
MORGENDIENST
zondag 9 oktober 2022, 18e zondag na Pinksteren
Avondmaal
Grote Kerk, Wildervank
voorganger: ds. Marien Grashoff

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied : Psalm 111: 1, 6
Moment van stilte
Groet
Gebed van verootmoediging1

Voor God, en met Gods mensen,
belijd ik hoe ik mij afkeer van God,
door mijn eigen leven te verwonden,
de levens van anderen
en het leven van de wereld.
MOGE GOD JE VERGEVEN,
CHRISTUS JE VERNIEUWEN
EN DE GEEST JE DOEN GROEIEN IN LIEFDE.
Amen.

VOOR GOD, EN MET GODS MENSEN,
BELIJDEN WIJ HOE WIJ ONS AFKEREN VAN GOD
DOOR ONS EIGEN LEVEN TE VERWONDEN,
DE LEVENS VAN ANDEREN
EN HET LEVEN VAN DE WERELD.
Moge God u vergeven,
Christus u vernieuwen
en de Geest u doen groeien in liefde.
AMEN.

Woord van bemoediging2

God,
u die de hemelen schept [Genesis 1,1]
en ze uitspant als een tent: [Psalm 104,2]
WIJ LOVEN U!

U schept de aarde [Genesis 1,1]
en al wat daarop leeft: [Psalm 24,1]
WIJ LOVEN U!

1 ‘Prayer of Confession’ uit de ‘Morning Service’, Iona Abbey Worship Book, 5th Edition (2017), pag. 64.  Nieuwe 
versie; de oude had ‘I confess to my brokenness’.

2 ‘Opening responses’ uit de ‘Service for Justice and Peace’, Iona Abbey Worship Book, 5th Edition (2017), pag. 
97v – mijn (enigszins vrije en bewerkte) vertaling.
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U geeft leven aan uw schepselen [Genesis 1,21.25]
en legt uw Geest op al uw mensen: [Psalm 104,29]
ALLES WAT ADEM HEEFT LOVE DE ENE! [Psalm 150,6]

Laat
de ogen van blinden worden geopend,
de armen het goede nieuws vernemen, [Johannes 61,1]
de gevangenen uit duisternis worden bevrijd [Lukas 4,19]
en de welvaart van de wereld
het welzijn van allen dienen.
UW KONINKRIJK KOME, O GOD,
UW WIL GESCHIEDE! [Matteüs 6,10]

Zingen wij dan een nieuw lied voor God
EN VERHEUGEN WIJ ONS IN ONZE MAKER. [Psalm 149,1-2]

Glorialied : Psalm 136: 1, 3, 12, 13

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
Ruimte voor de kinderen
Lezing uit het Oude Testament : 2 Koningen 17,24.29-343

Zingen : Lied 320: 1
Lezing uit het Nieuwe Testament : Lukas 17,11-194

Acclamatie
Voor uw Woord in de Schriften,
voor uw Woord in ons midden,
voor uw Woord in ons hart,
DANKEN WIJ U, O GOD.

Zingen : ‘Jezus treft op zijn pad’ (tekst: Reinier Kleijer / mel. Lied 756)

Preek
Hoe gaan wij om met een ander? Ik bedoel: met die vreemde ander? Want voor wij iemand 
daadwerkelijk ontmoet hebben, hebben we al een beeld van hoe die persoon is. En volgens 
psychologen vormen we binnen 10 seconden een mening over iemand die we voor het eerst 

3 NBV21   (2021) – bewerkt. Vers 34 heb ik ernstig geredigeerd. Zonder enige uitleg schrijft de NBV21 dit 
afvallige gedrag toe aan de Israëlieten zelf. De Hebreeuwse tekst (inclusief tekstkritisch apparaat), noch de 
Septuagint of de Vulgaat, noch andere moderne vertalingen, geven hiervoor enig argument. NBV21: “Ook de 
Israëlieten zelf vervielen telkens opnieuw in hun oude gewoonten en doen dat tot op de dag van vandaag: ze 
vereren de HEER niet en houden zich niet aan de voorschriften, regels, wetten en geboden die de HEER heeft 
opgelegd aan de nakomelingen van Jakob, aan wie Hij de naam Israël heeft gegeven.” Wellicht kun je het zo 
uitleggen, maar dan moet je er tenminst bij vertellen dat het geen vertaling is, maar jouw uitleg.

