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Schoo/
David antvangt tijding
van Sauls dood, 2 Samudl 1

David wordt koning over Juda,
2 Samudl 2:1-7
David koning over geheel lsradl,
2 Samuel 5:1-16

E rc (k i n d e r) d i e n st4o nd ag s s c h o o I
Very ifle nis, Maftea s 1 I : 1 5-20
Exodus 39:33-40:37

Lied
Gezang 321

ffi nzeairare o4 Mafteus 18:1620

Als uw broedet zondigt besl.a.l hem
Soms zijn bijbelteksten "teksten van ver-
schrikki ng" (P lty I I i s T ri ble).
Ns je de tekst uit Mafte,s 1 8:1 5-20 over het
bestaffen van de broeder leest, zie je ie
grootouders zitten op het zondaarcbankie
inde kerk, omdatze'moesten' troLtwen, en
hoor je de dominee in je jeugd hetlormuliet
van de ban en afsnijding voorlezen omdat
d ie en die broedet en zuster in de ban waren
gedaan, meestal wegens zonde tegen het
4e of het 7e gebod .
De Mafte,stekst roept gevoelens op van
macht en machtsmisbruik binnen de ker-
ken. Het lij4 een vrijbriel van Jezus voor
mannen "gestaag in het akelig zwarl",
mannenbroeders die de wet uitmaken.
Deze vervreemding moeten we ons zelf wel
eens loeslaan in het luisteren naar de
Schtift. Maat tegelijkettijd moeten we be-
denken dat deze lekst niet los te verktijgen
/s.
Je kunt dit vehaal niet lezen zonder de
vraag die erv66r gesteld is: "Wie is de
gtootste in het koninkrijk" , en vooral het ant-
woord van Jezus: een kind in hel midden -
om van te lercn. En je kunt het niet lezen
zonder de vraag van Petrus waat we vol-
gende week mee verdet gaan.
Het thema van deze heisftiid geeft de bril
aan waatdoor we deze tekst lezen, opdat
het m i nd er ve rsc h rikkend e n ve rschti kke I ij k
wotdL Leven naat messiaanse maat, leven
op de manier van de Gezalfde. Die 'macht'
wotdt ons gegeven.
ln het eind van het boek Exodus wordt dat
nog eens duidelijk als er priesters worden
gezaltd en er een plaats van samenkomst,
van gemeente-zijn, aan de Eeuwige wordt
toegewijd. Namens de Eetwige, geprezen
zijzijn Naam, mogen mensen spreken en bij
elkaat komen. Met elkaat mag je hiet op
aarde laten zien wie God is. De Heer, de
Eeuwige, die nietwildat het kleine ve oen
gaat, geeft ons de macht om op aarde te
leven zoals in de hemel.

C.J. van Leeute n-Ass i nk
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rhema llllllll

Gezalid voor Gods aangezicht
Leven naar messiaanse maat', zo luidt het motto voor de herfsttiid. Zeven zondagen zullen

we aan de hand van de evangelist Niatte0s, tegen de achtelgrond van Tora (het slot van
Exodus en hoofdstukken uit Leviticus) horen waartoe wii na Pinkstelen geroepen zijn

ln de school wordt over het koningschap van David en Salomo gesproken, want de
gezallde koning mag immers modelstaan vool dat leven naar messiaanse maat?
Ook Mafte0s, de 'koninkrijksevangelist' laat in woorden en geliikenissen van Jezus
doorklinken waaraan het concrete leven afgemeten woldi. "Wees heilig, want lk de Heel
ben heilig" (o.a. Leviticus 1 1 :44). Gaande van Galilea naar Judea naar Jeluzalem spleekt
Jezus metzijn leerlingen ovel het concrete levenvan de geloofsgemeenschap en legthen
gaandeweg uit wat tot de grondregelsvan het koninkrijk behoort. Hoog en heilig staat niet

Ggenover illedaags en banaal. Concrete aanwijzingen over dewiize waalopie je bloeder
in het rechte spoor houdt (i\4atteos '18:15) ol zijn geldschuld afhandelt (Matte0s 18:27)

staan direkt naast belottew'Jolden over het eeuwig leven dat hen ten deel valt die hun

bestaan prijsgeven (Mattells 19:29). Leven naal messiaanse maat is zo goed als God zijn,

rs mens zijn naar Gods beerd en gelijkelis.
Als we deze zondag de woolden uit het slot van Exodus lezen, waar het gaat over de
inrichting van de labelnakel, komt de samenhang tussen Gods heiligheid en die der
mensen sterk naar voren. Zowel de tabelnakel, met alles wat daal woldt ingebracht, als

mensen die de dienst aan God en mensen verlichten, worden gezalfd (Exodus 40:9 w.
en '13 w.) en in het Hebreeuws klinkt datwaallijk messiaans (zalvsn : rnssjs6Vmasjiach).
Zo mogen mensen die leven na Pinkstelen de dienst aan God en mensen verrichten als
gezalfdenvoor Gods aangezicht. En de eelstedaad diedan genoemd magworden isdie
van vergeving. Vergeving schept luimte voor een nieuw begin. Dat geldt eerst en voolal
binnen de geloofsgemeenschap. Die staat immers modelvoor het koninkijk. En zoals de
God van lsia6ltabernakelde onder de mensen en hen voorging in wolk envuur, zo eindigt
de lezing uit l\ratteusvan dezezondag aldus: "Wantwaar twee of drievelgaderdziin in mijn

naam, daar ben lk in hun midden". De gezalfde tabelnakelt onder zijn volgelingen, dat
schept ruimte voorvergeving. Hij gaat onsvoor naar Jeruzalem, de stad van vrede, in wolk
en vuur. En onderweg leert Hij ons leven naal messiaanse maat als gezalfden voot Gods
aangezicht.

Cil Wigmans

roelichtins lllllll

Vergiffenis, Matteus 1 8:15-20
Het opschrilt dat aan de lezing voor deze zondag is meegegeven zal mogelijk vragen
oproepen. Gaat het in deze tekst wel om vergeving? Is dat niet pas vanal l\,1atte0s 18:21

aan de orde?
Het is echter goed om te bedenken dat Nlatte0s deze passages hier niet zondel reden
heeft samengevoegd. Hootdstuk 18 is 66n van de vijf hoofdstukken waalin een aantal
redevoeringenvan Jezus is samengeblacht. DaaIin staatsteeds 66n onderwerp centraal
En in dit blok gaat het over de gemeente.
Op de achtergrond spelen hier de toenemende problemen binnen de eerste christelijke
gemeenten een rol. ln het boek Handelingen en bij Paulus lezen we over onenigheid en
machtsstrijd. Ook N,latleus moet hebben geworsteld met dit voor de nog maar net
enthousiast ontstane gemeenten zo frustrerende probleem. Als oorzaak van deze ellende
noemt hijin het eersteversvan dit hooldstuk devraag naar de langorde. Daar stelt Jezus
dan de voorrang yan de "kleire" tegenover. ln de eerste vee ien velzen is dat het
verbindende woord. Vanaf vers 15 is het verbindende woord "breder". Dat woord
verbindt ook de verzen 15-20 met de verzen 21-35.
ln l/'latteus 18:15-17 worden voor die tijd lraditionele aanwijzingen voor de omgang met
elkaar binnen de gemeenschap gegeven. Ze herinneren aan teksten uit het Oude
Testament (zie Leviticus 19:17 en Deuteronomium 19:'15), zoals dat bij [/atte0s zo vaak
gebeurt. Sommige elementen doen ook denken aan de strenge voorschriften van de
Esseense gemeenschap te Qumran, zoals we die aantretfen in 66n van de betoemde
Dode Zeerollen, een boekrolvan regelsvoor die gemeente. Enkele daarvan komenvriiwel
woordelijk overeen met de hier bij lvlatteus weergegeven woorden van Jezus.
De leefregels klinken voor het evangelie ongebruikelijk hard. De broeder kan tot heiden ol
tollenaar worden Dat is een omkering van wat zo vaak op verrassende wijze dool Jezus
werd bewerkstelligd: de heiden en de tollenaar krijgen hun plaats in de gemeente.
Deze schijnbare tegenstelling tussen Jezus'optreden elders en zijn hier gesproken
woorden heeft te maken met de spanning tussen ideaal en werkelijkheid. Dat is ook al te
leiden uit het volgendevers Daar is sprake van Christus'gemeente die niet alleen bindend
werkt, maar die ook kan en moet losmaken. Dit is een realistische voorstelling van zaken
en zoiets kan heelverruimend werken. Het is belangrijkom elkaar serieusie nemen en ook
om de grenzen van het toelaatbare in het oog te houden. Dat geldt juist ook voor wie de
ander zo na aan het hart ligt dat hij o, z! de moeite neemt om de ander uit broederlijke en
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zusterliike liefde terecht te wijzen. Op een gegeven moment moet ie daar ookmee kunnen
stoppen.
Dechristelijke gemeente heelt een enorme bindende maar ookontbindende macht. Door
de gemeenteword je gebonden aan Jezus Christus. Netzo goed als diegemeente tussen
Hem en een mens in kan komen te staan. Maar die gemeente moet zichzell ook kunnen
Ielativeren. Laat ze het niet te snel zoeken in getalen macht. Ook daar en misschien wel
juist daar waar slechts twee ol drie bijeen zijn is er iets van Jezus Christus te vinden. Daar
ook is die eenheid vaak nog het beste te ervaren.
En laat de gemeente niet te gemakkelijk denken dat ze de wiisheid in pacht heeft ln dat
gevalmoetze nog eventerug bladeren, naar Matterls hoofdstuk 16:13-23. Daarwordt aan
PetIUS dezelfde bindende macht toegeschreven vanwege zijn geloofsinzicht. Doch even
later bestraft Jezus hem in niet mis te verstane banr'oordingen Oplettendheid bliift
geboden.

