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Gemeente van Jezils Christus,

ne
mis.

','Te

orde va:

onze kerkdienst stéunt af van de oude roomse

herke,nen nog het Yyrie het Gloria, Ook het Bereclictus

is een vast. onderdeel var de mis vlak voor de com unie.:n
meteen na het '1enedictus volgt eli'in het sgn. AQ'nus Dei, I,am
Ci-O(18

dat wegdraagt cie zonden der w'ereld. ontferm

T

over ons

en geef ons vrede." Vawlit het geloof dat Ch,ristus stierf
voor onze zonden,

VéHl!J.

t

het

eloof dat God zonden vergeeft,

vanui t de zkerheid, dat God rilet ons de tijd doorstaat, zijn vve
n~et

alleen on roerd, naar

zijn~

vooral ook dankbaar.

\7e zijn dgnkbaar voor het Benedictus van ons leven, v!ant
letterlijk bet.ekent dat: Goed gezegd, God zelf heeft gezegd,
dat het goed

W~i3

is. DanJ:cbaar zijn we dat Vle biddend kunnen

zingen, zodat we Godzijdank niet in ademnood geraken.

Paulus zegt het zelf, en hij is niet de eerste de beste:
"Dankt te a'len t

jde de Vader voor alles." Zo hebhen we het

ook van de kerk en de

dog~atiek

geleerd: Ellende, verlilissing

en dankbaarheid.
Welnu, de ellende kennen we. RIlende zien we elke dag weer.
Het wordt onsi.n de hu' skamer zlchtbaar ge'iaakt, nog aÏcezien
van de elle de van ons eiger leven. Ree, die ellende die ken
nen we heel goed.
7erlossing, ja, verlos1dng 1\fOrd

ons aar,gezegd. !Iet

.'~"gnus

Dei, het Jam c;ods n.raar;t de zonden en verlost de luens van alle
k'VVét8.. d.

T{ij draaGt de zorLde, nj.et dat )f\rij délardoor zonder zO.nde

zouden zijn. "Taal' als tTezus zelf niet met ons en voor ons de
zonde dra;:gt, da:' zo uden wij er zeker onder bezwijken.
Voor die verlossing "ijn ve dankbaar. Voor het Benedictus
en het Agnus Dei horen vr1,j dankha:O.r te zijn.

Wat is dan die

da~\baarheid?

Voordenals ellende ellendig en wat er mee samen hangt
konen vele malen vaker voor
verlossing en hoop.

~aar

n de bijbel

~an

woorden als

het woord danken of dankbaarheid

vinden we sleclets 'en tiental keren l_F de

1•

~~chrift.

Is God dan soms il1eer bezig met de ellende dan Ilet de
dankbaarheid? Jazeker, wAnt God is in ers
ferming bewogen

0

be~aan,met

ont

ver de ellende van de wereld. Rn ook voor

de verlosFdng is wein:i.g omhaal van woorden noodzakelijk,
want de verlossirg is eenvolJ.dig. 1",Jaarom spreekt God dan zo
weinig over dankbaarheid?

o

dat wij degenen

zijn die moeten spreken van dankbaar

heid en daarvan moeten zingen vooral. God wijst ons met
zoveel woordel op de ellende van het leven en wij moeten Hem
danken voor de verl,)ssing der v,ereld. :nlende kennen we,
verlossing kennen we, wat is dan dankbaarheid?
~aulus

Ie t het uit, maar zoals gewoonlijk in scherpe

bewoordingen: "Sr zal bij jullie geen sprake zijn van
onwelgevoeglijkheid

en zotte of losse taal, die geen pas

ceven, doch veeleer van dankzegging!" Het zijn weer van die
grote

uiters~en

zeals we van Paulus gewend zijn. Snerzijds

onwelgevoeglij<he1d en anderzijds: dankbaarheid •
./\.1s er

Flee

en zijn die anders leven dan wij, die anders

zijrfdan wij, die op een ongebruikelijke, maar

.rincipiele

wijze in het level staan, mensen die anders z1jn,

aar toch

proberen het goede te doei, dan worden yjij al gauw ver eid
tot onwelgevoeglijke of zotte tHaI: ";',oa18 die zich gedraagt,
dat lijkt nergens naar; Dat kan toch niet zoals die leeft.
Zo kun je niet zijn, dat ;;\ag niet van de bijbel!"
Zotte losse taal om de ander op een afstand te houden.
We zouden ook deze mensen dankbaar kunnen zijn, dat ze op
andere wijze laten zien, dat het mogelijke is het goede te
doen. Laten wij toch dankhaar zijn, dat sonmigen nor; kritisch
en vanuit hun eigen gevoel en persoonlijkheid in het leven staam.
TIet b ste voorhe' ld dat we heb"len van iemand, die onge'Jruike
li;jk en anders leefde, is ,Jezus welf.

1'Jas

het niet

~ijn

protest, dat de wereld voorgeed veranderde? Vas het niet
~ijnongebruikelijke

omgang met mensen en zijn dood en zijn

opstanding, die ons leven veranderden1
2.

