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Inleiding

De decaloog, de tien woorden, of de ‘tien geboden’, zoals de meeste mensen het toch nog steeds 
noemen, is een van de meest centrale gedeelten van de bijbel. 
In het seizoen 2008-2009 heb ik in de diensten, die ik in mijn werk als diaconaal predikant in Nij-
megen houd, die tien woorden één voor één centraal gezet in de kerkdienst. 
Dat heeft geleid tot een tiental overwegingen die ik in dit boekje heb gebundeld. 
Ik hoop dat het ook voor u als lezer duidelijk wordt dat het diaconaal gehalte van de decaloog 
groot is. Niet verwonderlijk, als je beseft dat de tien woorden aan het volk Israël gegeven zijn om te 
komen tot een rechtvaardige en houdbare opbouw van hun samenleving. Een samenleving waarin 
ieder individu tot zijn of haar recht komt en kansen heeft om zichzelf te ontplooien, en een ge-
meenschap ontwikkeld wordt die oog heeft ook voor de zwakkeren in de samenleving. En dit zijn 
nu net de waarden waarvoor het diaconaat zich sterk maakt.
Een boekje met preken is vooral in deze tijd van vlotte communicatie nu niet bepaald toegankelijk. 
Dat u of jij het toch ter hand genomen hebt, stemt me tot vreugde en ik hoop dat het je helpt in je 
eigen overwegingen over de opbouw van een rechtvaardige samenleving

Paul Oosterhoff, diaconaal predikant Nijmegen   

11 oktober 2009 
(joodse feestdag Vreugde der Wet, Simchat Tora)
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De tien woorden uit Exodus �0: 1-17 in vrije bewerking

Ik ben de God die je uit de slavernij heeft bevrijd
Als je dat ervaren hebt
 Ga je toch geen andere goden meer aanbidden
 Ga je toch je niet buigen voor welke andere kracht dan ook, opnieuw in
 afhankelijkheid, opnieuw in slavernij
 Ga je toch niet mijn naam oneigenlijk gebruiken
  Dan zul je lang kunnen leven in het land dat ik je geven zal
Ik ben de God die je uit de slavernij heeft bevrijd
Als je dat ervaren hebt
 Word je toch geen slaaf van je werk, maar weet je dat er meer is dan dat
 Zul je toch je voorgeslacht eer aandoen 
  Dan zul je lang kunnen leven in het land dat ik je geven zal
Ik ben de God die je uit de slavernij heeft bevrijd
Als je dat ervaren hebt 
 Ga je toch het leven rondom je niet vernietigen
 Ga je toch niet afbreken waar je trouw aan was
  Dan zul je lang kunnen leven in het land dat ik je geven zal
Ik ben de God die je uit de slavernij heeft bevrijd
Als je dat ervaren hebt
 Ga je toch niet stelen
 Ga je toch niet op een valse manier je uitlaten over je medemens
 Ga je toch niet wanhopig verlangen naar wat van een ander is
  Dan zul je lang kunnen leven in het land dat ik je geven zal
Ik ben de God die je uit de slavernij heeft bevrijd
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Exodus �0 : 1-17 uit Nieuwe Bijbel Vertaling

Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft 
bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. 
Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van 
iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, ver-
eer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de 
ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 
maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste 
geslacht. 
Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit 
gaan. 
Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid ver-
richten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet 
werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, 
en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel 
en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom 
heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. 
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land 
dat de HEER, uw God, u geven zal. 
Pleeg geen moord. 
Pleeg geen overspel. 
Steel niet. 
Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, 
zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 
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Inleiding op de tien woorden 

Voordat we daadwerkelijk aan het eerste 
woord van de decaloog beginnen zijn een 
aantal inleidende opmerkingen toch wel van 
belang. 
Ik zeg wel ‘het eerste woord’ maar hoe zit het 
eigenlijk met die telling, is dat in alle stromin-
gen van jodendom en christendom wel gelijk? 
En die vrije vertaling van Exodus 20 die ik 
hiervoor heb weer gegeven, waar slaat dat op? 
Jodendom en christendom, zeg ik, maar zijn 
dat de enige religies waarin de tien woorden 
een rol spelen?

