
Week 39 - zondag 1 oktober 1995

lllllllll conren

Schoo,
Paulus en Apollos,
Handelingen 18:18-28
Te Efeze,
Handelingen 19:1-N
Den't.tius de zitueBmid,
Handelingen 19:21-40

rhema llllll

Horen
'T€en de verdrukking in', zo luidt het motto voor de zondagen in september en oktober.
We lezen in deze periode verhalen uit het evangelie van Lucas.
Lucas vertelt een groot deelvanzijn svangelie in de vorm van een reisverslag (9:51-19:27)
Jezus is met ziin leerlingen onderweg naar Jeruzalem. Ijdens die reis legt Hij in woord en
daad uit waar het Hem om gaat.
Hij kiest niet voor de gemakkeliikste weg, dat wordt zijn leerlingen gaandeweg wel
duidelijk.
Vandaag vertelt Jezus zijn leerlingen een gelijkenis. Een verhaalwaarbij het de bedoeling
is dat je ie oren spitsl om te horen waar het om gaat.
Een van de hoofdrolspelers in de gelijkenis, de rijke man, is stokdool en stekeblind voor
wat zich voor zijn eigen deur afspeelt. Hii hoort de wanhopige schreeuw van de arme
Lazarus, die voor zijn deur ligt, niet. Als hij langzaam wakker wordt en inziet hoe hij heeft
gehandeld is het te laat. Niet voor Lazarus voor wie alsnog gerechtigheid volgt, maar wel
voor hem zelf.
Er is een grens, als het gaat over kansen om opnieuw te beginnen.
De gelijkenis is 66n grote oproep om te luisteren naar de verhalen in de Schlilt: naar Wet
en Profeten. Een oproep om een voolbeeld te nemen aan de God van lsradldie hoolt, en
naar zijn volk omziet, dat het uitschreeuwt van ellende in Egypte.
De kerk heeft voor die oproep haar oren vaak gesloten. Zi heeft alleen zichzell gehoord.
Op lsraelzondag herinneren wij elkaar eraan dat we de verhalen uit Wet en Profeten
hebben gekregen via lsraEl en dat we mogen luisteren naal de knechten van Abraham.
Horen is het thema-woord dat op deze zondag in de diverse lublieken v,/ordt uitgewelkt.

Hanna van Dorssen

De rijke man sn ds arme Lazarus, Lucas 16:1+3'l
Deze gelijkenis, die niet zo moeilijk is om te begriipen, maal die wel moeilijke vragen stelt

ten aanzien van leer en leven van de hoorders, is het verhaal bij eerdere uitsPraken van

Jezus zoals opgetekend dool Lucas.
Degeliikenis sluitom te beginnen aan bijLucas 16:16. Jezuswijst daarop dedoorgaande
lijn ian Wet en Profeten (in de christelijke kerk aangeduid als het Oude Testament) naal

het Evangelie.
Het evangelie van het Koninkijk staat niet tegenover de oude boeken. Het komt er

regekechiuit voort. Via en vanal Johannes de Doper en zijn Prediking tot bekering zijn

Tenach (de ioodse naam voor het OT) en Evangelie met elkaar verbonden.

Jezuswiinieis afdoen aan de heitige boekenvan ziinvolk. Dat illustree( hijveNolgens door

de oude wetgeving over ht]welijk en echtbreuk aan te halen (vs 18)

Na de relatieiussen man en vrouw stelt Hii in dit kadel nu de relatie tussen arm en rijk aan

de orde. Dat is in het evangelie van Lucas een belanglijk thema. Heel nadrukkelijk kwam

het alaan de olde in Lucas'versievan dezaligsprekingen (1c.6:2O-26) Water gebeurt met

de riike man en de alme Lazalus is de illustiatie van wat daar al werd gezegd: 'Zalig, gij

armen. want uwer is het Koninklijk Gods .. Maar wee u, gij rilken, want gii hebt uw

vertroosting reeds'.

ln de oeliikenis woldt een volstlekte tegenstelling geschildeld. Tegenover het kostbare

kteeo iarioe ri;te staat ol beter ligt de aime bij wie niet de kledij maal de bedekking met

zweren opvalt.
i"g"noui, de overvloed van het georganiseerde leest staat hetgeen eI toevallig over-

schiet voor de bedelaar.
i.o"n*er t"t tee"tqezelschap staan de honden. Door onreine honden gelikt worden is

*ii"nl"o". O" ttiiJiilin zekerezin ook gelikziin, maar dan door mensen die hemvleien

om te kunnen delen in de weelde.
i"""]-"tt" i" 

"ir"or 
ueiden dan de dood. Men noemt de dood de grofe geliikmaker. N.4aar

a.:t o."fnLi n'.t op. Oe liike kijgt een begralenis. Wat men met het lichaam van de arme

doeiis niet eens het velmelden waald'
il-i""i Liili.t 

""n 
o.slaq te ziin. Nu blijkt ook dat de bedelaal niet vool niets zo'n mooie

;;#;"}il;; *"Jr'"t 
"i,ig" 

o"t'hiiin hetvelhaaltot dusver meel had dan de rrike

ijl-"*i L"r"tr", i" ner leureeiws Eieier, betekent 'God koml te hulp' God herstelt

het onrecht dool de rollen om te keren'

Er woldt in deze gelijkenis een beeld geschilderd van het hielnamaals d-at in een aantal

".iiJr'riJ^ 
u.tJri"t wat we daarwer 

-brivoorbeeld 
lezen in het boek Openbaling'

:::^:-'':' ;;..;;., 
^i.t 

in .,e eerste ;laats om inzicht te qeven in de toestand van het

i#ffi:i ;;;il;iln ie c'iG'ia uii trei taatste ooldeel Er iiin seen arsumenten aan te

o'ntJ"n"n ,*, 
""n "Vstematisch 

betoog over hoe dat zal zijn'

E rc ( k i n d a 4 d i e n s t/Zondagsschool
De ijke man an de ane Lszarus,
Lucas 16:19-31

Lied
Gezang 265

Meditatie bii Lucas 16:19-31

Een onow tuomeli ike kl ool
De rijke man en de ame Lazarus.
Grcter kan het contrust niet zijn. De rijke
bekleed met sneeuwwit linnen en koninkliik
puryeL de ame bedeQ met zweren. De
rijke is elke dag (!) vroliik, de arme leeft elke
dag honger. De djke heeft vele knechten,
de ame wotdt enkel bediend door de hon-
den.
Lazarus, l:€et die bedelaaL ls het u ooit
opgevallen, dat hij de enige figuu in de
gel,;Tkenissen is, die een naam kriigt? 'God

helpt' betekent l:€t. De ijke is hier naam-
loos. Dat was in het wefueliike leven natuur-
liik ongekeetd. k i jke had en naam. Die
naam opende alle deuren. De naam van de
bdelaat deed er nielte; hijveNloeide met
het staatbeld. ln het Evangelie is dat an-
ders.
'En het oeschiedde' (vs 22). Op l?F-t tiidstjP
waaropiaar de rnens het b@kwotdt dicht-
gedaan ovet een verloren leven, gebeun er
iets van Godswegre. De lEmel koml in b'
weging. Lazarus iordt door engelen gedra-

oei in Ahahams schoot. Op tympanen van
'middeleeuwse kathednlen kun ie dat zien'

Er waren er, die zich op de borct klopten:

wie d@t mii wat? Wii heb&n /^baham tot
vader. Maai hier is een andet bij l\braham '
Van de andet lezen wii slechls: ook de riike

stied en hiiwerd bgnven. TweF- mensen'

Twee weoen.
Mao mei dan op aarde niet vtoliik ziin?

