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Matteüs 18:15-20

WELK VERHAAL LEZEN WE?

Jezus vertelt zijn toehoorders wat
zij moeten doen als hun broeder of
zuster tegen hen zondigt: aanspreken
onder vier ogen, aanspreken met
getuigen en als het echt niet anders
kan ‘hen behandelen als tollenaars of
heidenen’.

Eén probleem, twee mogelijkheden
Stel dat iemand jou iets aandoet. Iets
waardoor de relatie tussen jou en die
ander beschadigt. Wat moet je dan doen?
Grofweg zijn er twee mogelijkheden:
je laat elkaar los of je houdt elkaar
vast. Jezus kiest in eerste instantie voor
vasthouden. In tweede instantie ook en in
derde instantie ook. Pas als dat allemaal
niet helpt, is er een andere mogelijkheid.

Wat voorafging
Matteüs 18 begint met de vraag van
Jezus’ leerlingen wie de grootste is in
het Koninkrijk van de hemel. Daarop zet
Jezus een kind in het midden. Hij legt
uit dat zijn leerlingen moeten ‘worden
als een kind’. En hij verbindt daar
meteen een waarschuwing aan: breng
kleine mensen niet van de goede weg
af. Daarna vertelt Jezus over een herder
die een schaap kwijt is – hij zoekt net zo
lang tot hij dat ene dier weer gevonden
heeft. Zoals die herder gehecht is aan
zijn schaap, zo is God gehecht aan ‘deze
kleine mensen’.
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En jij?

Lees verder!

In onze lezing is de vraag: En jij? Wat
voor herder ben jij? Lijk je op die herder
die er alles voor over had om zijn kudde
bij elkaar te houden? Jezus zet in met de
situatie: Stel dat een van je broeders of
zusters tegen je zondigt. In het Grieks
staat er alleen ‘broeders’; dit woord wordt
vaak gebruikt om medegelovigen aan te
duiden. Wat als een van je medegelovigen
iets verkeerd doet? Je zou kunnen zeggen
dat diegene dan lijkt op een schaap dat
zijn eigen weg kiest. Wat doe jij dan om
de band te herstellen?
In sommige oude handschriften
ontbreken in vers 15 de woorden ‘tegen
je’. Als die woorden worden weggelaten,
zou het over meer soorten zonde kunnen
gaan. Maar de oplossing die Jezus geeft,
lijkt toch vooral gericht op onderlinge
problemen.

Eigenlijk is de lezing van vandaag te kort.
We stoppen na vers 20 en moeten dan
een hele week wachten voordat we vers 21
en verder lezen. Eigenlijk is dat jammer,
want Petrus stelt een mooie vraag over
wat Jezus net verteld heeft. ‘Hoe vaak
moet je iemand vergeven?’ Het antwoord
van Jezus: ‘Zeventigmaal zeven’. Waarom
dat zo is, maakt Jezus duidelijk met een
verhaal. Maar daarover volgende week
meer… Jezus vertelt wat je kunt doen als
iemand je iets heeft aangedaan. Je hoeft
niet meteen allemaal anderen erbij te
betrekken; spreek eerst diegene zelf aan.
Hoe groot maak jij het?

Drie stappen
Jezus vertelt zijn leerlingen over drie
stappen die kunnen helpen om iemand
te veranderen in zijn gedrag: persoonlijk,
met twee getuigen of ten overstaan van
de hele gemeente. En als dat allemaal niet
helpt? ‘Behandel hen dan zoals je een
heiden of een tollenaar behandelt’, zegt
Jezus. Dat klinkt niet best. Hoewel… Hoe
behandelde Jezus de tollenaars en de
heidenen ook alweer?
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Kindermoment in de dienst
Voordat de kinderen naar hun eigen
ruimte gaan, kunt u het volgende
verhaaltje vertellen.
Blaadjes
Mevrouw Hogepoot en meneer Langeteen
hadden ruzie.
Het was echt een erge ruzie. En het ging
over… blaadjes.
Dat zit zo: mevrouw Hogepoot heeft een
boom. Toen het ging waaien, kwamen
er blaadjes in de tuin van meneer
Langeteen. Hij boos natuurlijk, dat begrijp
je. Hij gooide de blaadjes terug over
de schutting en riep er boze woorden
bij. (‘Schuttingtaal’ noemen ze dat.) De
blaadjes kwamen tussen het schone
wasgoed van mevrouw Hogepoot. Zij boos
natuurlijk, dat begrijp je.
Maar nu is het gelukkig weer opgelost.
Over, fini, voorbij, vrede. De storm is
overgewaaid, in de tuin van Hogepoot en
Langeteen. Hoe dat komt? Dat weet ik niet.
Op de een of andere manier hebben ze
hun ruzie bijgelegd. Kun jij bedenken hoe
ze dat gedaan hebben?
Laat de kinderen en volwassenen in de
kerk reageren op de vraag uit het verhaal.
Vertel daarna dat de lezing van vandaag
gaat over hoe je een ruzie oplost.

Werkblad en tips

o

Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt
werkbladen bij de verhalen in
Kind op Zondag. Op het werkblad
voor
de jonge kinderen staat een kleurplaat
met mensen twee aan twee die samen
hun boosheid over iets oplossen. Op het
werkblad voor de oudere kinderen (dat
daarbij gelegd kan worden) staat een
tekst in rebustaal. De oplossing is: ‘Jij en
ik lossen het samen op, we houden het
klein’.

Gebed
Ruzies beginnen vaak met iets kleins.
Daarna worden ze groter… en groter…
Wij bidden U, God:
help ons om het klein te houden.
Gewoon met zijn tweeën, een paar minuutjes
een heel klein beetje ruzie maken…
dat is al heel wat, toch?
Dan is het toch wel mooi geweest?
Help ons om ruzies klein te houden;
zó klein, dat na een tijdje niemand ze meer kan
vinden.
Dan is uw Koninkrijk dichtbij.
Amen

Twaalfde zondag van de zomer
Jaar A
Lezing uit het Oude Testament

Ezechiël 33:7-11

Antwoordpsalm

119:33-40

Epistellezing

Romeinen 12:9-21

Lezing uit het Evangelie

Matteüs 18: (1)15-20
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