Vrije vertaling
De decaloog wordt in de bijbel op twee plaat-
sen weergegeven in Exodus 20 en in Deute-
ronomium 5. De verschillen tussen deze twee 
teksten zijn maar gering. Dat is des te opval-
lender als je bedenkt dat het toch twee aparte 
teksten zijn, waarschijnlijk op aparte momen-
ten en plaatsen genoteerd. Het lijkt haast of de 
decaloog al in een min of meer vaste vorm op 
verschillende plaatsen werd gebruikt. Haast als 
een soort liturgische tekst. 
Waarom heb ik er dan wel weer aan gesleuteld 
in mijn vrije bewerking? Niet omdat ik denk 
dat ik het mooier kan maken, maar omdat ik 
nadruk wil leggen op twee refreinen die mijns 
inziens de bedoeling van de decaloog goed 
duidelijk kunnen maken.
Allereerst de eerste woorden: “Ik ben de Here, 
uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft 
bevrijd.”

Ik zie dat stukje van de tekst als een soort 
antifoon, die de gehele tekst omlijst. De hele 
tekst van de decaloog staat in het teken van 
de bevrijding. Dat is het begin en de bedoeling.  
Eigenlijk zou je het bij elk gebod moeten laten 
terugkomen, als een refrein. Elk gebod staat in 
het teken van de bevrijding en is daarmee dan 
ook al meteen geen gebod meer, maar een 
aanbeveling, een richtingwijzer, een levens-
woord. 

Een tweede refrein meen ik te ontdekken in 
wat er bij het vijfde woord, over het eren van 
het voorgeslacht, wordt weergegeven: “Dan 
wordt u gezegend met een lang leven in het 
land dat de Heer, uw God, u geven zal”.
Niet alleen na het vijfde woord is deze afslui-
ting passend. Al de woorden zijn gericht op de 
opbouw van een samenleving die duurzaam 
is en waarin mensen tot hun recht kunnen 
komen. Als een belofte van heil zou dit refrein 
na elk woord van de decaloog gelezen kunnen 
worden. 

Indeling van de tien woorden
In verschillende joodse of christelijke tradities 
zijn verschillen in de telling van de tien woor-
den en dat maakt bijvoorbeeld dat het tweede 
woord in de ene traditie anders is dan in de 
andere, bron van nog al wat spraakverwarring. 
Ik ga bij de weergave van de decaloog uit van 
een telling die in de calvinistische traditie ge-
bruikelijk is. Bij de verschillende overdenkingen 
over de woorden van de decaloog probeer ik 
die keuze nog wel te rechtvaardigen, maar ze 
is in eerste instantie toch ingegeven door mijn 
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Telling in de verschillende tradities 

Tekst Bijbelvers in Ex. Bijbelvers in Deut. Joods Katholiek /
Lutheraans Orthodox

Anglicaans /
rest 

protestants

Ik ben de Heer, uw God,.. Ex 20 : 2 Deut 5 : 6 1   

}   1 }   1
-

Vereer geen andere goden Ex 20 : 3 Deut 5 : 7
}  2

1

Maak geen godenbeelden Ex 20 : 4-6 Deut 5 : 8-10 2 2

Misbruik mijn Naam niet Ex 20 : 7 Deut 5 : 11 3 2 3 3

Hou de sabbat in ere Ex 20 : 8-11 Deut 5 : 12-15 4 3 4 4

Heb eerbied voor je ouders Ex 20 : 12 Deut 5 : 16 5 4 5 5

Pleeg geen moord Ex 20 : 13 Deut 5 : 17 6 5 6 6

Pleeg geen overspel Ex 20 : 14 Deut 5 : 18 7 6 7 7

Steel niet Ex 20 : 15 Deut 5 : 19 8 7 8 8

Geen vals getuigenis Ex 20 : 16 Deut 5 : 20 9 8 9 9

Begeer niet andermans vrouw Ex 20 : 17b Deut 5 : 21a  }  10
     

9  }  10
     

}  10
     Begeer niet andermans bezit Ex 20 : 17a en c Deut 5 : 21b en c 10

eigen calvinistische achtergrond.
In onderstaand schema geef ik de telling vanuit 
de verschillende tradities weer.

