
Orde van dienst voor de Viering rond Schrift en Tafel - Ekklesia Tilburg 

 

Dag en datum Zondag 12 februari 2023 

Voorgangers: Ineke Lamers (Schrift), Jeffrey Korthout (Tafel) 

Lector: Carla Buijsman 

Piano: Noortje Krämer 

Zang: koor 

Kerkassistent - 

Bijzonderheden: 6e na Epifanie 

Thema: ‘Gods weg gaan’ 

Opening 

Openingslied: Gij wacht op ons (LG I, 236) 

Begroeting 

Stilte en gebed 

Dienst rond de Schrift 

Lied/antifoon/beurtzang: Onstilbare tonen (LG III, 41)  

Eerste lezing: Deuteronomium 30, 15-20  

Lied/beurtzang: Gij die niemand naar de ogen ziet (LG III, 301) 

Tweede lezing: Matteüs 5, 17-26  

Muziek                                   

Overweging     

Lied: 
Pauluslied - Wij zullen, een van ziel, zijn lichaam worden (LG 
III, 174) 

Mededelingen en collecte 

Dienst rond de Tafel 

Uitnodiging en gebed 

Gezongen tafelgebed: De disgenoten (LG III, 148) 

Breken en delen (muziek) 

Slot 

Gezongen voorbede Roep ons, vandaag nog (LG III, 04) 

Afsluiting en zegenwens 

Lied: Wonen overal nergens thuis (LG I, 194)  

 
 

ET 12 februari 2023, 6e zondag na Epifanie 
 

Motto: Gods weg gaan 
 

 
Begroeting 
 



Goedemorgen en welkom op deze dag. Welkom in de NAAM van die ENE 
die wij noemen: Vader/Moeder, Zoon en heilige Geest. Amen. 
 
Gisteren kreeg ik een glimpje mee van het Proefblaoze in de binnenstad. 
Gezellig, ik word er blij van, het brengt me terug naar mijn Limburgse 
roots, vooral als ik niet te dicht bij zo’n dweilorkest sta. Want wat is het 
vals en hard af en toe. Volgende week is het carnaval en misschien laat je 
dan de boel de boel. Even niet wikken en wegen, niks moeite en gedoe, 
maar feestvieren, samen.  
 
Maar vandaag gaat het over keuzes en de gevolgen ervan, over hoe Gods 
woord  doorwerkt in je dagelijks leven, het heel gewone leven dus. Week 
in, week uit lezen we hier die verhalen uit de bijbel. Sommigen, misschien 
wel velen van ons, slaan die bijbel door de week ook nog wel eens open. 
En hoe vaak gaat het dan niet over hoe te leven: wat is de goede weg? 
Een paar weken geleden gaf de Bergrede met zijn Zaligsprekingen al de 
nodige hints. 
 Vandaag horen we Mozes en Jezus zeggen wat er op het spel staat: 
leven of dood. Laten we dus eerst maar eens stil worden want het is nogal 
wat… 
 
Stilte en gebed 
 
ENE, ENIGE, 
 
Wij zijn hier samengekomen in de hoop 
dat er een weg is die door de wirwar heen ten leven leidt 
Open onze oren voor uw woord 
Bemoedig ons hart met uw liefde 
Geef onze handen kracht  
Laat onze ogen zien hoe deze wereld uw koninkrijk kan zijn. 
Amen  
 
