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Uitleg en verkondiging 
Onderweg naar Pasen heeft deze zondag in de grote en rijke traditie van de kerk der 
eeuwen de naam Oculi gekregen, ‘ogen’, naar de tekst uit Psalm 25 vers 15: “Mijn ogen 
zijn bestendig op de Heer”. Zo zette de bewerking van Willem Barnard voor deze zondag 
lied 25a vanmorgen aan het begin van onze dienst de toon. 
Waar zijn onze ogen op gevestigd? Waar hebben wij oog voor? 
Het antwoord op die vraag is tijdgebonden. Het zal generatie na generatie weer anders 
klinken. 
 
Te kort door de bocht – ik geef het onmiddellijk toe - even de grote tijdgebonden lijn: 
na de onvoorstelbare en beschamende wereldoorlogen vervulde een combinatie van 
triomfalisme en conservatisme de behoefte aan herstel: niet achterom kijken, niet 
zeuren, opbouwen! 
In de kerk zongen we de liederen van weleer, van overwinning, van herstel van de 
machten. 
Maar in de jaren 60/70 ontstond bij de generatie van na de oorlog onrust: de machten 
die in de oorlogen machtig waren geweest en die de gruwelen niet hadden kunnen 
voorkomen, waren nog steeds machtig en er was voortdurend, onvoorstelbaar veel 
onrecht. 
In de kerk kwamen de protestliederen op, die riepen om recht en gerechtigheid. In de 
kerk ging het over de oorlog in Vietnam, over de apartheid in Zuid Afrika en over de 
rechten van vrouwen en homo’s. 
De voortgaande en steeds ernstiger ethische vragen, in de jaren 80 over de nucleaire 
kruisraketten, liepen uit op een felle en onverzoenlijke strijd, dwars door de kerkelijke 
denominaties heen. 
Gelovigen joegen elkaar en masse de kerk uit, als ze al niet eerder waren afgehaakt. 
Verschrikt, verdrietig en aangeslagen kropen de over gebleven gelovigen bij elkaar en in 
zichzelf. De tijd van de spiritualiteit en de inkeer, van meditatie en retraites brak aan. In 
de kerk ging het over de Liefde die verzoende. 
Dus kreeg het Samen op Weg proces de wind van de Geest in de zeilen. Het zou toch 
moeten kunnen die eenheid, voorbij aan al die oude leerstellige geschillen. 
Misschien naïef en te zeer ‘in Spirit en Love’ dekte de mantel der liefde de afbrekende 
tegenstand van de mannen van de leer en hun hakken in het zand der kerk toe.  
Liefde is weerloos en de kerk kwam na de veel te langdurige, onzalige en beschadigende 
interne strijd in de marge van de samenleving terecht. 
Daar is zij nu bezig zichzelf opnieuw uit te vinden.  
Bescheiden, met respect en liefdevol 
probeert zij weer te ontdekken wat haar te doen staat: 
= het Licht brandende houden, 
= het grote verhaal van God en mensen blijven vertellen en doorgeven, en … 
= recht doen, de mensen dienen, geen kerk zonder diaconaat! 
En juist vanwege die dienst aan de gerechtigheid gaat het in de kerk ineens weer over 
het kwaad. 
Iedere generatie heeft oog voor zijn tijd. 
Soms moet het kwaad gewoon weer gezien worden en moet het gaan over recht en 
gerechtigheid, moet er recht gedáán worden, met gezag. 



 
En zo worden ons vanmorgen de tijdgebonden ogen geopend voor de functie van 
priester die het kwaad benoemt, verdrijft en verzoent. 
In het Jodendom hadden de mannen uit de stam Levi door hun geboorte de priesterlijke 
taak om het kwaad te benoemen, te verdrijven en te verzoenen. 
Bij gebrek aan beter was er een uitgebreide offerpraktijk ontstaan, die pretendeerde 
recht te trekken wat fout was. De Levieten waren de helft van hun tijd druk met de 
fouten die zij als mens zelf maakten, te verzoenen en de tijd die ze nog over hadden, 
besteedden zij aan de offers van andere zondaren. 
 
