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Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 1:12-18, Efeziërs 2:13-22 en Matteüs 25:31-40 

Oecumenische dienst in het kader van de gebedsweek voor de eenheid 

(ds. Simon Dingemanse, 15 januari 2023, Buurtkerk Noordwijk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Wat mooi dat we weer even verzameld zijn als rooms-katholieke parochianen en protestantse 

gemeenteleden en dat we zo even iets laten zien wat Paulus schrijft in zijn brief aan de 

Efeziërs, namelijk dat we in Jezus Christus één bouwwerk vormen waarvan Hij de hoeksteen 

is… 

 

Natuurlijk zijn er verschillen in traditie en kerkstructuur, maar het meest wezenlijke is die 

hoeksteen waarop onze kerk gebouwd is…waarop de wereldwijde kerk gebouwd is…want dat 

is ook het mooie van deze zondag voor de eenheid van de christenen…dat de hele wereld in 

het vizier is en wij een deel van onze viering hebben ontvangen uit Minnesota in 

Amerika…van mensen met een heel andere levensgeschiedenis en achtergrond, maar bij wie 

die hoeksteen ook de drager is van de kerk daar… 

 

Het woord oecumene is afgeleid van het Griekse oikoumenè en dat betekent wereld of 

‘bewoonde aarde’…vandaar dat je bij oecumene niet alleen maar moet denken aan 

plaatselijke samenwerking en over je kerkgrenzen heen kijken, maar ook aan over de 

landsgrenzen heen kijken… 

 

En vandaag komt dat wereldwijde en plaatselijke heel mooi bij elkaar…de christenen in 

Minnesota gaven van uit Jesaja 1 waarmee we vanmorgen begonnen aan deze oecumenische 

viering het thema ‘Doe goed, zoek recht’… en voor de nadere uitwerking kozen ze de werken 

van barmhartigheid die we daarnet in Matteüs 25 hoorden…zo krijgen we uit Amerika een 

voluit diaconale invalshoek aangereikt… 

 

En dat is precies wat in Noordwijk ook al aardig uit de verf komt…de parochie en de 

protestantse gemeente werken op een goede manier samen op diaconaal gebied, denk aan het 

samen optrekken bij het project ‘Schuldhulpmaatje’ en bij het klaarmaken en rondbrengen 

van kerstpakketten en kerstattenties vorige maand… 

 

Je kunt wel verschillen hebben in de geloofsleer die hardnekkig kunnen zijn zoals het punt dat 

gezamenlijk eucharistie vieren nog een probleem is, maar gelukkig is een gezamenlijke 

aanpak van het diaconale delen dat hoort bij de maaltijd van de Heer juist géén 

probleem…’Doe goed en zoek recht’ is iets waarin je totale eenheid kunt vinden…niet alleen 

als gezamenlijke kerken, maar ook met niet-kerkelijke organisaties zoals vluchtelingenwerk 

of voedselbank… 

 

Matteüs 25 bepaalt ons daarbij…nu hebben we de gelijkenis over de schapen en bokken die 

Jezus daar vertelt maar voor de helft gelezen, namelijk alleen de positieve helft die eindigt 

met de woorden ‘zoveel je gedaan hebt aan een van mijn minste broeders en zusters, dat heb 

je aan mij gedaan’…de tweede negatieve helft van Jezus’ spiegelverhaal die eindigt met de 

woorden ‘zoveel je níet gedaan hebt aan een van mijn minste broeders en zusters, dat heb je 

ook níet aan Mij gedaan’ hebben de christenen in Minnesota weggelaten… 

 

Waarom weet ik niet, maar het zou kunnen dat ze alle nadruk op de positieve kant wilden 

leggen… zonder de dreigende taal dat als je je naaste links laat liggen, dat je dan je leven 



2 

 

verspeelt…en dat negatieve is ook niet een echt goede motivatie, vindt u wel?...dat je denkt: 

nou ja, ik zal mijn buurman toch maar even helpen, want anders loopt het slecht met me af… 

 

Nee, het gaat juist om een grondhouding die niet gebaseerd is op angst maar op liefde en 

barmhartigheid…want dat is ook de grondhouding van Jezus zelf…je zou vanuit het 

kerstevangelie Jezus de vleesgeworden liefde en barmhartigheid van God kunnen 

noemen…Gods vleesgeworden empathie en solidariteit met mensen die in allerlei opzichten 

tekort komen…en in de thora en profeten van Israël worden de mensen die tekort komen altijd 

samengevat in de drieslag ‘weduwe, wees en vreemdeling’…want juist die drie liepen in die 

tijd het grootste risico rechteloos te worden en tussen wal en schip te raken…  

 

En die vleesgeworden liefde en barmhartigheid gaat zelfs zover dat Jezus zijn leven over had 

voor de mensen…’Hij heeft met zijn dood zelfs Joden en niet-Joden verenigd’, schrijft 