Het grootste verschil zie je bij de eerste en de
laatste geboden. De joodse traditie begint met 
als het eerste gebod te benoemen, de aanhef 

waarin God zich voorstelt als een bevrijdende 
God. In de bredere protestantse traditie wordt 
dit niet eens als een gebod geteld. Ik heb deze 
omissie proberen weg te nemen door het juist 
als aanhef van alle geboden te benoemen, als 
een soort refrein.  
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Daarna splitst de protestantse traditie de 
woorden over de verering van de ene God en 
het verbod op de godenbeelden op in tweeën, 
zodat ze daarna weer gelijk oploopt met de 
joodse traditie. Ik hoop in de bespreking van de 
beide woorden daarvoor de nodige argumen-
tatie aan te dragen. De katholieke traditie wijkt 
af van de joodse door gebod 1 en 2 samen te 
nemen. Aan het eind komt men dan weer tot
een totaal aantal van tien door aan het eind 
de volgorde van de Deuteronomium tekst aan 
te houden en het woord tegen het begeren op 
te splitsen in twee delen. Voor een toelichting 
daarop verwijs ik ook weer naar de overden-
king bij het tiende woord. 

De decaloog in de andere godsdiensten
De decaloog is in oorsprong natuurlijk gegeven 
met de joodse godsdienst. 
In het christendom speelt de decaloog, als een 
van de vele joodse erfenissen, een zeer promi-
nente rol. Maar ook in andere religies komen 
de regels voor in religieuze geschriften. In de 
Koran zijn alle tien de woorden terug te vinden, 
soms in geheel andere bewoordingen en nooit 
gegroepeerd als één tekst. In de verschillende 
overdenkingen kom ik daar waar mogelijk op 
terug.
Maar zelfs buiten de abrahamitische religies 
spelen vergelijkbare regels een rol. Het gebod 
tegen de begeerte is bijvoorbeeld in elke reli-
gie te vinden. 

Meer in het algemeen zou je kunnen zeggen 
dat de intermenselijke geboden allemaal ver-
wijzen naar wat in de interreligieuze dialoog de 

‘Gulden regel’ wordt genoemd. Een regel die in 
intermenselijk handelen alle religies en levens-
beschouwingen kan verbinden. Vrij vertaald 
komt de gulden regel neer op het ‘wat gij niet 
wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander 
niet’.
Ook deze regel is in elke religie te vinden. Niet 
dat daarmee de inhoud van de laatste 6 woor-
den (wat je zou kunnen noemen de intermen-
selijke geboden) geheel is gedekt, maar het 
geeft wel aan dat de decaloog goed zou kun-
nen dienen als een van de aanzetten tot inter-
religieuze dialoog.



�
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Overdenking over het eerste woord

     
       

Johannes � : 1-11

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus 
was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 
Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben 
geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, 
wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen 
watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 

Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de 
rand. Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemees-
ter.’ Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden 
was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die 
het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei 
tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dron-
ken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft 
Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn 
grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 

 Schriftlezingen:  Exodus 20:1-17 
    Johannes 2 :1-11
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De decaloog, de tien geboden, of meer vanuit het 
jodendom aangeduid: ‘de tien woorden’.
De tien klinkende woorden zoals wijlen ds van der 
Zee ze noemt in de titel van een prachtig (helaas 
uitverkocht) boekje dat hij erover schreef. 
En met die verschillende aanduidingen zitten we 
meteen midden in het eerste probleem. 
De wet, de geboden, dat klinkt streng. 

