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Lezingen en preek – Zondag 27 februari, 8e zondag na Epifanie 

Protestantse Kerk William Tyndale-Silo        Voorganger: ds Heleen Ransijn  
 

Mededelingen   Tussenzang:  Lied 992 

Moment van stilte  2de Lezing  Lucas 6,39-49 

Openingspsalm  Psalm 92 vss 1-3 Tussenzang :  Lied 905 

Bemoediging en Groet    PREDIKING  

Vervolg openingspsalm Psalm 92 vss 7-8 Muzikaal Intermezzo  

Kyriëgebed  Lied Lied 538 

Glorialied Lied 867 Inzameling van de gaven   

Aandacht voor de kinderen, met zegenlied (z.o.z.)  

Gebed bij de opening van de Bijbel.   Slotlied  

Schriftlezingen  Heenzending & Zegen  

1ste Lezing Jeremia 7:1-15 Antwoord Lied 423 vs 3 
 

Jeremia 7:1-11 

     
1 

De HEER richtte zich tot Jeremia:  
2 

‘Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap: 

Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs; luister, jullie die door deze poorten naar binnen 

gaan om de HEER te vereren.  
3 

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Beter je 

leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen.  
4 

Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de 

tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!”  
5 

Als jullie je leven werkelijk 

beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen,  
6 

vreemdelingen, wezen en weduwen niet 

onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aan lopen, 

jullie onheil tegemoet,  
7 

dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie voorouders 

gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn.  
8 

Maar jullie vertrouwen op die 

bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten.  
9 

Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, 

branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet kenden.  
10

 En 

toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, 

het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren!  
11

 Denken 

jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen –

spreekt de HEER. 
  

Lucas 6,39-49 

     
39

 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze 

dan niet beiden in een kuil?  
40

 Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich 

alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. 
41

 Waarom kijk je naar de 

splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?  
42

 Hoe 

kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen 

oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien 

om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen. 
43

 Een goede boom brengt geen 

slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort.  
44

 Elke boom 

kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen 

druiven.  
45

 Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een 

slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar 

loopt de mond van over. 
46

 Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik 

zeg?  
47

 Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en 

ernaar handelt:  
48

 hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het 

fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, 

maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was.  
49

 Wie wel naar mijn woorden luistert 

maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen 

instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’  
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Gemeente van Jezus Christus, geliefde mensen van God, 
 

 

Wat maar weinigen van ons voor mogelijk hadden gehouden, denk ik, is toch gebeurd. Er wordt 

oorlog gevoerd op Europees grondgebied. Het ene Europese land is het andere binnengevallen. En 

zoals altijd wanneer er naar de wapens gegrepen wordt: de burgers, die in wezen part noch deel 

hebben aan het geweld, die zijn de grootste slachtoffers. Vorige week stonden nog die onmogelijke 

woorden van Jezus op het leesrooster, die woorden van: heb je vijanden lief. Maar hoe doe je dat als 

die vijanden door je straten gaan en jouw leven en dat van je geliefden bedreigen? Hoe doe je dat in 

een wereld die haar verstand verloren lijkt te hebben?  
 

 

Onmogelijke woorden, noemde ik de woorden van Jezus. Niettemin blijven ze fascineren. En niet 

alleen voor mensen in de kerk. Nog niet zo lang geleden had ik een gesprek, via Zoom, met een 

vroegere buurvrouw van mij. Voordat ik naar België kwam, kwam ze nog wel eens in de kerk bij mijn 

thuisgemeente in Utrecht Overvecht - maar dan alleen die paar keer per jaar dat ik daar voorging. 

Afgelopen september, bij mijn bevestigingsviering, was ze er hier ook bij, helemaal uit Nederland 

gekomen met nog een aantal buren. Maar verder komt ze niet meer in de kerk. Zij is één van die - 

helaas - vele mensen, die zich op enig moment van de kerk hebben afgekeerd. Toch zei ze ergens in 

ons gesprek: “de figuur van Jezus, die blijft me boeien…”  - en ze raakte wat geëmotioneerd toen ze 

dat zei.  
 

