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Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met lied 301c 

Laten we stil worden voor onze Schepper 

Gij 

die er was voor ons, die na ons zult zijn 

wees hier aanwezig bij ons  

in deze gemeenschap 

en help ons ook hier te zijn 

met alles wat we zijn 

oren, ogen, verstand, onze wil 

ons verlangen, onze aandacht 

Kyrie eleison 

Jij naaste 

van ons  

van onze wereld 

Dat wij niet onze ogen sluiten 

in zelfgenoegzaamheid 

Help ons naaste worden 

van jou 

van jouw mensen 

Kyrie eleison 

Gij aanwezige 

onstuitbare, onbegrijpelijke, onzichtbare 

die hebt gezegd Ik ben 

moedig ons aan 

dat wij voortgaan 

op de weg van de vrede 

Kyrie eleison 

Gebedsstilte, die overgaat in het 

Gebed van de zondag 

Gij Enige, 

die onze God wilt zijn, 

open onze ogen voor U 

kom aanwezig in ons midden 

en zeg ons Uw Naam 

Laat uw Woord  

de kracht zijn die ons vrijmaakt 

om elkaar van harte recht te doen 

omwille van Jezus uw zoon, 

die Uw naam geheiligd heeft 



en ons voorgaat in wat leven is. 

in deze veertig dagen 

en heel ons leven. 

 de heilige Schrift 

Uitleg en verkondiging 

------------------------------------- 

We krijgen vandaag 10 woorden mee, richtingwijzers, de geboden, de kern van de Joodse Wet. Uit de 

verbondstraditie, lange lange eeuwen doorgegeven. Waar veel voorschriften het niet hebben 

gehaald in onze tijd en cultuur, in ons christendom in het westen, staan de 10 geboden nog altijd 

recht overeind.  

De Wet: In mijn studententijd heb ik een jaar of 8 intensief geschreven met een gedetineerde. 

Schuldbewust en ook wat onzeker zei hij: ”Ik heb alle geboden minstens één keer overtreden.” Ja 

dacht ik, dat is zo, en de gevolgen zijn gruwelijk, die zal ik niet kleiner maken. Maar zijn deze 

woorden, geboden, nu bedoeld om te meten hoe ver en hoe vaak we over de grens gaan? Ik geloof 

het niet. De taal, zeker 4000 jaar oud, is die van een contract. Een wettische bepaling van grenzen. In 

de Joodse en christelijke tradities is het  een verbond geworden, vormgegeven door 10 

richtingwijzers. We zijn uitgenodigd om te leven naar de geest ervan. De verantwoordelijke 

uitwerking van het contract is een keuze: je verantwoordelijkheid groter zien dan alleen niet de wet 

overtreden.  

Niet doden is méér dan je medemens in leven laten, het kan ook gaan over niet doen wat uiteindelijk 

de dood wordt van onze aarde of de generaties na ons. Niet stelen is voor de meesten van ons 

redelijk overzichtelijk. Het wordt complexer als we gaan nadenken over hoe we onze 

bestaansmiddelen rechtvaardig kunnen delen. Geen gouden kalf meer smeden, dat snappen we nog 

wel. Maar als aantrekkelijke en mooie en goede dingen met elkaar concurreren in je leven, wordt het 

een stuk lastiger om te bepalen hoe je God alleen dient. 

Verantwoordelijk verder durven denken en doen dan het contract, die wet op die stenen platen, 

verder durven doen dan het contract, maar een verbintenis vormgeven waar gedeelde 

verantwoordelijkheid of zelfs liefde een rol spelen. Om die verbintenis, met elkaar en met de God 

van Mozes, zo’n verbond waar te maken, is niet alleen binnen de grenzen van de wet blijven, waar 

mijn penvriend zich zorgen over maakte. Maar om de geest, de zin, het leven dat er achter schuilt 

aan te voelen en vorm te geven. Om het verbond in te vullen als een relatie.  

