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preek
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Her en der in het land vinden deze weken corso's plaats, met bloemen of met fruit. 
Zelf zat ik als kleuter, verkleed als een dwergje met een groen pakje en puntmutsje 
en een kriebelbaard van watten op een versierde wagen bij de Rodermarktoptocht, 
die er nog altijd is, komende zaterdag weer. Optochten en corso's vond ik 
fascinerend en fantastisch. Ook het Aalsmeerse bloemencorso dat op de NCRV 
kwam met die karakteristieke stem van Dick Passchier, die dan vertelde van wie het 
ontwerp van de wagen was en wie het bloemenarrangement had verzorgd.

Je zou kunnen zeggen: de liturgie is als een corso. Het woord corso heeft 
verwantschap met het woord cursus: een reeks van lessen die elkaar opvolgen en 
een afgesloten geheel vormen. 

Liturgie als een corso... een reeks van zon- en feestdagen, die elkaar opvolgen en 
een niet zozeer afgesloten als wel samenhangend geheel vormen. En ieder 
onderdeel, zoals een versierde wagen bij een corso, iedere zon- of feestdag in de 
kerk heeft een eigen ontwerp en arrangement, maar alle onderdelen vormen samen 
een geheel. Of zoals de Duitse liturgiewetenschapper Hans van der Geest het zei: 
'Liturgie is als een Gesammtkunstwerk'. In één blik zie je het geheel, en bestudeer je 
het kunstwerk nader dan zie je de onderdelen waar het uit opgebouwd is, en die 
vormen een samenhangend geheel.

In dit jaar waarin we het Luthers leesrooster volgen, valt me steeds weer en nog 
steeds meer op hoe kunstig het liturgisch jaar in elkaar zit, hoe de zondagen elkaar 
opvolgen en daar een lijn in zit en hoe ook per zondag het arrangement van 
lezingen, psalmen en liederen bij elkaar hoort. 

Van zondag tot zondag. Bijvoorbeeld vorige week: een Samaritaan die zijn 
barmhartigheid toont aan een slachtoffer van een geweldsmisdrijf, deze week een 
Samaritaan die zelf slachtoffer is en zijn dankbaarheid aan Jezus en zijn God 
betoont. Hij wel, de andere negen niet. Hij wel, let wel, een vreemdeling die oog heeft
voor de dimensie van Gods liefde achter zijn genezing. Vrolijk zingt hij Gods lof en 
leven mag hij 'als in Israël ingelijfd'. Hij hoort erbij, mensen. Hij, die jullie uitsluiten. 



En nog iets wijder gezien, de afgelopen weken gaat het er steeds over hoe het heil 
van God mensen op of over de grens bereikt, anders-gelovenden, anders-
denkenden, mensen met een andere etnische afkomst. Hoe dus het heil van God 
grensdoorbrekend is en hoe dat heil en die liefde universeel is en dus niet op te 
sluiten in een tempel, of in één bepaalde manier van geloven. 

Zoals in het eerste gebed vanmorgen klonk:  

U Christus, U woont in een ieder van ons,
niet slechts in een huis van hout en steen.
Ons innerlijk hebt U vernieuwd.
Wij zijn uw tempel, uw lichaam.
Al vallen de muren en vervalt de kerk,
wij zijn uw woonplaats.

De lezingen uit Jesaja 56 en Lucas 17 vormen een arrangement, ze zijn zorgvuldig 
bij elkaar gekozen. Niet door mij en niet kortgeleden. Maar eeuwen geleden al en 
zelfs al ver voor Luther, toen men zocht naar een arrangement voor heel het 
liturgisch jaar en niet alleen voor zon- en feestdagen, maar ook voor weekdagen. En 
hoe alles op alles aansloot, in elkaar overliep en echt een cursus werd, een soort 
corso, een waar kunstwerk. Wij lazen vandaag Jesaja en Lucas, eigenlijk hoort ook 
nog Galaten 5 er bij. 

