
zondag 28 augustus 2022 in het Kruispunt 
Schrift en Tafel 

 
 
 
lezing oude testament (lector)  Deuteronomium 24, 17-22 
Dtn 24, 17-22 

17 U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u 
het overkleed niet in pand nemen. 18 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte 
totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen. 19 Wanneer 
u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te 
halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, 
zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. 20 En wanneer u bij de olijvenoogst tegen 
de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de 
vreemdelingen, weduwen en wezen. 21 En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, 
mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en 
wezen. 22 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te 
handelen.  
 
lied Liedboek 146 c,  1.5.6.   Alles wat adem heeft... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 14, 1-14 
Lucas 14, 1.7-14 

14   1 Toen Hij op sabbat in het huis van een vooraanstaande farizeeër was, waar Hij 
voor een maaltijd was uitgenodigd, werd Hij scherp in het oog gehouden. 2 Er was daar 
iemand met waterzucht. 3 Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de farizeeën: ‘Is het 
toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?’ 4 Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de 
hand, genas hem en stuurde hem weg. 5 En tegen de farizeeën en wetgeleerden zei Hij: 
‘Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het 
sabbat?’ 6 Ook daarop hadden ze geen antwoord. 7 Hij vertelde de genodigden een 
gelijkenis, want Hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen 
hen: 8 ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de 
ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, 9 en dan 
moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de 
minste plaats moeten innemen. 10 Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, 
zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Vriend, kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer 
betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aanligt. 11 Want wie zichzelf 
verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’ 12 
Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een 
feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. 
Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. 13 Wanneer u 
een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14 Dan zult 
u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond 
worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’ 
 
lied  Liedboek 991, 1.2.6.7.8.   De eersten zijn de laatsten... 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 



 

---observeren--- 

 

U moet daar straks bij het koffiedrinken maar eens goed op letten.  

 

Volgens Nienke van Andel,  

predikant in algemene dienst  

en betrokken bij het ontstaan van het Liedboek,  

zijn er bij het koffiedrinken na kerkdiensten  

vooral twee soorten mensen te vinden.  

 

De één zoekt contact, gezelligheid,  

en het maakt hem niet zo veel uit  

met wie hij/zij spreekt.  

Een paar zinnen, en je hebt al goed contact.  

Deze mens ziet de ander, ziet jou, u, als doel.  

 

Dan is er het andere soort.  

Die praat ook wel met jou,  

maar kijkt ondertussen langs je heen,  

de ogen zijn altijd op zoek naar iemand anders.  

Hij moet altijd nog iemand anders hebben die belangrijk is,  

met wie die iets moet regelen, bespreken,  

aankaarten, afstemmen.  

Hij praat met jou, maar is op zoek naar iemand  

die die wél nodig heeft.  

 

Ja. 

Ik weet ook niet zo zeker of ik zelf wel zo'n goed figuur sla  

bij deze woorden.  

Want kijk, morgen is kerkenraad,  

we gaan ons bezinnen op de uitkomsten  

van de NKP-enquéte,  

en ik moet toch nog even met Willem afstemmen hoe we dat doen.  

 

°°° 

In de evangelielezing horen we dat Jezus  

scherp in de gaten gehouden wordt.  

Ze volgen hem met argusogen, en dat is met het oog op  

het verzamelen van mogelijk bewijsmateriaal.  

 

Men wil bewijzen dat hij de sabbatswet niet in acht neemt.  

Ze houden Jezus in het oog, zo staat er  

- en dan is daar ineens die zieke mens.  

Genezen op sabbat - mag dat?  

 

En dan staat er dat Jezus "antwoordt".  



Niemand heeft wat gezegd,  

maar Jezus antwoordt op deze situatie,  

op deze uitdaging.  

 

Hij stelt vragen die appelleren aan het gezonde verstand,  

iedereen voelt het, niemand zegt het.  

Jezus geneest de zieke.  

 

 

Maar dat argwanend in de gaten houden  

- dat is wederzijds.  

Jezus maakt ook niet de indruk op zijn gemak te zijn.  

 

Ook Jezus "hield de aandacht vast op hun gedrag".  

Hij kijkt precies wie er waar gaat zitten.  

Hij kijkt naar de ongeschreven regels  

van het sociaal spel dat daar gespeeld wordt.  

 

Dat gaat subtiel en bedekt, je moet dat spel  

een beetje kunnen meespelen.  

 

Wie is belangrijk, wie is de moeite waard,  

wie moet ik nog hebben,  

bij wie moet ik in de buurt zijn?  

Dat is een spel wat je moet beheersen,  

je doet er zwijgend aan mee  

of je observeert het zwijgend  

om er dan later je beklag over te kunnen doen  

bij de juiste mensen,  

zodat je iets kunt regelen dat in je straatje past.  

 

 

Ja, zo wantrouwend als hier zijn we echt niet bij het koffiedrinken... 

 

Jezus verstoort dit spel van belang, macht en invloed.  

 

Hij begint er juist dáár over te praten waar dat niet hoort.  

Hij benoemt de dingen die er wel spelen  

maar die niemand wil horen.  

 

Dus: men gebruikt een ziek mens om Jezus te kunnen betrappen  

op het niet naleven van de wet.  

 

Jezus ontmaskert hen.  

Hij is anders: onbevangen reageren, onbevangen tegemoettreden.  

Zeggen wat er speelt. Daar waar het speelt.  

 



En daarmee is de lol er af.  

De motieven zijn ontmaskerd. 

 

 

 

---Jezus--- 

 

Jezus staat voor een ander soort gemeenschap.  

 

Hij zat aan tafel bij het uitschot van de samenleving,  

en hij zit nu aan tafel  

bij een vooraanstaande farizeeer.  

