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Zondag 1 september 2019 

 elfde van de zomer 

 
 

Eerste lezing: Deuteronomium 24,17-22 

 

Tussenzang: ‘Hij zal de redder zijn der armen’: psalm 

72,4 

 

Evangelielezing: Lukas 14,1.7-14 

 

Lied: ‘De tafel der armen’ (graag door allen gezongen…) 

(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Verzameld 

liedboek p.868-869) 

 

Overweging 

 

“Dit huis is een huis waar de deur open staat”, hopen 

we. Waar iedereen welkom is en gelijkwaardig is. Waar 

je blij wordt. Waar ruimte is voor jou. Waar je moed 

opdoet en inspiratie krijgt. 

Zo hopen we. En natuurlijk zingen we daarmee boven 

onszelf uit. In een lied kun je meer zeggen dan in 

gesproken taal. In een lied kunnen woorden klinken die 

soms te groot lijken voor de werkelijkheid. 

 

Die weg naar openheid en gelijkwaardigheid, het is een 

rode draad door de Bijbelverhalen. Zo ook vandaag.  

Haal een vergeten schoof niet van het land. Pluk niet 

alle olijven en druiven van de takken, maar laat ze 

hangen voor wie niets te makken heeft. Want herinner 

je de tijd waarin je zelf afhankelijk was. De tijd van 

zweten en zwoegen in Egypte. Dat Egypte, dat 

Angstland, dat overal kan zijn – ook in je eigen dorp of 

stad. 

En Lukas schrijft hoe Jezus ons voorhoudt: laat je niet 

leiden door verlangen naar status. En wees gul voor wie 

je niets terug kan geven: laat je niet leiden door 

verlangen naar invloed en macht. 

 

Opzienbarend zijn ze niet, toch? Vooral die woorden 

van Jezus. Ze zijn vooral een kwestie van instemmen 

met waarden die we unaniem belangrijk vinden. 

Maar zo is het niet altijd en overal. Jezelf bescheiden 

opstellen – dat kunnen wíj doen. Omdat we leven in 

een samenleving waarin de meesten van ons niet 

hoeven te knokken om te overleven. Wij kunnen dit 

zien als een verstandig advies. Maar wat, als de situatie 

anders is? Als je maar net het hoofd boven water kunt 

houden? Dan kan het van levensbelang zijn of je gezien 

wordt of niet. Dan kan het een teken van zwakte zijn, 

wanneer je niet fel voor jezelf opkomt. En dan kan het 

enorm belangrijk zijn om te zorgen dat je op de één of 

andere manier terugkrijgt wat je aan anderen geeft. Do 

ut des, ik geef opdat jij geeft. Want als ik dat niet doe, 

dan overleef ik niet. En zo was de werkelijkheid toen 

ook. In de dagen van ballingschap, toen 

Deuteronomium klonk. En ook in het Israël onder de 

Romeinse bezetting, toen Jezus leefde. 

We kennen uit de bijbel verhalen over de eerste 

christengemeenten. Daar wordt hard gewerkt aan een 

omkering. Daar wordt wie niks heeft in te brengen, 

welkom geheten aan de tafel. Daar ontstaat goede zorg 

voor wie arm en ziek is. Er groeit een cultuur van 

gelijkheid en respect. En dat, dat werd de fundering 

waarop de vroege kerk gebouwd werd. Het bleek een 

succesformule. 

 

“Dit huis is een huis waar de deur open staat” – dat is 

nog steeds ons fundament. Al zijn we als kerk allang 

niet meer de enige met deze basis. Onze hele 

samenleving heeft ze omarmd, die basale waarden 

waar Jezus op wijst: gelijkheid en respect. Onze 

grondwet is erop gestoeld. 

Intussen schort er van alles aan de praktijk. En aan 

verschillende kanten wordt er gemorreld aan deze 

waarden die van zo enorm groot belang zijn. Toch heeft 

de kerk haar missie om ze te verspreiden goed 

volbracht. Ze heeft zich in dát opzicht, zou je kunnen 

zeggen, zelfs overbodig gemaakt. Geen wonder 

eigenlijk dat de kerken leeg lopen. Ook hier in de Eshof 

heb ik in de afgelopen 25 jaar het aantal 

gemeenteleden kleiner zien worden. Want als de kerk 

niet meer de behoedster van de waarden is, heeft ze 

dan nog betekenis? En zo ja – welke dan? Vragen waar 

veel plaatselijke gemeenten zich mee bezig houden. 

Ook wij, hier in de Eshof. Wat is de kleur van de kerk?, 

vragen we ons af – vraag die over drie weken op de 

startzondag opnieuw klinkt. 

 

Als ik voor mezelf mag spreken – ik zie voortdurend 

betekenis. Teveel om op te noemen! Daarom beperk ik 

me. Ik laat de lezingen van vandaag leidend zijn. 

