang van zaken op het feest is
niet bepaald vanzellsprekend.
Het is allerminst gebruikelilk dat
een bruiloftsstoet pas midden in
de nacht naar de bruiloftszaal toe-
gaat. Ook de bitse en besliste aI-
wijzing van de meisjes die niet
zonder brandende lampen durfden
aansluiten en dus wat later ko-
men, is ongewoon hard.
Het ergerlijke van het verhaal il-
lustreert het probleem dat )ezus
maar niet terug liikt te willen ko-
men. Het valt niet mee om het
yuurtje brandend te houden. Zon-
der Hem, de bruidegom die uit-
bliift, is het stukken moeilijker.

ln de nacht
De laatste redevoering wordt door
Matte[rs direct verbonden met
het verhaal van fezus' kruisiging
(26:l ). Dat betekent dat deze
hoofdstukken op elkaar betrok-
ken zijn en samen gelezen moe-
ten worden. Het valt op dat som-
mige elementen terugkeren. Dat
geldt hier met name het tiidstip
van de gebeurtenissen: in de

nacht. ln hoofdstuk 26 is dat de

precies aan le wijzen wie er dwaas was

en wie wiis. Wie de kerkeliike slagvel-

den overziet, zal voorzichtiger zijn ge-

worden. Waar het om gaat bij alle strild
is ol de hoofdzaak niet uit het oog

wordt verloren. Volgens Psalm (van de

zondao) 119 (vers 4-16) is die hoold-

zaak veruoord in de wet. Deze wet is

meer dan een opsomming van gebo-

den. Het gaat om de innige relatie met

God die eraan ten grondslag ligt. De le-

zing uit het 0ude Testament is Spreu-

ken 9 (over vrouwe wijsheid en vrouwe

tiid van Jezus' eenzaamheid. In
Cetse;nane laten drie leerlingen
Hem alleen in zijn worsteling en
is er €6n die Hem zelfs verraadt.
In hoofdstuk 27 is het zelfs mid-
den op de dag nacht, wanneer fe-
zus sterft, door God verlaten. Het
waken van de meisies in de gelii-
kenis is als het waken van de
leerlingen. Het valt niet mee.
Uiteindelijk erkent Jezus dat het
bliikbaar teveel van hen is ge-
vraagd: 'Slaap nu maar en rust'
126:451.lezus zal zelf de eenzame
nacht doorstaan, er in ondergaan,
maar tenslotte, op het Paasfeest,
weer aan het licht komen.

De lampen brandende
Hoe kan de gemeinte, in afwach-
ting van de komst van de Bruide-
gom, de lampen brandende hou-
denl Er wordt yan ons niet meer
verwacht dan van de leerlingen.
Alle meisies vallen in slaap. Dat
wordt ze niet kwalilk genomen.

fe kunt ook niet altiid gespannen
zitten wachten. Dan zou ie over-
spannen raken. Als je op het mo-
ment dat het erop aankomt maar
bii je positieven bent. Dat is triet
het moment dat ie wakker
schrikt. Dat moment is niet later,
maar nu. [e lamp gaat niet bran-
den van de komst vao Jezus 'als
een lichtende bliksem' 124:271.le
brandstof moet le halen uit Gods
Woord dat is 'als een lamp voor
miin voet en een licht op miin
pad' lPsalm I l9:1051.
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dwaasheid), haerbii past Gezang 22. De

tweedeling vinden we ook terug in de

doorgaande lezing uit 0penbaring 14.

GeschiKe liederen: Gezang 109 (lied

van de zondag), Gezang 273, uil Zin-
gend Geloven ll,Iied 203 (Boekencen-

twn), uit deel Vl.lied 106-108. 8ii de

lezing uit Matteiis: Gezang 63,262 en

295.

Suggesties kinderliederen : Alles wordt
Nieuw l,lied23 (NZV\, Zingen in de

18 KIND OP ZONDAG I]AARGANG 68. NR.3

tiid, tied 47 (KoR\.
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THEMA
Je gaven gebruiken

) N" d. opro.p tot waken {zon-
' dag 3l oktoberl, komt nu de
aanmaning tot werken. Bij de tien
meisies ging het om wat ze al of
niet hadden meegenomen, bij de

slaven gaat het om wat ze doen
met wat ze kriigen toevertrouwd.

LET OP: Voor de lezing ait
Openbaring zie de opmerking

blz. 8.