K.Spronk

D€ Esssense leetregels
De aanrvijzingen die Jezus geett voor de omgang met elkaar in de gemeente doen in
sommige opzichten denken aan Ieelregels binnen de Esseense gemeente. Bij de
beroemdeverzameling teksten uit de eerste eeuwvan onzejaartelling gevonden in grotten
bij Qumran, bij de Dode Zee bevindt zich ook een 'Boek voor de ordening van de
gemeente.' Daarin staan voorschriften betrelfende het onderzoek van kandidaat leden
(V:24-Vl:1):
"Men moet hun geestonderzoeken en hun daden. jaar najaar, om een ieder alnaar gelang
zijn inzicht en de volmaaktheid van zijn handelen te verhogen of overeenkomstig zijn
overtreding te verlageni een ieder moet zijn naaste terechtwijzen in waarheid en ootmoed
en barmhartige lielde jegens elkaar. Niemand mag tegen de ander spreken in toorn ol
morren of halsstarrigheid ol gedreven door een goddeloze geest. En men mag hem niet
haten in zijn onbesneden ha . Op dezellde dag moet men hem terechhwiizen en niet om
hem schuld opzichzelf laden. Verder mag niemand een kwestietegen zijn naastevoor de
vergadering brengen, wanneer hij niet van tevoren hem voor getuigen terecht gewezen
heelt. "

Liturgische toelichtins lllllllll

Os d6di€nd6 zondag na Pinksteren
Het begin van september is doorgaans ook het begin van een nieLM kerkelijk seizoen.
Langzamerhand komen allerlei activiteiten in de gemeente weer op gang.
Juist in deze tijd is het op zijn plaats om bij de lezing van Mane0s 18 te benadrukken dat
het hier over de gemeente gaat en dan met nameover de manier van omgang met elkaar
binnen die gemeente. De lezing van Matte0s 18:15-20 kan ons helpen om het juiste

evenwicht tevinden tussen het hoge ideaalvan de gemeente als lichaam van Christus en
de beperkte mogelijkheden van de alledaagse kerkelijke gemeenschap. De herkomst en
het do€lvan de gemeente mogen we niet uit het oog verliezen, maar dat hoelt nog niet
te leiden tot verkramping of schijnheiligheid.
De keuze voor een oudtestamentische lezing kan mede op grondvan deze overwegingen
worden bepaald. De bestaande leesroosters bieden hier voldoende mogelijkheden. De
hoofdlezing in het oecumenische leesrooster is Exodus 39:33-40:37 Daarin wordt zeer
uitgebreid en duidelijk met liefde over de tabernakel gesproken Men zou het als een
accent op de materiele kantvan het gemeente-zijn kunnen opvatten Daar hoevenwe niet
neerbuigend over te doen. Het geestelijke en het materiale laten zich niet zondel schade
tegen elkaar uitspelen. En dringt het ook nietsteeds meel tot de kerken door dat de kunst
een belangrijke rol kan spelen indeeredienst en in andere onderdelen van het gemeente-
ziin?
De oudtestamentische lezing volgens het Oud-katholieke en het nieLrwe RK Lectionarium
is uit Ezechiel 33. Daarin krijgt de profeet een taak als "wachter van het huis lslaCls" Ook
dat laat zich goed lezen samen met Matte0s 18:15-'17. Tot het gemeente-zijn behoort dat
je elkaar zo serieus neemt dat je de moeite neemt om elkaar terecht te wijzen.
Het eveneens in deze roosters genoemde Bomeinen 12:9-21 of '13 8-10 geeft aan wat het
kader is waarbinnen zoiets dient te gebeuren: de 'broederlijke" liefde.
De psalm van de zondag is Psalm 74. Dit klaaglied vanwege de verwoeste tempel klinkt
als het lied van de bedreigde gemeente die zich echter ook het onvervreemdbaar
eigendom weet van God Verder biedt het Liedboek een schat aan liedelen over de kerld
gemeente. Uit de rubriek over de kerk (Gezang 303-330) lijken met name Gezang 305 en
306 geschikt. We kunnen daar uit de bundels Zingend Geloven nog aan toevoegen deel
lll, lied 62 (Callenbach) en deel lV, lied 47 (Boekencentrum).

@p,onx

bt*^
Kind en Zondag - NZV Itr

zondag 5 september 1993

De semeente viert llllllll

Viaing

lnlaicting
De eerste zondag van septembF-t zal in
verschillende gem€€nles in helteken staan

lezing van vandaag uil Matleis, ovet hoe
nen in de gemeente met elkaar om kan
gaan, past hier g@d bij.
ln haar b@k 'Geloof waardig , Stappen op
de weg van gemeenteopbouw' (Boeken-
centrum) tEschtiift .Riet Bons-Storm hoe
men op deze zondag een lijst op zou kun-
nen hangen in de kefu of in een aangen-
zende ruimte, met daarcp alle taken voor
l:€t konende jaaL De Wmeenteleden
kunnen hun naam achEt taken schtijven,
die zij gnag op zich willen nemen.
(b12.123,124)

Oenk hiebij ook aan dingen, die kindeen
en met name jongeEn zouden kunnen en
willen d@n.

Begroef n9 e n d rc mpa I gabed

lntochbpsalm
Psalm 74:1,2,7,9 en 14

Xyie
Laten we bidden dat er plaats is voor God
bij de nEnsen,
hier in ons midden:
Heer ontlerm u over ons.

Eidden we dat zijn woord zal klinken
hier in ons midden,
in de woorden die wij spreken:
Her ontferm u over ons.

En dal wij Hem tF-tkenrcn,
Jezus, Gods eigen woord,
in het brcod dal wij breken en delen:
Heet onllem u ovet ons.
Uit: de Bandstadbundel, Litanie 7, blz.19.
U vindt hiein ook een rnelodie.