Die woorden blijven actueel: laat de laatste olijven en 

druiven hangen. Geef zonder iets terug te verwachten. 
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Want we zijn er nog lang niet. Ik denk aan lied dat we 

straks zingen. “Hij die alles zal zijn in allen heeft ons 

bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.” 

Het blijft onze roeping. Het is de weg waar God te 

vinden is. Daarom doen we vrijwilligerswerk, in de 

Eshof of daarbuiten. Zoals Sienke die vanmorgen 

bevestigd wordt. Zoals Diana en Ellen van wie we 

afscheid nemen. Zoals velen die zich op allerlei 

manieren voor een betere wereld inzetten. 

 

En er is nog een andere kant. Er is een kant aan deze 

twee lezingen die we vaak onderbelicht laten. 

We rekenen onszelf gemakkelijk tot de mensen die veel 

te geven hebben – en dat is ook zo. We hebben veel te 

geven. Maar soms zullen we degene zijn die ontvangt. 

En hoe doen we dat? Hoe is het om aan de andere kant 

van de streep te staan? Om degene te zijn die de 

achtergebleven schoven mag oprapen? Om degene te 

zijn die naar voren wordt gehaald en vooraan mag 

zitten? Om degene te zijn die uitgenodigd wordt om 

niet, zonder dat er iets wordt terugverwacht? Om 

degene te zijn die door de ander als gelijke wordt 

behandeld? Of, met andere woorden: hoe goed kan ik 

ontvangen? 

 

Geven is makkelijker dan ontvangen. Maar goed 

kunnen ontvangen – dat is minstens zo belangrijk als 

geven. Wie ontvangt, neemt de ander serieus. Wie op 

een goede manier ontvangt, plaatst zich niet boven 

maar naast de ander. Wie ontvangt, biedt de ander de 

mogelijkheid in het geven levenszin te vinden. Geven en 

ontvangen zijn twee kanten van dezelfde medaille. 

Beide op de juiste manier doen, is nodig voor 

gelijkwaardigheid en respect. Geven met een open hart, 

zonder iets terug te verwachten. En ontvangen met 

open handen, zonder uit verlegenheid ermee de gift te 

bagatelliseren. 

 

Hoe ontvang je bijvoorbeeld dank? Iemand bedankt je 

hartelijk ergens voor – wat zeg je dan? Zeg je: “Graag 

gedaan,” en ga je snel over op iets anders? Zeg je “het 

was niks”? 

 

Straks gaan namens ons allen elf mensen hiervandaan 

naar Oeganda. Het wordt de afsluiting van een contact 

van drie jaar. Een relatie die groeide, waarin we elkaar 

van weerskanten leerden kennen. En waarin de Queen 

of Peace Highschool kon groeien dankzij onze financiële 

steun. 

De reizigers staat in Mpigi veel te wachten. Een 

ontvangst, zo gastvrij als wij die niet gewend zijn. En 

dankbaarheid voor wat we voor hen mogelijk hebben 

gemaakt. Ik weet nu al dat we ons daar verlegen mee 

gaan voelen. Zoveel gastvrijheid, terwijl de gulle gevers 

zelf zo weinig hebben! En zoveel dankbaarheid voor 

onze financiële steun, terwijl wij er geen dag minder 

door met vakantie zijn geweest. Kunnen we die dank en 

gastvrijheid ontvangen? Kunnen we hen erkennen in 

datgene wat zij te geven hebben?  

 

Het komt me ook dicht op de huid. Ik denk 

onvermijdelijk aan de lieve brieven en attenties die ik 

de afgelopen dagen al kreeg. En word er verlegen van. 

Kan ik ontvangen? 

 

Gisteren op de Dorpsdag sprak iemand me aan. Het 

ging heel toevallig over hetzelfde onderwerp. Ze 

vertelde dat het goed met haar gaat. Ze zit lekker in 

haar vel. En in één adem noemde ze waar dit voor haar 

blijkbaar mee te maken heeft: “Ik kan ontvangen.” 

 

Kunnen ontvangen en beseffen hoeveel je krijgt, maakt 

blij. Beseffen dat je veel kunt geven, maar dat je nog 

veel meer zomaar ontvangt, stemt dankbaar. 

 

Ik vroeg daarstraks naar de betekenis van de kerk, als ze 

niet meer de behoedster is van onze waarden. Dit is 

volgens mij een deel ervan: ze kan ruimte scheppen 

voor dit soort bezinning. Voor verdieping die anders 

misschien achterwege zou blijven. En uiteindelijk: voor 

blijheid. En dat is, geloof ik, precies waar God ons 

hebben wil. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Levend Woord’ (t. Jannet Delver naar Hildegard 

von Bingen, m. Mariëtte Harinck; Nieuw LiedFonds) 

 