MATTEUS 25: l4-10

De gave
De heer die vertrekt naar onbe-
kende verten moet grdot vertrou-
wen hebben in zijn slaven. Als hii
ook maar even getwiifeld had aan
hun eerliikheid of kundigheid,
had hij ziin rijkdom wel aan de

bankiers in bewaring tegeven/
een mogelilkheid die hii later zelf
aan de derde slaaf voorhoudt.
Wie deze geliikenis leest tegen de
achtergrond van de hierna verhaal-
de gebeurtenissen kan dit vergelij-
ken met de opdracht die fezus
geeft aan ziin leerlingen voordat
Hij uit hun midden vertrekt
(28:16-201. Hiizegt hun dat Hem
alle macht in hemel en op aarde is
gegeven, en legt vervolgens het lot
van ziin gemeente in hun handen.
Zii moeten er nu op uit gaan, het
evangelie verkondigen en een ge-

meente stichten. Al in een eerder
zendingsbevel, in hoofdstuk 10,

heeft fezus aangegeven dat Hil ziin
macht in de handen van ziin volge-
lingen legt. Een ongelofeliik gote
schat. |e kunt ie afvragen of dat
wel verantwoord is.
Wat er nu precies is bedoeld met
die talenten wordt in het midden

gelaten. Men Zou hier kunnen
denken aan'de rijke schat van
wiisheid die God ons schonk in
zijn woord' lGezang 326l. Men zou
dan ook de getallen extra beteke-
nis kunnen geven, zoals Tom
Naastepad heel voorzichtig sugge-
reettin Acht geliikenissen, ver-
k I arin g v an e en. bii b e I ged e e lt e

{Kokl. De viif talenten zouden
kumen verwijzen naar de vijf boe-
ken van Mozes: het bedn van
Gods weg met Isia€I. De twee naar
de Profeten en Ceschriften. Het
ene talent zou men kunnen zien
als een verwiizing naar'de ene
Heer die zichzelf openbaart als de
Tora in levende liive, als de Wet en
de Pro{eten in onontwilkbare ge-

stalte: de Christus. De man die het
ene talent ontvangt, is dan het ge-

slacht ii IsraEl tot hetwelk |ezus is
gekomen en dat Hem niet heeft
aangenomen. fe zou ook kunnen
zeggen dat ie die Ene niet kunt be-
gdipen zonder de overlevering van
de twee en de vijf, die uitleggen
waar het in Hem om gaat.

Zaaien en maaien
De derde slaaf, die niets weet te
beginnen met het ene talent, ver-
wijt zijn heer bij zijn thuiskomst
dat hii oneerlilk is. Hii doet dat
met een bekende spreuk {verge-
liik Job 3l:8 en fohannes 4:37|: 'U
maait waar u niet gezaaid hebt.'
Aan zoiets wil hii niet meedoen.
Daarom is hij niet gaan zaaien.
Daarmee doet hii tekort aan ziin
heer, aan ziin gave en aan zich-
zelf . We weten inmiddels hoe
royaal die heer is. De twee andere
slaven heeft hii ruim beloond. Ze
kriigen het dubbele van wat ze

hebben verdiend en mogen zelfs
deelnemen aan het feest van de

heer. Dat betekent in feite dat ze

geen slaveR meer ziin. De heer
verwacht ook niet meer van ziin
slaven dan ze konden opbrengen.
Hii heeft ze belast 'naar hun be-
kwaamheid Uetterlijk: krachtf .'
Hun grootste verdienste was dat
ze het aandurfden om wat met
hun schat te doen.
De eerst€ is het meest enthou-
siast: hii gaat 'terstond' aan de
gang. De tweede volgt hem na.
De derde is het bangst. De kracht
waar het hier om gaet is vertrou-
wen. De eerste slaal is niet slim-
mer of handiger dan de tweede. In
beide gevallen gaat het om de ver-
dubbeling van hun schat. Dat wat
ze in handen hebben gekregen
werkt door. Als het de ruimte
naar kriigt. Het is een voorrecht
als je zoiets moois meekriigt. Dat
ontgaat de derde slaaf. Hij heeft
immers zijn schat in de grond ge-

stopt. Ziin heer had groter ver-
trouwen in hem dan hii in zich-
zelf heeft. Hil mocht medewerker
ziin, maar werd tegenwerker.

De buitcnste duisternis
Het oordeel van de heer liegt er
rriet om. Deze woorden aan het
slot van de gelijkenis komen op
nog viif andere plaatsen voor bij
Matteus, zoals in 13:42, waar ook
het beeld van het zaaien en
maaien wordt gebruikt. Het ziln
harde woorden, maar ze worden
niet zomaar gesproken. Ze zijn
gericht tot mensen die fezus heb-
ben leren kennen als de Messias
die is gekomen om licht te bren-
gen en die zeU de diepe duisternis
heeft doorstaan. Geween eh tan-
dengeknars hoort bij mensen die
beter weten, die willens en we-
tens de grote schat die Cod in
hun handen legt versmaden.
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Achlsto zondag Yan de hedst

Men noemt deze zondag ook wel:'eer-

ste zondag van de Voleinding'. De le-

zing uit het evangelie helpt ons om het

moeiliike onderwerp van het einde der

tiiden te zien in hel iuiste perspectief.

