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1 Ter overdenking

Bij MaTTheüs 5:17-26

Dit stukje is een onderdeel van de Bergrede. Jezus zit op een 
berg met zijn leerlingen en veel andere mensen om zich heen en 
geeft uitleg.

Meestal deden de rabbi’s dit in de synagoge, maar Jezus gaat naar 
de mensen toe. En de mensen zijn van heinde en verre gekomen, 
uit alle windstreken, om naar hem te luisteren. Hij laat een nieuw 
geluid horen, hij neemt de mensen serieus en is met ze begaan. 
Maar hij maakt ook meteen zijn positie duidelijk: hij is niet van plan 
om de wet te veranderen of af te schaffen. Hij wil de wet juist graag 
vervullen, vol, volledig te maken. De geboden naar de mensen toe 
brengen, ze toepasbaar maken in het gewone leven, niet naar de 
letter maar naar de geest.

‘Jezus tijdens de Bergrede’ door Gillis Mostaert (Antwerpen, 1580).



De Ark         jrg 20  nr 4

2

Gerechtigheid neemt hierbij een grote plaats in. Jullie gerechtig-
heid moet groter zijn dan die van de Schriftgeleerden en Farizeeën, 
zegt Jezus tegen zijn toehoorders. Gerechtigheid begint met het 
volgen van de geboden. Want al is het een enorm woord, het gaat 
erom dat mensen tot hun recht komen. Het gaat niet om de let-
ter van de wet, maar om een nieuwe manier van samenleven in de 
geest van de wet. Die reikt dieper dan de letter. Die nieuwe manier 
van samenleven heeft alles te maken met het Koninkrijk van de he-
melen.

‘Je zult niet moorden’ is misschien wel het bekendste gebod uit de 
Thora. Het is bijna en natuurwet. Wie een ander doodt, moet zich 
verantwoorden. Jezus radicaliseert dit gebod in de geest van de 
wet: alleen al het feit dat je boos bent op je broeder of zuster zal 
je moeten verantwoorden. Als je boos of haatdragend bent, dan 
zie je de ander niet meer zoals hij of zij is. Blind van woede ben je 
jezelf niet en mis je je doel als mens. We kennen allemaal het ver-
haal van Kaïn en Abel. Dat begint met woede en eindigt in moord 
en doodslag.
Ook verbaal geweld wordt in verband gebracht met dit gebod. 
Scheld een ander niet uit voor leeghoofd, dwaas, of wat dan ook, 
het maakt het leven van die ander tot een hel. Schelden doet geen 
zeer, zegt men weleens, maar wie het ondergaat, weet wel beter.
De toespitsing van ‘niet moorden’ tot ‘niet boos zijn’ tot ‘niet schel-
den’ is heel actueel in deze tijd waar mensen de social media mis-
bruiken om anderen uit te schelden en zelfs te bedreigen.

Wanneer je een geschenk, een offergave aan God brengt, moet je 
een zuivere verhouding met anderen hebben. Zelfs als je broeder 
of zuster iets tegen jou heeft, kun je je beter eerst maar met hem 
of haar verzoenen. Misschien ben je zelf niet meer boos, maar is 
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die ander boos op jou. Je verhouding met de Ander heeft alles te 
maken met je verhouding met anderen. Dat dit veel vraagt van 
een mens zien we heel duidelijk in de protesten tegen racisme, 

discriminatie en achter-
stelling. Terwijl wij ons 
er misschien niet zo van 
bewust zijn is er wel nog 
steeds een hele grote 
pijn bij mensen met een 
andere huidskleur, ande-
re afkomst of religie. Ook 
al is de slavernij al zo lang 
afgeschaft en voor ons 
iets uit een ver verleden, 
er zijn nog steeds men-
sen die daaronder lijden.

Door de uitleg van Jezus 
krijgt dit gebod een veel 
grotere reikwijdte. Heb 

je een tegenstander of een tegenpartij in je leven, denk dan niet 
te snel dat je het recht aan jouw kant hebt. Daar kan een rechter 
– God of mens – weleens heel anders over denken. Leg daarom 
geschillen bij. Zolang je in gesprek blijft kan de zaak misschien nog 
wel opgelost worden. En laat vooral de ander tot zijn of haar recht 
komen. Elkaar de ruimte geven, dat zou de leidraad in je leven en in 
de gemeente moeten zijn.

Marjolein Peters
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2 kerkdiensTen & agenda

Wilt u een kerkdienst bijwonen en heeft u vervoer nodig?
Neem dan contact op met Marjolein Peters:
T 0162 47 03 24
E marjolein.peters.mathijsen@planet.nl

diensTen

 30 augustus Het Klooster Bavel 11.00 uur
   Afscheidsdienst
   ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen
 13 september Het Klooster Bavel 11.00 uur
   dhr. F. van Berkum
 4 oktober Het Klooster Bavel 11.00 uur
   ds. G.A. Reinhold-Scheuermann

agenda

 10 september Bijbelkring
 8 oktober Bijbelkring
 11 februari Bijbelkring

bovenzaal
Het Klooster Bavel
14.00 uur}
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3 van de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde via Zoom op 8 juli. We hebben de 
wens uitgesproken om na het vertrek van Akke-Clara toch wel 
graag een nieuwe predikant te willen hebben.