Overweging bij Deuteronomium 30, 15-20 en Matteüs 5, 17-26 
 
We zijn nog op de berg volgens Matteüs. Jezus heeft zijn leerlingen en een 
hoop volk om zich heen verzameld en onderricht. De Gelukkigsprekingen, 
de Zaligsprekingen hoorden we twee weken geleden en vorige week ging 



het over zout en licht zijn. En vandaag legt Jezus een directe verbinding 
met de Wet en de Profeten. Hij maakt duidelijk dat er een rechte lijn loopt 
van Wet en Profeten naar hemzelf en dat nog niet het kleinste uit de wet 
verwijderd mag worden. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. 
Niks van ‘op hoofdlijnen’ en ‘om en nabij’. Nee, álles in de Tora doet 
ertoe, niets is er voor niets. 
 Hij vervolgt zijn Bergrede met dieper ingaan op de Tien Woorden en 
begint met ‘Pleeg geen moord’. Dat klinkt voor de meeste mensen vrij 
vanzelfsprekend en niet erg lastig. Totdat hij analyseert waar moord 
eigenlijk begint: bij de wens dat een andere mens uit je leven verdwijnt. 
Moord begint bij minachting van een ander, het negeren van een ander, 
het pesten van een ander, het haten van een ander, het uitschelden van 
een ander. Ik realiseerde me dat we in het Nederlands ‘dodende’ 
woorden hebben voor iemands goede naam en eer aantasten, voor 
iemand tot zwijgen brengen die iets onwelgevalligs te melden heeft: 
karaktermoord plegen, iemand monddood maken. Om over 
doodsbedreigingen nog maar niet te spreken… 
 
En zo wordt bij Jezus ‘pleeg geen moord’: ga niet tekeer tegen je broeder 
of zuster in woede, scheldt hen niet uit. En omdat moord vooraf gegaan 
wordt door het verlangen dat een ander verdwijnt uit je leven, uit hét 
leven misschien wel, is er alle reden om werk te maken van verzoening als 
je moord wilt voorkomen. De verzoening met de ander is zo belangrijk dat 
het tempeloffer kan wachten, dat zelfs God kan wachten. Eerst zul je je 
met je medemens moeten verzoenen en dat betekent: iets doen, een 
actie ondernemen richting die mens. Het is niet genoeg om sorry te 
denken of God om vergeving te vragen. Je moet eerst die ander onder 
ogen komen en daarmee ook jezelf onder ogen komen. 
 Anders gezegd: wanneer je de Wet op deze manier opvat, dan ben 
je zoutend zout, lichtend licht. Het mag, nee: het moet zichtbaar zijn dat 
je volgens de Wet en de Profeten leeft. Tegelijkertijd (dat horen we op 
Aswoensdag) is het niet de bedoeling om te pronken met hoe precies je je 
aan de geboden houdt.  Aalmoezen geven, bidden, vasten: in het 
verborgene graag.  
 
In Deuteronomium wordt door Mozes ook al stevige taal gebezigd: ‘Besef 
goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, 
tussen leven en dood.’ Heel concreet wordt het hier: je houden aan de 



geboden van God levert zegen op, je van God afkeren betekent te gronde 
gaan, van het beloofde land maar heel kort genieten. Zegen of vloek, 
leven of dood, voor jezelf en voor je nakomelingen. Kiezen dus. En kiezen 
is niet alleen maar een vakje rood kleuren, maar je keuze léven. Het lijkt 
alsof het volk hier voor een keuze gesteld wordt. Maar: het is logischer 
om te denken dat het volk hier herinnerd wordt aan een keuze die al veel 
eerder gemaakt is. Die keuze is gemaakt bij een andere berg, de Sinaï, 
waar de Tien Woorden gegeven werden. Dáár wordt het volk op gewezen. 
 Mozes staat aan het einde van zijn leiderschap: hij is oud, moet het 
overdragen maar zal nog één keer in een lied vertellen waar het allemaal 
over ging, vanwaar het volk gekomen is en waarnaar het onderweg is. 
Hijzelf zal het beloofde land wel zien, maar niet betreden. Dat lied moet 
gaan dienen als herinnering voor het volk van nu en aan wat de ENE voor 
Israël gedaan heeft. Er in opgenomen is al de ontrouw van het volk. Goed 
om te bedenken dat volgens Bijbelwetenschappers de laatste redactie van 
dit Bijbelboek na de verwoesting van Jeruzalem in 587 is geschied. Die 
rampzalige periode wordt theologisch geduid als Gods handelen met een 
ongehoorzaam volk: goddelijke toorn maar uiteindelijk toch ook weer 
goddelijke verzoening. God is vernietigend voor het kwade en leven 
gevend voor het goede.  
 
