
Kloosterkerk, Den Haag
Lukas 6,36-42 en cantate 'Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ' (BWV 177)

24 juni 2018 – ds Rienk Lanooy

Gebed om ontferming
Hoe verschillend
staan wij
in het leven
de een zegt blij:
ha, de zomer
is begonnen
de ander sombert:
ach, de dagen worden
al weer korter
niemand van ons
in dit huis
is het zelfde
maar er is hier
wel iets
wat ons verbindt
en wat onzegbaar
boven ons uitgaat
het is de stille kracht
van een woord
dat van andere orde is
en de montere bezieling
van muziek
die vergezichten
in zich draagt
voorbij het alledaagse
voorbij onze verschillen
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Al die verschillen
tussen mensen
ze inspireren
en brengen leven
in de brouwerij
maar soms
scheppen zij ook
vervreemding
we ervaren
hoe moeilijk het is
om ons zelf te verstaan
laat staan de ander
en zo kunnen er
– ook de voorbije week -
dingen scheeflopen
we voelden ons
tekort gedaan
het oordeel lag ons
voor in de mond
en vergeving
was niet
waar we aan dachten
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Wat houdt ons
op deze aarde
bij elkaar?
De kringloop
van het geweld
lijkt onverbrekelijk
de vluchteling
is meer probleem
dan mens
en wat werkelijk
van waarde is
wordt versimpeld
tot een simpele rekensom
van wat het kost en opbrengt.
Maar hier
worden wij verbonden
door
andere woorden en waarden
als barmhartigheid
vrijspraak
genade
ze zijn ons vreemd
maar raken tegelijkertijd
aan een diep verlangen
waarvan Gij
de oorsprong zijt
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Bij de lezing: 
De cantate van deze morgen is een koraalcantate. Ze is gebaseerd op het lied 'Ich ruf' zu dir, Herr 
Jesu Christ', en Bach schreef hem voor de 4e zondag na Trinitatis, zo u wilt de 5e zondag na 
Pinksteren. Dat is vandaag. En op het rooster van lezingen staat in de Lutherse traditie tot op vandaag
de lezing uit Lukas 6,36-42 waar Jezus tot zijn leerlingen spreekt.

Preek
Het gedeelte uit het evangelie naar Lukas dat zojuist klonk, lijkt qua opbouw op de cantate van deze 
zondag.

Bach laat de cantate beginnen met een lied, dat door het koor gezongen wordt. Bach zou Bach niet 
zijn als het niet veel meer zou zijn dan dat, maar in de kern draait het om de melodie van het eerste 
vers van het koraal 'Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ'. We zongen het zojuist in de Nederlandse 
vertaling, dus u heeft de melodie al enigszins in de oren. 

In de delen die volgen werkt Bach het koraal dan verder uit, ook al moet je soms goed luisteren om 
de melodie of motieven daaruit te herkennen.
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Lukas doet hetzelfde met de woorden van Jezus uit de Veldrede. Dat is de korte versie van wat bij 
Matteüs de Bergrede heet, en u begrijpt wel waarom die zo heet: Jezus spreekt deze woorden uit op 
het moment dat hij van de berg is afgedaald. En het begint met wat je de koraalmelodie van zijn 
woorden zou kunnen noemen, met datgene waar het om draait. Hij zegt: Wees barmhartig zoals uw 
Vader barmhartig is. En wat dan volgt, is een uitwerking van wat die barmhartigheid behelst. En 
zoals er na de koraalmelodie in de cantate nog vier coupletten volgen, zo volgen er op de oproep om 
barmhartig te zijn vier uitwerkingen: twee verboden en twee geboden. Wat je niet hoort te doen als je
barmhartigheid betracht is dat je oordeelt noch veroordeelt. En wat je wel hoort te doen is dat je 
vergeeft en geeft.

Maar ja, en dan, want hoe mooi de structuur ook is, hoe raakt deze barmhartigheid nu aan je leven? 
Want hier wordt nogal wat gevraagd. Niet oordelen, niet veroordelen, vrijspreken en geven. Kan ik 
dat wel, barmhartig zijn als de Eeuwige zelf, kan ik dat, al zou ik me beperken tot een van de vier. Of
zijn ze me te machtig?

Nu ja, wat altijd 'goed' (tussen aanhalingstekens) heeft gewerkt en ook altijd is gedaan, is: het 
speelveld kleiner maken. Dan gelden deze woorden van barmhartigheid wel, maar niet overal: ze 
waren bijv. voorbehouden aan de geestelijkheid of de kloosterorde. Of: ze gelden wel in het 
huisgezin, maar niet in de politiek, je mag er wel je persoonlijke budget op afstemmen, maar niet de 
economie, ze betreffen wel je omgang met collega's, maar niet de (inter)nationale rechtsorde. 
Begrijpelijk, want op zo'n kleiner speelveld wordt de barmhartigheid een stuk hanteerbaarder.