Vroeger was het in protestantse diensten de ge-
woonte om als onderdeel van de liturgie de wet 
te lezen. Dat sloot goed aan op het schuldbelijde-
nisgebed dat er ook altijd wel in zat, gevolgd ove-
rigens, om het allemaal niet te somber te maken, 
door een genadeverkondiging. Over dat laatste 
zouden we overigens wel eens de psychologische 
discussie kunnen houden of het niet ‘zonde’ is dat 
die uit de liturgie is verdwenen. Maar dat is weer 
een ander onderwerp…

De wet dus om zonden te leren kennen. Of zoals de 
Heidelberger catechismus in zondag 44 leert: 
‘Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien 
geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven 
houden kan?’
Eerstelijk opdat wij ons leven lang onzen zondigen 
aard hoe langer hoe meer leren kennen en des te 
begeriger zijn om de vergeving der zonden en de 
gerechtigheid in Christus te zoeken…..

In protestante kring komen we daar vandaan, dat 
u het maar weer even weet! Vandaar dat die lezing 
van de tien geboden in de eredienst steeds meer 
het karakter van een strafgericht kreeg. Gij zult, gij 
zult, gij zult….
Heilloos en daarom afgeschaft. Er verandert toch 
nog wel eens iets in de kerk!

Maar wat is het dan wel, wat voor heilzaams heeft 
het ons wél te zeggen? 
Van de joodse religie kunnen we leren dat er niets 
zwaars is aan de wet. Lees eens psalm 119, de 
langste psalm met al zijn lofzeggingen op de wet 
des heren, met in alle strofen van dit lied andere 
aanduidingen ervoor. Het woord gebod valt, maar 
ook belofte, bepaling, bevel, maar ook voorschrift, 
richtingaanwijzing.
En we zien op ons netvlies de jood die in zijn ge-
bedskleed met de wetrol in de armen danst voor 
het aangezicht van de Heer op het feest van de 
‘vreugde der wet’.
Dan hebben we het dus over een heel andere bele-
ving. In het joodse geloof spreekt men over ‘de tien 
woorden’, waarbij we ons moeten realiseren dat in 
het joodse ‘dabar’ woord en daad samenvloeien.
Het is alsof, nadat in tien scheppingswoorden in 
Genesis 1 door God de wereld geschapen is, en in 
tien plagen het volk is bevrijd van de slavernij van 
Egypte, nu op de Sinaï in tien nieuwe scheppings-
woorden voor het volk Israël een samenleving wordt 
geschapen. Een samenleving gevormd in de juiste 
verhoudingen tussen God en de mensen en de 
mensen onderling.   
En God zag dat het goed was.

Die tien woorden staan nadrukkelijk in het teken 
van de eerste regel. Ik ben de Heer uw God die u 
uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.

Het eerste woord uit Exodus 20 : 1-3

Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, 
uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft 
bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. 
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De hele decaloog staat in het teken van bevrijding. 
Ik heb dat proberen weer te geven in de vrije be-
werking die ik ten behoeve van deze serie diensten 
heb gemaakt. Als een soort refrein komt het terug.
Ik ben de God die je uit de slavernij heeft bevrijd. 
Als je die vrijheid hebt ervaren, dan ga je je toch 
niet opnieuw laten knechten en dan ga je toch 
weer niet dít doen of dát. Bij elk gebed zou het 
eigenlijk als refrein moeten terugkomen, zodat het 
goed duidelijk is dat elk woord, elke richtlijn, in het 
teken staat van de bevrijding van de mensen uit de 
slavernij, uit de onderdrukking.

Dit alles als algemene inleiding, maar laten we nu 
eens inzoomen op het eerste gebod, het eerste 
woord. In de telling van de tien woorden zijn er ver-
schillen tussen de meerdere christelijke tradities. 
Voor de calvinisten is het eerste gebod alleen de 
oproep om geen andere God te vereren. De aan-
duiding om geen gesneden beeld te maken van 
God is dan het tweede gebod.

De katholieken  en de lutheranen nemen ze beiden 
samen, de oproep één God te vereren en de waar-
schuwing voor de gesneden beelden. 
Hoe doen de Joden het dan? Die delen het nog 
anders in, die zeggen: het eerste gebod is: ‘Ik ben 
de Heer die u uit de slavernij heeft bevrijd’. Punt.
Als het ware zetten zij daarmee die bevrijding 
centraal als startpunt. Ik heb dat gehonoreerd door 
het als een soort refrein te laten terugkomen. Als 
tweede gebod nemen de Joden dan ook samen: de 
oproep één God te eren en de waarschuwing voor 
de gesneden beelden.