Glo alied
"Mel han en ziel"
Met andere woorden, lied 9:1,4 en 5

Met de kindercn in de ke*
Wanneer dit indetdaad stataondag is voor
de gemeente, kan iemand van de leiding
van de kinderrevendiensl iets veftellen
over wat et het komende jaat gaat gefuu-
ren en de kinderen uilnodigen mee te doen.
Dl is ook een goed moment om nieuwe
dingen intev@ren. BiNoobeeld de viefta-
lel (zie de rubriek jongere en oudeE kinde-
ren), de gewoonte om kinderen de paas-
kaarc aan te laten steken of om kinderen
een kaars, aangestoken aan de paaskaars,
mee te geven naar de eigen ruimte.

veNolg op pagina I
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Schoo,
De ark naat JenJzalem, 2 SamtJ;.l 6
Belofte over de temqlbot*v,
2 SamuelT
Davids overwinningen,
2 Samuel I
ka ( ki n d a t) d i e n s t/Zondagsschoo,
Vergiffenis (velolg),
Mafteis 18:21-35
Leviticus 1

Ued
Gezang 365

llllll I Medir,tia bii Maftaiis 1o:21-3s

Hoe vaak moet ik mijn brcadethusEr
vergeven?
Wat opvalt na de lezing van vorige week
(Maftedsl 8:1 5-20) is, dat Petrus in de tekst
die vandaag aan de otde is (18:21-35) niet
vnagt he vaak moet ik mijn broedet be-
straflen, maar hoe vaak m@t ik tem ver
geven. Hijlij,i de opdnchtvan de zory voor
de verdwaalde zusEr en broeder goed
bgrepen te hebben.
Leven op messiaanse maat ls leven van
verPving. lels van God laten zbn op aarde
is d@n zoals Hij het ons heeft voorgedaan.
De lezingen in Levilicus geven aan h@
veeeving te Ege/en ls. Het gaat niet zo-
maaL zo van: vergeven is veryeten, zand er
ovet....
De Eeuwige geeft ons voorschriften he we
iets moeten offeren, om nlF-t Hem en net
elkaar in het rcine te konen. Daarcm waagt
Petrus Jezus ook om regels om le leven
naar mess/aanse maat. lets daaNan voelt
Petrus al aan met het heilige Wtal zeven
(heiligzul jezijn want lk de Heer trw God ben
teilig) . Leerling van Jezus zijn btekent dat
je al iets door hebt van dat heilige.
Maat zo koninklijk royaal als Jezus hel voot
doet, zit het ons nog lang niet ingebakken.
Jezus noemt hetzeventig maalzeven maal,
en dat is niet tellen van 1 , 7 , 70. . . veel. Maar
in het getal nepnveedig ol vierhonderdne-
gentig klink /r€t jubeljaar tnee , als h leeft en
denk op de manierwaarop de EeuwiP het
ons voordoet (Leviticus 25:1-22).
TeWn dit jubeljaaL dat begint met het bla-
zen van de bazuin op Grole Vezoendag,
meten ook alle voorschiften van de offers

Wlezen wotden. En tegen deze achter-
grond mogen we ook de geliikenis lezen.
Zototaal ongewoon en onzakelijk rcyaalals
de koning vergeeft, zo royaalwotdt ons W-
leerd te leven: naar rnessiaanse maaL
Leen leven van vergeving o$al er voor
anderen vergeving en leven mogelijk rs.

Het schrijnendeeinde van de gelijkenis laat
zien dater 2ondet vergeving geen leven is.

rhema llllll

Vezoend mst Gods bedosling
'Leven naar messiaanse maat', met dat motto voor de herlsttijd zijn we vorige week
b€gonnen. Zoals in de scholen het Darr'idische koningschap, uitmondend in de tempel-
borJw als teken van Gods verbondenheid metzijn volk, centraal staat, zo horenwe in kerk
en kinderdienst de woorden van Jezus uit het Mafte|sevangelie.
Het koninkrijk der hemelen krijgt gestalte in dewiizewaarop mensen in de concrete praktijk
van alledag leven, als gezatlden voor Gods aangezicht. Want we verstaan de priesterlijke
prakijk van vergsr'ingsgezind handelen tegen de achtergrond van de Levitische voor-
schriften. oezeweek lezen we het verhaalover de koning die alrekeningwilde houden met
zijn slaven. Het is een gelijkenis met het koninkrijk der hemelen als antwoord op Petrus'
vraag: "Heer, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem
vergeven?" Als daarnaast Leviticus 1 over de brandotlers wordt gelezen, komt de
samenhang vooral naar voren in het woord 'verzoening'. De God van lsraCl gaat in zijn
vergevingsgezindheid zo ver, dat een offergave van een gaat dier hem welgevallig is als
verzoening voor grotere schuld.
En opnieuw mag gelden dat mensen tegenover elkaar zo goed als God hebben te zijn in
het leven naar messiaanse maat. Zeven maalzeventig maal moet je je schuldige broeder/
zuster vergeven, zoals de koning in Jezus' geliikenis in zijn alrekening alle schuld
kwijtscheldt. Verzoening als grondregelvan het koninkijk blijkt in dewijzewaarop mensen
in de concrete praktijk van alledag bereid zijn elkaar tevergwen. En wenals vorige week
ontbreekt ten enen male de scheiding tussen het hoge en heilige en het alledaagse en
profane. We kunnen opverheven toon spreken oververzoening en het gelool als weg tot
ee$rig leven exclusief verbinden met Jezus' verzoenend lijden, ja zelts spreken van het
oller voor onze zonden, maar het koninkrijk kiigt zichtbaar gestalte in de matewaarin wij
bereid zijn onze broeder enzustervan harte te vergeven. Daarvan legt zowelhet otferritueel
in de tabernakel, als de gelijkenis uit Matte0s getuigenis af. Ze maken ons de God van
lsraCl bekend als d€ene die telkens weer bereid is met mensen opnieuw te b€ginnen,
mensen telkens opnieLrw te herscheppen naarzijn beeld en gelijkenis, opdat het koninkriik
der hemelen op aarde doorbreekt. Zo raken wijverzoend met Gods bedoeling enwolden
we op het spoor gezet van Gods toekomst, de stad van vrede. Dat perspectiel laat God
niet los. Zeven maal zeventig maal blijkt Hij bereid de weg opniellw te beginnen. Hij heeft
er alles voor over. Geen otler blijkt hem te zwaa. Hij geeft zichzelt.

Cil Wigmans

roelichtins llllllll

vsrgifbnis (vervolg) Matteos 1 8:2 1-35
ln de toelichting bii het vorige week gelezen Maneos 18:15-20 werd er alop ge\,vezen dat
de evangelist deze stukjes niet zomaar bij elkaar heeft geplaatst. Ze worden het best
begrepen als onderdeelvan de in dit hoofdstuk weergegeven rede van Jezus waarin Hij
het met name heeft over de gemeente. Vanaf vs.'15 gaat het over de "broederlijke"
omgang met elkaar. We hoorden dat dit ook inhoudt dat je elkaar als het nodig is
terechtwijst.
Daarmee zijn we in de zo b€ruchte sfeer van tucht en vermaan beland. Tenminste, zo lijkt
het Petrus weet wel beter Als hii dooNraagt, gaat het niet om de strikte toepassing van
strenge groepsregels, maar om vergeving. Oat is de grondwet van de gemeente: zij leeft
van vergeving.
Daar mag je niet te gering van denken. Met enkele getallen wordt dat duidelijk gemaakt.
Tegenover de minimale getallen in vs.15-20 staan nU maxima. lvtafteiis gaat hier verder
dan Lucas. ln Lucas 17:4 is sprake van zeven maalvergwen op 66n en dezellde dag. De
manierwaarop deze woorden door Matte0s ziin weergegeven doet denken aan Genesis
4:24: "Kain wordt zer'envoudig ge rroken (vergelijk Genesis 4:15), maar Lamech zeven-
enzeventig maal" (vergeliik overigens ook Lamechs leeftijd volgens Genesis 5:31).
Jezus onderkent de zuigkracht van wraakgevoelens en geeft aan dat de vergevings-
gezindheid niet groot genoeg kan zijn, als Hij tegen Petrus zegt niet slechts zeven maal,
maar zeventig maal zeven maal te vergeven.
Wraak liikt meer in overeenstemming met de dageliiksewerkelijkheid dan Jezus' opdracht.
Heelveel conllicten, ol ze nu groot ziin ol klein, dodelijk of niet meer dan verziekend, ziin
terug te voeren op wraakgeyoelens of verlangen naar revanche. En die hebben dan ook
nog de neiging elkaar op te roepen of te versterken. Jezus' opdracht is niet minder dan
een doorbraak in dat menselijke leefpatroon. ls het welvan deze wereld?
Over die laatste vraag gaat het in de nu volgende gelijkenis. Zoals gebruikelijk leidt Jezus
deze in als veMijzend naar het koninkrijk der hemelen. En, zoals we al hoorden in vs.18,
is dat niet los te maken van het gsrrone aardse bestaan: ze belhvloeden elkaal
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De gelijkenis is heel overzichtelijk opgebouwd Het gaat in feite om drie gesprekken:
tussen heeren slaaf, slaafen medeslaaf, heer en slaal. Het onderwerp is steedsdeschuld
die de 66n heelt bijde ander. Bijalle oveleenkomsten vallen deverschillen des te meer op.
De schuld van de slaaf bijzijn heer is enolm groot, de schuld van de ene slaaf bijde ander
valt daarbijin het niet. Deste onbeglijpeliikel is het dan dat de slaal die eeldeI zoveelkreeg
kwiitgescholden nu zoonbuigzaam is. De slaalvolgtzijn heel niet na. Opzijn beurt handelt
de heer dan tenslotte wel zo als de slaal eerder zelf gedaan heeft ten opzichte van zijn
medeslaaf.
Het genoemde patroon van de drie gesprekken wordt 66n keel ondelbroken: in vs.31