En toch heb ik het vermoeden dat de strekking van wat Jezus hier door de pen van Lukas heen zegt, 
niet is dat je uitsluitend voor een beperkt terrein van je leven een hanteerbaar setje regels krijgt die de
kortste weg vormen naar een gelukkig en succesvol leven. Dan ontdoe je hen nl. van hun schurende 
karakter en passen ze bij voorbaat in een overzichtelijk bestaan waar ze niemand meer werkelijk 
uitdagen, prikkelen of provoceren. Kijk, u zult straks horen dat de cantate begint met een uitroep: 'Ich
ruf' zu dir, Herr Jesu Christ, ich bitt, erhör mein Klagen'. Hier roept iemand, hier klaagt iemand dat 
hij het niet redt, dat het teveel is, te moeilijk, te ingewikkeld om, zoals de laatste zinnen van het 
eerste couplet zeggen: mijn naaste tot nut te zijn en vast te houden aan uw Woord. Is dat niet een 
eerlijker, opener reactie op die woorden die vragen om zo barmhartig te zijn als God zelf. Dat je eerst
zegt: ja, is dat niet wat veel gevraagd? Ik ben immers onze lieve Heer niet, hoe zou door mij ooit de 
hemel op aarde kunnen komen?

Maar wat zo vreemd is: wij zijn niet alleen onze lieve Heer niet, en voor velen is zijn naam ook een 
loze kreet geworden, en we herkennen soms ook wel de aantrekkingskracht van die gedachte, maar 
van de weeromstuit zijn wij het nu vaak zelf die onszelf deze lasten opleggen. Wees dan barmhartig 
zoals je eigenlijk zelf vindt dat je barmhartig zou moeten zijn. Wees dan barmhartig zoals je overal 
om je heen mensen het beter ziet doen dan jij het doet. Wees dan nog wat aardiger, beter, mooier, 
minder oordelend, handiger, vrijgeviger, vergevingsgezinder, creatiever zoals al die anderen zijn. En 
ook al weet je dat ze het niet zijn, we bieden tegen elkaar op en zoeken én niet zelden overschrijden 
de grenzen van wie we zijn en wat we kunnen om alle ballen in de lucht te houden en te voldoen aan 
het perfecte plaatje. En ik besef: ik doe er ook aan mee door wat ik in mijn hoofd allemaal denk en 
vindt van een ander en mezelf, tot aan het inruimen van de vaatwasser toe. Want ook daarvan vind ik
dat er eigenlijk niemand is die dat zo efficiënt kan als ik. (we zijn als de monnik die de eerste prijs in 
de wedstrijd om bescheidenheid had gewonnen)

Ja, als het de Eeuwige zelf niet meer is die iets van ons vraagt dan zijn we zelf de vragende partij 
geworden. En als we merken dat we dat niet redden, zijn er overal boeken, stappenplannen en 
verandertrajecten, om het anders te doen. Maar soms lijkt het alsof die ook weer deel uitmaken van 
de cultuur die telkens maar weer vraagt om het voortouw te nemen over je bestaan, om jezelf aan te 
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pakken, om jezelf aan te roepen en aan te klagen en het anders te doen. In een moderne versie zou de 
cantate niet meer beginnen met de uitroep 'Ich ruf zu dir', maar met: 'Ich ruf zu mir...'

En precies daarin: in dat verschil van die ene letter, tussen 'Ich ruf zu dir' of 'Ich ruf zu mir' ligt de 
betekenis van het evangelie van deze morgen. Want in de eerste zin van de evangelietekst, in de 
koraalmelodie van deze woorden, zit niet alleen een oproep om iets te doen, barmhartig te zijn, maar 
er staat bij: om barmhartig te zijn zoals jullie Vader barmhartig is. En dat is belangrijk, want dat 
vraagt van je om niet als een dolle barmhartig te zijn, nooit te oordelen, altijd maar te vergeven, altijd
maar te geven, maar om eerst stil te staan en je af te vragen: op welke manier is die Vader eigenlijk 
barmhartig? En dan moeten we misschien wel zeggen: het gaat die vader niet om een barmhartigheid
die streeft naar perfectie, die nooit goed genoeg is en altijd beter kan. Het gaat die Vader niet om een 
onbarmhartige barmhartigheid, die eist dat je nooit oordeelt en altijd vergeeft. Het gaat die vader nu 
juist om barmhartigheid t.a.v. mensen die beseffen en aanvaarden dat ze niet perfect zijn. Die in al 
hun pogingen om het zo goed als mogelijk te doen, merken dat ze het soms gewoon niet halen. Dat 
de eisen die ze aan zichzelf stellen soms onhaalbaar zijn, en die er om die reden een potje van maken.
Zoals in het verhaal van de verloren zoon, de vader op de uitkijk staat zoekend naar zijn zoon die het 
niet heeft gered, en met hangende pootjes terugkeert naar huis.