 

Zo zijn er meer. Teleurgesteld in de kerk, om allerlei redenen. Of er misschien helemaal niet mee 

opgegroeid. Maar veel mensen zijn blijvend geboeid door de figuur van Jezus. De Jezus, zoals we die 

vandaag ook ontmoeten in de lezing van deze zondag. De wijsheidsleraar, de moreel hoogstaande 

mens die ons voorhoudt hoe je leven moet, leven kunt. Zonder oordeel, met mildheid, begripvol 

maar beslist. Niet geloven met mooie en hoogdravende woorden, maar geloven metterdaad. Doen 

wat je zegt, de daad bij het woord. 
 

 

Nu hebben de uitspraken van Jezus in de evangelielezing van vandaag een hoog ‘spreekwoord-

gehalte’, om het zo maar te zeggen. Balk en splinter, maar ook: aan de vruchten herkent men de 

boom, of: waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Het zijn wijsheden die een 

spreekwoordelijke status hebben gekregen. Volkswijsheid. Iedereen ziet er meteen de waarheid van 

in, toch. Je zou zelfs kunnen zeggen: die wijsheid van Jezus is niet zo heel bijzonder, het is iets wat 

iedereen van zichzelf eigenlijk ook wel weet of bedenken kan. Wat is daar nu zo bijzonder aan, dat 

hij een groot wijsheidsleraar wordt genoemd. Is dat niet wat overdreven. 
 

 

Je kunt ook andersom zeggen: heel veel bijbelse wijsheid is gelukkig wijsheid die iedereen herkennen 

kan, of je nou gelovig bent of niet, kerkelijk of niet. Mensen zijn aanspreekbaar op veel wat de bijbel 

aanbiedt als menselijke wijsheid. De wijsheid van Jezus is niet iets voor bijzonder ingewijden, het is 

een levensleer die iedereen aan kan spreken – zeker zoals het in die algemene wijsheidsregels wordt 

verwoord. Zoals dus nog steeds de wijsheid van Jezus ook mensen buiten de kerk blijkt te raken.  
 

 

Er zit nochtans een scherpe kant aan die wijsheden van Jezus. Zelf benadrukt hij, dat het niet gaat 

om mooie uitspraken, hoe wijs die ook kunnen zijn. À la limite komt het erop aan dat je het woord 

niet alleen hoort, maar ook doet. Dat blijkt ook hier de kern van de zaak te zijn. ‘Waarom roepen 

jullie ‘Heer, Heer’ tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg?’ 
 

 

Het is de oude profetenklacht, die we op een vergelijkbare manier tegenkomen bij Jeremia. De 

profeet die in Jeruzalem optreedt, eeuwen voor Jezus. Jeremia gaat tekeer tegen de Judeeërs die 

naar de tempel komen, en hij doet dat nog wel in opdracht van God zelf.  
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Je kunt wel prat gaan op de tempel – Dit is de tempel van de Heer – of op je godsdienstigheid of op je 

vroomheid, maar als je niet doet wat de Heer vraagt, dan wordt ‘het huis dat mijn naam draagt een 

rovershol’. Van dik hout zaagt men planken, maar dat doen profeten wel vaker. De oproep van 

Jeremia aan het volk is om hun leven te beteren: “Als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, 
vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten 
en niet achter andere goden aanlopen, dan mogen jullie hier blijven wonen”. Jeremia waarschuwt 

met name voor de gedachte ‘Ons kan niets gebeuren’. Dezelfde gedachte die ons hier in ons rijke 

deel van de wereld misschien wel blind maakt voor de reële dreiging waar mensen in andere delen 

van de wereld mee te maken hebben - zelfs in ons eigen Europa. Of blind voor de nood van mensen 

in ons eigen land of zelfs onze eigen stad. Of blind voor de bedreigingen waaraan onze goede aarde 

blootstaat. Maar het werkt ook nog twee kanten op. Wie denkt “mij kan niets gebeuren” keert zich 

niet alleen af van de nood van anderen, maar schept ook voor zichzelf een valse zekerheid. De valse 

zekerheid van de balk, waarbij ik de splinter in een ander oog wél zie, maar waarbij ik blind ben voor 

de gevolgen van mijn eigen daden. De valse zekerheid van bouwen op zand, waarbij ik het harde 

werk van het leggen van een deugdelijk fundament maar oversla. Want diep graven, dat kost zoveel 

moeite.  
 

 

Balk en splinter. Het zegt ook iets dat de wijsheid van deze spreuk na 2000 jaar nog niets aan 

actualiteit heeft ingeboet. Omdat het iets zegt over de menselijke natuur, en over hoe moeilijk het is 

om boven je eigen kleinheid uit te stijgen. En dat is nu juist waar Jezus ons toe uitnodigt: om boven 

onszelf uit te stijgen. Om voorbij onze menselijke neigingen en natuurlijke reflexen uit te komen. 