wordt verteld hoe de medeslaven reageren Ze zijn verdrietig over wat ze zien. Dit is een
waarschuwing voor de gemeente: eI wordt op jullie gelet! ln de gemeente worden glote
woorden gesproken over vergeving. De buitenstaanders zullen zich ongetwijleld afuragen
ol daar in de omgang met andelen iets van te melken zal zijn.
Het slotvers verwijst naar het 'Onze Vadel'. Gods vergeving is niet los te denken van onze
omgang met elkaar. Datwe elkaalvan harte moetenvelgeven lijkt in tegensplaak met de
vreseliike straf die eerder is genoemd. Zo'n stok achter de deur leidt immers eerder tot
krampachtigheid dan tot hartelijkheid. Maar die conclusie is hier te kortzichtig. Hetverhaal

begint immers met die ongelofelijke harteliikheid van de heer als beeld van Gods genade.
Hei is in leite onvoorstelbaar dat wie daar iets van ervaren heeft er zo onberoerd bij zou
bliiven zoals die slaaf in de gelijkenis.
Het harde einde zegt ook meer over de ongelolelijke hardheid van de slaaf dan over de
wraakzucht van zijn heer. Want die straf is niet meer dan dat wat die slaal zell over zich

alroept. Ziin heer voegt er niets aan toe. Zoals het eI staat geeft het - tegen de kerkeliike

traditie van de eeuwige straf in - zells aan dat de schuld ooit voldaan zal kunnen wolden
en er dus een kans is om uit deze plaats van de loltering (vergelijk ook Lucas 16:23.28)

De vsertisnd€ zondag na Pinkst€rsn
Gezien hetthemavan de lezing, 'Vergiffenis', veldient het gebed om schuldvelgeving extra
aandacht. Doorgaans is dit het dlempelgebed, dat invaste bewoordingen gebedenwordt
aan het begin van de viering. Veel kerken kennen in plaats van dit gebed een gebed van

verootmoediging met daarop volgend de genadeverkondiging. Bij beide vormen loopt

men het geviar van een gewenning die geestdodend kan wetken. Enige variatie kan,

zeker op deze zondag, daalom geen kwaad.
Wie aan de hooldlezing van het oecumenische leesrooster wil vasthouden, krijgt deze

zondag te maken met Leviticus 1, dat aanwijzingen geeft voor de brandotlers Het laatste

vers vin dit hootdstuk spreekt ovel dit offer als een vuurotler "tot een lietelijke leuk voor

deHERE " Dat loept herinneringenop aan het otfer dat Noachbracht nadat hijendeziinen
de ark nade zondvloed weer kondenverlaten (Genesis 8:21). Daarmee zijn we in hetzelfde

spanningsveld als in Matte0s 18, van schuld en boete en de velgevingsgezindheid van

God.
Als men er deze weken niet voor kiest om uit Leviticus te gaan lezen, ligt het meervoor de
hand om als lezing uit het Oude Testament een gedeelte uit Genesis 4 te kiezen (zie

theologische toelic-hting). We weten van Matteus dat hij, waar hij maal kon, probeerde

verban-d te leggen met deWet en de Proleten. Juist de door hem gesuggeteerde relaties

verdienen onze aandacht.
Voor wie binnen de eredienst luimte geeft aan de deutelokanonieke boeken veldient de
suggestie van het RK en Oud-katholieke Lectionarium navolging De daar genoemde

lezi-in-g van Jezus Sirach 27:30-28:7 geeft oplraaiewiize de boodsc hap van Maneus 18:21-

34 weer.
Bii de Psalm van de zondag, Psatm 84, is in de huidige samenhang voolalvers 7 heel

sprekend: "Als ziitrekken door het Bekadal, maken zii het tot een oord van bronnen'" De

vertaling van 'Bekadat' is onzeker. Vroeger wetd het wel vertaald met 'tranendal' (zie

bilvoor&eb de LeidseVertaling). Datwoord ging een eigen leven leiden in onzetaal Maal

d&evertaling is oniuist en deverwijzing naar Psalm 84 inVan Dale's Groot Wooldenboek
der Nederlan?se Tial is dus in leite niet correct. Een betele vertaling is 'woestiindal '

ln ieder gevalveMijst het naar een onaangenaam oord. Maat voolwie leeft uh Gods klacht

wordt h6t toch leeltaar. Zo is de boodschap van Matteos 18 dat waar men dudt te leven

vanuit Gods vergeving, iets van zijn lijk doorbreekt in een door haat en niid vaak zo

onleefbare wereld.
Ook Psalm 103 past goed bil het thema 'velgevrng.' Een llaa lied van Muus Jacobse bii

l/1atteus t S,Zg-S'5 is t&indenin de bundel'Een plaats ontzegd. .', Bosch & Keuning, 1983'

te ontsnappen.
K Spronk
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De gemeente viert llllllll

Vioring

lntochbpsalm
Psalm 84:1 en 2

Drcmpalgebed
Heer, als Gij orve daden neet,
onze barmhattiglEid,
wat zijn wij onder de maat!

Heer, als Gij ons fuluisteft,
het hoP woord dat wij voeren,
de lage taal die wij uftslaan,
wat zijn wij voos en leg!

O God, als Gij ons leven
veryelijd met dal van Lrw Zoon,
waar moeten wij blijven,
vetdwaald als wij zijn in ons denken,
verloten in ons gedoe.

Verleen ons gratie,
sctenk verzoening:
wat wij misdeden,
uitdac hten te n l(vvade,
keF-t t:F-l ten g@de,
grote God.

Breng ons terecht, bemoedig ons
en help ons verdet door de tijd,
onze Vader die in de hemelen ziit.

Uit: Jaap Ziilsta, 'Gii r@pt het licht tot
koning uit', Kok, 1988

Kyri6 on gloria
"Wii komen hier tet ere"
Met andere woorden, lied 1 4

Met de kindercn in de kerk
Neem een vooMerp ffEe, dat duideliik
beschadigd is, bijvoobeeld een kopie (zie

de rubriek 'Jongere kinderen', stap twee).
Veiel de kinderen dat u dit Wleend heeft
van iemand. En nu durft u tIF.t eigenliik niet
terug te geven. Vnag de kinderen wat u zou
moeten den.
Waa rcchi j nli ik v i nden ze, d at u we I iets E rug
met den. De schade vergoeden, ol oP

z'n minst 'sorry' zeggen.
Leg nu uit wat vetgeving is: degene die
vetgeven wotdt, met daar zelf ook een
stap in zeften en het zo mogeliik goed-
maken. VetPven l:€,eft vaak iets met 'W-
ven'le maken. Je moel er iets vootterugge-
ven.
Wanneer iets vergeven is, is de oorzaak van
de 'schuld' weggenomen. Het staat niet
m@t tussen beide paniien in.