Dat te zien, dat barmhartigheid geen harde eis is, maar juist al die eisen die wij aan onszelf en de 
ander stellen relativeert en zoekt naar menselijkheid, dat is wat deze woorden ons vanuit een andere 
werkelijkheid dan de onze te zeggen hebben. Ze zijn nodig om de balk uit ons eigen oog, te 
verwijderen zodat we weer zien waar het vandaan komt en waar het op aan komt als het gaat om de 
barmhartige barmhartigheid. Uiteindelijk komt die van de Vader, wordt ze ons aangereikt, is ze, om 
het maar eens klassiek en met de cantate te zeggen: 'genade'. Verleih mir Gnad...

En pas als die barmhartigheid in deze relativerende zin ons heeft bereikt, komt er ook ruimte om met 
mededogen te kijken naar de ander met zijn of haar splinter in het oog, want ook die ander is niet 
perfect. Dan komt er ruimte om ons oordeel op te schorten, ook al ligt het ons voor in de mond 
bestorven, om ons niet als rechter op te werpen en de dader voor altijd met zijn daden te 
vereenzelvigen, om vrij te spreken wie ons kwellen en te geven van wat we in overvloed hebben. 
Toen de schrijver Stephan Sanders die op latere leeftijd Rooms-katholiek werd, belijdenis deed, 
vroeg de diaken aan hem: denk je dat je er een beter mens van wordt? En hoewel die vraag natuurlijk
moeilijk te beantwoorden is, zeker door jezelf, vertelde Sanders dat hij meer mededogen heeft met 
anderen dan vroeger. 'Barmhartigheid', zo zei hij, 'heeft een betekenis gekregen' (Zonderop, p.29).

U hoort wel dat Sanders niet antwoordt dat hij een beter mens is geworden. Dat zou onmiddellijk iets
van hiërarchie en competitie hebben aangebracht, en dat is waar het bij barmhartigheid nu juist niet 
om draait.

Wie barmhartig is zoals de Vader barmhartig is, is niet beter, die is barmhartig; voor zichzelf, voor 
een ander, voor de wereld.

bronnen:
Joseph A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke, New York: Doubleday 1985
Huub Oosterhuis / Alex van de Leusden, Het evangelie van Lukas, Vught: Skandalon 2007
Yvonne Zonderop, Ongelofelijk: Over de verrassende comeback van religie, Amsterdam: Prometheus 2018
Lotje van den Dungen, 'We gaan ten onder aan perfectionistisch gedrag', Trouw 23 juni 2018

3



Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Wij danken u 
voor woorden
die niet in ons 
zouden zijn opgekomen
als we hen niet ontvangen 
hadden
in een huis als dit.
Wij danken u
voor het woord
barmhartigheid
dat 
als het wordt gespeld 
en gedaan
mensen bevrijdt
van alles
wat hen soms zo 
onmogelijk veeleisend maakt
voor zichzelf 
en voor anderen
en dat hen bekleden wil
met de mantel der liefde.

Laat die barmhartigheid
in ons zijn
die ook in Jezus zelf was
en in al die mensen
die hem hebben gevolgd
bewust of onbewust.

Wij bidden voor hen
die lijden
onder de harteloosheid
van hun naasten
aan wie brood
onderdak
en goede zorg
wordt onthouden
aan wie
geen aandacht
geen bemoediging
wordt gegeven
en de eerbied
voor hun mens-zijn
wordt onthouden.

Voor dolende vluchtelingen
hopeloze gedetineerden
misbruikte kinderen
bidden we
en voor hen
die in stilte 
en eenzaamheid 
lijden
aan wat niet zichtbaar is
maar niettemin
hun leven bepaalt. 

Wij noemen de naam van...
en delen in de zorg
om haar welbevinden
zoals we in stilte 
willen delen 
in de zorgen
het verdriet
maar ook de blijdschap 
van hen die ons dierbaar zijn...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift
over te maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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