4 Naardense bijbel   (2014) – iets bewerkt. Bewust zet ik in vers 12 e.v. het oude woord ‘melaatsen’ terug. De 
Naardense bijbel heeft ‘huidvraatlijders’ en de NBV21 ‘door een huidziekte onrein(en)’. Maar melaatsheid is 
niet simpelweg een dermatologisch probleem. Het kan volgens de Torah ook voorkomen op stoffen of 
gebouwen. Het gaat dus om iets dat je ‘onrein’ maakt, d.w.z. niet benaderbaar voor anderen. Jonathan Sacks 
legt uit dat het zal gaan om ‘kwade praat’ waardoor een gemeenschap verdeeld en beschadigd wordt.
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ontmoeten – een mening van het soort ‘goed of fout’, ‘wel of niet te vertrouwen’.

We hebben een beeld van asielzoekers nog voor we er een ontmoet hebben. We denken 
bijvoorbeeld dat ze onze cultuur niet begrijpen, een vreemde godsdienst meebrengen, 
mogelijk kwade bedoelingen hebben, trauma’s en problemen bij zich hebben. Dat zou 
allemaal kunnen kloppen, maar ook helemaal niet.

We hebben ook een beeld van daklozen, verslaafden of verwarde personen, net als van 
politici, topbestuurders of grote zakenmensen. Meestal hebben we ze nog nooit echt ontmoet, 
maar dat beeld hebben we al.

Dat is gewoon zoals mensen in elkaar zitten. We kunnen niet leven in een wereld vol 
onbekende zaken en mensen. En toch is er altijd veel dat voor ons nog onbekend is. Van dat 
onbekende maken we alvast een beeld op grond van losse dingen die we ergens hoorden, 
zagen of lazen. En zo ontstaan al onze beelden van wat vooralsnog vreemd voor ons is. Zodat 
we niet helemaal met lege handen staan als we daadwerkelijk een vreemde of het vreemde 
ontmoeten. Zo gaat het gewoon.

Het gaat pas fout als we bij die ontmoeting stug en stijf blijven vasthouden aan dat beeld dat 
we al hadden. Zodra we iemand echt ontmoeten, moeten we namelijk dat beeld toetsen aan 
de werkelijkheid. En bijna altijd betekent het dat we onze mening moeten bijstellen, of 
misschien zelfs helemaal omgooien. Want in het echt is zo’n vreemde bijna altijd gewoon een 
mens als wij.

Wie weigert dat beeld bij te stellen of te veranderen, maakt er een vooroordeel van. En 
vooroordelen hebben de neiging ook veroordelingen te worden. Dan blijft de vreemde een 
vreemde of wordt die zelfs een vijand.

Dan zijn ineens alle asielzoekers gevaarlijke tijdbommen of avonturiers die ‘ze’ zo snel mogelijk 
het land moeten uitzetten. Dan zijn verslaafde of verwarde mensen ineens gevaarlijke gekken 
die ‘ze’ moeten opsluiten. En ‘ze’ dat zijn wij dan nooit zelf, maar de politiek, politie, 
zorgverleners enzovoort. Die moeten het vreemde en de vreemdeling maar op veilige afstand 
houden.

–

Dat is natuurlijk niets nieuws. Zo hebben mensen al tientallen millennia lang op elkaar 
gereageerd. Het zit gewoon in onze biologische basisstructuur ingebakken. Dieren doen het 
ook. Vogeltjes leren zodra ze uit het ei kruipen wat veilig is wat niet en van welke vogel zij eten 
en bescherming krijgen. Zo is de natuur. Alleen Calimero beklaagt zich erover dat het niet 
eerlijk is.5

Maar de mens is niet hetzelfde als de dieren die ons zo verwant zijn. De mens heeft van God 
de levensadem gekregen en dat betekent dat hij kan kiezen. Sterker nog: het betekent dat zij 
altijd de vrijheid heeft om te kiezen. En dan komt het erop aan: wat kiezen we?