Mel da kindercn in de eigen ruimte
Voot de kindean wotdt en verhaal vefteld
naar Mafte1s 18:21-35, zie de rubrieken
voot de jonPre en oudee kinderen.
Na de vedelling wotdt doorgepraat ovet
'veroevino.' De oudere kinderen kunnen
,oidxddn maken ("veryeel ons voor...')
die slraks in de gebe den worden veNvetk'

VeNotg op Pagina 22
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Week 37 - zondag 19 september 1993

llllllil conrer
Schoo,
David en Mefiboset, 2 Samudl 9
David en Batseba,
2 Samudl 11

Davids beroLrw, 2 Samudl 12

E rc ( k i n d e 0 ct i e n s tl/Zo n d ag s sc hoo I
De gelikenis van de at*iders
in de wijngaard, Mateis 20:1-16
Leviticus 4

Lied
Gezang 285

rh"ru lllTlfl]

De eersle wordt d€ laatste
De vraag hoe ie leeft naar messiaanse maat blijft ons bezig houden. Van jongsaf worden
we in de keuzen diewe maken heen en weer geslingerd tussen eigenbelang en goedewil.
Hoe meer verantwoordelijkheid we dragen hoe zwaarder de consequenties zijn van ons
handelen Davids koningschap, waaroverwe dezeweken in de schoolverhalen vertellen,
schept ruimte voor willekeur. Hij vernedeft wie hijwil en verhoogt wie hij wil. Hij lijkt macht
te knjgen or'er leven en dood. Want wat is een koning zonder macht? Maar macht
corrumpeert. Als het messiaanse koningschap geen weerspiegeling meer is van wat de
God van lsradl beoogt, namelijkdatwat kleln en onaanzienlijk is op dL eerste plaats komt,
dan doemen de parallellen op met andere machthebbers als Nebukadnezar en larao.

ln de lezingen voor de zondag blijkt de omkering van machtsverhoudingen kenmerkend
voor de ordevan het Godsrijk. De gelijkenis over de wijngaardwerkers uit i/atteiis staat in
het tekenvan Jezus'woorclen: "Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten
zijn." Hoe is dat verbonden met de rituele voorschriften over het zondofler uit Leviticus 4?
Wellicht kunnen we er in beluisteren dat de schuld van hooggeplaatsten grotere oflers
vraagt dan van de geringe in aanzien. De rangorde stelt daar de gezalfde, dat is de
priester, boven alles uit. Zijn boetedoening heeft een hogere priis zelfs dan die van het
gehele volk. Maar als het gaat om de beloning voor het leven naar messiaanse maat (de
vraag van Pekus die aanleiding is voor de gelijkenis van de arbeiders) dan geldt: "lk wil
deze laatsten hetzellde geven als u."
Juist in de geliikenis tussen koninkrijk der hemelen en een wijngaard worden we weer
herinnerd aan het grotere levensverband waarin de Schrift ons plaatst. We leven immers
na Pinksteren in het perspectief dat de aarde Gods koninkrijk wordt (het motto voor de
zomertijd) Leven naar messiaanse maat is gericht op de goede vruchten, zonder
winstbeiag, niet uit eigenbelang, maar opdat ieder deel kan hebben aan het grote
feestmaalvan brood en wiin in overvloed.
Wanneer we daarbii niet het oog hebben op de minsten der mensen, dan dreigt de
wijngaard weer jungleteworden Daarom geldtjuist voor de proeftuinvan gemeenteleven
(in dat verband staat dit gedeehe van Matteos): De eersten worden laatsten, want de
eerste onder ons is aller dienaar geworden.

llllllll uaa,raae oa Maaels 2o:1-16

lk wil deze laatsten hoEeltde gewn als
u
Net als vorige week ontdekken we dat het
leven naar messiaanse maat niet klopt met
onze da@ijkse werkelijkheid. Eenste m@t
wotdt duidelijk dat het koninkrijk der l:F.me-
len juist haaks staat op onze wefuelijklEid.
Maat naast detotaal onzakelijke maniervan
handelen van de Heer, (wie gaal er nu op
het elfde uur nog mensen halen om voor je
te werken) valt op d de Heer van de
wijngaatd kennelijk wil dat zijn manier van
handelen opvalt. Als Hij gewoon bijde eer-
ste was begonnen net uitblalen was l:F.t
veel minder Noblemalrsch geweesl Dan
hadden de laatsten zich allen maar ver-
baasd over de royaliteit van de Her, maar
de eerslen hadden nooit gemetkt h@
rcyaal de Her was. Duidelijk is dat de Her
wil dat we zien h@ rcyaal Hij is. ln verc 8,
geelt Hijzijn opzichter de opdacht zo uit te
betalen (het is trouwens de enige plaats
waar de opzichter in beeld komt) : " R@p de
arbeiderc en btaal het loon uit, te bginnen
bii de laatsten, tot de eersten. "
En in vers 14 zegt Hij: "lk wil deze laatsten
lEQeltde geven als u."
Enwatwilde H*rons danwel geven? Een
schelling?
Hel bdag van een schelling legt weer
verbanden met de lezing uit l:FJl eerste tes'
tament. Een sche/irng was nameliik l:FJt
hoofdgeld, d.w.z. de jaarbelasting die men
aan de onderdrukket moest betalen.
De Heer maak dus moplijk datwiionswii
kopn van die hatelijke ondedrukking en
als wije mensen leven. Daarin mogei wij
allendelen, de laatsten vootop. Dat mogen
wij ook laten zien. Deze gelijkenis heeft
meer in zich dan een nieLw atbidscthos
ol een nieuwe verdeling van de welvaan.
Het maakons mogelijk omals vrijgekochte
mensen te leven. Juist in deze vredesweek
d ie nu begint klinkt dit als opdracht nee : Ns
vrije mensen leven, de laatsten voorop.

De golijkenis van de arbeiders in d€ wijngaard, Matt€r.is 2O:.1-i6
Wie deze ge-lijkenisgoedwilbegrijpen, do€t er goed aan om eerder te beginnen met lezen.
De woordelijke herhaling van een aantal kernzinnen geelt aan dat deie gelijkenis een
beeldend antwoord is op eerder opgsrvorpen vragen. Het feit dat [,4atterjs ,O]i6 herhaalt
wal in Nratter.js 19:30 alwerd gezegd ("de eersten zijn de laatsten,,), wiist er op dat de
gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard bedoeld is als nadere uitleg aan petrus bij het
antwoord op dewaag zoals hijdie in Matter.is 19:27 stelde: "Wiihebben alles prilsgegeven
en zijn U gevolgd, wat zal dan ons deel zijn?" Maar ook petrus' vraag werd weer-uitlelokt
door iets anders, namelijk het teleurstellende gesprek tussen Jezusln de rijke jong-eling,
die heeft gevraagd naar het eeLMige leven (ldattetis 19:16). ln Matte0s .19:29 

komt Jezus
daar weer op terug. En als in Matterjs 2O:'l sprake is van het Koninkrijk der hemelen,
kunnen we dat er ook niet los van zien.
Bij 'eeuwig leven' (Matteos 19129), moeten we wel oppassen voor het misverstand dat dit
een a€nduiding isvan het leven na de dood. Het is beterom hetteomschrijven als het leven
met God. Dat is een leven dat niet stukte krijgen is, ookniet door de dood Het is ook een
leven waarin met andere maten wordt gemeten dan met de bij ons doorgaans gebruike-
lijke maatstaven. Want hier gaat het uiteindelijk om Gods goedheid. Dlaar isilles van
alhankeliik. HetgaatJezus erom juist de miwerstanden op diipunt dewereld uit te helpen.
Niet vgor niets betreft zijn eerste reactie op de vraag van de iongeling Gods goedheid
(Nratte0s 19:17) en-speett Hij daar met het stot van di getijkenis o_-p in::,ls uw o"og boos,
omdat ik goed ben?" (l,,latteris 20:15).
De gelijkenis is duidelijk. De uren worden geteld vanaf zonsopgang. De arbeidstijd, de
werving en de beloning, zoalsdie in de eerste twee verzen worde-ngJnoemd, zijn dl6maal
normaal le noemen.

