
zondag 6 september 2020 in het Kruispunt 
(corona-condities) 

 
 
 
 

 

 

 
lezing oude testament (lector) Ezechiel 33, 7-11 

Ezechiel 33, 7-11 
7  Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk van Israël. Als je mijn 

woorden hoort moet je hen namens mij waarschuwen. 
8  Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij zal sterven, en jij zegt hem niet dat hij een 

andere weg moet inslaan, dan zal hij sterven door zijn eigen schuld, maar jou zal ik 
voor zijn dood ter verantwoording roepen. 

9  Maar als je hem gewaarschuwd hebt dat hij een andere weg moet inslaan en hij doet 
dat niet, dan sterft hij door zijn eigen schuld, maar jij zult het er levend afbrengen. 

10  Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël: “Jullie zeggen: ‘Onze misdaden en onze 
zonden worden ons aangerekend en wij gaan eraan te gronde-hoe kunnen we dan 
nog blijven leven?’” 

11  Zeg tegen hen: “Zo waar ik leef-spreekt God, de HEER -,de dood van een slecht mens 
geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom 
toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom 
zouden jullie sterven, volk van Israël?” 

 
orgel/zanggroep Liedboek 859, 1.2.   Schuldig staan wij... 
 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 18, 15-20 

Matteüs 18, 15-20 
15  Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier 

ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. 
16  Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt 

dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. 
17  Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook 

naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar 
behandelt. 

18  Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel 
bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 

19  Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets 
vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 

20  Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ 
 
orgel/zanggroep Liedboek 859, 3.4. 
 
 
 
 
uitleg en overweging 



 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

Hier ziet u de Lambertikirche in Münster.  

 

(we hebben daar in de buurt vroeger 6 jaar lang gewoond) 

 

 

 
 

 

 

Ze is bekend vanwege een uniek kenmerk:  

de drie kooien aan de toren.  

 

In deze kooien zijn in de 16e eeuw de lijken van de aanvoerders  

van de wederdopers "tentoongesteld"  

nadat zij in die stad een schrikbewind hadden ontketend  

en het gezag weer was hersteld.  

 

 



 
 

 

Maar er is nog iets bijzonders met die kerk.  

 

Het is een van de weinige kerken die nog een torenwachter kent.  

Er zijn er in Duitsland nog zeven als ik goed ben ingelicht.  

 

Hoog boven de stad, elke avond is de toren bezet.  

Je moet een goede conditie hebben,  

want er is geen lift of zo.  

Sinds 2014 is de torenwachter een vrouw, Martje Saljé.  

 

 

 
 

 

Elke avond (behalve dinsdag) blaast zij om het half uur een tijdsignaal van de 

toren.  

Maar er is ook een signaal voor gevaar. 

 



Vandaag speelt het toerisme een rol,  

maar de oorspronkelijke functie was:  

de torenwachter heeft tot taak om te waarschuwen  

voor gevaar.  

 

Dat is zijn - of haar - verantwoordelijkheid voor de stad als geheel.  

Op tijd waarschuwen als zich dingen aandienen  

die de hele stad kunnen verwoesten.  

 

Nu komen tegenwoordig geen wederdopers meer vanuit NL 

maar er zijn wel andere gevaren. 

 

Ook vandaag nog heeft de torenwachter in de Lambertikirche een directe 

telefoonverbinding met de brandweer,  

en het is al vaak gebeurd dat zij brand heeft gezien  

voordat iemand beneden  

de brandweer had gewaarschuwd. 

 

Dit is het beeld dat we ook in de tekst van de profeet tegenkomen:  

ik heb je als wachter aangesteld voor het huis van Israël.  

Je moet waarschuwen bij gevaar,  

dat is je verantwoordelijkheid voor het geheel.  

 

Als er gevaar is dan móet je waarschuwen:  

op de ramshoorn blazen in dat geval.  

Als je niet gewaarschuwd hebt,  

ben je mede verantwoordelijk voor de erge dingen  

die je stadsgenoten overkomen. 

 

Ook de evangelietekst moeten we lezen vanuit de gedachte  

van verantwoordelijkheid voor het geheel.  

 

Bij Matteus is het niet de stad, maar de geloofsgemeenschap.  

 

In het Mt-evangelie is het bestaan van de christelijke gemeente  

altijd een thema. De sfeer die daar heerst  

moet kloppen met de bedoelingen van Jezus.  

 

Als daar "zonde" gebeurt is dat een bedreiging.  

 

Dus hoe ga je daar mee om,  

want je bent er verantwoordelijk voor  

om elkaar op het goede pad te houden.  

 

En de vraag is dus dan: hoe zorg je er voor dat zich dit niet uitbreidt  

als een vuur en zijn verwoestende uitwerking  

ontketent?  



 

Het advies, samengevat: maak het niet te groot.  

Hang het niet aan de grote klok  

maar breng het wel ter sprake,  

daar waar het hoort.  

Als het niet anders kan, neem een ander mee.  

 

Alles hier ademt respect voor de goede naam van de ander.  

 

(u hebt deze week kunnen zien dat dat héél snel anders kan gaan...) 

 

Er moet mét hem en niet óver hem gesproken worden.  

Zo houd je elkaar op het goede pad. 

 

Wij krijgen daar tegenwoordig snel  

wat ongemakkelijke gevoelens bij.  

We zullen niet snel iemand de wacht aanzeggen.  

 

Over veel morele keuzes is discussie.  