5 Zie YouTube.
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Van de filosoof René Descartes kennen we misschien de slagzin ‘Ik denk, dus ik ben’. Dat 
maakt van de mens een denkend wezen, maar dat kan makkelijk ontsporen. Want denken 
beperkt zich tot dat wat er al is, de bekende zaken. En het kan ook gemakkelijk te veel om dat 
‘ik’ gaan draaien.

Een van de grootste Joodse denkers van de 20e eeuw was Abraham Joshua Heschel. De 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, de dreiging van een atoomoorlog daarna, de 
zich al opbouwende Vietnamoorlog en de burgerrechtenstrijd van zwarte Amerikanen 
dwongen hem om fundamenteel na te denken over de vraag: ‘Wie is de mens?’6

Voor Heschel gaat het niet in de eerste plaats om dat wat er al is, maar veel meer om dat wat 
nog kan of moet komen. Niet het werkwoord ‘zijn’, maar het werkwoord ‘worden’ is voor hem 
het belangrijkst. Het dier kan alleen zijn wat het is, maar de mens wordt mens door te kiezen, 
te veranderen, te groeien. En dat is meer dan alleen denkwerk, want je moet het doen. 
Heschel vatte dat samen met deze woorden: ‘ik heb een opdracht, dus ik ben’. De mens moet 
verder kijken dan wat er al is en zorgen dat het goede het kwade kan overwinnen.

En dat betekent dus ook dat we de vreemdeling en het vreemde niet moeten terugbrengen tot 
wat het (volgens ons) is. We moeten juist uitgaan van wat het worden kan.

–

Joden in het Israël van Jezus’ tijd hadden zo’n typische vreemdeling: de Samaritanen, de 
bewoners van de streken tussen Galilea in het noorden en Judea in het zuiden. Wat voor 
vreemde mensen die Samaritanen waren werd in het profetische boek 2 Koningen immers al 
uitgelegd?

Toen de Assyriërs de tien stammen van Israël in belangschap wegvoerden, bleef een deel van 
het volk achter, ontdaan van hun wereldlijke en geestelijke leiders.7 Die werden vermengd met 
nieuwkomers, namelijk ballingen die de Assyriërs uit andere delen van hun rijk daarheen 
deporteerden. Kortom, één grote verzameling vreemden.

En wat er dan gebeurt is logisch: ook de goden worden een vreemde verzameling. Naast de 
God van Israël, de ENE, vereerde ieder de eigen meegebrachte goden. Twee goden hebben 
zelfs mooie namen, ‘heerlijkheid’ en ‘verhoring’, maar dat moois blijkt gebaseerd te zijn op 
kinderoffers.8 Tja, wat er dan nog overblijft van werkelijk ontzag voor de ENE is uiterst weinig. 
Een heel vreemde boel was het.

Rare jongens, die Samaritanen…

–

6 Dat deed hij een een reeks lezingen aan de Stanford-universiteit, gebundeld als Who Is Man? The Raymond 
Fred West Memorial Lectures at Stanford University (1963). Een nieuwe vertaling van deze klassieker 
verschijnt eind oktober: Abraham Joshua Heschel, Wie is de mens? (Middelburg: Skandalon, 2022).

7 Dat is dus na de val van Samaria, hoofdstaf van het Noordelijke Rijk of Tienstammenrijk, in 722 v.C.
8 Vers 31: Adrammelech = ‘Adar is koning’ & Adar = ‘heerlijkheid’. Anammelech = ‘Anath is koningin’ & Anath = 

‘verhoring’.
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Voor de Joden in Jezus’ dagen was het dus wel duidelijk: Samaritanen waren vreemden en 
vooral vreemden die je altijd uit de weg ging. Het beeld van ‘de Samaritaan’ was onwrikbaar 
en het veranderde ook niet, omdat ontmoetingen werden vermeden.

Dus is het des te opvallender dat Jezus dwars door Samaria loopt.9 Maar gaat hij dan ook uit 
van dat bekende beeld van ‘de Samaritaan’?