Zeier, want de engelen hebfun de lerders
orcle bliidschap vetkondigd Het gaat in de
-Schrifteh 

om de vreugde'denk maar aan

de verloren zoon. Alleen, he kan een mens

iroliik ziin zonder de naaste? De iike had

lrclci nair Lazarus toe kunnen gaan? Maat

hii ded alsol er bij ziin leven tussen lP.n

ieds een onoverkonehike klool was

J.Faber
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Dit verhaal is veel meer dan een spiegel die aan mensen wordt voorgehouden. Het gaat
niet om een blik aan gene zijde, maar om een beter zicht op het heden.
Het gaat hier dan met name om de klool zoals die kan ontstaan tussen mensen en over
het bijbelse gebod die klool teoverbruggen. Bijde rijke duurde hette lang voordat hijzich
dat gebod eigen maakte. Oe oproep aan de hoorder is om de mogelijkheden die men
heeft nu aan te grijpen. Men moet nu willen luisteren naar de oude woorden Die spreken
voor zich. Er hoeft niets aan te worden toegsr'oegd.

Op de achtergrond speelt hier nog een andere tegenstelling mee, namelijk die tussen de
eerste christelijke gemeente en hen die zich niet voelden aangesproken door de bood-
schap van en over Jezus Christus. Dat spreek vooral uit de laatsteverzen. De rijke vraagt
om 'iemand die van de doden tot zijn broeders komt'. Dat wordt hen geweigerd met de
opmerking dat wie niet luistert naar Mozes en de Profeten zich ook niet laai gezeggendoor
'iemand die uit de doden opstaat'. Juist deveranderingvan dewoorden ('opstaat'in plaats
van'komt') zalde goede verstaander doen denken aan de opstandingvanJezus Zowordt
enerzijds aangegeven dat deeerste gemeente duidelijk in het spoorvan lsraelwilde staan.
Anderzids is er de teleurstelling en ook het veMijt dat dit niet door alle lezers van de Wet
en de Profeten werd ingezien.

Klaas Spronk

Liturgischetoelichting llllllll

D€ zeventiende zondag na Pinksteron
De in het leesrooster voorgestelde lezing uit Amos 6:1-7 sluit heel goed aan bij Lucas'
kritiek op de rijken dat zij zich zo laten verdoven door hun or'eMoed dat zij geen oog en
oor meer hebben voor de armen. Naast de lezing uit lTim.6:11-19 (met name vs.17-19)
verdient uit de brieven de aandacht dewaarschuwing in Jak.s:1-11 tegen het g6/aa, van
de rijkdom.

De Psalm van de zondag, het tweede deel van Psalm 86, bevat de bede die men in de
mond van de rijke mag wensen: 'Leer mij naar uw wilte handelen'. ln vers 6 (beriiming) is
sprake van'mateloos ga eld' tegen de bidder. Naast het actis,/e berokkenen van kwaad
aan de ander is er echter ook het l$ ,aad door niets te ondelnemen. De riike uit Lucas 16
is geen geweldenaar, ziin zonde is iuist dat hij de alme niet eens ziet.
Andere passende Psalmen zijn 37, 49 en 73. Daarin wordt ga{orsteld met het probleem
van de oneerlijke rijkdom.

De Gezangen 349, 350, 408 en 486 kunnen hier wolden genoemd. ln ,eite passen deze
gezangen beter bij de situatie van de gemiddelde kelkganger, omdat zii uitgaan van de
verantwoordellttreid die men als riike heeft. Ze ookZngend Geloven ll, lied 169, met name

vers 2: 'Dat atmen en rijken geen weemden ziin'.
Uit de bundelZingen in de tijd (Kok), is geschikt lied 52: 'Wat zegt een naam?'. speciaal
gemaak bij deze lezing uit Lucas.
Van de hanb van Huub Oosterhuis is er het lied, 'Lied van Lazarus en de rijkevrek' in Nieur
Bijbels Uedboek, blz.158 (Ambo) ol in Lituigische Gezangen ll, lied 104, Gooi en Sticht

De lezing van Lucas 16 biedt goede aanknopingspunten voor de thematiek zoals die op

lsraolzon-dag aan de orde komt. Onze situatie is echter wel duideliik anders dan die van

Lucas. Door-de geschiedenis zijn er heel nietMe. andere en diepe klo/en geslagen tussen

de christelijke g;meente en hetioodsevolk. Men zalzich opniewv moeten afvragen welke

mogeliikh#eier zijn om die klool te overbruggen. ln ieder gavalbevat Lucas '16 vool ons

oolinu de oproep ons er niet bij neer te leggen.

Zie verder de suggesties voor de vieling op deze zondag in de aan de Sow-kerken

aangeboden brochule lsraClzondag.

zondag 1 oktober '1995

De semeente vien llllllll

Welkom: Het is vandaag lsradlzondag. ln
de brochure die namens de Kerk en lsrael-
organen van de Sow-kerken onder predi-
kanten wordt verspreid. vindt u o a liturgie'
suggesties.

lntochtspsalm: Psalm 86:'1,6

Kyri6: /Qnd: Heer, wijroepen om erbarmen:
zieken, vluchtelingen, armen.
Mensen zijn in nood,
machten van de dood heersen
en de schepping lijdt
zuchtend om barmhartigheid.

Glotiai. Vooryanger: Heer, wij zingen van
Lrw glorie, want r,lw koningsheerschappij
maakt de schepping nieLjw en vrij.
En wij mensen mogen horen
dat wij allen zijn geboren
in uw komend koninkrijk.
Dil kyi6 en glotia kan @kwoden gezotgen. Uit:

Hef eerste boek l,eet Ge.Esis...' Nafiatio

M6t do kindaren in de kerk
Vraag de kinderen in de kerk om de voL
gende zinnen af te maken met voorbeel-
den:
Handen heb je om te ...
Ogen heb je om te ...

Schoudershebjeomte ..

Voeten heb je om te ...

Oren heb je om te ...