Als de katholieken in het begin twee geboden 
samennemen, dan moeten ze natuurlijk verderop 
weer wat opsplitsen om tot tien te komen.
Dat doen ze door het gebod dat de calvinisten als 

het tiende tellen, het woord tegen het begeren, 
op te splitsen. Daarbij geinspireerd, lijkt mij, door 
de iets andere weergave van de tien woorden in 
Deuteronomium.

Het ‘Gij zult niet begeren uws naasten vrouw’ is in 
de katholieke traditie het negende gebod geworden 
en ‘Gij zult niet begeren uws naasten huis noch zijn 
rund noch zijn ezel noch iets dat van uw naaste is’ 
het tiende.
Blijkbaar vond de clerus in de katholieke kerk toen 
die indeling gemaakt moest worden het niet bege-
ren van uws naasten vrouw zo’n ‘hell of a job’, dat 
ze er maar extra aandacht aan wilden geven.

Ik houd mij bij de indeling maar aan mijn eigen pro-
testantse traditie. Het eerste woord dus, het ‘Vereer 
geen andere goden’. Een oproep die de monothe-
istische godsdiensten gemeen hebben, jood en 
christen en moslim, want ook in de Koran staat in 
de soera Mohammed en op vele andere plekken: 
‘Weet dat er geen godheid is dan Allah’. 

Dat eerste gebod, als de oproep vanuit de bevrij-
ding: ‘Vereer geen andere goden’. 
Het is wel logisch dat het daarmee begint. Daar 
komen de eerste hoorders van de wet natuurlijk 
juist vandaan, uit Egypte met al z’n goden. Daar 
zijn ze net uit bevrijd. Uiteindelijk waren er om hen 
de vrijheid terug te geven, tien plagen nodig, de 
tien ‘tegenslagen’ van God. Weer dat getal tien ove-
rigens. Tien als het getal van de daden van God: 
scheppingsdaden, bevrijdingsdaden, woorden van 
opbouw. Die tien tegenslagen zijn ook steeds tegen 
die godheden in Egypte gericht.
De God de Nijl wiens zegenende water ineens in 
bloed was veranderd. De Zonnegod die voor dagen 
van duisternis moest wijken. De farao God die zijn 
eerstgeborene, zijn toekomst, verloor.
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Vereer naast mij geen andere Goden. 
Als je nu bevrijd bent van al die onderdrukkende 
krachten en jezelf mag zijn, zoek het dan niet weer 
op, die beperking. Laat je vooral niet knechten door 
een mens die tot Godheid is verheven. Na de farao 
zijn er nog veel meer goddelijke heersers geweest 
en nog steeds zijn er machthebbers die voor 
zichzelf een haast goddelijke status claimen. En 
jammer genoeg zijn er nog steeds mensen die zo 
iemand die ruimte geven, die status toekennen. 

Heilloos, weg ermee, met al die goden die je klein 
maken en jouw belang willen opofferen aan het 
grotere belang. Wat overigens toevallig meestal 
samenvalt met het belang van de machthebbers.
Het meest schrijnend hebben we het natuurlijk 
in de vorige eeuw gezien in de personen van de 
Japanse Keizer en de Duitse Führer, maar wat 
minder pregnant zie ik het toch ook vaak terug, die 
aangemeten ‘goddelijke’ trekjes, bij hedendaagse 
machthebbers.

Vereer geen andere goden, ook niet of juist niet als 
ze zich vermommen in mensengedaante.

Maar het eerste gebod waarschuwt ook tegen sy-
stemen. De tot godheid verheven economie bijvoor-
beeld, die haast autonoom haar gang lijkt te gaan 
en ons mensen van haar afhankelijk maakt
Niets goddelijks aan natuurlijk, door mensen 
gestuurd en door machthebbers beïnvloed, maar 
ondertussen een totalitaire macht die voor veel 
mensen bepaald niet bevrijdend is.
Vereer geen andere goden, ook niet of juist niet als 
ze zich vermommen in een totalitair systeem.

