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liederen: lied (psalm) 72: 1 en 4 met an@foon lied 514-a; lied 992; lied 692: 1,3,4,7; lied 1005 
lezingen: Jesaja 42: 1-7; Romeinen 12: 1-6; MaKeüs 3: 13-17 
Cantate ‘In gering- und rauhen Schalen’ (TVWV 1:941) van Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) 
Tekst: MaKhaeus Arnold Wilckens (1704-1759) geschreven voor de zondag na Epifanie waarop het 
over de doop van Jezus gaat 

Inleiding 
Op de zondagen in de weken na Kerst staan we s@l bij de verhalen hoe Jezus het goede nieuws van 
Gods nieuwe wereld brengt en voorlee_. Na een verborgen leven waarin hij volwassen is 
geworden, treedt hij op in het openbaar.  
Telemann schreef de cantate ‘In geringe und rauhen Schalen’ (in eenvoudige en ruwe schalen) voor 
deze zondag bij het verhaal van de doop van Jezus in de Jordaan en de lezing uit de brief aan de 
Romeinen over leven volgens de wil van God. De lezing uit de profeten van deze zondag gaat over 
de door God uitverkoren dienaar die door God in dienst wordt genomen om heil te brengen. 
Christenen herkenden later in deze dienaar hoe Jezus geleefd en gedaan had.  
Tussen de lezingen door zingen we lied 992. Wim van der Zee schreef het lied in het kader van het 
conciliair proces met aandacht voor vrede, gerech@gheid en heelheid van de schepping. Thema’s 
die sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw nog steeds actueel zijn. Woorden als ‘recht doen’ en 
‘nederig de weg van God gaan’ verbinden de lezingen en de tekst van de cantate.  

overweging 
Lieve mensen van God hier in de Goede Herderkerk, gemeente van de Pelgrimskerk, 

Kunt u zich een oester voorstellen? Een schelp met twee kleppen. De buitenkant is ruw, grijskleurig 
en hard; de binnenkant is glanzend wit met het vlees dat mensen die van oesters houden met 
smaak naar binnen slobberen. Het gaat mij nu om die schelp. Het is mijn eerste associa@e bij het 
begin van de cantate van Telemann: binnen in kleine en ruwe schelpen schiKert de parelmoeren 
zilveren glans. Het mooie en schiKerende zit van binnen, verhuld door een eenvoudige, ruwe 
buitenkant. Zoals Mozes: toen hij met God op de berg Sinaï gesproken had en weer terugkeerde 
naar zijn volksgenoten straalde en glansde zijn gezicht zó erg, dat hij het moest bedekken met een 
sluier, met een doek.  
Hebt u het beeld voor ogen? Ruwe bolster, blanke pit.  
De vergelijking die de tekstschrijver van de cantate wil maken is deze: toon je van je nederige kant, 
laat mensen je liefdevolle ziel en je grote hart zien door je dienstbaar op te stellen; in de juiste 
rela@e met God en met elkaar te staan.  
Alle gaven die je hebt, alles wat je bent en alles wat je weet, heb je niet van jezelf, maar is een 
hemelse gave. Het is geen eigen verdienste, maar komt voort uit Gods genade. En straks kunt u 
horen hoe Telemann dat benadrukt: door ‘alle’ gaven, en ‘alles’ heel veel nootjes mee te geven. 
Aaaaaaaaalles.  

Net zo’n vergelijking komen we tegen bij Jesaja. In Jesaja 42 kondigt God aan dat een dienaar zal 
laten zien hoe ‘recht’ eruit ziet, hoe je een goed en eerlijk mens bent. Een dienaar - geen grote 
naam, geen gliKer kleding, geen gigan@sch salaris. Een dienaar tegen wie God zegt: ‘Jou zal Ik 
steunen, jij bent mijn uitverkorene, in jou vind ik vreugde, aan jou heb ik mijn geest gegeven’.  