Zingen: 'Wanneer je niet meel horen wih'
uit: Metanderewoorden, lied2, Callenbach

Mst de kindor€n in do oigen ruirfie
Na bovenstaand lied gaan de kinderen
naar de eigen ruimte. DaaI vertelt u het
verhaal naar Lucas 16. Gebruik hiervoor de
rubriek voor de jongere kinderen. Studeer
daarna met de kinderen het lied 'Handen
heb je om te geven' in ol vraag een aantal
kinderen de coupletten vool te lezen. U
vindt dit lied in de bundel 'Geroep€n om te
zingen'Iied 94, Narratio. We maken vervol-
gens handen, ogen, schouders, voeten en
oren, zorg voor eenvoudige modellen die
de kinderen kunnen omtlekken en uitkniP
pen ol knip als leiding de vormen al van te
voren uit. De kinderen mogen de eerste
regel van het lied op de volmen schrijven.
Bevestig de vormen op bamboeplanten-
stokken en neem 2e mee naal de kerk (zo

zijn ze goed zichtbaar). Deel ze bij binnen-
komst uit in de kerk.

Lezing: Amos 6:1-7

Zingen: Gezang 350

Lezing: Lucas 16:19-31

Zinoen: 'Lied van Lazarus en de riike vrek'
uit llhurgische Gezangen ll, lied 104, Goor en

Sticht. Ol 'Wat zegt een naam?' uit Zngen in

detijd,lied 52, Kok. Ol Gezang 482:1 ,5,6,7,8.
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lllilllll co,ura'r

Schoo/
Van Macedonid naar Troas.
Hatdelingen n
Tyrus, Caesarea en Jeruzalem,
Handelingen 21:1-26
Gevangenschap
Handelingen 21 :27-39

E rc (ki n d e 4 d i e n s t/Zo ndagsschoo/
Gelool als een mosterdzaad,
Lucas 17:5-10

Lied
C\ezang 448

rnerna IITITII

Do€n wat i€ te do6n staat
We ziln nog steeds onderweg met Jezus en zijn volgelingen naar Jeruzalem. Oeze weg is
een lange reis, een reis waarop het messiaans gelool tot op de bodem wordt doorgesptG.
ken en uitgebeeld.
Na het voorgaande is het net alsol de leerlingen nu terugschrikken voor de verantwooG
delijkheid om zell als apostelen op weg te gaan. 'Geel ons meer geloof', roepen zij
verschrikt uit.
Maar wat is eigenlijk geloof? 'Ben jij gelovig?', vragen mensen elkaar soms. Waarbij
degene aan wie de vraag wordt gesteld, wat aarzelend ja knikt en bij zichzelf denK: maar
wat geloof ik dan precies? Gelor'en gaat immers veel meer om 'doen', dan om h€t
onderschrijven van allerlei leerstellingen.
Dat komt ook naar voren in de tekst die we vandaag lezen. Gevroon doen wat je te doen
hebt, is genoeg om van leerling apostel te worden. Je hebt geen bijzonder groot ol
speciaal geloof nodig, wat dat dan mk moge ziin. Gelool als een mosterzaadje, dat is
genoeg. Het is klein, maar het heeft veel meer kiemkracht en groeimogelijkheden in zich
dan ie zo op het eerste gezicht zou denken. Het is gelool, dat ontdaan isvan krachts- en
machtwertoon.

Doen wat je te doen staat, is het thema-woord dat op deze zondag in de diverse rubrieken
wordt uitga erkt.

Hanna van Dorssen

roerichtins lllll I

Gsloot als gsn mosterdzaad, Lucas lT:5-10
Deze titel duidt op een vers (veIs 6) temijden van uitspraken van Jezus. Ze liiken een
samenraapsel. Toch zit er wel degeliik een liin in en het is goed om die in de gaten te
houden. Anders loopt men het gevaar zich te vertillen aan het mosterdzaad.
Het begint in 17:1 met een ernstige waarschuwing van Jezus aan zijn discipelen: Wee
degene die een andertot zonde verleidt. Maar pas ook op als je getuige bent van de zonde
van een ander. Je mag dat niet zomaar laten passeren. Vervolgens moet je het dan ook
weer kunnen opbrengen om die ander te vergar'en.

Dat ziin niet geringe opgar'en. En het is te begriipen dat de discipelen geschrokken
reageren: kunnen ze dit allemaalwel opbtengen? Daarom vragen ze, heel terecht, om
geloof. Daar zaldat allemaaltoch op gebaseeld moeten zijn. Metgeloof b€doelen ze een
bepaalde levenshouding. Ze vragen om moed. Ze vragen om een houding ten opzichte
van de ander, die hoort bij het Koninkrijk van God. Het gaat om het gelool in een leven
waarin uiteindelijk God het voor het zeggen heeft.
Opvallend is dat ze in vers 5 een andere naam klijgen. ln veIS 1 was sprake van de
discipelen, nu heten ze apostelen. Dat isde benamingvan mensen die worden uitgezon-
den om het evangelie te velkondigen. Juist om die opdracht te kunnen vervullen hebben
ze het geloof hard nodig.
Jezus intwmrdt met de beroemde uitsptaak orer geloof als een mosterdzaad. Die is
beter bekend uit Matteis 17:20, waar staat dat het geloot belgen kan verzetten.

Lucas' variant met de moerbeiboom is wat minder spectaculair maal komt op hetzetfde

neer. Het geett ook een aanwiPing voor de manierwaalop dit vers moet wolden verstaan.

Het legt d; nadruk op de groeikacht waaldool het kleine zaadie kan uitgroeien tot een

grote 6oom, een eerder gabluik beeld voor het Koninkriik van God (Lucas 13:19)'

Fet is niet Jezus' bedoeling dat men de velgelijking gaat omkelen; alleen wie bergen

verzet ol moerbeibomen ontwoltelt heeft een echt gelool.

Nee, hiizegt het ter bemoediging van zijn volgelingen: denk niet te min over de klacht van

het gelaof.-Dat houdt ook in dat men zichzell en anderen de tiid en de luimte moetgunnen

om-het geloot te laten groeien. Maar die groei is dan wel onweerstaanbaal

Zo oaat het heen en weer in deze tekst. Op de hoge eisvan Jezus (vs 1-4) volgt de bange

uraio van ae discioelen die denken niet aan die eis te kunnenvoldoen' Jezus wiist zedan

op a-e ongefendd .ogeliikheden die er ook voor hen zijn weggelegd. De nu volgende

vlrgeliikin; met slavei moet ervool zorgen dat de discipelen niet doorslaan naar de

and;re kant en te hoog van zichzetl gaan denken
2e moeten hun werk d&n abof het iets garoons is. Bij onnut' moeten we niet denken aan

nietswaardig, maal eerder aan zoiets als; zonder bijbedoeling.