Het gaat niet om een dreigende, onbe-

kende toekomsl, maar om de weder

komst van de ons bekende Heer. Het

gaat niet 0m zaken die buiten ons be-

reik liggen, maar om de mooeliikheden

ons in handen gegeven. De lezing uit

Jesaia 48:17-21 sluit hier mooi bii aan.

Psalm (van de zondag) 85 benadrukt de

hoop op een goede toekomst dankzii

God. Lied van de zondaq Gezang 279

benadrukt dat we de God die naar

ons toekomt kennen via Jezus Chris-

tus. Andere geschihe liederen zijn:

Gezang 63, 320 en 326. Uil Zingend

Geloven lV, lied 1 (Boekencentrum).

Klaa$pronX-
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T4 NOVEMBER 1999
THEMA
Waar kun ie Hem vinden?

) wrt .e.d.. io geliikenissen
' werd aangeduid wordt nu zonder
omwegen omschreven: de komst
van de Zoon des Mensen. Waaruir
bliikt nu of men heeft gewaakt

{zoals de wiize meisjes) en ge-

werkt lzoals de goede slaven)?

LET oP: voor de lezina oit Op.D.
boting de de opmerkiag op blz. t ea
d. I iaurgische aotities,

I.IATTEUS 25:3 I -46

Twee wer.elden
In het eerste vers worden we ge-

confronteerd met een hemelse we-
reld: de Zoon des Mensen ver-
schijnt in goddelijke waardiSheid
en neemt zijn verheven plaats in.
Er voltrekt zich een groots gebeu-

ren: alle volken verschiinen voor
ziin troon. Een nau\Yeliiks voor-
stelbare massale vertoning. Ver-
volgens, bii het uitspreken van het
oordeel, is dan echter sprake van
allerlei doodgewone aardse tafere-
len: een mens die honger liidt, een

zieke, een gevangene in de gevan-

genis, een vreemdeling zoekend
naar onderdak. Hier komen twee
werelden samen. Ze liiken ver van
elkaar af te staan, maar ze hebben
alles met elkaar te maken. Het
gaat Jezus uiteindeliik niet om ho-
gere zaken, maar om deze wereld
die Gods wereld is o{ Iiever: moet
worden. |ezus vraagt niet om de

luiste belijdenis of de zuiYerste
Godgeleerdheid. Hier telt maar
€6n inzicht: beliiden is doen.

We staan hier opnieuw {zie 3l ok'
toberl dicht bii de Bergrede: 'Niet

LITURGISCHE NOTITIES

]logends zondag Yan ds hedst

0p deze zondag ligt de nadruk oP de

verwachting van het oordeel. Hierbii

past Ezechiel 34:11-17. De doorgaan-

de lezing is uit openbaring 6 met drei-

gende woorden over'de grote dag'

van de toorn van God en van het Lam.

ln het visioen van 0Penbaring gaat

het om zaken die ver van ons al liiken

een ieder die tot Mii zegt: Here,
Here, zal het Koninkriik der he-
melen binnengaan, maar wie doet
de wil van miin Vade r, die in de
hemelen is'(7:21). Zo wordt aan
doodgewone dingen van het dage-
lijks leven fiepte gegeven. Dit
sluit aan bij profetische kritiek
zoals we die kennen van fesaja.
Volgens |esaja l:10-20 moet God
niets hebben van vroomheid van
mensen die niet de handen uit de

mouwen willen steken. Nog dui-
delilker is de parallel met fesaja
58:6-8. God is niet gediend van
het vasten als religieus handelen.
Liever heeft Hij dat men voor de
hongerige het brood breekt, de
arme zwerver onderdak biedt en
de naakte kleedt.
Ook het beeld van de scheiding
van de kudde is ontleend aan de
profetie, nameliik aan Ezechi€l
34:17-22. tn dat hooldstuk is spra-
ke van God die ziin volk behoedt
zoals een goede herder ziin scha-
pen. Vervolgens wordt ook vaa
die schapen zelf verwacht dat ze
goed met elkaar omgaan: het ver-
lorene zoeken, de gewonde vet-
binden en de zieke versterken.