Verder kwam de afscheidsdienst van onze huidige predikant ter 
sprake, zie hiervoor de kerkdiensten.
De Startzondag op 13 september is ook besproken. Zie hiervoor el-
ders in dit blad. We hopen van harte dat dit door kan gaan, zo niet 
dan hoort u dit tijdig van ons.

Van de ADS kwam het verzoek om een donatie aan de Mennonite 
World Council ter bestrijding van de corona gevolgen in landen 
die veel minder middelen hebben dan wij. Landen op het Zuidelijk 
Halfrond die te maken hebben met conflicten, vluchtelingenpro-
blematiek en een zwakke economie. Vooral in de gezondheids-
zorg, infrastructuur en voedselvoorziening is er grote nood en de 
gevolgen zijn desastreus. De ADS heeft aan de MWC een bedrag 
van € 50.000,- ter beschikking gesteld om onze doopsgezinde zus-
ters en broeders in nood te helpen. De hoop is dat de Nederlandse 
gemeenten samen dit bedrag willen verdubbelen. Wij hebben daar 
graag gehoor aan gegeven en hebben € 500,- overgemaakt.
De volgende vergadering is gepland op 11 augustus.

Marjolein Peters, secretaris
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4 hersTarT oecuMenisch covenTry 
MiddaggeBed

Nu de lockdown weer wordt versoepeld, wordt ook het 
oecumenisch middaggebed weer hervat op de vrijdagmiddag
om 12:30 uur. Voorlopig afwisselend in de Grote Kerk en de 
Lutherse Kerk.

Vrijdag 24 juli starten we in de Lutherse Kerk, vanwege andere ac-
tiviteiten in de Grote Kerk. Op 31 juli zijn we ook daar. Vervolgens is 
op 7, 14 en 21 augustus het middaggebed in de Grote Kerk. Van 28 
augustus t/m 30 oktober is het middaggebed weer in de Lutherse 
Kerk. De coronavoorschriften gelden vanzelfsprekend. De inten-
ties uit het intentieboek in de Stiltekapel van de Grote Kerk en het 
gebed voor Vrede en Verzoening zullen weer weerklinken in een 
korte meditatie.
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De Stiltekapel in de Grote Kerk is niet toegankelijk (vanwege slui-
ting van de Grote Kerk) van 19 t/m 31 juli, 28 en 31 augustus t/m 8 
september en van 26 t/m 30 oktober.

NB: Kijk voor actuele info ook op www.raadvankerkenbreda.nl.

Namens de Raad van Kerken Breda, Victor Witter

5 BijBelkring

Beste mensen, na zovele 
maanden van Bijbelse stilte 
willen we in september weer 
met elkaar spreken over de 
Bijbel. We gaan dat doen op 
gepaste afstand van elkaar en 
op ‘neutraal’ terrein.

Op de tweede donderdagmiddag van de maand komen we om 
14.00 uur bij elkaar in het Klooster te Bavel. Daar mogen we net 
als de leerlingen gebruik maken van de bovenzaal. Anneke zal ons 
weer door de verhalen loodsen en uzelf weet natuurlijk ook het 
nodige te verhalen.
U kunt de volgende data alvast in uw agenda noteren: donderdag-
middag 10 september, 8 oktober en 11 november. 

Tot ziens voor een levendig gesprek in de bovenzaal in het Klooster 
te Bavel.

Frans van Berkum
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6 sTarTzondag 2020

Op 13 september willen we, als de omstandigheden het toelaten, 
het seizoen 2020-2021 starten.

We beginnen met een kerkdienst in Het Klooster in Bavel, waarin 
Frans van Berkum voorgaat. Na de koffie begeven we ons naar Oos-
terhout, naar Museum Oud Oosterhout. Daar genieten we eerst 
van de lunch bij Bregje en bezoeken daarna het museum.

Er is een buitengedeelte waar van alles te zien is en een binnenge-
deelte. En de naam zegt het al: oude(re) gebouwen in miniatuur uit 
Oosterhout, maar ook oude ambachten en hoe de mensen vroe-
ger leefden. Voor velen van ons nog wel herkenbaar. Om ongeveer 
15.00 uur sluiten we de dag af met een kopje thee.

Als u een museumjaarkaart hebt, neem die dan mee want dan is uw 
bezoek aan het museum gratis. Na de dienst zal één van de collec-
tes bestemd zijn ter bestrijding van de kosten van deze dag.
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U kunt u opgeven tot 9 september bij het secretariaat:

T 0162-470324 of
E marjolein.peters.mathijsen@planet.nl

gefeliciTeerd jarigen!

15 aug – dhr. J. van Harskamp

16 aug – mevr. G.J. Venemans-de Wilde

20 aug – mevr. M.L. du Rieu

1 sept – dhr. M.J. van der Waaij

1 sept – dhr. D. Peters

22 sept – dhr. G.S. Schaafsma

26 sept – dhr. K.J. van Hilten
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7 verhaal uiT deze Tijd 
in relaTie ToT joB

Er was eens een heel klein onzichtbaar wezentje. De mensen 
noemden hem Ko. Hij verlangde er naar tot leven te komen, 
maar daarvoor had hij wel voedsel nodig.