Modibtie bii Lucas 17:*10

Ve,tfouwen
Gelool als een mosterdzaad.
Het is veemd dal een vetballer m*r op
zicluell let dan een chisten, tewijl bij de
laatste m@r op l:Et spel staat. 'Ziet toe op
aelf!' zegt Jezus (vs 2). Hij waaBcht*tt
voor de zonde, dal wij andeen tot zonde
brcngen en voor de onverschilliglcid var
de zonden van onze naasle. Juist wie de
zonde oneindig setieus neemt, moetbeeid
ziin tot oneindige vergeving.
Deze prikkel tot zelfondezoek naw vooel
hen wie veel is toeveirouwd. En zij weten
het. Daarcm moet hiet l?F.t wootd 'discipe-
len' wijken voot 'apostelen'. Het besef van
hun zending maakt hn tF-wust van hun
lekott. Dat hier twe€ keer 'Here' staat, on-
destreept da alstand tus*n lF,n en Jezus,
en het gaag waarmee Hij spret,h. Zii vn-
gen: vergr@t ons vetuouwen.
Jezus gaat daat nbt op in. Vetuouwen kun

ie niet l<wanlificean. Het is er, ol lr'l is er
niel. Vandaat dat woord over tEt kleire
zaad dat genoeg is. Ns dal kernvefttoLMen
et is, is alles mogeliik.
Zien iullie deze boom? Geen boom in

P al e si na lw ft z o' n u itge bre i d w ode I ste I se I
a/s lurst de moerfuiboom. Toch zou zulk
een venrcuwen deze diePgewonelde
boom overplanten naar dezee. Wat in lsradl
gewdteld is, mag ookin devolketenwereld
een zeoen worden.
Men zlou kunnen denken, schiift kngel
(174A, dat Jezus doot dit anNoord lP-t
'gelool 

van de apostebn kleinet maaH. ln
wetkeliikleid maaQ Hii het iuist grotet.

J.Fa&r
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Voor onze tiid is de vergelijking met de positie van slaven wat ongelukkig, omdat een
positie als slaal tegenwoordig allerminst vanzeltsprekend is Oaarom moeten we oppas-
sen datwe niet het belangrijkste puntvan devergelijking over het hoold zien. Dat is hetwerk
van de discipelen. Het in woord en daad uitdragen van de boodschap van de komst van
het koninkrijk, zalniet gebracht moeten worden alseen uitzondering op de regel. maar als
de gsMoonste zaak in een wereld waar God het voor het zeggen heeft. Het is de houding
van mensen diezich niet laten alleiden door wat er allemaal lout gaat, maar diezich vooral
laten leiden door het geloof in dn de hoop op de doorbraakvan Gods rijk in deze wereld

Klaas Spronk

Litursischetoelichtins llllllll

D€ achttiendo zondag na Pinkstersn
De voorgestelde lezing uit Habakuk 3:2.1&19 laat zich slechts op grond van de klank (de
vergelijking met bomen) verbinden met de lezing uit Lucas. Als we de Lucas-lezing
beginnen bij Lucas'17:1 - i.p.v. bij vers 5 - is het beter om te kiezen vool Leviticus 19
(biJvoorbeeld vs.9-18), omdat Lucas 17:2 velwijst naar Lsr'iticus 19:17. De voorgestelde
lezing uit ll Tim.1 :6-14 legt er de nadruk op dat men niet te min moet denken over de door
God geschonken mogelijkheden.

DePsalmvandezondagisPsalm121:'lkslamijnogenopenziedehogebergenaan...'
Dit doet denken aan de macht die Jezus (naar het e\r'angelie van Matteos) toeschlijlt aan
het geiool: het kan bergen verzetten. Bii alle belgen waar men t€en opziet is het heel
belangriik om zich verzekerd te weten van Gods hulp.

Bij het beeld van het geloof dat groeien kan als een mosteldzaad past Gezang 50:7,
Gezang 55 en 78. Uit Alles wordt nieuw lll, past lied 9: 'Wil ie wel gelc^€n dat het groeien
gaat'.

Uederen die passen bij wat aan het begin van Lucas 17 wordt gezegd o,/er de vergeving
zijn Gezang 400:9 en 404;2.
H'et elemenl van het geloof vinden we verwoold in Gezang 2'1 ;4, 48:10, 241:1, in Gezang
252 en heel tretlend in 3'13:5 ('Geef gelool aan wie Gij zendt')

De discipelen hebben het gBr'oel tekod te schieten. Dat zal op deze zondag van het

Werelddiakonaat worden helkend. Het is mooi als er iets overkomt van Jezus' woolden:
denk niet te gering ovel de mogelijkheden die je ziin gegor'en vanuit d€ hoop op de komst
van Gods rij-k. MJar blaas ooliniet te hoog van de toren als christelike weldoeners. We

mogen'ga,voon' meedoen in de be$/eging die door ome Heer JezusChristus in gang is

gezet. Dat is geloven.

Klaas Spronk

zondag I oktober 1995

De gemeente vrert lllllill

Welkom
Het is vandaag zondag Werelddiakonaat,
in het materiaal voor Zwo-commissies
vindt u liturgiesuggesties voor deze zon-
dag (zie o.a. het blad 'Omkeer').

Tsksi op de drsmpel
Twee ot dr;e is niet veel,
maar twee ol drie is oneindig meer,
dan 66n alleen.
Twee ol drie in mijn naam, -
dat is de uitgesproken hoop
van Jou, Drie-Ene,
over de kinderen der mensen.
Overal waar mensen,
twee aan twee of drie aan drie
elkanders sterkte delen
en elkanders zwahe dregen,
daar ben Jij in hun midden
Met twee of drie
durf Jij het wonder aan,
dat stenen veranderen in brood,
dat water verandert in wiin,
en dat eenlingen veranderen
in gezworen kameraden.
Twee ol drie is niet veel,
maar Yoor Jou is het genoeg
voor een nieLM begin
van de omgekeerde wereld,
waar zwijgen wordt
tot waarheid doen
en grootspraak verande
in schaamte en gemis.
uit: Keh,e Symlonie, Gooi en Sticht (een ge-
deefte van een lekst)

lntochtspsalm: Psalm 121

Kyri6: Gezang 313:3,4 en 5

Gloria: Gezang 409:1 en 2

M6t d6 kinderen in de kerk
lk wil jullie een ongeloleliik verhaal vertellen
over wat 66n man met een doodgewone
steen voor elkaar kreeg. Eigenlijk deed hij
niets bijzonders, hijdeed gan/oon wat hem
op dat mbment het beste leek. Maar het
had grote gevolgen
Vertelals opstapverhaal in de kerk het vel-
haalvan'De wondelsleen U vindtdit vehaal
inde b@del De gouden sleutel'van E.Olhinga,

fuleitema op blz. 81.