~e

keus is aan ons: Ofwel we zeggen: Ik ben dankbaar,

dat ik van de ander kan leren, of we zeggen: Ik ben dankbaar
dat ik niet zo ben. Het is maar wat je wilt zijn: Een discipel
of een farizeèr!
Paulus was een discipel. Hij was God dankbaar, die zijn leVE
had veranderd. i·jaar "aulus stat ook op de baricaden!

~,~et

felle taal protesteert hij tegen onwelgevoec1ij'heid, tegen
gierigheid, tegen dJ'onkensch,l,p, tegen litsvattingen en onver
stand. Dankbaarheid en protest zijn

vere~~gd

in deze ene

grote getiûige van God.
Dat is dan ook 0e vermantng van Pa uIue die hij ons aanzegt.
De gelovige mens ~~e~f dankbaar 6f protesterend.ree hij is
beide tegelijk. Ook het protest hoort thuis in ons geloofs
leven. Protest tegen de ongelij "heid tussen mensen, protest
tegen de verwereldlijking en verloedering van het leven.
Ons protest

tef~;en

christenen die de deur sluiten voor hen

die op een wat andere wijze zoeken naar God. Ons protest ook
tegen hen die zegGen Br is geen

(~od!.

Protest tegen her', die

ons lied verstoren en doen verstommen, door er doorheen te
razen, dat het toch geen zin heeft.
Want wij zijn imlers protestanten, die

opko'en voor het

goede en uit overtu:ging kiezen voor het leven en voor de liefde.
]';r zi.jn er ook die in dit leven hu' dankbanrheid bij el
kaar proberen te graaien, in aanzien en

bezitti~gen,

omdat

het straks met de dood toch afge-:open is. Vaar wij daaren
tegen zijnprotestanèen, die uit overtuiging dienen. Dienen
wat er maAr te dienen valt in dit ellendige leven, dat riet
het enige leven is.
Protest en dankbaarheid horen in ons eeJ_oof bij elkaa.r,
zorlat we niet verslappen : n ons leve en in ons l ,ven.
c

Protest en dankbaarheid; kritisch leven en God loven, zo he,ft
Paul us het ons voorGedaan.
geleefd.

'~o

heeft de Verlosser onder ons

"3edrinkt U

neet aan wijn, Wl.8rin bandelo' sheid is, maar

wordt vervuld met de 11ei11.[';e geest en spreekt order elkander
in nslamen, lofzangen en getJstelijke liederen en zit,gt en
jubel t de Heer var harte, dankt te allen tijde

!Îm

de :Faam

van onze Heer <Tezus Cl1..ri"stus God, de Vader, voor alles,
en weest elkander onderdanig in de v]'eze àes-He!'eB v. Christus.

Kan de Schrift nog actueler zijn? God is een gevende God.
e1ij geeft ons de 'Verlosser en hij schenkt Eeilige Ge st •

Een weldaad voor dit leven, een kracht om het overal en
altijd vol te houden. Dat

geBcheJ~{

van God kunnen wij toch

niet ongebrui'd laten liigen?

Die vriendschap en liefde var God zullen wij toch zeker
beantwoorden met een leven dat overloopt van clankbaarheid?

Ja, zo zou het moeten en zo zou het kunnen.
wann,o'er al e re rl en tot dankbanr:;eid

aar wat dan,

uit de hand geslagen

OJL8

is? \"at dan? ""oeten wij God dankbaar zijn voor de ellende
van ons leven'.i'

\'[at rnaeten ·,.,'e dan doen

a l l e ' iefde is

v,eE,;gesla,:en<~

wa; neer

~ensen

die plakker. waar

:'tat'ilOeten vrij in GodsnaaJ:'1 zeggen

roepen: Dat geloof

beda'k i'< harte' ijk

0])

die God, jullie kerk daar

voor! CCelenrstellü'[; heeft het me

o' ,[;eleverd. Euzie en scheve og.en•. :'oet dat het dan zijn?

"Ziet nauwlettend toe )10e gij wandelt, n et als oD'riijzen,
maar als wijzen• .'ijs i,s dati-;g ne wat (Jod je i; fluistertl..
Wijs is die,' ene die \,TraRgt: \1at zou <Tezus z l f in cIe7,e situatie

ged'lan hebben? è1ijs is, dat je waar nodig protest laat horen
omdat dat een evenagelische
levenshouding is.
,

:;;n ;;jocht het zo zijn dat er geen uit',eC is, (at er geen
'~oorden

te vinden zijn, dat alle hoop vergaan is. Keer dan

je hart naar God toe en noem
zing het als je

dat

~et

Hem. Doe het in stilte of

:unt.

1,Jankt dankt nu allen God
, .et hart en noncJ, en hapden ,
die Brote

din~er

doet

hier en in alle landen.
1;Jant wee,s eerlijk: 'oms z jn we onze vijanden èlankbaar. Hoe
zouden wij dan niet Een; dalJkbaar zijn, aarl wie we al1efif--te

goeds te da.nken hebben?
4.