Cil Wigmans
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Het is ook allerminst verbazingwekkend dat de eigenaar van de wijngaard op zoek blijlt
naar arbeidskachten, want als het eenmaal de tijd van de oogst is moet er llink en snel
worden aangepakt. Hoe sneller de rijpe vruchten binnen zijn, des te beter.
Dat hij te elfder ure nog mensen in dienst neemt mag echter wel opmerkelijk heten.
Langzaam maarzeker is nu de aandachtverschoven van de heer die niet zonder arbeidels
kan, naar de mensen die steeds wanhopiger moeten hebben staanwachten opwerk om
te kunnen voorzien in het levensonderhoud van henzelt en hunfamilies. Het isduidelijk hoe
kwetsbaar zij in deze zijn.
Bijde eerste groepwordt een duidelijke afsplaak over de beloninggemaah: ze kriigen een
schelling per uur. Daarnageldtwat de heer tegen dearbeidersvan het derde uuI zegt; "lk
zal u geven wat billijk is" (vs.4) Voor 'billijk' wordt een woord gebruikt dat men ook met
'recht' kan vertalen. Zovalt ook de helhaling in vels 'l3 op "Vriend, ik doe u geen ontecht."
Dat ziin kernzinnen: het gaat om Gods recht, dat met onze maatstaven van wat recht en
gerechtigheid is, niet iste meten. Het is haast onontkoombaal om tedenken intermenvan
prestatie en tegenprestatie. Zo doet Pekus dat in Matte0s19.27
En ook Jezus maakt duidelijk dat Hijwel degelijk oog heeftvoor wat mensen in hun dienst
aan da Heer allemaal moeten opofferen ('19:29). Maar God meet uiteindelijk toch met
andere maatstaven. Daarom zullen ons rechtsgevoel en Gods goedheid wel eens met
elkaar botsen.
Dat houdt in de praktijk in dat we er niet 2ijn met een eenmalige herziening van onze
rangordes. Ze blilven onder Gods kritiek staan. ln dit bijbelgedeelte wordt dat flaai
geillustreerd door de steeds wisselendevolgorde in de lormulering van de laatsten en de
eersten: Matteiis 19:30 wordt in Matte0s 20:16 omgekeerd en de albeiders met wie de
heer volgens 20:1 begon, komen in vels I het laatst aan de beurt.
Conclusie van deze geliikenis is dat Gods beloning belangriiker is dan de door ons
geleverde prestatie. Dat ontneemt, om met Luthel te spreken, ons alle eigenwaan' opdat
wij ons boven niemand verheven voelen, en bev,/aart ons voor vertwii'leling. Niemand is zo
diep gevallen dat hij niet meer zou mogen hoPen op genade Tussen zelfuerhefling en

wanhoop loopt deze weg van Christus.

K.Spronk
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De semeente viert llll]lll

Vie ng

Psalm ven de zondag: Psalm 86a
(voor kinderen bewetkl)
Zel vw oen toch open,
geef mij antwoord
want ik bn er slecht aan toe

Bescherm mij toch
Wanl ik hoor toch bij U?

Bevrijd mij toch
Want ik zel mij voot U in

Buig U naar mii toe
Want ik r@p al de hele dag

Heet maak mij blij
U bent toch de God
die het gede wil
voor alle mensen
die op U een brcep d@n?

lk zit in de krcl en schreeLrw tet uit
U g@ft mij antwoord!
N die andere goden zwijgen als lP-t gml
Niets en niemand kan zich ,net U meten
Alles en iedereen zal tot U komen
en uw Naam grcot maken
Want alleen van U ziin wonderen te ver-
wachten.

Zngen
Psalm 86:5 en 7

Kyri6gebed

Gloialied: Gezang 4A0: 1 , 2 en I

Met da kinderen in de ka*
U pali een sta@ltp gekleurde kaaijes die
u van le voten heeft klaargelegd en delt
die willekeurig ondet een aantal kindeen

komen.
Pnat met elkaar ovet het Esultaat:
- Hevel teb jijer en jij... en jij?
- H@ vind p dat? ls let erlijk verdeeld?
- Wat btekent erlijk?
- Zijn et ook wel eens dingen onee ijk?
- Kun je daareen voorfueld van bedenken?
Ee iik ol oreerlijk kan in elke situatie anders
zijn...

Jezus is n:€t zijn vrienden op reis. Onder-
weg ptatenzevelrEt elkaaL "Wiiziin iouw
aller&ste vrienden," zegt 66n hen, "want
wij gaan akijd n,et 1e n@. Eerliik is eerliik!"
Jezus denkt na. Dan schudt hij ziin hoo{d.
"Soms rs a//es andersom. De ee$len ziin

ter maat naar dit verhaal..."

Met de kindercn in do eigen ruimte
We venellen een vethaal naar Matteis 1 6:1 -

N, zie de rubriekvoor de iongere ol oudere
kinderen. Daarna maken we met elkaar een
puzel . Zory dat u een geschike Puzzel , ol
merdere puzzels, bij u heeft.

Veyolg op pagina 28
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Oe vijftiendg zondag na Pinkstersn
Als uitgangspunt van deze zondag kan men de woolden aan het slot van de gelijkenis
nemen: "ls uw oog boos, omdat ik goed ben?", en de goedheid van God centlaal stellen.
Men zou hetzelts meer in het algemeen een doelstellingvan deeledienst kunnen noemen:
vorm geven aan het venrouwen dat God goed is en dat aan Gods goedheid het laatste
woord is en dat dit temidden van alle dagelijkse schijn van het tegendeel ook n€ 'soms,

even' te ervaren is.

Gods goedheid wordt in vele toonaarden bezongen. Ftaaievoorbeelden vinden we in de
Psalmen, zoals psalm 25, 1 18 en 145. Ook in de psalm van de zondag Psalm 86, is er
sprake van (vers 5).
De hoofdlezing in het oecumenische leesrooster is Leviticus 4, een hooldstuk met
wetgeving betreffende zondoffers als voonrraarde voor de dool de pliester te verlenen
verge\,/ing (zie vers 26, 31 en 35). ZekeI na de eerder geciteerde woorden van Luther (zie

de theologische toelichting) zal het duidelijk zijn dat men met de keuze voor deze lezing
midden in het aloude spanningsveld van Wet en Evangelie belandt. Het risico daarvan is
dat de oudtestamentische lezing alleen maar gebruiktwordt om erzich tegen aftezenen.
ln het Oud-katholieke rooster is verband gelegd met Jona 3:10-4:11. Ook daarin gaat het
over een gekwetst rechtsgevoel. Juist in verband met deze lezing komt de eerdel
genoemde Psalm 86 goed tot zijn recht. De woorden zoals d ie klinken in het (berijmde) vers
5, "Heer, Gii hebt mii aangenomen, mii weer tot het licht doen komen uit de diepten van
de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot, " komen oveleen met Jona's eigen danklied. Zou
iemand die zelf Gods goedheid aan den lijve heeft ervalen nu ook met andere ogen
kunnen kijken naar mensen over wie hiizelf gewend is slecht te denken?
De lezing welke het BK Lectionarium aangeelt isJesqa 55:6-9 met de bekende woolden
over Gods gedachten die de onze verle te boven gaan
Er ziin fraaie liederen over het thema van de eelsten die de laatsten zullen zijn, zoals
Gezang 70 en 482 uit het Liedboek en uit Zingend Geloven l, lied 5 Dit laatste lied is ook
(met een andere melodie) te vinden in 'De adem van het iaar' (van der LeeLMstichting),

blz.7'1-72, samen met een lied van T Naastepad over de velschillende 'welkers.'

ln het rooster 'Context'woIdt als lied van de week Gezang 285 ("Geef vrede, Heer")
genoemd, vanwege de vredesweek (van 18t/m 26septemb€o. Op deze zondag zou men

er de nadruk op kunnen leggen, dat vrede daar begint waar mensen ophouden hun eigen
recht te laten gelden.