 

Dat is de uitnodiging, ook aan Paulus, de fanatieke Paulus, ging vol voor het Jodendom, wat 

christendom werd toen de wegen gingen scheiden en er allerlei nieuwe gemeenschappen kwamen. 

Grotere verantwoordelijkheid dan hij, kun je bijna niet nemen. We kunnen misschien botsen met een 

aantal van zijn standpunten, maar wat hij vandaag aan ons laat lezen is hoe serieus hij zijn roeping 

neemt, hoe hard hij nadenkt over zijn verantwoordelijkheid en over wat het goede is om te doen. 

Maar vooral ontmoeten we Paulus die zijn kwetsbare kanten aan de christenen van Rome laat lezen. 

Paulus worstelt.  



Wat ik wil doe ik niet en ik doe wat ik niet wil. Een onderscheid, een heel strikte scheiding zelfs, van 

wat Paulus zegt dat hij wil en de zonde die in hem huist. Er zijn ook vertalingen van de Romeinenbrief 

– en een lange traditie, die het onderscheid leggen tussen geestelijk en lichamelijk, waarbij het 

lichaam er niet goed vanaf komt. Het is de locatie van de zonde.  Ook in onze hedendaagse vertaling 

lijkt het nog altijd een tegenstelling te zijn die Paulus schetst. En ik wil graag Paulus serieus nemen, 

maar er ook iets tegenover zetten. Want ik meen dat onze traditie ook een heel consequente lijn 

heeft van eenheid, van ziel, geest en ons menselijke lijf.  

We hebben genezingsverhalen waarin Jezus het lichaam en het lijden daaraan serieus neemt. We 

hebben een verhaal over een maaltijd waarin Jezus vraagt om zijn lichaam en bloed tot je te nemen, 

en dat keer op keer te blijven doen. En zo deel te worden in en aan het christendom. We hebben het 

mysterie van het kruis en de opstanding, waarin het lichaam, de dood ervan en het leven de centrale 

betekenis vormen. We hebben in het christendom een geschiedenis van matiging om tot rust en 

bezinning te komen en ruimte te creëren voor Gods spreken en stilte. De eenheid van lichaam en 

geest is christelijk. Ons lichaam maakt ons, is deel van ons. Ons lijf is net zo goed geschapen, 

geboetseerd, als onze geest of levensadem in de neus. 

Vandaag hebben we Paulus die vecht met zijn lijf, en de behoeften ervan die hij verwerpelijk vindt. 

Ofwel: hij laat zich misschien verleiden door dingen die van zichzelf niet slecht zijn, zoals bezit, macht 

en seks, maar die wel makkelijk je beetnemen, over je gaan heersen als ze te belangrijk worden. 

Behoeften die makkelijk sterker kunnen worden dan jij. Afgoden denk ik: goden die je niet bevrijden 

maar je in de tang nemen.  

Paulus vecht. Hij vecht met zichzelf of met iets dat in ieder geval ook bij hem hoort. Misschien 

zouden we vandaag de dag zeggen: een zwakke kant, een kwetsbaarheid. Paulus moet zichzelf onder 

ogen komen en zien dat hij niet perfect is. Dat hij andere dingen doet dan hij graag zou willen en 

bijna wanhopig lijkt hij uit te roepen dat hij geen baas is over zijn doen en laten.  

In Paulus zijn wanhoop hoor ik Edward, die zegt: zo heb ik het niet geleerd, zo leven was niet de 

bedoeling van mijn opleiding, het afzien, het vasten, ik had een voorbeeld moeten zijn! En ik hoor de 

oorverdovende stilte van Michael, die ik keer op keer zie met een fles in de hand, maar die volhoudt 

dat het over en uit is met de drank. Zijn spijt en eenzaamheid ondraaglijk. En in Paulus hoor ik Appie, 

die diep door het stof wil als we het over zijn verleden hebben, maar die heel goed weet dat het zijn 

eigen bewuste keuzes waren. In Paulus hoor ik een vrouw die weer zwanger raakte in de opvang, en 

nu…? In Paulus hoor ik mijzelf als mijn onvrede over hoe iets thuis gaat er weer zo rottig uit komt. In 