Tien melaatsen komen naar hem  toe en blijven op gepaste afstand staan. Gepast om twee 
redenen: ze waren melaats en ze waren Samaritaan. En waarom tien? Jezus en zijn leerlingen 
lopen toch door het vroegere koninkrijk van de tien stammen?10

Kennelijk weten deze melaatsen wie Jezus is en ze vragen om ontferming (en niet om 
genezing). Jezus verricht geen wonder, doet niets met ze, maar stuurt ze naar de priesters. Het 
blijft in het midden of dat hun eigen Samaritaanse priesters zijn, of de priesters in Jeruzalem. 
Maar in beide gevallen zullen die op dezelfde wijze vaststellen of ze zijn verlost van hun 
melaatsheid. En dat blijkt zo te zijn.

Lukas vertelt het nauwelijks als genezingsverhaal, laat staan als een wonder. Ze doen gewoon 
wat de Torah voorschrijft bij melaatsheid: ze gaan naar de priester – en dat is geen dokter. In 
dit geval gelden zowel voor Joden als Samaritanen dezelfde regels rond melaatsheid, want ook 
Samaritanen lezen de boeken van Mozes.

Het gaat dus kennelijk om die regels uit de Torah, de regels rond melaatsheid. Maar wat was 
melaatsheid?

Alle vertalingen houden het op een soort huidziekte. We denken vaak aan lepra. Maar 
melaatsheid bestond ook op kleding of op huizen en daar kun je toch geen huidziekte vinden?

Om een lang verhaal kort te houden:11 melaatsheid is dat wat jou buitensluit uit de 
gemeenschap. Bovendien is het iets dat je jezelf aandoet. Het kleeft als het ware aan je, het 
gaat in je kleren zitten en op de duur zelf in je huis. Wat je doet, jaagt anderen weg en zo sta jij 
erbuiten. Melaatsheid is dat wat van jou een vreemde maakt. En je doet het zelf.

Want wat is venijniger en dodelijker dan kwaadsprekerij? Daartegen heeft een ander geen 
9 Er staat in het Grieks dia meson = ‘middendoor’. De NBV21 vertaalt dat met ‘grensgebied’. Dan neem je dus 

aan dat Jezus door de Jordaanvallei liep, wat in onze tijd de logische route zou zijn. De tekst zegt daar niets 
over en in de 1e eeuw stonden er nog niet overal hekken en prikkeldraad in het bergland…

10 En waar zijn die stammen gebleven? Allemaal weggevoerd naar Assyrië en daar geassimileerd? Deels in 
Samaria gebleven en nu nog aanwezig als Samaritaan? We weten het niet echt. Het leukste antwoord is de 
Brits-Israël-theorie: via Turkije en de Kaukasus trokken de tien stammen noordwaarts om de voorouders van 
Kelten en Germanen te worden, plus dat na de verovering van Jeruzalem door de Babyloniërs in 586 v.C. de 
dochter van koning Zedekia naar Ierland vluchtte en stammoeder werd van Ierse, Schotse en Engelse 
koningshuizen, die dus de voortzetting zouden zijn van het huis van David. Koningin Victoria geloofde het 
graag. De bij de kroning van Schotse en later Britse vorsten gebruikte Stone of Scone, zou door de Joodse 
koningsdochter zijn meegebracht en de steen zijn waarop Jakob bij Bethel zijn hoofd neerlegde toen hij zijn 
droom kreeg (Genesis 28,10-19). Ook bij de kroning van Charles III op 3 juli 2023 zal die steen weer van de 
partij zijn.

11 Het lange verhaal staat in Jonathan Sacks, Leviticus, boek van het heilige (Middelburg: Skandalon, 2020), 
parasj  oot   Tazria (Leviticus   13  ) en Metsora (Leviticus 14), pag. 179-221.
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verweer, het vreet maar door en vermeerdert zichzelf. Het treft altijd ook de kwaadspreker 
zelf. Maar voor je het weet doen anderen mee. Melaatsheid is de ziekte van de kwade praat. 
We zouden kunnen denken aan Khadija Arib en Vera Bergkamp12, maar laten we vooral eerst 
eens bij onszelf zoeken.

Daarom moet je er niet mee naar de dokter, maar naar de priester. Je moet niet van 
ziektekiemen verlost worden, maar van de kwade praat waarmee jij anderen beschadigt, 
buitensluit, verdacht maakt, pijn doet. Je hebt ontferming nodig. Want kwade praat – stoken, 
pesten, kwaadspreken, liegen, manipuleren – is de bron van melaatsheid.