K.Spronk
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Week 38 - zondag 26 september 1993

llllllll co,,nexr

Schoo,
Samerzwering van ltbsalom,
2 Samu,l 15:1-12
Devid vlucht voot Absalom,
2 Sanuel 15:13-16
Absaloms nede aag en dood,
2 Samt;d-l 18:1-19:8

E re ( k i nd e 4 d i e n st4o ndagsschoo,
De gelijkenis van de twee zoren,
Mafte,s 21:2&32
Leviticus 6:19-7:10

Lied
Gezang 324

llllllll uearrara oa Manels 21z&32

Knderen of zonan?
Gelukkig vertaaft de veftaling van het NBG
hier dat een vader lwee kindercn had .
Mafteis veftelt niet uit vrotwvriendelijke
oveMegingen dat het kinderen ziin, maar
omdal hijvootzichlig is met de term: 'zoon
van de VadeL'
Weet valt op h@ Matteis dakpansgewiq
vefteft. leder gedeelte uit het Matteis evan-
gelie lijk*n antwootd op devngen die |F-t
vo ge deel bij ons oproept (het valt op wat
een goede katecheten de evangelisten
eiFnlijk ziin) . We mer4en ook al bij de vori-
ge lezingen, dat de teksten niet los verktijg-
baar zijn. Voomlgaande aan dit verhaal
slaat de waag van de krizeean en schrift-
geleerden wie Jezus is.
Daarcvet gaat deze gelijkenis. Wie is de
wae zoon? Wie gaat de weg van de zoon
van de Vader?
Dde dingen vallen op: de antwoorden van
de kindeen, de vraag van Jezus en lP.t
antwoord van de schriftgelerden.
Het eerste kind zegt, "ja, ik heer." Niet
zomaar "ia hooL pa!", maar fiet grote ant-
woord uit het eerste testament. Ns de
Eeuwige je naam n@mt zeg je: "Hier bn
ik." Maar he deze geloofsblijdenis is ver-
worden lot een holle lrase wordt duideliik uit
wat er gebeuft. fu gebeuft niets. Het knd
gaat niet. Het antwoord 'hier bn ik'wordt
imners de hele Schrift door gevolgd doot
'gaan' (Abmham is er wel een heel duidelijk
voorfuld van) . Het tweede kind zegt rond-
uit dat let niet wil. Maar gaat loch.
Jezus vnagt niet wie er gegaan is maar wb
de wilvan de Vadet h€f-ft gedaan. Daar zie
je dus de ware zoon van de Vadet, daat
waar de wil van de Vader wordt gedaan.
De schtiftgeleerden antwoorden niet met:
de tweede, maat met: de laatste. Want dat
hoon immers bij de zoon van de Vader Hij
is niet de eersle maat de laatste. Hadden
we dat niet al eens eerdet gehoord in de
Schrift? We heven maar aanvodgewekte
denken.
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De zoon van hgt "ne€"
Het gaat in deze periode over het leven naar messiaanse maat. En vooral over het feit dat
wijen onze kinderen voor keuzen komen te staan en verantwoordelijkheid dragen waarbii
niet op voorhand yast staat wat we moeten doen. ln de schoofuerhalen maakt Davids
koningschapons die dilemma's duidelijk, algaat hettelkens om meer dan psychologische
herkenning.Wezoudendeverhalenvandezeweek, overAbsalom, kunnenvertellenvanuit
de spanning tussen vaderliefde en het handhaven van gezag N,'!aar alshetinde Bijbelgaat
over de zoon, dan staat de toekomst op het spel.
ln het zondagsverhaal klinkt het overbekende woord: "lemand had twee kinderen", een
variatie op een ander bijbels motief: eenvader had tweezonen. Envanouds is in de uitleg
van deze korte gelijkenis uit Matteils (21 :28-32) daarin de verhouding tussen lsrael en de
kerk gelezen Het ene kind, dat zo bereidwillig "ja" heeft gezegd tegen Gods opdracht,
heeft in de praktijk "nee" gedaan en dus zullen de heidenen, de tollenaars en de hoeren,
hen voorgaan in het Koninkrijk Gods. Maar de contex waarin Jezus de gelijkenis spreekt
geeft voor deze uitleg geen enkele aanleiding. Na de intocht in Jeruzalem ba,veegt Jezus
zich tussen de tempel en Betanie (21 : 

'12,17 en 23 en 26:6), tussen het huis van de Vadel
en het huisvan de arme. ln de tempelspreekt Hijin gelijkenissen en houdt er de rede ovel
de laatste dingen. ln het huis van de arme overnacht Hij, verkeert er bilSimon de melaatse
en wordt er door een vroLrw gezalld. ln de tempelwordt Hem de vraag gesteld naar ziin
bevoegdheid en Hiiantwoordt met geliikenissen over het Koninkrijk der hemelen. Dat wat
het KoninkUk opbouwt heeft toekomst; d€ene die het Koninkrijk dichterbij brengt heett
rechtvan spreken Daarbijgaat het nietom afkomst ol om aanzien, ofom mooiewoorden.
Het gaat om de daden van gerechtigheid. Wie opkomt voor het recht van de armen, wie
de weg gaat die Johannes de Doper heelt gewezen, die heeft recht van spreken, ook al
zijn dat mensen die in hun bestaan in eerste instantie "nee" zeiden tegen Gods toekomst.
Daarom gaan hoeren en tollenaars (ood ol heiden)voorop, omdat zijmetterdaad geloven
in de toekomst van het Koninkrijk der hemelen. En de eerste onder hen, aller dienaar, is
de zoon die kind aan huis is, zowel in de tempel als bij de armen