Paulus hoor ik niet alleen dakloze mensen kampen met een verslaving, ik hoor ook andere mensen 

worstelen. Misschien een politicus die probeerde beter te worden van een leugen. Ik hoor een 

slechte slaper die het piekeren niet kan laten – omdat hij het bedenken van noodscenario’s niet los 

durft te laten. Ik hoor een moeder die te moe is en haar kind afsnauwt. Ik hoor een vakantieganger 

die met het vliegtuig ging waar hij ook met de trein had gekund. Ik hoor mensen die hun eigen 

kwetsbare kant onder ogen komen.  

Ik doe wat ik niet wil en wat ik wil dat doe ik niet.  

Vrijdag sprak ik iemand in de opvang die zei: “ik heb die analytische, kritische blik op mijzelf nodig om 

het probleem niet buiten mijzelf te leggen. Alleen dan kan ik van mijn fouten leren.  



Geworstel is leerzame zelfreflectie geworden. Van een mens die –ondanks een harde jeugd- kennelijk 

in zijn systeem had zitten: ik mag er zijn. Ik mag vallen, opstaan, maar daarna kan ik  weer verder. Dat 

geloof ik, kan alleen als er iemand trouw blijft, naast je blijft, als er een gemeenschap om je heen 

blijft waar je in thuis mag blijven. Een familie, een kerk, een straat, een vriend.  

Laten wij met elkaar die vriend, die familie zijn. Een gemeenschap met een verbond. 

Muziek 

Lied: 362, Hij die gesproken heeft 

gebeden en gaven 

Voorbeden 

God, trouwe Vader, Moeder, 

onze wereld is zo groot 

en complex, de verhoudingen met andere landen 

zijn ondoorzichtig gegroeid 

belangen onzichtbaar en machtig. 

Wij bidden voor alle bekende en onbekende slachtoffers 

voor het volk van Syrie 

voor iedereen die op de vlucht is 

voor mensen die onder dictaturen leven 

voor kleine mensen in een grote wereld 

voor onszelf 

Maak ons eerlijke en verantwoordelijke burgers 

dat wij gemeenschap zijn in recht en vrede 

Zo bidden wij 

Gij Barmhartige 

om kwetsbare mensen bidden wij 

zoals we allen zijn 

Om mildheid voor onszelf en voor elkaar 

dat we geen mens laten vallen 

dat we leren trouwe gemeenschap te zijn 

Zo bidden wij 

God van het leven 

Dankbaar zijn we voor wat ons gegeven is 

aan leven, liefde, aarde, toekomst 

Maak ons dankbare mensen 

die doorgeven wat van waarde is 

en koesteren wat ons is toevertrouwd 

Zo bidden wij 



God geliefde 

we bidden voor Mw Annie Maaskant 

om vreugde in haar dagen 

en trouw van onze zijde 

wees haar genadig God 

We bidden voor Margreet Mijnten en Arjen van Drunen, 

dank u voor de liefde God! 

We vragen om Uw zegen over deze twee mensen 

over de tijd die rest 

over het samenzijn en over andere familie en vrienden 

Zegen hen met moed en kracht 

en Uw blijvende hand boven het hoofd. 

Zo bidden wij 

En in stilte leggen we U voor wat niemand voor ons kan zeggen……….. 

Zo bidden wij 

We besluiten onze gebeden met het gebed dat over heel de wereld wordt gebeden 

Slotlied 

Zegen 

Moge wat op je weg komt 
jou tot zegen zijn: 
de vreugde van de ontmoeting, 
de pijn van de ontbering, 
de tijd van de verwachting, 
het genot van de volheid, 
de kaalte van het gemis. 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
dat je ogen met mildheid kijken, 
dat je handen open zijn en opbouwen, 
dat je luistert tot in het zwijgen, 
dat je woorden oprecht zijn 
en dat je in hart en nieren bewogen bent 
om de mens op je weg. 

God zegene jouw weg, 
moge jouw leven tot Gods eer zijn. 

 

 