Paulus…over oecumene gesproken…’Hij verzoende door het kruis beiden in één lichaam met 

God’…Gods vereenzelviging met mensen is dus zo ongelooflijk radicaal, dat het mensen wel 

móet samenbinden…samenbinden in een empathisch leven…een leven uit liefde en 

barmhartigheid, een leven in vrede met elkaar… 

 

En daarom begint Jezus zijn gelijkenis denk ik ook met die positieve insteek…met mensen 

die goed doen en recht zoeken…en dat hoeven helemaal geen parochianen en gemeenteleden 

te zijn, nee dat kan ook uw en jouw ongelovige buurman en buurvrouw zijn…nou ja, 

ongelovig kunnen we ze natuurlijk niet noemen… zij geloven immers in goed doen en recht 

zoeken en niet in het cynisme van ‘ieder voor zich en God voor ons allen’… 

 

Het is wel goed om te beseffen dat de empathie en solidariteit van Jezus zelf ook een centrale 

rol speelt in zijn verhaal…de koning, dat is Jezus zelf, zegt immers: ‘ík leed honger en jullie 

hebben me te eten gegeven…ik leed dorst en jullie gaven mij te drinken…ik was vreemdeling 

en naakt en ziek en gevangen en jullie hebben naar mij omgezien’… 

 

En dan zeggen de mensen die goed deden en het recht zochten: maar wanneer hebben we u 

dan zo gezien?...we kunnen ons dat helemaal niet herinneren…met andere woorden: u was 

voor ons helemaal niet op die manier in beeld…wel die mensen in nood, maar u niet…of 

anders gezegd: we deden dat niet omdat we zo gelovig wilden zijn, maar omdat er 

barmhartigheid en recht gedaan moest worden…   

 

Maar dan zegt de koning, dus Jezus zelf: ‘wat je aan één van deze minsten hebt gedaan, dat 

heb je aan Mij gedaan’…kijk, dat is totale vereenzelviging…dat is empathie in zijn hoogste 

vorm…dat je in de plaats van die ander gaat staan en dan voelt en ervaart wat die ander 

overkomt… 

 

En het is precies die diepe empathie die de mensen in Jezus’ gelijkenis ertoe beweegt om 

goed te doen en het recht zoeken… 

 

En door dit positieve deel van de gelijkenis te kiezen, willen de christenen in Minnesota – die 

deels afstammen van tot slaaf gemaakte voorouders en dus heel goed weten wat kwaad en 

onrecht is – willen die christenen ons aansteken met die diepe empathie…en ze onderstrepen 

dat dan nog eens door te wijzen op de goddelijke liefde en barmhartigheid van Jezus zelf… 

 

En dan is natuurlijk de onontkoombare vraag: willen wij dat?...willen wij ons laten aansteken 

met die empathie?...we zitten momenteel met een griepvirus waarmee mensen elkaar 
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aansteken, waardoor het een epidemie is geworden, maar wil je je laten aansteken door dat 

hoopvolle geestelijke virus dat naastenliefde en barmhartigheid en gerechtigheid heet: dat je 

je wilt verplaatsen in de positie van je naaste die tekort komt?...dat zou natuurlijk een pracht 

van een epidemie kunnen veroorzaken… 

 

Je zag iets van die epidemie, toen in Nederland er plaats gemaakt werd voor 80.000 

Oekraïense vluchtelingen…en je ziet er helaas weer wat minder van als het gaat om opvang 

van vluchtelingen uit Syrië of Jemen of andere plaatsen waar het ook verschrikkelijk is om te 

leven…gelukkig zijn er ook mensen die zich voor hen inzetten, maar het is verder weg en dan 

wordt ‘je verplaatsen in de positie van de ander’ blijkbaar lastiger… 

 

Ook voor de Nederlandse regering die worstelt met de asielvraag van veel mensen, ook in 

verband met gezinshereniging…des te meer reden om als kerken de handen ineen te slaan en 

steeds weer je blik te scherpen op hen die tekort komen…misschien moeten we bijvoorbeeld 

in samenwerking met de Stichting Welzijn van de gemeente als katholieke 

geloofsgemeenschap en protestantse gemeente in Noordwijk wel warmteplaatsen inrichten… 

 

Dat naast het Trefpunt en de Wieken zo nodig ook de Vinkenhof en de mooie ruimte naast de 

Maria ter Zeekerk opengesteld worden om warm te kunnen zitten of te werken, zodat de te 

hoge energielasten je niet de das omdoen…ik noem maar iets… 

 

Diaconale oecumene…samen goed doen en het recht zoeken…daar begint het mee…en dan 

daarvanuit verder de saamhorigheid uitbouwen. Amen. 

 

 

  

 