Cil Wigmans
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De geliikenis van de tlw€ zon6n, Matts0s 2l:2&32
lvlatteus geelt deze woorden van Jezusweer na het verhaal van de intocht in Jeruzalem
en na de tempelreiniging Hij introduceert ze niet als een geliikenis. Pas door de inleiding
van het volgende gedeelte ("Hood een andere gelijkenis", Matte0s 21:33) kunnen we ze
met recht alszodanig aanduiden. Dat N,latteus, anders dan gebruikelijk, dezewoorden dus
zonder nadere aankondiging doorgeeft, wijst erop dat ze gelezen moeten worden als
aansluitend op het voorafgaande. We zitten hier in een discussie tussen Jezus en de
overpriesters en oudsten van het volk. Zij hadden zo hun twijlels over zijn bevoegdheid.
Heelt Hijwelhet recht om zich te laten vieren als de Zoon van David (bijde intocht)en om
zo'n hard oordeel te vellen over de kooplieden in de tempel?
Jezus' antwoord is in eerste instantie een wedeNraag (MatteUs 21 :24-27): was Johannes
de Dop€r wel bevoegd om in naam van God de doop te bedienen? Uit taktische
overwegingen bliift men hierop het antwoord schuldig.
En nu belicht Jezus weer een ander aspect van deze kwestie. Hijverlegt de aandacht van
de predikers naar de hoorders: wie is de goede hoorder? Zijn antwoord geelt Hij in de
geliikenisvan de twee kinderen (strikt genomen is er geen sprakevan "zonen"). En dat sluit
aan bij de in het derde hooldstuk van dit svangelie weergegeven boodschap van
Johannesi "Brengt dan vruchtvoort die aan de bekering beantwoordt" (Matte0s 3:8). Niet
voor niets brengt Jezus hem even later ook weer ter sprake (Matteus 21 :32).
Niet de woorden, hoe vroom ze misschien ook mogen klinken, zijn beslissend, maar de
daden. ln die zin is deze gelijkenis ook een illustratie van Matte0s 7:21 : "Niet een ieder, die
tot lvlij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil
mijns Vaders, die in de hemelen is." Tegen deze achtergrond valt des te meer op dat het
kind, dat aanvankelijk v,/el positiel reageert op het verzoek van de vader, hem ook met
"heer" aanspreekt. Deander brengt zelfsdie beleefdheid niet eens op en welgert botweg.
Maar juist die beleeldheid blijkl heelversluierend te kunnenwerken. Leven in het voetspoor
van Jezus uit zich niet in beleefdheid maar in navolging.
Wie verschillende vertalingen van dit bijbelgedeelte naast elkaar legt, zal zien dat er
onduidelijkheid is over de opborrw van dit op zich niet moeilijk te begrijpen verhaal ln de
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Statenvertaling en de Lutherse vertaling wordt eerst het kind dat nee zegt en ja doet
genoemd. ln de meeste modernevertalingen vind je het andersom en begint men met het
kind dat instemt met het verzoek doch dat niet in daden omzet. ln de nieuwste tekstuitga-
ven kiest men nu toch weer voor de eerste mogelijkheid. Die lijkt toch het meesi
oolspronkelijk. De lout moet in de tekstoverlevering geslopen zijn door de neiging deze
gelijkenistezien in het kadervan devragen rond kerken lsrael Was lsra6lniet Gods eerste
kind? En verwijt Jezus hier niet aan lsraOl dat het zich niet wil bekeren?
De tegenstelling is hier echter niet dievan lsraeltegenover de kerk uit de heidenen, maar
die van mooipraters tegenover simpele doeners. Overigens worden die laatsten hier
ailerminst geidealiseerd. De reactievan het kind wiens eerste reactie negatiel is geeft wel
goed weer hoe het vaak in de praktijk zal gaan. De boodschap van het evangelie is niet
vanzellsprekend. En de menselijke reactie opverrassende dingen is toch doorgaans eerst
alwerend. Veranderingen hebben tijd nodig en eisen soms ook een overwinning opiezell.
Juist de mensen die kunnen veranderen worden daarom door Jezus ten voorbeeld
gesteld.

zondag 26 september 1993

De semeente viert lllllllll

Vieing

Psalm ven de zondag: Psalm 86b
(voor kinderen bwetR)

Ns U mij de weg wijst
en mij leF-ft wat ik m@t d@n
Ns U dicht bij rE tP.nt
en ik mij rnet l,aft en ziel
aan U kan t@veftrcuwen
dan zal ik uw Naam uiDingen
Want uw liefde voot mij is zo groot
u lEbt mij uit de diepste diepte gered.

Een tr@p schud<en beeft het op mij gemunt
en slefue bnde die geen genade kent
Maar U bF-nt de God die Edt
Geel mij kncht om het vol le houden
Laat me*en dat U aan mijn kant staat
Zodat zii hel zien en afdruipn
wanrcer U mii gehol@n en getroost hebt.

Zingen: Psalm 86:4 en 6

Kyri69abed
O God, ome scherp tong,
onze s nij dende woorde n,
wat m@len wij et fil/ee aan,
hoe kunnen wij ooit getuigen.

En onze grage handen,
apostelen van en tebzuchtig had,
h@ zullen zij ooit gaan zegeren,
gaan helpen, gaan bvijden.

O God, orze arme ogen,
blind Yoot lr-t leed op de step,
voot ellende vlak naast de deuL
h@ zullen zij ool lercn zien.

En orze gespitste oren,
wat Ajn ze doot voor de proletie,
hardhotig als lEt gaat om de stem
die ons vaagt om een beket koud wateL

O God, ons opstandig haft,
he zou ll€t klop@n voot de wereld,
h@ zou het bonzen voor de Heer,
de Opgestare, de Ve osseL

Wij sncken U, arm en bheftig:
vemieuw ons, herschep ons,
wij kunnen net minder niet toe:
laat ons opnieuw geboren worden.

Tot glotie van U, onze schepper,
en tot @uk van de nensen.
door Jaap Zijlstn uit: 'Gij roept het ticht tot
koning uit', Kok, 1988, bh.27

Glorialied
Psalm 103:2, 3 en 9

Met de kindercn in de ke*
Jezus vindt dal zeggen en d@n bijelkaat
horen. Vaak zeg je wel: Ja, dat doe ik. Maat
ol je iets dan ak det? Het is belangijk dat
je doet wat je zegl bij dingen die er echt toe
den, db je belooft lebt aan iemand.

vervolg op pag. 34

K.Spronk

Litursische toerichtins 1l11Tl11l

De zestionde zondag na Pinkstersn
Men zou zich bijde inkleuring van deze zondag kunnen laten leiden door het feit dat de
joodse geloofsgemeenschap gisteren Grote Verzoendag heeft gevierd. Bijde uitleg van
Matteus 21:28-32 werd alduidelijk dat de moeizame relatie tussen joden en christenen op
allelleiterreinen dooMerkt, ook in de tekstoverlevering Sommige tekstgetuigen beriveren
zelfs dat de joodse leidslieden op Jezus'vraag wie de wil van zijn Vader gedaan heeft
antwoorddenr hij die "ja" zei, ook al handelde hij er niet naar Alsol die schijnheiligheid
typisch zou zijn voor het jodendom. N,ten kan zich b€ter andersom alvragen ol de kerk er
niet iuist steeds door het iodendom op gewezen moet worden dat het evangelie tastbaar
moet zijn. We mogen niet zomaar praten over Jezus als de Messias zonder in te gaan op
de vraag of dat niet op een of andere manier te merken zou moeten zijn in deze wereld.
Het element van de verzoening komt ook terug in de lezing volgens het oecumenische
leesrooster uit Leviticus 6-7 (zie met name 6.7 eo 7:7). Men zou hier kunnen kiezen voor
7:'1-'10 over het schuldotler, omdat dit als "het allerheiligst" wordt aangemerkt. Lezing uit
dit gedeelte van de Wetgeving kan helpen ons iets van het wonder te doen besetfen dat
veEo€ning met God mogelijk is. Juist door even stilte staan biide uitgebreide wetgeving
op dit punt kunnen we voorkomen dat de zo vaak over dit ondenflerp uitgesproken
woorden ons niet of nauwelijks meer zouden raken.
De oudtestamentische lezing volgens het RK en Oud-katholieke rooster is uit Ezechiel 18.
Dat voegt als nieuw element aan deze thematiek toe, dat men zich niet al te snel mag
verschuilen achter anderen. leder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden of voor het
gebrek aan daadkracht.
De relatie tussen geloven en doen, zoals dievandaag aan de orde is, komtterug in talvan
liederen. Ook de bij deze zondag genoemde Psalmen sluiten erbij aan. Psalm 103 is de
oproepom God te loven met alleswat je hebt. Psalm 86 bevat onder meer de bede "Leer
mij naar uw wil te handlen" (beriimd ver6 4) Men kan hier ook denken aan Gezang 252
("Wat zijn de goede vruchten"), Gezang 313 ("Zonne der gerechtigheid"), Gezang 349
("O Vader, trek het lot U aan"; met name vs.2: "Gij hebt gezegd: geel gij hun brood"),
Gezang 350 ("God, die leven hebt gegeven"i met name vs 4: "Laat in goede daden 't

woord van LIw genade opgaan, sterk en vrij") en Gezang 474 ("God roept ons tot de
daad").
Passende liederen vindt men ook in'Kleur optoon. Liederen en liturgie rond gerechtigheid,
vrede en heelheid van de schepping' (verschenen als onderdeel van het tijdschrilt
Toerusting, Centrum voor Educatie, Driebergen), voolal het "Lied van het verbond'
(blz.20-21) en "God van lielde en genade" (blz.56).
ln Zingend Geloven lV, blz.89, Boekencentrum, staat een aardige canon waalmee men
ook nog verband kan leggen met de vredesweek ("Laat vrede gaan van hand tot hand,
deelt haar in daden uit"). ln Zingend Geloven lll, lied 36 vinden we een boetelied naar
aanleiding van Grote Verzoendag
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