De een vraagt zich af hoe hij het in zijn hoofd haalt  

om bij die anderen aan tafel te gaan zitten.  

 

Maar Jezus buigt niet voor de tegenstellingen  

in de maatschappij van toen.  

Hij zoekt gemeenschap met ieder mens.  

Iedereen is bij hem de moeite waard.  

 

Niemand is middel tot doel.  

 

Geen mens is een hulpmiddel om iets of iemand te bereiken.  

 

Ieder mens is geliefd door God, en helemaal de moeite waard.  

 

Een tafel maakt de mensen die erom heen zitten  

tot een gemeenschap. 

Maar, zegt Jezus eigenlijk:  

dit is geen gemeenschap van vrienden.  

Dit is een verzameling van vijanden.  

 

Men houdt elkaar in het oog.  

Niemand vertrouwt een ander.  

 

Je nodigt uit bij wie je vermoed  

ook weer teruggevraagd te zullen worden,  

je markeert je positie.  

 

God bedoelt de mensen anders:  

als een gemeenschap van gelijken  

die van hem en van elkaar ontvangen.  

 

God kijkt niet naar macht, kennis, positie, bezit en invloed,  

maar naar liefde, trouw, rechtvaardigheid.  

 

 



Daarom zegt Jezus tegen wie hem uitnodigde: 

Probeer het maar eens met anderen,  

met mensen die niets terug kunnen doen, 

die de investeringen in contacten  

niet gelijk kunnen trekken 

die je zeker niet terug zullen vragen op hun feest,  

want dat kunnen ze niet. 

 

Je zult zien: 

Dan heb je meteen een heel ander soort gemeenschap. 

Den heb je vrienden. 

Dan heb je een gemeenschap rond de tafel  

waar de mensen echt de weldaad kunnen genieten  

blij zijn met wat ze krijgen, en met elkaar, 

en niet zitten te denken aan hun status, rang of investering. 

 

Jezus staat voor een andere leefwijze:  

open handen en open harten.  

Ontvankeliljk zijn, waarderen wat je krijgt.  

De ander gunnen wat jou gegeven wordt. 

 

Je kunt in deze dagen deze tekst bijna niet lezen  

zonder te denken aan de toestanden in Ter Apel.  

Waar in een van Europa's rijkste landen de boodschap lijkt te zijn:  

wat we hebben is alleen van ons,  

wij willen niet delen wat we hebben ontvangen,  

we willen geen ruimte maken.  

 

En het lijkt er op dat menselijke tragedies een politiek doel moeten dienen:  

dat schaarste wordt gecreeerd  

om mensen op afstand te houden.  

 

 

 

---tafel--- 

 

Een tafel maakt de mensen die erom heen zitten  

altijd tot een gemeenschap.  

En dan is het boeiend om waar te nemen  

wat voor gemeenschap dat is.  

Wat het is dat de mensen bindt. 

 

Jezus richtte zijn woorden tot de mensen  

die naar de farizeeer gekomen waren.  

 

Daarna richtte hij zich tot de gastheer en zei:  

je zou andere mensen moeten nodigen.  



 

Als we nog een paar verzen door zouden lezen dan zien we  

dat Jezus nóg een keer de rollen omdraait:  

hij ziet zichzelf in de rol van gastheer,  

en het gaat om "zijn" maaltijd.  

 

Niet wie veel heeft, is er, maar wie niets heeft.  

Niet wie genodigd is, maar wie het niet waard is  

om genodigd te worden,  

niet wie terug kan vragen maar wie niets te bieden heeft.  

 

God geeft, mensen ontvangen van God en  

delen met elkaar.  

Er is geen meer of minder, groter of kleiner,  

er zijn alleen maar ontvangers.  

 

°°°°°°° 

Daarom is het ook geen toeval dat er  

in een kerk altijd een tafel staat. 

 

Die staat hier niet omdat de dominee daar  

zijn spullen op moet leggen of  

omdat de bloemen ergens zichtbaar moeten staan. 

 

Maar als symbool voor de tafel van de Heer,  

een tafel die van de mensen die hier zijn  

een gemeenschap van gelijken maakt 

en ook symbool voor het inzicht dat we in de kerk 

het moeten hebben van aan tafel  

genodigd te zijn door de Heer. 

 

En dan niet van een gemeenschap waarin het spel 

van belang en status wordt gespeeld  

maar waar iedereen zich als ontvanger ziet. 

 

We oefenen het bij de maaltijd van de Heer:  

een gemeenschap van gelijken,  

niemand ereplaats,  

niemand hoger verwachtend,  

want we zijn allen uitgenodigd door die ene Heer 

en dat maakt ons tot wie we zijn.  

 

Die tafel vraagt ons eigenlijk in elke dienst 

of wij willen leven als ontvangenden,  

en daardoor gelijken. 

 

Of we als gemeenschap  



ook een teken willen zijn,  

een soort belofte,  

dat het ervan komen gaat:  

de armen ook gevoed,  

gerechtigheid op aarde.  

De smaak van het koninkrijk... 

 

Natuurlijk gaat dat in liturgische setting altijd beter  

dan in het harde bestaan van alledag,  

maar dit is wel wat we willen,  

zoeken, hopen, verkondigen  

- en waartoe wij ons laten uitdagen.  

 

De tafel vraagt: Hoe wil je leven? 

 

Wil je je plek in het leven veroveren of 

wil je je plek in het leven aanvaarden? 

 

Leef je met gebalde vuisten, of met open handen? 

 

De tafel zegt ons dat we onze waardering niet halen 

uit de rang die we innemen  

of de plek die we weten te veroveren 

maar onze waardering halen uit het feit  

dat we uitgenodigd zijn, geliefde mensen 

die ontvangen en delen. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 840   Lieve Heer Gij zegt kom... 
 
 