Zingen: 'Wilje wel geloven'
uit Nles wodt nieuw lll, lied I

Met d€ kinder€n in d€ €igen ruirnt€
Na het zingen van bovenstaand lied gaan
de kinderen naar de eigen luimte.
Plaat daar nog even na ovel de soepsteen.
ln je eentie kun je somsvan allesvoor elkaar
krijgen, maar je moet er wel in gelovenl 0e
vrienden van Jezus geloven et soms hele-
maal niks meer van. luister maar naar het
verhaal. Gebruik het velhaal uit de rubriek
voor de jongere kinderen.
ln deze rubriek vindt u ook een suggestie
voor een verwerking.

tees veder op pag. 16
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Week 41 - zondag 15 oktober 1995

lllllllll corurocr

Sclroo,
T@sp.s.ak bij de kazenE,
Handelingen 21:4O22:8
Naat @asarea overgebncht:
Hadelingen 22:3023:35
Voot Felix, Festus en Agrippa,
Handeli ngen 24 : 1 -25 :27

E rc (k i n d o 4 d i e ns t/Zondagsscl,oo,
Tbn melaetsen,
Lucas 17:11-19

Lied
@zang 71

MediEtie bij Lucas 17:11-19

Grcnsgebiedon
De reis van Jezus naat JeftEalem gaat ook
door gEnsgebieden. De dagen van zijn
opneming gaan in vervulling (9:51), maar
dat is een weg door diepten leen. G'a.ns-
gebieden zin vaak spanningsgebieden,
met de heinrgring aan oude haat en oude
incidenten. Men komt daar moeilijk over-
heen. fu ziin ook mensen vootbii alle gEn-
zen, omdal zij neryens bij horen, nerge-rc
weer welkom zijn.
ln het Evangelie zijn dat er tien. Precies l:F-t

aantal, volpns de joodse traditie, om en
sy nag og al e ge m e nte te v o nnen. M aa t # n
was een Samaritaan. En allen warcn ne-
laats. Wij kunnen dat beler niet nedisch
uitleggen (Lev.13:46). Een nelaatse is in de
Schriften een wandelende metatoor van de
menseliike conditie. Hun 'l<yieleis' op al-
stand ls een ware uitdrukking van onze
ellende. Jezus her,ft dit gezien (vs 14).

Daarom geneest Hij niet neteen, maar
stuud ten met een o$Echtllen. Nadman
de Syid, overlatram heaellde (ll Kon.s).
Bii t]Flt rE,engaan onNingen zi1 de reiniging.
Maat alleen de Samatitaan, die evenals
Naeman van een ander volk was, keerde
lerug. Om God de *t te geven, zegt Jez.us.

En die negen dan, die rcgen uit Jezus'
eiaen volk? Zouden zij zijn doopelopen
n;at de piestes? Zouden zij zich aan de
Wel oehouden ttebben? Maat waarom dan
niet-teruggekeerd om Hem E danken, die
de vreigde der Wet belichaamt? De
Samatitaan wbrp zich voor Jezus' voeEn
om Hem te 'danken' (ditwoord wordt dar-
gaans voor God gereseNerd).
De vnao koml op, welke alstand tot Jezus
oroter ii. De ahiand van hun melaatsleid,
ioen zij om medeliiden baden. Ol de al-
stand van hun uitwendige genezlng ' tcP-n zij
Hem niels m@t te wagen of E zqgen
hadden. Die waag €.ald ons ook. Een n'F-ns

kdn de reiniging van de woegere zonden
vergete n (l I Pett. 1 :9).

J Faber

20

rhema IIillill

Dank6n
We zijn vaak veel beter in jammeren dan in danken.
We willen graag bedankt worden, maar vergeten soms zell te bedanken.
Vandaag ontmoetJezus op zijn reis naar Jeruzalem mensen die met overgavejammeren,
hun ellende uitschreeuwen en om hulp vragen. Het zijn oudsiders, mensen die zijn
buitengesloten. Ze horen er niet langer bij. aljaren niet meer

Jezus doorbreek hun isolement en bevriidt hen daaruit. ln hun enorme enthousiasme
daarover vergeten ze om Hem te bedanken.

Er is er 66n die dat niet vergeet, 66n uitzondering: een Samaritaan.
Hijwas een buitenstaander, net zoals die negen anderen. Maar hetverschilis: hijbljft een
buitenstaander. Ook nu hijis genezen, want hij is een Samaritaan.
De solidariteit binnen de groep duurtzolang ze in hetzellde schuitje zitten. Na degenezing
is er ineens sprake van 66n Samaritaan.
Juist die Samaritaan komt bij Jezus terug en bedankt Hem, omdat Hij naar hen heeft
omgekeken. Hij doet wat hij te doen heeft en heft na het kyrie het gloria aan.
Oe buitenstaander, de laatste, wordt de eerste in dit verhaal.

Danken is het thema-woord dat op deze zondag inde diverse rubriekenwordt uitge\ rerkt.

Hanna van Dorssen

roelichtins llllllll

Tien mslads€n, Lucas 17:'1 1- 19
Met dit verhaalbegint Lucas het derde en laatsta deelvan zijn beschriMng van Jezus'Ieis
naar Jeruzalem. Dat doet hijdoor enkele geogralische gegevens tevermelden. Die doen
het ergste vermoeden, want het betreft hier een soort niemandsland tussen twee elkaal
viiandige bevolkingsgroepen: de grenstussen Samariaen Galilea. Waar gaatdat naar toe
met de reis naar Jeruzaiem?

Het is niet verbazingwekkend dat Jezus in dit niemandsland een groep uitgestotenen
ontmo€t: melaatse mannen die vanrvege hun besmetteliike ziekte buiten de gemeen-
schapworden gehouden. Het valt op dat ze precies met z'n tienen zijn. Volgens deioodse
gebruiken is dat het veleiste minimum aantal dat in de synagoge noodzakeliik is om
bepaalde gebeden te kunnen zeggen. Vanwege hun onreinheid hebben ze daar echter
niet veel aan. Religieuze activiteiten ziin vool hen taboe.
Ze benaderen Jezus op de gebruikelijke manier. Ze loep€n, zoals voorgeschranen van
afstand, om medeliiden. Ze noemen Hem'meestel', een normale beleefdheidstitel. Jezus
reageen anders dan ze gsrend zijn: Hij ziet hen aan
De meeste voorbijgangers zullen de blik hebben afga/end, om het atzichteliike lijden niet

te hoerr'en aanzien. Maar Jezus blengt hetwel op om hun ellende te onderkennen. Daar

ligt dan al de kiem van hun genezing.