Dieren en mensen zouden 
hem dat voedsel kunnen 
leveren. Dat lukte steeds 
niet. Toen, in 2019 op een 
dag in China eindelijk beet! 
Hij sprong van de ene 
mens op de andere over! 
Ko breidde zich in die men-
sen uit. Dat die mensen het 
daardoor benauwd kregen 
en uiteindelijk niet meer 

konden ademen, dat deerde hem niet. Hij, Ko, kwam tot léven. Hij 
reisde in auto’s en in vliegtuigen. Wat de mensen al niet uitgevon-
den hadden voor hij ter wereld kwam! Geweldig! Mensen maakten 
Ko’s razendsnel over de wereld gaan mogelijk! Hij kwam in dan-
sende, zingende, feestvierende en thuis zittende mensen terecht. 
Hij werd wereldberoemd. Overal in kranten en TV shows klonk zijn 
naam. Hij voelde zich veroveraar van de wereld.

Op een dag lukt het Job om Ko te vangen. Job bekijkt hem onder 
een microscoop. Hij is zo klein. Met je gewone ogen kan je hem niet 
zien. Job vindt Ko lijken op een ronde kroon, een bal met allerlei 
zuignappen rondom. Een kroon? Wil deze Ko de wereld naar zijn 
kroon zetten en anderen van de troon stoten? Ko is mooi om te 
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zien en groeit onder de mensen als kool. Maar wat hij Job aandoet 
is verschrikkelijk. Jobs hele familie wordt ziek van Ko, ze krijgen het 
benauwd en sterven.

Alle mensen op aarde worden bang. Gaan elkaar mijden. Want als 
je elkaar aanraakt kan Ko mooi van de een naar de ander oversprin-
gen. Daarin is hij een meester! Kinderen mogen niet meer naar 
school en niet meer met hun vriendjes spelen. Samen zingen, mu-
ziek maken, dicht op elkaar zitten. Ko, de wereldveroveraar, maakt 
het onmogelijk.

Job denkt: een onzichtbaar wezen dat de wereld totaal in zijn macht 
heeft. Dat kan toch niet waar zijn! Jobs vrienden zeggen: mensen 
zijn toch de heersers op aarde! Waarom sterven al die mensen door 
Ko? Waarom heeft God Ko geschapen? Waarom en hoe is Ko in het 
leven van de mensen gekomen? Worden de mensen ergens voor 
gestraft? Job vraagt het aan God. Maar op het ‘waarom’ krijgt hij 
geen antwoord. Zouden mensen daar zelf een antwoord op moe-
ten vinden?

Ergens diep in zich weten de mensen dat Ko niet de heerser over 
de aarde is. Maar zolang Ko over de aarde heerst voelen mensen 
zich ellendig en onzeker. Onzekerheid roept spanningen op. Men-
sen vormen groepen, gaan protesteren. Een oud Romeins recept 
wordt tevoorschijn gehaald: brood en spelen wordt er geroepen, 
dat brengt rust.

Opeens spelen ook getallen een grote rol. Was het niet ooit een 
Griekse droom dat alles door waarneming begrijpelijk zou wor-
den, door in een logische volgorde kennis aan kennis toe te voe-
gen? Mensen denken: door de inspanning van velen komt er vast 
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genoeg kennis over Ko. Meer 
en meer kennis dan kunnen 
we hem overmeesteren en 
kunnen we gewoon weer ons 
gang gaan en onszelf de kroon 
weer opzetten. Anderen zien 
veranderingen. Ervaren de stil-
te. Bergen worden zichtbaar. 
Vogels hoorbaar. Mensen zien 
naar elkaar om, verlangen er 
naar elkaar te omhelzen.

Job heeft niemand meer om te omhelzen. Ook brood en spelen 
lossen zijn diepste vragen en verlangens niet op. En al die bere-
keningen? Mensen worden knapper en knapper in het ontcijferen 
van cellen. Maar zei Einstein al niet: ‘hoe meer ik weet, hoe meer ik 
besef dat ik niet weet?’

Dan eindelijk tussen al die reacties van mensen door hoort Job 
Gods stem, die zegt: Ik spreek mijn woord tot jou Job. Zie de duize-
lingwekkende kosmos met alle levende wezens, die Ik geschapen 
heb en in mijn handen houdt. Jij, Job, mens, bent daar onderdeel 
van. Kun jij de kosmos in al zijn diversiteit en complexiteit maken? 
En Job, die met al zijn vragen naar het ‘waarom’ blijft zitten, ervaart 
opeens ten diepste Gods nabijheid in de ontzagwekkende schep-
ping. Dat God hem, kleine mens in die ontzagwekkende schepping 
aanspreekt en nabij is, dat geeft hem troost en moed om het lijden 
te doorstaan en verder te leven.

Tot zover dit verhaal, Ineke Reinhold-Scheuermann