Het heeft dan al gauw iets van willekeurig de maat nemen,  

of je eigenwijsheid aan een ander op te leggen.  

Dat doen we niet zo gauw.  

 

Aan de andere kant: de meesten van ons zijn ook verbaasd  

en misschien nog wel meer teleurgesteld  

over de misbruikschandalen in de kerk.  

 

Dan denk je toch: had er maar iemand wat van gezegd.  

Opgetreden en gezegd:  

als dit waar is - dit kun je niet maken.  

 

Wanneer wordt tolerantie onverschilligheid? 

 

Om de gemeenschap als geheel gaat het.  

 

De rollen kunnen dus wisselen,  

het gaat niet om opzicht of tucht,  

maar om gemeenschappelijke verantwoordelijkheid  

voor elkaar,  

om buitenhouden wat de gemeenschap kan gaan verwoesten.  

 

Je mond open doen, niet omdat je het beter weet,  

maar omdat je de ander niet in de steek wil laten. 

 

In de gemeente zou een sfeer  

van onderlinge verantwoordelijkheid moeten hangen.  

 



Veel mensen tillen er zwaar aan dat ze  

juist op die gebieden waar ze  

makkelijk uit kunnen glijden alles zelf moeten doen,  

met het moeilijkste alleengelaten.  

 

Waar je mee zit,  

waar je je voor schaamt,  

daarmee moet een mens niet alleen worden gelaten. 

 

En het kan een bevrijding zijn  

als iemand de moed heeft om je aan te spreken  

op waar je zelf ook al niet zo'n goed gevoel bij had.  

 

In het Mt-evangelie is dat een serieuse zaak,  

het gaat niet om je eigenwijsheid:  

wat je op aarde doet heeft verbinding met de hemel. 

 

Heel Mt 18 legt de nadruk op de onderlinge verantwoordelijkheid 

en het letten op wie het spoor kwijt zou kunnen raken: 

aandacht voor het kleine 

 

 wie is de grootste  

– en Jezus zet een kind in het midden:  

breng kleine mensen niet van de goede weg af  

- dan pittige taal: molensteen om de hals, hand afhakken, 

- dan 99 schapen achterlaten om één te zoeken,  

alles onder de noemer: letten op het kleine,  

het kleine niet van de weg af brengen.  

 

En vlak hiervoor dus: de herder die een schaap kwijt is  

en het zoekt totdat hij het vindt,  

het geringe niet kwijtraken  

- en dan dus nu de vraag:  

wat ben jij dan voor soort herder?  

 

Als er iemand afwijkt - houd jij dan ook de kudde bij elkaar?  

Heb je aandacht voor degene die afwijkt? 

 Hoe zorgvuldig ben jij?  

 

Zie het kleine niet over het hoofd, doe niet geringschattend  

als er "maar twee of drie" zijn.  

 

Tussen haakjes:  

dat gevleugelde vers van de twee of drie,  

die niet zielig weinig maar zalig veel zijn,  

gaan we in corona-tijden misschien wel 

met nieuwe ogen bezien.  



Zoals we het gebruiken is de grondgedachte dat die twee of drie  

samen in een ruimte zijn.  

Die vanzelfsprekendheid gaat in de toekomst  

misschien wel verdwijnen.  

Die twee of drie of meer zitten niet hier maar thuis voor de buis.  

En ze horen er evengoed bij.  

En ze zingen misschien wel uit volle borst.  

En ze hebben koffie... 

 

Hoe laat je zien dat je verantwoordelijkheid voelt voor elkaar?  

Zodat de gemeenschapsverwoestende  

gevaren hier geen kans krijgen?  

 

Niet dat dat makkelijk is.  

We stoppen bij vers 20 nu.  

 

In 21 gaat Petrus hier een mooie - of moeilijke - vraag bij stellen:  

hoevaak moet je dan vergeven? 

 

Het idee van Mt: 

Waar Christus aanwezig is raken we hoopvol gestemd.  

Daar is ruimte om op adem te komen.  

Liefde en vrede te proeven.  

Het gebed dat je omsluit. Mee insluit.  

 

Bidden vóór een ander is prima.  

Bidden mét die ander nog beter.  

 

 

In de gemeente, een gemeenschap  

van gelijkwaardige mensen  

die fouten kunnen maken,  

kun je oefenen daar aandacht voor te hebben.  

 

Wetend van de diepe aanvaarding van Jezus  

hebben ze daar de moed  

om heikele zaken niet te mijden.  

 

En ze spreken voorzichtig en ze luisteren goed. 

 

 

"Heb ik je oor, dan vind ik mijn woord"  (Karl Valentin) 

 

 

Ja, nog iets vanuit de specifieke zicht van Matteus  

op gemeente als verantwoordelijk geheel.  

 



Voor Matteus is Jezus daar aanwezig.  

Zo zegt hij dat.  

Dat zullen Lk en Pls nooit zo zeggen.  

Die zullen het hebben over zijn geest, zijn woord, of zo.  

 

Maar in Mt-taal spreekt Jezus: ik ben er.  

"Ik ben met u" - dat is het refrein van Mt.  

 

Zo begint het evangelie, zijn naam is, in 1,23 Immanuel,  

dan hier: ik ben er ook al zijn er maar twee of drie.  

En dan op het eind: hst. 28: Ik ben met u al de dagen  

tot aan de voleinding van de wereld. 

 

Omdat hij er bij is – is het zo belangrijk wat voor sfeer er hangt. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 
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orgel/zanggroep Maak ons tot het zout der aarde 