Jezus vertelt hen dat ze er ook daadwerkeliik weer biizullen horen. Daartoe kunnenze de
normale wegen bewandelen. Ze moeten bij de priesters langs. Zo staat het beschreven
in dewettenien aanzien van de melaatsen in Leviticus 13-'14. Diezullen moeten vaststellen

ol ze weer genezen ziin en hun plaats in degemeenschap en bijde eredienstweer kunnen

innemen.
Het is overigens maal de vraag ol het in de Praktiik ook zo ging. Het zou best kunnen ziln

datwie een-maaluitgeslotenwis natrwelijks meel kansen keeg om terugte keren' Wie ziet

nog om naar mensen die eenmaal onaanzienliik zijn geworden? 
-Heizaleen heelvenassende wending zijn ga,veest voor die tien. Toch geloven ze Jezus

oo z,in *oorO, want.e gaan direct opweg. Pas onderweg zal blijken dat ze inderdaad zijn

o'"rJa*. f.f*"n van 
-de 

tien stellen dii met blijdschap vast en haasten zich naal de

;riesters om;a hen hun oude leven weer op te vatten. Maar 66n van hen keert terug, nog

ioor hrlbq het heiligdom is 9€\ reest Hijkiest voor een nieuweweg door in deeerste Plaats

.teius ie'oantenl Lucas irerkt van'hem op dat hij een Samaritaan was' Tot welke

bg,/olkingsgroep de andere negen hoorden wotdt niet verteld

Dat Jezus een Samaritaan genezen heeft is een gevoelige zaak Bijzijn eerste optreden

in de synagoge in Nazaret heeftJezus de woede van de aanwezigen overzich afgeroePn
door t6 wi[e-n op de wonderen die Elia en Elisa met voorbiigaan aan hun volksgenoten

t eUUen uiirictt'aan niet-joden zoals de Pho€nicische weduwe van Sarepta en aan de
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Syridr Naaman (1c.4:24-30). De van melaatsheid genezen Samaritaan treedt dus in de
sporen van de laatste.
Het toont ook dat binnen de oude kaders van de godsdienst geen plaats is voor Jezus.
Tegelijkertijd laat de buitenstaander zien dat eralweliets nieuws is begonnen, zoalsJezus
even later ook tegen de Farizeeen zalzeggen: 'Zie het Koninkijk Gods is bij u' (1c.17:21).
De Samaritaan die terug kwam heeft dat begrepen. Dat is nog belangrijker dan zijn
genezing, want het eigenlijke heilswoord spreekt Jezus aan het slot alleen over hem uit:
'Uw geloof heeft u behouden'. Net als zijn barmhadige volksgenoot uit de gelijkenis in
Lucas 10 zien we bijhem de levenshouding, die past bij iemand die weet heeft van Gods
rijk. Hij durft 'Kyrie', Heer onderm U, te roepen, maar ook 'Gloria' vanwege de komst van
het koninkrijk.

Klaas Spronk

Liturgischetoelichting lllllll

Os n€gentisnde zondag na Pinkst€rsn
I/en combineert de lezing uit Lucas 17:11-19 wel met het eerste hoofdstuk van het boek
Ruth. Ook daar gaat het immers om de buitenstaander, de l\,loabitische, die de goede
keuze maakt. Maar het past nog beter om te kiezen voor het verhaal van Naaman uit ll

Koningen 5. De overeenkomstwordt nog versterkt doordat Naaman ookzijn best doet om
de proteet tedanken voor degenezing. Juist hetthemavan het danken kan dezezondag
centraal staan.

Wie er goed over nadenkt zalbeseffen dat danken helemaalniet makkelijk is. Danken heeft
iets vernederends. Je erkent er immers mee dat de ander in bepaalde opzichten meer is.
Vaak wordt er slechts gedanK terwille van het evenwicht: als een inleiding op kritiek ol
vragen. BijdeSamaritaan in Lucas'17 is daarvan geensprake. Hijdankt omdat hijiets heeft
ervarenvan het nu aangebroken Koninkrijkvan God. Dat isvoor hem nu de grond van zijn
bestaan. Daarover nadenken leidt tot danken. Dat is God de eer geven die Hem toekomt.
De bidder zelf helpt het om zich bewust te worden van het gegeven uitzicht. (Het schijnt
overigens zo te zijn dat denken en danken ethymologisch veMant zijn).

De Psalm van dezondag, 122, iseen pelglimslied. Hijpast goed in het kader van de door
Lucas beschreven opgang van Jezus naar Jeruzalem. De psalm stelt ook het plobleem
aan de orde van de mensen die dool hun onleinheid dreigen te worden uitgesloten van
de leestvreugde rondom de eredienst.

Gezang 71 is een fraaie berijming van de in Lucas 17:11-19 beschreven geschiedenis. lets
dergelijks vinden we ook in lied 18 uit Alles woldt nieLrw lll: 'Tien melaatsen'.
Liederen die aansluiten bij het thema van de reiniging zUn ondel meel Gezang 117:4 en
165:4. Oe genezing van Naaman wordt bezongen in Gezang 337i6.

Het zal niet moeilijk zijn om bijhet thema'danken' passende liedelen tevinden. Heel mooi
is Gezang 20:7 'omdat Gij mijn leven duldt vool uw aangezicht, mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van r]w licht.'
Het is aardig om op te merken dat enkele termen in Lucas'17 helinnelen aan het KyriC en
Gloria. ln de roep van de tien melaatsen tot Jezus klink het'eleison' (vs.13). Alleen

ontbreekt daar nog de juiste aanspleel(itel vool Jezus. Het Gloria komt nadrukkelijk aan

de orde in vers 15, gevolgd in vels 16 door de eucharistie (het danken).

De lezing uit Lucas 17 biedt ook gelegenheid om aandacht te schenken aan het zo
belangrijke omzien naal elkaar, geinspireerd door Jezus die anders dan zovelen de
verstotenen en alzichtelijken wdl ziet staan (vs.14).

zondag '15 oktober '1995

De semeente viert llllllT

Wslkom

lntochtspsalm: Psalm 122

Kyrie
Dit Kyri6 kanworden gezongen ol gezegd.
KyriC eleison.
Er wordt zoveel geleden,
er is zoveel verdriet.
Het leven is zo kwetsbaar
en als jij het niet ziet
O Heer, wie kan dan hopen
op de gerechtigheid,
die heersen zal op aarde.
Geef toch in deze tijd
een teken van onderming,
een teken dat jij ziet,
hoeveel er wordt geleden
in troosteloos verdriet.
uit: Het et.rste boek heet Geres/:s... Naratio

Gloria
Dit Gloria kan worden gezongen of ge-
zegd
Gloria in excelsisl
De zon is stralend opgegaan,
een glorieuze dag breekt aan.
De tijd van lijden wordt verleden.
De hemel roept de vrijheid uit,
de aarde is vol nieLnr geluid.
De eer van God brengt mensen vrede.
De armen worden opgericht:
zij brengen voor Gods aangezicht
de hoop op toekomst naar het heden.
uit: Het erste boek heet GeDesis. . . Naratlb

Mst de kinderen in de kerk
Eigenlijk zijn er een heleboel dingen waar-
voor je noolt dank je wel zegl. Ze zijn zo
gewoon, dat je het heel vanzelfsprekend
vindt dat ze er zijn.
Alswe nu eens hier in de kerkom ons heen
kijken, zijn er dan mensen die we nodig
eens moeten bedanken, omdat ze elke
zondag opnieuw vrijwillig een taak op zich
nemen en zorgen dat ons samenzijn hier in
de kerkgoed verloopt en dat we de zondag
dcht kunnen vieren?
Noem met elkaar een aantal mensen op.
Bijvoorbeeld: iemand die altijd de orde van
dienstuittypt en kopieert, de mensen diede
orde van dienst uitdelen bij de deul, ie-
mand die de kerk opruimt, de mensen van
de nevendienst, deorganist, iemand die de
kachel aandoet enz.
Speciaal tegen die mensen zeggen we
vandaag dankiewel. En dat doen we door
ze iets te geven, maar wat dat is nog een
verrassing...