Gods weg gaan: wat is dat vandaag? Woorden als gerechtigheid, vrede, 
verzoening, eerbied, liefde: ze liggen voor het oprapen. Maar daarmee 
zijn ze nog niet gedaan. En als we iets aan onze Joodse wortels te danken 
hebben, is het een besef dat dingen niet alleen gezegd maar ook gedaan 
moeten worden. Het leven en daarmee God heiligen, het goede doen en 
het kwade laten: dat zit in het kleine en in het grote, in het leven van 
alledag. 
 Maar niet altijd is zo duidelijk wat liefde – een woord dat er voor mij 
uitspringt - nu eigenlijk is. Het is bijna Valentijnsdag en over die liefde gaat 
het volgens mij niet in de Schriften. Daar zit een romantische kant aan die 
wel prettig is, maar voor de wereld niet zoveel te betekenen heeft. Sorry. 
 De liefde waar op gedoeld wordt in de Bijbel heeft meer te maken 
met uithouden, verdragen, door tegenstellingen heen kijken, respecteren, 
beschikbaar zijn, kijken naar ieders belangen. Dat is bepaald niet 
sentimenteel of romantisch. Dat is gewoon keihard werken! Verdragen 
dat iemand het grondig met je oneens is. Niet maar wat roepen omdat je 
daar belang bij hebt, maar je werkelijk ergens in verdiepen. Openstaan 



voor de vreemde, voor de ander. Je bewust zijn van je eigen macht en die 
inperken omwille van gerechtigheid voor een ander. Opkomen voor je 
eigen belang, maar wel passend voor jezelf en voor de ander. Zoeken naar 
dialoog, verkettering afwijzen. God liefhebben en de naaste liefhebben 
zoals je jezelf liefhebt: het valt niet mee.  
 Het is meer dan pijnlijk, een schande gewoonweg, wanneer dan juist 
vanuit christelijke hoek een schrijver verketterd wordt, om Europa een 
hek gezet moet worden om onze privileges te bewaken, allerlei 
uitsluitende patronen telkens weer bevestigd worden.  
 
Maar ik denk, dat wij hier zijn omdat we in die oude teksten en verhalen, 
in die oude gebruiken, een bron van goed leven in vrijheid voor allen 
vermoeden. Dat we vermoeden dat leven hierom draait: ‘Waar wij elkaar 
behoeden en doen leven, waar laatste eersten zijn, daar woont hij in.’  
 Moge dat ons de moed geven om elke dag opnieuw te onderzoeken 
wat Gods weg is en die weg dan ook te gaan. Amen. 
 
 
Afsluiting en zegenbede 
 
Tot slot: een gedicht van Mustafa Stitou, over wat te doen met goede en 
kwade dingen. Het heet Karton. 
 
Een stuk karton. Een stanleymes. 
Links op het karton schrijf ik met stift 
de goede dingen, rechts de slechte. 
Met mijn linkerhand houd ik het 
met uitgestrekte arm op ooghoogte 
stevig vast, met mijn rechterhand 
snijd ik het in één vloeiende beweging 
in tweeën. De slechte dingen vallen 
op de grond, de slechte dingen gooi ik weg. 
Het is de uitdrukking van een verlangen 
maar zolang ik deze handeling 
op gezette tijden blijf herhalen 
ook de bevrediging ervan. 
 
Laten we gaan staan als het kan om Gods zegen te vragen… 



dat ons goed leven gevend is,  
dat ons kwaad niet te veel schade aanricht… 
 
ENE, zegen en behoed ons 
spreid uw licht over ons en wees ons genadig  
keer uw gelaat naar ons en geef ons vrede 
Amen 
 
 