Alle tien melaatsen blijken gereinigd te zijn als ze bij de priester komen. De kwaadsprekerij is 
dus voorbij en rechtgezet. Maar hebben ze het echt begrepen? Hebben ze echt geleerd wat de 
Torah zegt over de juiste relaties tussen mensen onderling en tussen de mens en God? Neemt 
iedereen weer echt de juiste plek in de gemeenschap in?

Eén heeft het begrepen. Hij komt terug, hij looft God die hem vergeeft, zodat hij zijn plek in de 
gemeenschap weer kan innemen. Zijn lof is voor God, zijn dank aan Jezus die hem weer bij 
God bracht.

Zelfs deze vreemde, deze Samaritaan uit de landstreek waar God en de goden door elkaar 
gehaald werden, heeft de ENE teruggevonden. Hij heeft de juiste weg teruggevonden, de weg 
van de Torah. En dus zegt Jezus hem: ‘Sta op, blijf deze weg volgen, want daar vind jij het 
geloof om niet langer mee te doen aan kwade praat.’

–

En wij? Wat doen wij met vreemde mensen of vreemde dingen? Er komt van alles op ons af 
iedere dag. Laten we daarom iedere dag twee oefeningen doen.

Ten eerste: iedereen die we nog niet kennen open tegemoet te treden. Gewoon kijken, 
luisteren, observeren wat er gebeurt. Vooroordelen even opzijschuiven en openstaan voor wat 
een ander te bieden heeft. Ook als die ander wartaal lijkt spreken, of als we hun taal gewoon 
niet kunnen verstaan.

Ten tweede: een beetje afstand houden tegenover alles wat de media onophoudelijk 
uitstorten. Dat doen ze toch wel, maar wij kunnen onszelf een beetje uit de wind houden. 
Onze zoon heeft Twitter weggedaan, maar je kunt ook beginnen met er nog maar één keer per 
dag naar te kijken. En dan niet meteen gaan meetweeten of retweeten.

Maar de moeilijkste oefening komt daarna. Dat is dat we ons niet laten meetrekken of 
inpakken door allerlei praat die wel redelijk lijkt, maar in feite kwade praat is. Het vergt 
oefening om dat te leren herkennen. En geloof.

Ik hoor geregeld dingen als ‘Ik ben het niet met Wilders (of Baudet, of…) eens, maar… hij heeft 
ook wel een punt’. En daar zit de oefening. Want je bent het niet met hen eens, omdat zulke 
populisten altijd kwade praat verspreiden, maar dat slinks verpakken in schijnbaar redelijke 

12 Breeduit in alle media, waaronder NRC.
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taal. Tegelijk zijn juist zij het die in en buiten het parlement de meest gemene en haatzaaiende 
taal gebruiken.

Ad de Bruijne, hoogleraar ethiek, noemde dat in de krant ‘nihilisme’.13 Hij schrijft: 
‘Wellevendheid en respect in de omgang met wie anders denkt of leeft’ is fundamenteel voor 
een gezonde samenleving. ‘Maar nihilisten geloven niet in gedeelde waarheid en goedheid. Zij 
scheppen eigen waarheden in dienst van hun eigen belangen. Daarom dienen hun woorden 
niet de communicatie. Het zijn wapens die zij inzetten in een machtsstrijd.’

Maar omdat we er al aan gewend zijn geraakt, valt het gif van vreemdelingenhaat ons niet 
meer op. De stijl – nou ja, het is meer een geen-stijl – van populisten sijpelt overal door, ook in 
gewone nette partijen en bij fatsoenlijke burgers. En precies zo werkt kwade praat: het valt 
niet meer op, sijpelt overal door en laat langzamerhand een gemeenschap uit elkaar vallen. 
Het is zo besmettelijk als melaatsheid.

Dat wordt onze moeilijkste oefening: deze kwade praat herkennen en aan de kaak stellen. 
Maar dat kunnen we wanneer we werkelijk weten dat voor God alle mensen gelijk zijn en dat 
een mosterdzaadje aan geloof al genoeg is.

Amen.

Zingen : ‘Gezegend is de mens’ (tekst: Alfred C. Bronseijk / mel. Lied 969)

DIENST VAN DE TAFEL

Voorbeden
Collecte
Nodiging14

De tafel des Heren is open. Allen zijn wij genodigd de gemeenschap te vieren met Israël in 
Jezus, Gods zoon uit dit volk.