De oproep om geen andere goden te vereren is 
een oproep aan de mens om vrij te zijn, om zich-
zelf te zijn, om iemand te zijn.
Er is een toespraak van Maarten Luther King 
waarin hij dat als refrein heeft genomen. 
Jij, jij mag er zijn, jij bent iemand.
Een indrukwekkende retorische stijl van hem, die 
we beter kennen van het ‘I have a dream’.

Ook al ben je zo arm dat je je kinderen nauwelijks 
te eten kunt geven: jij, jij bent iemand.
Ook al heb je nauwelijks de kans gehad om oplei-
ding te genieten: jij, jij bent iemand.
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Ook al moet je de hele dag zwoegen in dienst van 
anderen: jij, jij bent iemand, jij mag er zijn.

Zo zie ik ook de tien woorden voor het volk Israël 
en voor wie zich erdoor laat inspireren. Een slaven-
volk wordt op de kaart gezet. Jullie, jullie mogen 
er zijn. Als je je blijft richten op die ene God die 
bevrijding brengt, dan zul je steeds vrij zijn, steeds 
jezelf mogen zijn.

En hoe zit het dan met die verdeeldheid in naam 
van die Ene God? Die God van Abraham, die door 
joden, christenen en moslims wordt gezien als de 
ene God, terwijl ze elkaar het licht in de ogen niet 
gunnen? 
Laat ik eerst en vooral zeggen: ik weet het niet, 
ik ben er sprakeloos van. Met schaamrood op de 
kaken lees ik de geschiedenis, van wat medechris-
tenen in naam van die ene God hebben aangericht 
ten opzichte van joden en moslims. Met schaam-
rood lees ik de verhalen van hoe moslims in naam 
van die ene God dood en verderf hebben verspreid 
onder joden en christenen.
Met schaamrood op de kaken lees ik de verhalen 
van vandaag de dag waarin christenen, moslims en 
joden elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

Egypte is het! Diensthuis! Slaven bestaan!
Bevrijd moeten we worden, uitgeleid uit die be-
nauwdheid van het eigen gelijk. 
Hoe kan het bestaan, dat we elkaar in naam van 
dezelfde God niet pruimen? 
Ik weet het niet, ik kan er wel psychologische 
verklaringen voor geven, historische verklaringen 
misschien ook, maar geen theologische verklaring.
Ik ken alleen een God en ik wil ook alleen een God 
vereren die heeft laten weten: jij, jij mag er zijn, en 
jij ook en jij.
Ik kan God alleen herkennen aan de bevrijdende 

boodschap: ‘Ik ben de Heer je God die je uit Egypte 
heeft bevrijd’.
En het is dus ook Godgeklaagd dat we, en laat ik 
me maar even bij mijn eigen traditie houden, dat 
we in de protestantse kerk de bevrijdende woorden 
van God als stokslagen hebben gezien: je zult dit, 
je zult dat.
Voor mij is als kritische maatstaf voor wat van God 
afkomstig zou zijn, gaan gelden: dient het wel de 
bevrijding van de mens? 
En zo probeer ik te kijken naar wat mijn eigen 
traditie er van gemaakt heeft. Dient wat er van God 
gezegd wordt, wel de bevrijding van de mens? En 
zo wil ik ook kijken naar wat joden menen te weten 
van God en moslims en hindoes: dient het wel de 
bevrijding van de mens? Dit als een criterium voor 
mijzelf en als een manier om te kijken naar hoe 
anderen er mee omgaan.