Zingsn
'Laten wij gaan zingen van de gewone
dingen' uit: Geroepen om te zingen, lied
165, Nanatio. Tenvijl jong en oud dit lied
zingen verlaten de kinderen de kerk.

lees verder op pag. 22
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Schoo/
Venntwootd i ng voor Ag dppa,
Hardelingen 6:1-32
Pet schip naar Rome,
Handel ingen 27 : 1 -28 : 1 0
Te Rome,
Hatdelingen 28:11-31

E rc ( k i nd e t) d i ens t4ondagsschoo,
De onechtvaard ige rechter,
Lucas 18:1-8

Lied
Gezang 461

Medi/E,tie bii Lucas 18:1-8

Recht doon
De weeld siddeft ondet de mokerslagen
van l]et l<waad. Je houdt je l]€.d vast. Men-
sen snakken naat een beteB ,.teP'ld, maar
kijpn die niet te zien (17:22).
'Et was in een slad een Echtet', veftelt
Jezus- Een rcchter moet scheiding maken
tussen ,echt en onlecht. Een Echtet is een
zegen voot een stad (Ps.1 22:5). Maar in de
stad van dae gelijkenis is de Echtet en
karikatuur. Ame stad! Ame weduwe!
KwetsbaaL Gekwetst ook, want er is een
tegenpadij. Ze kan geen kant flEet op,
behalve naat deze echter die lak heeft aan
God en aan mensen. Zii iszwak: zij kan lr"lm
niet dwingen. Zij is am: zij kan lEm niet
kopen. lGet op keer klopt zijvergeels op de
poott van lP-l rechl.
b Kefu is de weduwe. in deze euw vefla-
ten, zegt Augustinus . Met de psalmen roept
ziidagen nacht'ludtca me' (Ps.43:dc mii
recht). Zou dat vergreels zijn? Juisl in de
r@p om rechl is de ziel atgestemd op God.
De on@chtvaardige Echter ve6chafte de
weduwe Echt, alleen omdat hijhaar vagen
bu was. Hi was en hatde sten, waaruit
zij tenslofte een vonk van 

'P,cht 
wist E slaan.

/srad/s God is geen steen. H, is Eeds
onderweg om recht te doen. Jezus zegt dit
als'de Here' (vs 6), me, hel hoogste gEzag
in hernel en op aatde.
Het probleem zouweleens kunnen zjjn, dat
wij het soott hulp dat Hii biedt, het soon
recht dal Hij doet, niet herkenren. Het recht
moet van vetder weg komen, dan wii den-
ken. Het m@t meer g@dmal<en, dan wij
besetten. Het zal deze Rechtet meitevolle
atueid kosten (Jes.53:1 1). Wat de onrecht-
vaatdige Echter ontliep, zal Hii niet ontlo-
r€n. Zijn eigen stad zal Hem in lr€]t gezicht
slaan. Het witte licht van Gods /echt m@t
doot zovele weerstanden l?e,en, dat lP,l in
deze wereld breekl in donkee kleuEn, als
bl@d. Het duwt niet lang, dan zal het Evan-
gelie daar zondet Wliikenis over vetl€llen.

J.Fabc-r

26

Bidden
Jezus vedeh aan ziin leerlingen een gelijkenis. Hij wil ze iets leren orer bidden en
volhouden.
Bidden, zegt H ij in deze geliikenis, is het gelool lwend houden dat het goed is om te bliiven
roepen om recht. Recht voor allen aan wie recht wordt ontnomen.
Bidden is steeds opnieuw God en ie medemens herinneren aan de belofte van het
Koninkrijk.
Bidden is roepen en vragen: wanneer gebeun nou wat Gij hebt gezegd God, Gij zijt toch
degene die instaat voor r.nr Koninkrijk op aarde? Waar blijft heidan?
Bidden is het visioen van het Koninkrijk loyend houden.

Maar het is nog de vraag ol de mensenzoon bij zijn terugkeer op aarde mensen vinden
die dit visioen baflaren. Mensen die roepen, vragen, bidden. die zich niet bij het onrecht
neerleggen.

Bidden is het thema-woord, dat op deze zondag in de diverse rubrieken wordt uitgei,verkt.

Hanna van Dorssen

De onrochtvaadigo rochtsr, Lucas 18:1€
Tegen ziin gelvoonte in geeft Lucas alv66r de gelijkenis aan wat de clou van hei verhaal
is: de mensen moeten volhouden met bidden. Dat sluit aan bij eerdere uitspraken van
Jezus, zoals vermeld door Lucas. Het doet met namedenken aande bekende oproep en
belofte in Lc.11 :9, 'Bidt en u zal gegeven worden'. Ook het vervolg liikt in beide gar'allen
sterkop elkaar. Uit eenvergelijking met een alledaagse situatie en met alledaagse mensen
blijkt dat men veel van God mag verwachten. Als een aardse vader al veel voor zijn kjnd
over heeft, hoeveel te meer de hemelse Vader.
ln Lucas 18 wordt de vergelijking nog verder doorgetrokken, maar dan in negatieve zin.
Als je zelfs door middel van hardnekkig aandringen en dreigen van een verloederde
aardse rechter nog iets gedaan kunt krijgen. hoeveel te meer door het gebed van de
hemelse Flechter.

Het belangriikste verschil met het vooralgaande is dat Lucas 18 gelezen moet worden in
het kader van de onheilspellende proletie van de'dag van de Zoon des mensen' in
Lc.17:2G36. Jezus koml daar in Lc.18:8 ook weer op terug: 'Zal de Zoon des mensen als
Hij terugkomt op aarde het gelool vinden?' Het bidden is hier dus in de eerste plaats een
manier om staande te blilven bij het wachten op Jezus' wederkomst. Het helpt om het
geloot te bg,/aren temidden van alle aanvechtingen door zoveel dingen die in tegen-
spraak zijn rnei de belofte van het heil. J uist vragend wordt steeds opnieuw de belolte van
de komst van het Koninkijk aan de orde gesteld.

De onrechtvaardiga rechter staat vool het tegendeel van wat God beoogt. God zell Yvordt

in de Psalmen bezongen als de rechtel die zich inzet voor degene die geen helper heeft.
Dit verwacht God ook van de mensen.
De wedrMe vedegenwoordigt allen die eI alleen en machteloos voor staan. wat bii haar
opvalt is haar doorzettingsn/ermogen. Blijkbaar gelooft ze erin dat het lecht ziin looP zal
hebben.
Op een gegaven moment komt de rechter tot b€zinning. Hij gaat bij zichzelf te lade. Dat
is een moment van omslag zoals dat vaker voorkomt in geliikenissen; zie bijvoorbeeld
Lc.'12:17; 15;17 en 16:3. Het heeft ook te maken met het doel van de geliikenissen Ze
willen immers de hoorders er toe blengen dat ze over zichzell en hun situatie gaan
nadenken en tot verandering komen.
De be\r,/eegredenen van de rechter zijn negatief. Hiiwilgev/oon af van de overlast, omdat
die dreigende vormen begint aan te nemen.
Het spreekt voor zich dat de hemelse Rechter zich niet doordergelijke motisven laat leiden

Maarwatziin motisr'en danwelziin, daar kunnen twijfelswer ontstaan Dat maakt bidden
moeilijk: heeft het wel zin? Aan de andele kant kan juist het stug volgehouden bidden
helpen om om te gaan met die twijlels.