En deze dienaar is er één van: geen woorden, maar daden. Geen luid geschreeuw op straat. 
Wat hij doet, doet hij met een barmhar@g hart: als je gebroken of kwetsbaar bent, kijkt deze 
dienaar naar je om. Deze dienaar is een persoon die de juiste rela@e belichaamt, met God en met 
elkaar. Deze mens wil Gods dienaar zijn.  
Waarom stuurt God deze dienaar? Om te bereiken waartoe Israël oorspronkelijk was geroepen. 
God riep Abraham en zijn nageslacht om mensen te zijn door wie alle volken een zegen ontvangen. 
‘Ik zal je zegenen, een bron van zegen zul je zijn’ (Gen.12: 2).  
God stuurt Jesaja om het volk Israël dat in ballingschap gevoerd is aan deze roeping te herinneren. 
‘Je bent op je dieptepunt, je bent je land, koning en tempel kwijt, je hebt mij uit het oog verloren, 
maar ik ga jullie de ogen openen. Jullie kwijnen weg in ballingschap, maar ik ga jullie thuisbrengen.’ 

In het verhaal van Jezus’ doop in MaKeüs 3 dan klinkt een stem uit de hemel die zegt: ‘Deze is mijn 
geliefde zoon, in hem vind ik vreugde’. Dat klinkt bijna hetzelfde als Jesaja 42: 1. ‘Hier is mijn 
dienaar, hem zal Ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, Ik heb hem met mijn 
geest vervuld.’  
MaKeüs zegt: Jezus is de dienaar uit Jesaja 42. En wat gaat Jezus doen? Hij opent de ogen van 
mensen en bevrijdt ze van hun gebondenheid aan zonde, ziekte, schuld, uitslui@ng. In dienst van 
God. Dat betekent zijn doop - alles doen wat God vraagt; mensen tot een zegen zijn. Dat betekent 
het om gedoopt te zijn of te worden - dienaar van de gerech@gheid worden, in dienst van God 
staan, afgestemd op God leven om anderen tot een zegen te zijn. 

Paulus hee_ het in zijn brief aan de Romeinen ook over je ‘in dienst van God stellen’. Als je lee_ als 
mensen die bij God horen, vraagt dat om een vernieuwing van je leven, een verandering van je 
gezindheid. Zo ontdek je wat God wil, wat goed en volmaakt is. Zoals Jezus de belichaming is van 
de barmhar@gheid van God. Zo wil God dat ook wij de belichaming zijn van de barmhar@gheden 
van God: een lichaam waarvan elke beweging een lofzang is op Gods genade; een lichaam waarvan 
de huid en spieren, de glimlach en het hartelijk lachen God plezier doen; een lichaam waarvan de 
aanraking zegt dat God ons nooit alleen laat.  
Misschien kan vanmorgen ook het beeld van de muziek ons helpen te begrijpen wat het betekent 
om je in dienst van God te stellen. Want je in dienst stellen van God betekent niet dat je een tot 
slaaf gemaakte wordt. 
Wie muziek uitvoert die je niet zelf gemaakt hebt, opent zich voor wat de tekstschrijver en de 
componist in het stuk gelegd hebben en voor wat vanuit je eigen ervaring bruikbaar is voor de 
verklanking van de composi@e. Dat doe je met alle muzikaliteit die je gekregen hebt als talent en 
die je ontwikkeld hebt met oefening en studie. Je schakelt je zelf niet uit als je een stuk tot klinken 
brengt, maar je zoekt hoe jij naar lichaam en geest past in dit stuk - en dat kan vandaag weer 
anders zijn dan vorig jaar. Zo ook mogen wij ons naar lichaam en geest in dienst stellen van God en 
de kerk, ieder met de gaven die je ontvangen en ontwikkeld hebt, om hoop troost en zegen te 
brengen aan anderen. 
Amen. 

Iedereen kan groots zijn… want iedereen kan dienstbaar zijn. Daarvoor is geen scholing nodig. Je 
hebt alleen een groot hart nodig. Een liefdevolle ziel. 
– Mar@n Luther King