Daar laat Paulus zien dat wie leven wil door de Geest van Jezus en daarin laat zien 
wat de goede vruchten zijn van de Geest – liefde, vreugde, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing- dat je 
dàn hoort bij God, ook als je niet bent groot geworden met de Thora. Met andere 
woorden: het heil van God, dat als een zon is opgegaan over Israël, straalt ook over 
hen die niet joods van huis uit zijn. Ook wie niet besneden is, mag horen bij God, is 
Paulus' boodschap. Ook wie afkomstig is uit andere volken mag horen bij God. En de
doorbraak van dat inzicht is als een stralende zon gekomen in Jezus Christus, die 
steeds opnieuw de grensbewoners opzocht en hen betrok bij het grote verhaal van 
Gods liefde.



En zo ook Jesaja, die benadrukt dat ook een 'kind van het buitenland' een Ben-
Hanekhar, zich met de Heer kan verbinden. Dat de mens die respect heeft voor de 
Sabbath en die geen kwaad doet kind van God genoemd kan worden, ongeacht 
afkomst dus. En dan nog een keer: een vreemdeling en een eunuch horen erbij, als 
ze zich met de Heer verbonden hebben, zijn Naam liefhebben, handelen naar zijn wil
en respect hebben voor de Sabbath. 

Vreemdelingen, Samaritanen, eunuchs, ze horen bij categorieën als 'tweederangs', 
horen er niet bij, zijn niet volwaardig. Zo kan er vanuit een orthodoxie worden 
gekeken. Vanuit willekeurig welke orthodoxie die uitsluit en bepaalt wie wel of niet 
behouden zijn, wel of niet kind van God genoemd mogen worden, wel of niet aan het 
Avondmaal mogen gaan. En als je dan weer hoort over een extreem-rechtse 
demonstratie in Enschede en een extreem-linkse tegendemonstratie, dan gaat ook 
dat over uitsluiting, over het ene soort mensen dat zichzelf beter vindt dan dan het 
andere. 

Wie Gods Naam liefhebben en zijn Sabbath respecteren, zij krijgen een 
'gedenksteen en een naam'. Een jad wa-sjem, in de tempel van God. De betekenis 
'gedenksteen' voor jad, hand, hier is uniek. Misschien bestond dit gedenkteken uit 
een vuistgrote steen met een naam, of een steentje dat met de hand bij een naam 
werd gelegd, vergelijkbaar met het joodse gebruik om zo een steentje op het graf van
een familielid te leggen.

Naam kreeg je door je nageslacht. In je nageslacht leeft je naam voort. Maar als je 
eunuch bent kun je geen nageslacht krijgen. De ontmande man die gold als toch 
tweederangs, hoe hoog zijn positie aan een hof ook kon zijn. De pijn die je kunt 
hebben als jij geen nageslacht kunt krijgen, mag krijgen, kon krijgen, zult krijgen om 
welke reden dan ook. Dat je dan eigenlijk ook geen naam mag hebben. Het lot dat 
niet alleen eunuchs trof, maar ook mensen die onvruchtbaar waren. Zij krijgen een 
gedenkteken en een naam, door Gods eigen hand in
jouw hand gelegd. 

Waar je bij mensen misschien geen naam mag hebben,
omdat je op welke wijze dan ook anders bent, daar is bij
God jouw naam geschreven in de palm van zijn hand.
God zal hen zelf bevestigen en schragen en op de rol
waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen. Zij zullen
saam, de groten en de kleinen, dansend de harpen en
cymbalen slaan, en onder fluitspel in het ronde gaan...

Wat een geweldig, kleurrijk, klankrijk, heerlijk corso. Als
een bloemencorso, als een feestelijke parade, als een
prachtig arrangement aan originaliteiten, als een Pride
van de veelkleurigheid van de mensheid, een feest. Gods
werkelijkheid is een Gesammtkunstwerk, waarvan het
prachtige geheel bestaat uit al die unieke elementen die
wij allen als kinderen van God mogen zijn!

Amen  