NZV - Kind en Zondag
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ln hetgebed herinneft men God en zichzelf aan de belofte dat uiteindeliikGods schepping
terecht zal komen. ln het gebed confronteert men God met alles wat daarmee in
tegenspraak lijkt te zijn. Dat kan helpen om de negatieve ervaringen een plaats te geven.
Het is ook een manier die eraan kan bijdragen dat men niet alleen nog maar de
mislukkingen en tegenslagen ziet.

Als het gaat om de identiticatie van de klager en de aangeklaagde in de geliikenis is het
goed om eens van rolte wisselen. Het is goed denkbaar dat men in een positie als van de
onrechtvaardige rechter kan komen. Het onrecht komt jewelter ore en je weet dat ie er wat
aan moet doen, maar je komt er gew@n niet to€. l,{isschien uit een soort vermoeide
levenswijsheid: het maakt allemaaltoch niets uit. Misschien omdat het je teveelkost. Ook
dan maakt hetverschilof je volhoudt met bidden ol niet. Wie steeds opnieuw bezig is, of
liever: samen daarmee bezig gaat: met de belofte van de komst van het Koninkrijk, kan
niet zomaar genoegen nemen met iets wat in tegenspraak is met dat Rijk en zal zich niet
aan zijn verantwoordeliikheid onft rekken.

Klaas Spronk

Liturgischetoelichting llllllll

0e twintigste zondag na Pinkstersn
Er wordt in het leesrooster voorgesteld om deze zondag naast Lucas 18 het velhaalovel
Jakobs worsteling met God (Gn.32;22-30) te lezen. Er zijn hier duidelijke laakvlakken,
maar men lette ook op hetverschil. God is in Gn.32 een duisterling, terwijlin Lc.18 God juist
wordt afgezet tegen de rechter met zijn negatieve beweegredenen. Maar misschien staat
dat duistere wel dichterbij de beleving van de hedendaagse gelovige.
Als men dichterbiide tekst uit Lc.lSwilblijven,ligt het meer voor de hand om aan tesluiten
bijhet oudtestamentische spreken over God als lechteI, zoals in Psalm 43en 82, die recht
verschaft aan de zwakkeren, zoals zo mooibezongen in Psalm 146. Dat laatste Mnden we
ookverwoord in het boekvan deWisheid van Jezus S irach 35:14-26. De gelijkenis in Lucas
'18 sluit daar heel goed op aan.
Uit de brieven moet hier lThess.s worden genoemd, want hiel gaat het ook ovel het
aanhoudend bidden (vs.17!) als vorm van waakzaamheid in de verwachting van de
wederkomst.

ln plaats van de aangegaven Psalm van de zondag, 78, kan men ook kiezen vool6n van
de bo,,/engenoemde Psalmen.

Verder zijn er talvan Gezangen die iets veMoorden van het hartstochtelijke en aanhou-
dende bidden zoalsvan deweduwe in Lc.18. Zie bilvoorbeeld Gezang 109 (vs.2),274,279
(vs.7), 280 (God als r echlet\,285,287 , N2en vooral ook 294: 'Laat komen, Heer, wv tijk',
met het ongeduldige vragen in vs.2: 'Waar bliift het overlang belootde land van God?'.
Heel treifend is ook uit Zingend Geloven lll, lied 74: 'Hoor, God, ons roepen, ol wii gaan
verloren. Laat ons volharden. wij, die U behoren, Wanneer de wereld alle hoop ziet doven,
doe ons geloven.' En uit Zingend Geloven lV, lied 71 dat bescheiden maar heel
aanhoudend God conhonteert met de tegenstelling tussen recht en onrecht.

Kind en Zondag - NZV

Klaas Spronk

zondag 22 oktober 1995
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Welkom

Zingen: Psalm 43:1,2 en 3
(ol de intochtspsalm 78:1,3)

Kyri6
Die zegt God te zijn
laat hij te voorschijn komen
wat hebben wij aan een naam alleen?
Laat hii opstaan, dat wij hem zien.
Stem uit het vuur, wolk in de verte zijn niet
genoeg voor deze aarde van scherven en
rook waar ons geen leven gegund wordt.

Woorden en wonderen zijn er genoeg
en goden van goud en beloften
maar niet een god als een hand die bevrijdt,
iemand die doet wat hij z€t.

Jij die zegt onze God te zijn,
verborgen verblindend onmogelijk iij,
wat houdt ie al van de mensen?
Kun jij de slagen verduren
die mensen verduren
kun jij de beker drinken
die wij moeten drinken
ga je met ons in de dood?

Woorden en wonderen zijn er genoeg
en goden van goud en belolten
maar niet een God als een hand die bevrijdt
iemand die doet wat hiizegt.
uit: Ljlutgtsche Gezangen I, lid 122, Gooi en
Strcht

Gloria: Gezang 301 :1,4.5

Met ds kinderen in de kerk
ln de kerk gebeuren allerlei verschillende
dingen. Als we binnenkomen zoeken we
eerst een plaatsie uitom te gaan zitten. We
zingen en luisteren naar een verhaal dat
wordt verteld ol voorgelezen. Erwordtgeld
opgehaald. Nu heb ik nog niel alles opge-
noemd. Er zijn ook momenten waarop we
heel stil zijn en bidden. Wat is dat eigenlijk
bidden?
Bidden kan zijn'dankiewel zeggen'. De
leuke dingen diewe beleeld hebb€nveneL
len we ook aan God Soms noemen we in
een gebed de namen van mensen die
getroost moeten worden ol geholpen moe-
tenworden. Omdatze het moeilijk hebben,
ofziek ziin. ol bang - enwe beloven wat we
maar kunnen voor hen te zullen doen. We
vragen dan ol God ons daarbij wil helpen.
En alswe datgevraagd hebben biddenwe
samen hardop en tegelijk met woorden die
Jezus ons gegeven heelt: Onze Vader, die
in de hemel zijt..
Vandaag gaat het over bidden en over
volhouden. Oie twee woorden horen bij-
elkaar. Luister maar naar het velhaaldat je
straks zult horen.

Met d6 kinderen in de eigen ruimto
We beginnen met het verhaal naar Lucas
18. Gebruik hiervoor de rubriek voor de
jongere kinderen.

lees verder op pag- 28
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