Wij kennen die offerpraktijk niet meer letterlijk. De Rooms Katholieken hebben er nog 
wat meer weet van. Maar laten we eerlijk zijn, wij kènnen het nog wel: we nemen nog 
altijd een bloemetje mee om iemand goed te stemmen of een fles wijn. 
En wat te denken van de gebedspraktijk in bepaalde evangelische kringen die zover gaat 
dat als je niet geneest, er keihard geconcludeerd wordt dat je niet genoeg gebeden hebt 
of niet genoeg gelooft. Hoezo geen offerpraktijk? 
 
Wat de schrijver van de brief aan de Hebreeën wil verkondigen is dat de priesterlijke 
positie van Jezus een andere is, niet door geboorte bepaald, niet volgends de joodse wet, 
maar … 
als de functie van Melchisedek die leefde ver voor de wet bestond en ook niet uit een 
voorbestemd geslacht, nee, van Godswege en voor eeuwig. 
Psalm 110 spreekt en zingt hier onmiskenbaar mee: “ De Heer heeft gezworen en komt 
op zijn eed niet terug: ‘Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was.”  
 
De Veertigdagentijd dit jaar bent u onderweg aan de hand van teksten uit de Brief aan de 
Hebreeën en het evangelie naar Lucas. 
Daarom kan ik ervan uitgaan dat u 2 weken geleden de tekst over de hogepriester  uit 
Hebreeën 4 gehoord hebt. In de vertaling spreekt Jezus die de functie van hogepriester 
vervult. 
Hogepriester is in het Latijn pontifex en die term in weer opgebouwd uit 2 woorden: 
pons = brug en facere = bouwen, maken. Een pontifex is dus een bruggenbouwer en dat 
is een veelzeggende en prachtige term voor de functie die Jezus vervult, 
tussen hemel en aarde. 
geheel, volledig èn voor goed, voor eeuwig, als de Levende. 
 
In de glans van die bruggenbouwer kunnen mensen opademen en  
leren om recht te doen, leren om weerstand te bieden aan het beangstigende 
geschreeuw van de boze burgers die niet opbouwen, niet luisteren, geen mededogen of 
compassie kennen, alleen maar woedend beschuldigen. 
Het is tijd om het kwaad te benoemen, te bestrijden en te verzoenen. 
 
In het evangelie van Lucas wordt verteld hoe de mannen van de leer de woordenstrijd 
aangingen. Luisteren doen ze niet. Antwoorden kunnen ze niet. Mededogen, compassie 
kennen zij niet. Zij uiten slechts beschuldigingen. 
Ook aan een serieus gesprek, waarin ze tot een beeld van zijn identiteit zouden kunnen 
komen, onttrekken zij zich.   Jezus houdt hen dus slechts een spiegel voor. 
Wie zien jullie? 
Met de woorden van Oosterhuis:                                         



Ken je mij? Wie ken je dan? 
Vandaag hoorden we een antwoord: Jezus Pontifex, de bruggenbouwer! 
Hij ís van zijn kant gekomen en vraagt ons in onze tijd, op onze beurt, van onze kant  
over de brug te komen. 
Binnen het beeld van die bewegingen naar elkaar toe, kunnen we afsluiten met het lied 
van deze week dat zingt: 
“Gij die ver voor ons uit doordrong in ’t land der angst, help ons in ’t donker, o Heer, U te 
vinden.” en dat eindigt met de woorden: “ zend ons met vrede en brood, Heer tot de 
mensen.”  
Laten we dat, met ogen geopend voor de nood van vandaag,  gewoon dóén! 
Zend ons met vrede en brood, Heer, tot de mensen.  Amen. 
 
Lied  559 lied van de week 
 