Twee oordelen
Het positieve en het netatieve
oordeel lijken veel op elkaar. Op
enkele punten ziin er echter be-

langriike verschillen. ln de aanhe{

op de woorden tot de schaPen, dat
wil zeggen tot de mensen die in
hun daden hebben laten zien dat
zij fezus als hun Heer erkennen, is

sprake van'de KoninS'. Bii het
antwoord oP hun verbaasde vraag
komt deze titel nog eens terug. In
het gesprek met de bokken komt
de titel niet meer terug. Bii hun

handelen hebben zii zich niet door
)ezus als hun Heer laten leiden.
Bii het oordeel wordt die titel ach-
tervt ege gelaten. Ziin koningschap
was er niet op gericht om mensen
te verdoemen, maar iuist om ze
aan het licht te brengen.
Een tweede verschil betreit de
manier waarop de beloning wordt
aangeduid. De schapen, 'gezege*
den van miin Vader', wacht het
Koninkrijk dat hen 'bereid is van
de grondlegging der wereld af.' De
vervloekte bokken worden verwe-
zen naar het eeuwige vuur 'dat
voor de duivel en ziin engelen be-
reid is.'
Het Koninkrilk wordt hier aange-
duidals onderdeel van de goede,
gezegende schepping. De hel is van
een andere orde: eennoodmaatre-
gel. Hierwordt God ookverder
niet genoemd. Het eeuwige vuur is
niet iets waarvoor Cod in principe

{van de grondlegging a{)heeft geko-
zen. Heel duidelijkwordt dit hier-
na verteld over fezus die zich een

weg baant door een grenzenloze
straf naar eeuwiS leven,

Kiik eens om ie heent
De hoorder wordt niet uitgeno-
digd om naar boven, naar de he-

mel, of naar de toekomst, de we-
derkomst, te kiiken. Hii/zii wordt
opgeroepen om met nieuwe ogen

naar de eigen wereld te kijken en
&n vooral naar de mensen die ie
over het hoofd ziet. Men moet
deze tekst naast die van de zalig-
sprekingen (Matteiis 5) leggen.

Daar maakt fezus duideliik dat
ziin Koninkriik is bedoeld voor
wie klein is en klein wordt ge-

maakt. Nu voegt Hij el aan toe:

ook voor wie naal hen omziet.
Klaas SPronk

te staan. De lezing uit het evangelie

helpt ons om met beide benen oP de

grond te bliiven slaan. Het is niet de be-

doeling om verlamd van schrik toe te

kiiken naar het onvermildeliike. Het gaat

erom de moed te vinden om te doen

wal ie hand vindt om te doen' Psalm

(van de zondag) I bezingt God als rech-

ter. die opkomt voor de arme. ook Ge-

zanO 280 (lied van de zondag) noemt

God rechter Andere liederen ziin

Psalm 107, Gezang 344 en lied 226

uit Geroepen om te zingen (Narratio).

Een passend kyriilied is lied 40 uit

Zingen Geloven I ll (Boekencentrum).

naas Spronk
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2T NOVEMBER 1999
THEMA
Geen paniek!

)Het is alsof ;e de krant leest:
' aardbevingen, vlucht, verwoes-
tingen en gruweldaden door men-
sen. Zo dichtbij is nog altiid de
inhoud van Mattets 24. Maar als
troost zijn er temidden van alle
puinhopen twee hoopvolle be-
dchten: geen paniek!

LET OP: Voor de lezing uit
Openbaring zie de opmerking
op blz. 8 en de liturgische noti-
ties.

MATTEUS 24: l4-35

De komst Yan de J.lensenzoon
In Matteiis 24 wordt ons een apo-
callptisch visioen geschilderd:
dreigende beelden met veel ge-

weld en weinig zekerheid; zelfs
de hemellichamen raken van slag.
Het heeft raakvlakken met de

vele science fiction-achtige ram-
penlilms volgepropt met special
effects en met de daaraan verwan-
te computerspelleties. ln die
films loopt het meestal goed af
door heldhaftig ingriipen van ster-
ke of slirnme mensen. Met enige
oefening zijn die spelletjes ook
nog wel naar de hand te zetten.
Daarin verschillen ze van de 'ech-
te' apocalyptiek, want daar is er
geen houden aan: het einde is on-
afwendbaar. Toch is het geen pes-

simistische lectuur. De visioenen
zijn er niet op gericht om mensen
bang te maken. Ze ziin bedoeld
om bange mensen te bemoedigen.
Dat hun wereld er aan gaat, we-
ten ze al. Het bemoedigende is
dat er in die ondergang iemand
opstaat die zich niet mee laat
sleuren, als een rots in de bran-