Misschien zelfs boven onze natuurlijke reflex om geweld met geweld te beantwoorden en daardoor 

onschuldige mensen op te offeren. Op het eerste gezicht lijkt het misschien dat Jezus niet veel meer 

leert dan alledaagse wijsheid, die ieder ander ook bedenken kan. Maar als je er langer over 

doordenkt, zie je de radicaliteit ervan. 
 

 

Die krijgt nog een diepere lading met het karakter van deze zondag. Dit is de laatste zondag die nog 

wordt genoemd als zoveelste zondag na Epifanie. Aankomende woensdag begint de 

Veertigdagentijd. Vandaag staat we dus op de drempel van Epifanie naar Veertigdagentijd. Ieder jaar 

weer nodigt de liturgische gang door het jaar je uit om die beweging mee te maken, mee te vieren, 

als het ware op een spirituele manier te verinnerlijken. Jezus is onder ons gekomen, als mens tussen 

mensen, als Een van ons. Even menselijk als wij menselijk zijn, even weerloos als wij mensen, zoals de 

dichter zegt. Dat is Epifanie.  
 

 

En Jezus gaat in deze menselijke wereld van alle tijden, zijn eigen weg. De weg van het lijden, van de 

volgehouden geweldloosheid, de weg van de meeste weerstand. Dat is de Veertigdagen op weg naar 

Pasen. Het ene hangt met het andere samen: Zijn menselijkheid krijgt gestalte in zijn leer en in zijn 

leven. Zijn goddelijkheid licht op, in zijn lijden en in zijn - letterlijk - voorbeeldige menselijkheid. Als je 

dat met elkaar in verband brengt, dan krijgen de woorden die we vandaag overdenken een eigen 

achtergrond en diepgang. Over het fundament waarop je je huis bouwt. Over de volheid van het hart 

waar de mond van overstroomt. Over de boom en de vruchten. Over de balk en de splinter en over 

het vermogen om scherp genoeg te kunnen zien om elkaar werkelijk vooruit te kunnen helpen. Ze 

krijgen hun eigen concretisering in de weg die Jezus zelf is gegaan, de weg van lijden en leven. 
 

 

Geliefde mensen van God: geloven, Jezus navolgen, dat is een leven lang groeien in dat proces. Net 
als Jezus worden die het ons heeft voorgedaan; een regel uit een lied dat we zo dadelijk nog gaan 

zingen. De kerk kan daarbij een enorme steun zijn. Helaas kan ze echter ook soms een hindernis 

daarvoor zijn. Zoals mijn buurvrouw heeft ervaren, en met haar zoveel anderen. Hoe belangrijk is het 

dan dat je door alle bijzaken heen het zicht op Jezus zelf niet verliest.  
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Hoe belangrijk is het dan om te blijven focussen op de weg die hij wijst door zijn onderricht, door zijn 

leven en door zijn sterven en zijn opstanding. Dat geldt misschien voor die mensen die zijn afgeknapt 

op de kerk, maar nog veel meer voor mensen die nog wél in de kerk komen en die nog steeds samen 

kerk willen zijn. En tegelijk: met alle menselijke tekortkomingen waar we ook als kerk onder te lijden 

hebben, met alle moeite die ook ik vaak heb om dat stevige fundament te leggen, om de woorden 

van Jezus niet alleen te horen maar vooral te doen…. Juist vanwege die tekortkomingen en die 

moeite wil ik door de poort van deze tempel, deze kerk naar binnengaan. Want hier komt dat woord 

van Jezus tot klinken. Hier graven we dieper met elkaar.  
 

Hier wordt die vraag telkens weer gesteld: Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan dat wij recht 
doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg? En hier zingen we het ook, als bemoediging en 

inspiratie: Het is de Géést die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft. 

Als we doen wat we zeggen en zeggen en verkondigen wat we doen - dan kan zelfs de kerk een 

plaats worden waar we het leven leren leven. Met elkaar. En in het voetspoor van Jezus Christus, 

onze Heer, onze Leraar en onze Broeder. Zelfs in een wereld, die haar verstand verloren lijkt te 

hebben.  
 

Moge het zo zijn. Amen. 

 

 


