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5 JULI 2020
ORGEL: improvisatie
 
VOORBEREIDING
v: †In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
g: amen
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
g: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden.
g: opdat wij weer in vrede leven.
v: †De almachtige en barmhartige God heeft zich over ons ontfermd en ons om
Christus’ wil vergeving geschonken;
ook al degenen die in zijn boodschap geloven macht gegeven om kinderen Gods
te worden en hun Zijn Heilige Geest beloofd.
Amen.

 
GROET
v: De Heer zij met u,
g: en met uw geest.

 
LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT: Jesaja 50: 4-9

 
God, de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
God, de Heer, heeft mijn ogen geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet
teruggedeinsd.
Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik
mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en
bespuwden.
God de Heer zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo
onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.
Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te spannen?
Laten we samen voor het gerecht verschijnen.
Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden.
God, de Heer, zal mij helpen – wie zal mij dan veroordelen?
Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk, als een gewaad dat ten prooi is aan
de motten.

 
PSALM 43: 1 (orgel) en 5 (gesproken)

 
1 O God, kom mijn geding beslechten,
   verlos mij van wie U versmaadt.
  Boosdoeners willen met mij rechten,
  die niet aan trouw en waarheid hechten
 
 
 
 
 
 
 
   Doe mij ontkomen aan hun haat
  O Heer, mijn toeverlaat.

 
5 
 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,

 mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
 Vertrouw op ’s Heren welbehagen.



 Hij doet weldra de morgen dagen.
 Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
 mijn redder is de Heer.
  
 
EPISTELLEZING: Romeinen 14: 10-13
Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u
neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te
staan, want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer – voor mij zal elke
knie zich buigen en elke tong zal God loven.’ Ieder van ons zal zich dus tegenover
God moeten verantwoorden.
Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en
zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren.

 
ORGEL: variatie Bach’s cantate 177 ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’, liedboek 796

 
EVANGELIELEZING: Lukas 6: 36-42
‘Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over
je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef,
dan zal je vergeven worden. Geef dan zal je gegeven worden; een goede, stevig
aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de
maat die je voor andere gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’
Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ’kan de ene blinde de andere blinde leiden?
Vallen ze dan niet beiden in een kuil?
Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles eigen heeft
gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk
in je eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas
dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te
verwijderen.’

 
ORGEL: variatie zondagslied 675

PREEK

 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag krijgen we les niet zo’n
gemakkelijke ook.
De Bergrede van Jezus in het Mattheüs evangelie is u ongetwijfeld bekend: één van
de hoogtepunten van de sociale ethiek. Veel van wat we vandaag verstaan onder
‘gelijke rechten’ en ‘opkomen voor de armen en verdrukten’ valt ter herleiden tot de
sociale leer van Jezus.
Ook in Lucas staat een compacte versie van de Bergrede en daar ligt het accent
anders dan bij Mattheüs; krijgen bij Mattheüs vooral de schriftgeleerden ervan langs,
vandaag staat het gelezene meer in het perspectief van de discipelen en de
christelijke gemeente: wat moeten wij er mee doen; Lucas was volgens de
overlevering arts.
De Bergrede bij Lucas begint net als bij Mattheüs met een aantal zaligsprekingen:
zalig de armen – voor u is het koninkrijk Gods, zalig wie nu hongerlijden, want zij
zullen worden verzadigd; zalig zijt gij wanneer de mensen u haten, want overvloedig
is uw loon in de hemel
Bij Lukas worden deze gevolgd door een aantal wee-uitspraken: wee u die rijk zijt
want u hebt uw vertroosting al; wee u die nu al voldaan is, want ge zult hongerlijden
i.c. een belangrijke boodschap voor onze tijd waar de tweedeling tussen armen en
rijken steeds groter wordt.

