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Overdenking van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam tijdens de cantatedienst 

van zondag 20 september 2020. 

Cantate: cantate voor sopraan, blokfluit, orgel en cello ‘Trifft menschlich und voll Fehler sein’ (TVWV 

1:1417), Georg Philipp Telemann (1681-1767). 

Hoofdlezing: Galaten 5:25-6:10. 

Overige lezing: Matteüs 7:1-5. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Georg Philipp Telemann was in zijn tijd de meest gevierde componist en musicus van 

Duitsland. Hij produceerde buitengewoon veel muziek, van kerkelijke cantates alleen al zo’n 

1200. 

Nadat hij in 1721 naar Hamburg was gekomen en daar hoofdmusicus was geworden van vier 

van de vijf stadskerken, kreeg hij de opdracht voor elke zondag twee cantates te schrijven. 

De eerste cyclus cantates die hij schreef, 72 in getal, werden gebundeld onder de titel ‘Der 

Harmonische Gottesdienst’ en uitgegeven in 1726. Deze cantates, voor één zangstem en slechts 

enkele instrumenten, waren bestemd voor algemeen gebruik in huis en in kleinere kerken. 

Voor de 15e zondag na Trinitatis – de 15e zondag na de zondag volgend op Pinksteren– schreef 

Telemann de cantate ‘Trifft menschlich und voll Fehler sein’. 

Bijna driehonderd jaar nadat de cantate werd gecomponeerd, wordt zij vandaag, op de 15e 

zondag na Trinitatis, hier in ons midden ten gehore gebracht. 

 

‘Trifft menschlich und voll Fehler sein’ zijn de beginwoorden van de tekst van de cantate, zoals 

die werden opgeschreven door een van Telemanns tekstschrijvers, de Duitse jurist en dichter 

Matthäus Arnold Wilckens. 

Wilckens zocht voor de tekst van de cantate aansluiting bij de lezing uit de nieuwtestamentische 

brieven die voor de 15e zondag na Trinitatis op het lutherse leesrooster vermeld stond, en tot 

aan de dag van vandaag vermeld staat. Die lezing is het gedeelte uit de brief van de apostel 

Paulus aan de Galaten dat wij vanmorgen gelezen hebben.  

Eén vers uit deze lezing moet Wilckens bijzonder getroffen hebben, Galaten 6:1: ‘Broeders en 

zusters, ook als iemand door enige overtreding overvallen zou worden, dan moet u, die mensen 

van de Geest bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid, uzelf in 

het oog houdend, dat ook u niet verzocht wordt.’ 

Heel de tekst van de cantate is door dit vers geïnspireerd. De woorden waarmee de cantate 

begint, ‘Trifft menschlich und voll Fehler sein die meiste Zeit zusammen überein’ en de 

woorden die daarop aansluiten, zijn niet meer dan een parafrase van Paulus’ woorden uit het 

zojuist geciteerde Galaten 6:1. Dat wordt duidelijk als ik het begin van de cantate in vertaling 

aanhaal: ‘Komen mens-zijn en vol misstappen zijn meestentijds overeen, wie zal dan meteen, 

vanwege een dwaling, tegenover de naaste elke spot en afkeer doen opkomen?’ Ook de 

woorden die verder volgen, ademen eenzelfde geest: ‘Ach, staat u op dit moment stevig, help 

dan wel anderen op te staan, maar hoon toch niet de gevallen broeders! Hoe lang duurt het voor 

u zelf neervalt; wat zou u zich in dat geval van uw naaste wensen?’ 

Tekstdichter Wilckens houdt het niet hierbij. Hij ontvouwt, maar nu los van Paulus, zijn 

gedachten verder. Is ijzer nog om te buigen door het gloeiend te maken en erop te slaan, zegt 

hij, bij mensen werkt het niet als er na een misstap gebeukt en geschreeuwd wordt. Een zácht 

woord heeft een veel betere corrigerende uitwerking. Pas als de zachte stok niet blijkt te helpen, 

kan men aan steviger maatregelen denken. Kijk maar naar God zelf, zegt Wilckens. Ook Hij 

houwt er niet zomaar op los. Voordat de zondvloed losbarstte, heeft Hij nog geprobeerd mensen 

te waarschuwen. En voordat Hij de verderfelijke stad Sodom verwoestte, moest eerst haar 

slechtheid verder aanzwellen.  

Ziedaar de godvruchtige gedachten van Wilckens, gedachten die Telemann beeldend op muziek 

heeft gezet voor de 15e zondag na Trinitatis. 
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Nu ga ik een ogenblik met u terug naar Galaten 6, de bron van waaruit Wilckens vertrok. Want 

wat Paulus daar schreef over de noodzaak van het zachtmoedig op het rechte pad terugbrengen 

van wie uitgegleden is, is voor ons allen herkenbaar. Hoe makkelijk is het niet de medemens 

die een misstap heeft begaan aan de schandpaal te nagelen en vervolgens zelf de rechtvaardige 

uit te hangen? Sommige christenen uit Galatië, aan wie Paulus schrijft, hadden daar een handje 

van. In hun zoektocht naar ijdele roem plaatsten deze schijnvromen zichzelf boven hun 

medegelovigen die onverhoeds – als recentelijk onze minister Grapperhaus – de regels hadden 

overtreden. 