Of denkend vanuit de symboliek van de evange-
lielezing over de bruiloft te Kana uit Johannes 2. 
Dient het wel de bevrijding van de mens? 
Is het water dat wordt uitgeschonken en wordt aan-
geboden, wel veranderd in wijn? 
Want dat is bij uitstek wat Jezus doet. Hier bij dit 
eerste teken van Jezus bij de bruiloft te Kana, 
maar ook elders in de evangeliën. Hij brengt de wet 
tot leven, dode regeltjes worden springlevend. Hij 
transformeert het water in wijn.
Het water uit de vaten, die klaarstonden volgens 
het reinigingsgebruik uit de wet, wordt tot wijn, 
wordt feestelijke drank. 
Als je vanuit die wet van God uitschenkt en rond-
deelt, dan zul je zien dat het bevrijdend werkt, dat 
het feest van het leven door kan gaan, vruchtbaar 
blijft, dat gewone dingen gaan sprankelen, dat wa-
ter wijn wordt, omdat God een bevrijdende God is.
Je zult wel gek zijn, als je een andere God zou 
vereren.
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2    Het is niet aan de overzij. 
 Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
 de wijde oceaan bevaren, 
 wie brengt van de overkant der zee 
 de schat der diepe wijsheid mee, 
 die ‘s levens raadsel kan verklaren? 

3    Het is ook in de hemel niet, 
 hoe vaak gij ook naar boven ziet 
 en droomt van bovenaardse streken. 
 Wat gij ook in de sterren leest, 
 alleen de Geest beroert de geest, 
 alleen het woord kan ‘t hart toespreken. 

4    Het woord van liefde, vrede en recht 
 is in uw eigen mond gelegd, 
 is in uw eigen hart geschreven. 
 Rondom u klinkt de stem van God: 
 vrijspraak, vertroosting en gebod, 
 vlak voor u ligt de weg ten leven. 
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Overdenking over het tweede woord

       Schriftlezingen: Exodus 20: 1-17   
          Handelingen 17: 18-34

Handelingen 17: 1�-��
Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: ‘Wat beweert 
die praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op: ‘Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,’ 
omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette. Ze namen hem mee 
naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? 
Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.’ Alle Atheners en de 
vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de 
nieuwste ideeën. 

Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon 
godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend 
in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert 
zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, 
hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook 
niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven 
en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele 
aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woon-
gebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen 
vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, 
zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.” Maar als wij dan 
uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of 
steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin 
men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, want hij heeft 
bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door 
een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd 
door hem uit de dood te doen opstaan.’ 

Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen 
zeiden: ‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen.’ Zo vertrok Paulus uit hun midden. 
Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaardden het geloof, onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, 
een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. 
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In de overdenkingen over de decaloog, de tien 
geboden, de tien woorden, nu het tweede gebod: 
‘Maak geen godenbeelden’.
De tien geboden: het is van belang te bedenken 
hoe je die wilt lezen. Sommigen kunnen er geen 
kant meer mee op, omdat ze hen in het verleden 
met geweld door de strot zijn geduwd. Anderen 
denken dat ze alleen voor anderen zijn bedoeld en 
gebruiken ze als stokken om van zich af te mep-
pen.
Weer anderen zien de waarde ervan in de interreli-
gieuze dialoog. De grotere monotheïstische gods-
diensten hebben alle drie namelijk deze woorden 
gemeenschappelijk. Jodendom en christendom in 
hun gezamenlijke geschriften, samengevoegd hier 
in Exodus, maar ook in Deuteronomium 5, en ook 
in de Koran komen op de één of andere wijze de 
verschillende geboden ter sprake. 

Ik vind het van belang te benadrukken dat de tien 
geboden pas beginnen nadat gezegd is: “Ik ben de 
Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij ge-
leid heeft”. Je zou dat voor elk gebod kunnen lezen 
en ik heb dat in een bewerking ook weergegeven. 

Als een soort refrein bij alle geboden. Ik ben uw 
bevrijder, antwoord dan met bevrijdend gedrag 
tegenover mij als je God en tegenover je naaste als 
je medebevrijde.
Het gaat dus niet om tien geboden, je móet dit en 
je zúlt dat niet… Maar om tien bevrijdende woor-
den die richting kunnen geven aan jouw leven en 
aan je samenleven met anderen.

Het tweede gebod is: ‘Maak geen afgodsbeelden’. 
Tenminste, ik zeg dit nu wel, maar er is discussie 
over wat het tweede gebod is. De katholieken, en 
ze worden daarin door de lutheranen gevolgd, heb-
ben dat gebod toegevoegd aan het ‘Vereer naast 
mij geen andere goden’. 
De calvinisten zien het als twee aparte geboden. Is 
dat verschil nu van belang?