Dan volgen vlak voor de lezing van vandaag: 
in vers 31 de bekende gulden regel: zoals ge wilt dat de mensen u doen: doet aan
hen evenzo  > let op positief geformuleerd, meestal zeggen wij: wat u niet wilt dat u

geschiedt doet dat ook aan een ander niet  
en in vers 35 het intrigerende hebt uw vijanden lief, en doet goed en leent uit zonder
iets terug te verwachten > het renteverbod
Dát is het kader voor het evangelie van vandaag en dat begint met:
Wees barmhartig net als uw vader barmhartig is
In het Grieks staat γινεσθε, beter te vertalen met wordt barmhartig, een actie dus.
Barmhartig is ook meer dan misericordia: medelijden met iemand hebben: een hart
voor de armen hebben, er dus ook iets mee doen; geven dus: spullen, geld,
aandacht; ook als u denkt van iemand niets terug te verwachten.



Barmhartig zijn zoals de Váder barmhartig is; we krijgen dus God zelf als maat
waarmee ook wij zelf gemeten zullen worden! Een eer maar ook een zware opdracht.
En dat werkt Lucas dan verder uit:
Oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt, veroordeel niet opdat ge niet veroordeeld
wordt, vergeef dan zal je vergeven worden, geef dan zal je gegeven worden.
Dus twee dingen die we niet moeten doen: oordelen en veroordelen en twee zaken
die we wel moeten doen vergeven en geven
Bij ‘oordeel niet’ gaat het niet om een rechtbank, maar dat wij voorzichtig en
terughoudend met ons oordeel over onze naasten zijn; God komt het oordeel toe.
Voor je je medemens meent te moeten kapittelen of te veroordelen door kwaad over
hem te spreken, houdt u dan eerst zelf de spiegel voor: of u door uw oordeel de zaak
niet verergert, of u voor uw broeder niet strenger bent dan voor uzelf en of uw eigen
gebreken wellicht niet groter zijn dan die van uw broeder.  
Hierop volgen de bekende gelijkenissen over de blinden en de balk en de splinter.
Kan een blinde een blinde geleiden? Uiteraard niet, dan lopen ze beiden het risico in
een kuil te vallen. Het gaat hier niet alleen om de schriftgeleerden – die zien immers
de weg des Heren niet - maar ook om ons te waarschuwen voor valse navolgers van

Christus.  
Hoe kunnen nu deze blinden ziende worden? Wel door te leren.
Leerlingen moeten niet boven hun leermeester staan, maar wie volleerd is zal zijn
zoals zijn leermeester.
De maximaal overdraagbare kennis was die van de rabbi zelf - internet was er nog
niet - en die rabbi - ο διδασκολος - is duidelijk een verwijzing naar Christus zelf.
Wees barmhartig zoals God zelf barmhartig is, wees volmaakt zoals God zelf
volmaakt is. Wij mogen ons meten met de maat van God zelf. Dat is ook de grens,
boven God uitstijgen is hybris, hoogmoed: één van de grootste doodzondes, waar de
reformatie van Luther mee begint, als hij tegen de paus in opstand komt, omdat deze
reeds overledenen tegen betaling uit het vagevuur naar de hemel laat gaan en dus
op de stoel van God plaatsneemt.
Bij de gelijkenis hoort het beeld van de splinter en de balk. Dus we hebben blinden,
splinters, een balk en het gaat duidelijk om het zien, begrijpen.
Zoals Lucas het vertelt mag u best de humor ervan inzien, de rabbijnen konden er
ook wat van in hun vertellingen.
De balk en de splinter als praktisch voorbeeld voor het oordelen en veroordelen.    
Er staat niet dat u zich niet met een ander mag bemoeien, maar u moet eerst de balk
uit uw eigen oog halen; pas dan zal je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog
van uw broeder te kunnen halen.
Dan de positieve geboden: vergeef en geef dan zal u zelf gegeven worden met een
ruime, aangedrukte, geschudde, overvloeiende maat, zoveel er maar in de κολπος
de plooi van uw gewaad kan.
Luther plaatst bij deze tekst nog de kanttekening:
De verboden: oordeel en veroordeel niet en de geboden: vergeef en geef gelden in
de lijn van Lucas voor de discipelen, de christelijke gemeente, onder gelijken, ook
boeren, burgers, politici. Uiteraard moet de rechter ook recht kunnen spreken en een
vader zijn kinderen kastijen (!) als zij ondeugend zijn geweest. U ziet op de
achtergrond duidelijk zijn twee rijkenleer: het rijk Gods en het rijk van de wereld.
Ook voor ons geldt dat wij als wij een ander onrecht zien doen, we daar wat van
moeten zeggen; cruciaal is echter dat wij niet oordelen zonder eerst naar ons zelf
gekeken hebben en dat in het perspectief dat wij onszelf te verantwoorden hebben
tegen over God.
We komen aan het eind van de intrigerende les van Lucas. Alles bij elkaar een
evangelielezing om stil van te worden. Hebt uw vijanden lief, doet goed, leent zonder
weder te hopen, oordeel en veroordeel niet opdat ge niet veroordeeld zult worden,
vergeef en geef zoals ook aan u gegeven zal worden
De evangelielezing wordt ook prachtig omlijst door de lezingen uit Jesaja 50 en
Romeinen 14 waar het gereedschap voor het doen van barmhartigheid aangereikt
wordt en over het oordelen, alsmede de opmerkelijke tekst: wie mij de baard
uittrokken bood ik mijn wangen aan.
Laat de balk in uw eigen oog uw zicht niet troebel maken en weest barmhartig zoals
God barmhartig is; wij mogen leerling zijn van Christus en van Hem leren wat het is
om barmhartig te zijn en vooral te worden.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen

 
LIED 838: 1 (orgel) en 2 (gesproken)

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.



Laat ons het zout der aarde zijn
het licht der wereld klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

 
2 Maak ons volbrengers van dat woord,

getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,

wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrede
de minste willen wezen.

 
  
  
GEBEDEN – ACCLAMATIE LIED 367b (Heer, onze God, ontferm u over ons)
Laat ons de Heer aanroepen voor ons land en de wereld, dat hij wijsheid schenkt aan
de regeerders, dat de politici ten diepste beseffen dat hun ambt ten dienste staat van
de bona communio: de gemeenschap en de naaste. Dat zij het woord van Jezus
volgen hun vijanden lief te hebben, vrede te brengen door barmhartigheid in plaats
van door haat en geweld.
Laat ons de Heer aanroepen voor allen die op aarde wonen, voor de dagelijks
toenemende stroom slachtoffers van het coronavirus, voor de hulpverleners die het
water tot de lippen staat, voor de wetenschappers bij het ontwikkelen van
geneesmiddelen en vaccins.
Laat ons de Heer in deze week waar wij op Keti Koti de afschaffing van de slavernij
herdenken bidden voor allen die lijden onder discriminatie en ongelijkheid.
Laat ons de Heer bidden ….

 
Heer wij hebben uw boodschap gehoord: wees barmhartig zoals uw Vader
barmhartig is; oordeel niet opdat niet over ons geoordeeld wordt; veroordeel niet
opdat wij niet veroordeeld worden; vergeef opdat ook wij vergeven worden en geef
opdat ons een overvloedige maat ten deel zal vallen.
Ga ons voor in liefde voor onze naaste en leer ons uw barmhartigheid in praktijk te
brengen.
Laat ons de Heer bidden …

 
Laat ons de Heer bidden voor allen die ziek zijn, die alleen zijn, die onzeker zijn, die
hun baan verloren hebben of dreigen te verliezen, die geliefden verloren hebben,
voor hen wier kruis zwaarder is dan hun kracht toelaat te dragen

 
Wij willen u nu ook onze eigen noden en wat ons beweegt voorleggen ….
Laat ons de Heer bidden …

 
Neem ons in genade aan, red en behoud ons
Want alleen U, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest komt toe
Prijs en lof en aanbidding te allen tijde en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

 
ONZE VADER
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,
geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.
Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid, Amen

 
ORGEL: variatie Bach’s cantate 185 ‘Barmherziges Herze der ewigen Liebe’,
liedboek 869
 
UITZENDING EN ZEGEN
De genade van onze Heer Jezus Christus



en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
is met u allen
Amen†
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