Paulus houdt de schijnvromen twee dingen voor. Eerst confronteert hij hen met degene die een 

zonde heeft begaan. Die zondaar is niet de verfoeilijke ander, boven wie jij ver verheven bent; 

nee, hij is de degene die je zomaar zélf kunt worden. Geen enkel mens is immers vrij van zonde. 

Die wetenschap zou ons allen mild moeten maken en ons moeten inspireren de gevallen broeder 

of zuster met zachtmoedigheid voort te helpen. 

Dat is het eerste wat Paulus de schijnvromen voorhoudt: hij laat hun zien wie de ander werkelijk 

is. Vervolgens confronteert hij de schijnvromen met zichzelf. Menen zij mensen te zijn die 

leven uit de Geest van God? Laten zij dan eerst maar eens hun eigen zaakjes op orde brengen. 

Hoe ziet hún morele handelen eruit, het vrachtje, de bagage waarover zij op de dag van het 

oordeel verantwoording zullen moeten afleggen? Zijn zij wel echt zo vroom als zij menen te 

zijn? Waar is dan hun liefde, de kern van de wet van God zoals Christus die heeft uitgelegd? 

Het bijzondere van de christelijke liefde is immers dat zij de naaste helpt en verdraagt. Dat 

betekent dat we in het hier en nu, zolang we nog niet volmaakt zijn, elkaar moeten steunen in 

elkaars zwakheden, en van elkaar verdragen dat we niet allemaal perfecte christenen zijn. Dat 

is de essentie van Paulus’ woorden ‘Draag elkaars lasten’. Deze woorden zijn weliswaar op 

allerlei terreinen toegepast, tot aan het streven naar een egalitaire begrafeniszorg toe –  ‘DELA’ 

is de afkorting van ‘draagt elkanders lasten’! –, maar die door Paulus in eerste instantie bedoeld 

zijn als een aansporing medechristenen in hun onvolmaaktheden met liefde en mededogen te 

steunen en te verdragen vanuit de wetenschap dat wij allemaal zondaars zijn. 

 

Gemeente, de lezing uit de Galatenbrief waarnaar de cantate van deze zondagmorgen verwijst, 

houdt ons een spiegel voor. Als wij beweren mensen te zijn die leven uit de Geest van God, 

leven wij dan ook werkelijk uit de liefde, de grootste vrucht die de Geest van God aan onze 

levensboom wil laten groeien? Of zijn wij welbeschouwd onveranderde mensen gebleven, 

mensen die nog steeds denken en handelen volgens wereldse maatstaven, mensen die vroom 

menen te zijn maar intussen snoeihard oordelen over de misstappen van anderen – hetgeen 

Paulus leven uit ‘het vlees’ noemt? 

De apostel eindigt zijn appèl aan de Galaten, en daarmee zijn appèl aan ons, met een indringend 

dubbelbeeld: het beeld van twee akkers. Op beide akkers loopt een mens te zaaien. De ene mens 

noemt zich christen, maar denkt, oordeelt en handelt als was hij nooit met de liefde van Christus 

en de kracht van Gods Geest in aanraking gekomen. Wat hij zaait, is datgene wat hij in zijn 

leven voortbrengt aan liefdeloos denken, oordelen en handelen. De akker waarop hij zaait, is 

de akker van de macht van het oude leven, het vlees. De andere mens noemt zich eveneens 

christen, maar heeft zich bewust opengesteld voor de aanwezigheid van de verrezen Heer en 

voor de vernieuwende kracht van diens Geest. Wat hij zaait zijn woorden, gedachten en daden 

die getuigen van een veranderd mens-zijn. De akker waarop hij zaait, is de akker van Gods 

Geest.  

In beide akkers ontkiemt het zaad en groeit het gewas op tot aan de dag van de oogst, bijbels 

beeld voor de dag van het oordeel. Voor degene die consequent op de akker van het vlees – de 

macht van het egoïstische, wereldse denken en doen – gezaaid heeft, loopt het slecht af. Degene 

daarentegen die gezaaid heeft op de akker van de Geest ontvangt het eeuwige leven. 
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God laat niet met zich spotten, zegt Paulus tegen de schijnvromen van Galatië, die menen 

bínnen te zijn, maar met hun wereldse denken, hun ik-gerichte handelen en hun liefdeloze 

oordelen alsnog buiten de boot zouden kunnen vallen. 

Laten zijn indringende woorden, die hun echo hebben gevonden in de cantate van deze morgen, 

ook ons tot nadenken mogen aanzetten. Zolang mens-zijn en onvolmaakt zijn samengaan, past 

ons, christenen, een behulpzame en zachtmoedige opstelling naar onze broeder of zuster die 

een misstap heeft begaan.  

 

Amen. 

 