Tafellied : Lied 383: 1, 2, 3
Tafelgebed

De HEER zal bij u zijn –
DE HEER ZAL U BEWAREN
Laten wij danken onze God –
HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN.
Ja, goed is het
dat wij de HEER onze God zegenen,
hem, de ENE. (I)
Want hij, de Heer van hemel en aarde, [Genesis 1,1]
heeft zich betoond een redder te zijn
van zijn schepselen. [Genesis 9,9-11]
Hij wil niet dat wij sterven in de duisternis,

13 Ad de Bruijne, ‘Wilders heeft helaas wel iets te vreten: de fundamenten van de democratie’, Nederlands 
Dagblad zaterdag 8 oktober 2022, pag. 25.

14 Avondmaalsliturgie van René Süss uit: José Verheule, René Süss, Op water en brood. De plaats van Israël in de 
sacramenten (Kampen: Kok, 1991) p84vv [Verkenning en Bezinning 4]; iets geredigeerd.
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maar dat wij leven in de heiliging van zijn Naam. [Jesaja 9,1]
Daarom is hij zijn volk Israël voorgegaan,
in wolk en vuur, [Exodus 13,21]
door water en woestijn, [Exodus 14,21]
in wonder en gebod, [Exodus 15,22]
om met hen zijn verbond te sluiten [Exodus 20,1-17]
en voor hen een plaats te bereiden in het land. [Exodus 3,8]
Daarom, met al wie hem zijn toegedaan,
verheffen wij onze stem en zingen:

Lofzang : ‘Heilig zijt gij’ (melodie: Psalm 98)
Heilig zijt gij, u zal ik prijzen,
o God, u roemen wijd en zijd.
Hosanna tot in uw paleizen,
hemel en aard’ uw heerlijkheid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ‘s HEREN Naam.
De hele aarde wordt zijn woning,
hij richt een nieuwe wereld aan.

Gedachtenis
Gezegend zijt gij, God onze Vader,
en gezegend is hij die komt in uw Naam: [Matteüs 21,9]
Jezus uw Zoon, Israël in ons midden. (II)
Want in hem is uw rijk ons nabijgekomen
en hebben wij, die veraf waren, de tekenen gezien. [Efeziërs 2,17]
Hij was in levenden lijve uw heil en uw wil,
hij heeft voorgoed
de hoop in ons wakker geroepen.
In de nacht waarin hij werd overgeleverd [1 Korintiërs 11,23-26]
heeft Jezus een brood genomen
en hij zegt:
‘Gezegend zijt gij, HEER onze God, koning der wereld,
die het brood geeft uit de aarde.’ [Psalm 104,14]
Hij breekt het en zegt:
‘Dit is mijn lichaam voor jullie.
Doet dit tot mijn gedachtenis.’

> het brood wordt gebroken
Na de maaltijd neemt hij de beker en zegt:
‘Gezegend zijt gij, HEER onze God, koning der wereld,
schepper van de vrucht van de wijnstok.’ [Psalm 104,15]
En hij zegt:
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doet dit tot mijn gedachtenis.’

> de beker wordt ingeschonken
Want zo dikwijls wij eten van het brood
en drinken uit de beker,
verkondigen wij de dood des Heren,
totdat hij komt!
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> brood en wijn worden getoond
De gaven van God, voor het volk van God.
Komt nu, want alle dingen zijn gereed.

Delen van brood en wijn
Slotgebed

In deze tekenen van brood en wijn, HEER,
bieden wij onszelf aan
als het lichaam van Jezus uw Zoon. [Romeinen 12,1]
Wij bidden u, [Efeziërs 1,23]
zend uw Geest in ons midden (III)
en maak ons tot een sprekend teken, [1 Korintiërs 6,19]
midden in wanhoop en verslagenheid,
midden in vreugde en verwachting,
van uw aanhoudende zorg, [1 Petrus 5,7]
van uw verborgen leiding [Genesis 22,8.14]
op de weg naar uw toekomst:
de eenheid van al uw mensenkinderen. [1 Korintiërs 15,28]

Onze Vader
Slotlied : Lied 386
Zegen
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