LITURGISCHE NOTITIES

Tiende zondag van de herlst

0p de laatste zondag van het kerkelijk
jaar staan we stil bii de vraag wat er

I op het laatst met onze wereld en met

onszelf zal gebeuren. De lezingen ui1

I Daniel 12 en 0penbaring 17 komen uit

ding, waarop misschien weer wat
nieuws gebouwd kan worden. Te-
midden van alle oorlogen, onder-
drukking, misleifing en duistere
tekenen gaat het in Matteiis 24
ook om de aankondiging van de
komst van de Mensenzoon. De
goede verstaander wordt daarmee
herinnerd aan de aankonfiging
van de komst 'met de wolken van
de hemel van iemand geliik een
mensenzoon' met een eeuwige
heerschappij over alle volken
lDanidl 7:13- 14).

Het einde
In vers 14 is sprake yan 'het ein-
de'. Het in het Gdeks gebruikte
woord ltelosl betekent ook'doel'.
Daarmee krijgt de uitspraak dat
het einde is gekomen, meteen aI
een andere lading. Het gaat hier
niet om het einde, maar om het
doel dat is bereikt. Dat betekent
dat de dingen niet zomaar gebeu-
ren, maar dat er een zin achter zit.
Het gestelde doel wordt uiteinde-
lijk ook verwezenliikt. Dat stemt
hoopvol, temidden van alle som-
bere berichten. Wat dit doel en
deze bedoeling met de wereld is,
wordt verwoord in het evangelie
van het Koninkrijk. Het einde en
de verkondiging van dat evangelie
over de hele wereld zijn met el-
kaar verbonden. Daaruit heeft
men wel a{geleid dat de weder-
komst bespoefigd zou kunnen
worden door het stimuleren van
wereldwijde zending. Het is de
vraag of Matteiis dat hier tleoogt
(vergelijk vers 36). Het is wel ze-
ker dat in vers' l4 een verband be-
staat met het zendingsbevel aan
het slot van zijn evaDgelie: 'Maakt
alle volken tot mijn discipelen ...

Ik ben met u al de dageu tot aan de
voleirding der wereld.' Dit maakt
duideliik dat de aankondiging van

een tiid dat men sterk het gevoel had

dat de wereld aan het instorten was.De

hoop komt naar voren dat het laatste

woord aan God is en dat de kwaadaar

dige machthebbers aan hei kortste eind

zullen trekken. Psalm (van de zondag)

barre tijden er niet toe mag verlei-
den om bil de pakken neer te gaan
zitten. Zii moet iuist stimuleren
tot de verkondiging van het evan-
gelie van het Konilkriik. Het laat-
ste woord (vergeliik vers 35) is aan
God fie in Iezus Christus vast-
houdt aan wat Hii begonnen is.
Heel belangrijk is ook het feit dat
het gaat om alle volken. |uist in
tijden van nood kan men ertoe
neigen zich terug te trekken in de

eigen, veilige groep et zich af te
zetten tegen de ander.

Jezus gaat ons voor
De rede over de laatste dingen
mag niet los worden gezien van
het verhaal over lezus' laatste da-
gen in |eruzalem. De gebeurtenis-
sen rondom )ezus' veroordeling
en dood laten zien dat deze 'laat-
ste' dingen toen al begonnen. |e-
zus wordt zelf overgeleverd aan
verdrukking en dood (vergeliik
vers 9). Ziin dood gaat gepaard

met een aardbevin g 127:51, verge-
liik 24:8). De twiifel over ziin
messiasschap is aangeduid in de

aankondiging van valse profeten
en Christussen lvers 11 en 24).
Maar ook ziin opstanding wordt
aangekondigd. Die wordt even-
eens begeteid door een aardbeviug
(28:2f en door een engel als een
bliksem (vergeliik vers27l. Zo
kondigt |ezus niet slechts moei-
ten en moeilijke tijden aau, maar
Hij maakt ze mee. Zo zall\i, zo-
als toegezegd in het genoemde
zendingsbevel, met zijn volgelin-
gen ziin. Hij bliift erbij tot het
einde, tot het doel is bereikt. En
dat is niet de duistere stilt€. Het
einde is het woord waarmee alles
ook begon. Het mooie is dat dit
woord ook nu klinkt en door-
werkt.
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50 bezingt Gods macht die tiid en go-

den te boven gaat. Lied van de zondaq

Gezang 260 bezingt het k0mende riik

van God als een hemels Jeruzalem.

Andere Iiederen bii deze zondag ziin

Gezang 129, 298 en 337.
Klaas SPronk
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