Als ik er langer naar kijk en over denk, vind ik dit 
toch wel belangrijk en volg ik met overtuiging de 
indeling die in mijn traditie door de eeuwen heen 
gegeven is.
Ik wil het proberen uit te leggen wat ik daarachter 
zie.

Als je die geboden samen neemt ‘Vereer geen 
andere goden en maak geen godenbeelden’, dan 
lijkt het één een uitwerking van het ander. Afgods-
beelden vereren, daar zetten we ons tegen af. Dat 
doen wij niet, dat is voor die ander. Wij, wij hebben 
één God.
Op zich helemaal niets mis mee natuurlijk, maar 
je loopt het risico dat dat verbod op godenbeelden 
een beetje aan je voorbij gaat. Dat je denkt dat het 
gericht is tegen de anderen, de heidenen, de afgo-
dendienaars. Wij, wij vereren één God.

Maar als je je dat al bij het eerste gebod hebt ge-
realiseerd en dat beaamd hebt: God is één en wij 

Het tweede woord uit Exodus 20 : 4-6

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeel-
ding van iets dat in de hemel hier boven is of van 
iets beneden op de aarde of in het water onder 
de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, 
vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld 
geen andere goden naast mij. Voor de schuld 
van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook 
het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij 
haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik 
gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het dui-
zendste geslacht. 



1�

willen die ene God dienen, dan wordt het tweede 
woord, het ‘maak geen godenbeelden’ ineens een 
stuk spannender.
Als je dit benoemt als een apart gebod komt de 
oproep ineens veel dichterbij. Het is geen afzetten 
tegen de ander die afgodsbeelden vereert, maar 
het is een waarschuwing aan ons. Aan ons die één 
God vereren, de oproep dat we geen godenbeeld 
van die God zullen maken.
Niet zij, maar wij worden aangesproken, zoals ove-
rigens altijd in de Bijbel de bedoeling is.
Dat besef tempert ook meteen alle felheid naar 
anderen toe. Wij hoeven God niet te verdedigen 
tegenover wat anderen voor beelden maken, voor 
afbeeldingen geven. God heeft geen verdediging 
nodig.
Ach, zo makkelijk ligt dat natuurlijk niet. We kunnen 
ons emotioneel zo met God verbonden achten (let 
wel, met ons beeld van God) dat we ons gekwetst, 
beledigd voelen als anderen met ons Godsbeeld 
op de loop gaan, hun eigen spottende beelden 
erop loslaten.
En we denken natuurlijk aan de spanningen die 
dit vandaag de dag oplevert ten opzichte van de 
moslims. De Deense cartoonkwestie en laatst nog 
die, volgens mij wat onnozele foto’s, die in musea 
geweigerd waren. 
In de Koran is het beeldverbod niet eens zo duide-
lijk te vinden. Veel duidelijker wordt het aangegeven 
in de Soenna, het voor hen heilige geschrift waarin 
uitspraken, gebruiken en levensgewoonten van de 
profeet Mohammed staan opgetekend. Soenna be-
tekent letterlijk ‘de weg’ of ‘het pad’. Daarop base-
ren de moslims hun strenge eis van het niet afbeel-
den van het goddelijke, eigenlijk van alle beelden. 
Een moslim kan zijn dagelijkse gebed ook niet 
makkelijk doen in een ruimte waarin allerlei foto’s 
aan de wand hangen bijvoorbeeld. In de moskee 
zie je ook in plaats van afbeeldingen, gestileerde 

teksten in het Arabisch aan de muur hangen. Via 
het woord kennen wij God, willen ze daarmee zeg-
gen, voor protestanten een niet onbekend stand-
punt!
De felheid waarmee zij dat beeldverbod beleven is 
ons vreemd en wijzen we ook af. Maar iets ervan is 
toch ook in christelijke kring wel aanwezig, vooral 
als we dat tweede gebod zien als gericht tegen 
de ander. Als we God willen verdedigen tegen de 
afgodendienaars, de manier waarop zij God afbeel-
den, weergeven. 

En over felheid gesproken, lees in de tien geboden 
maar eens verder, het hele tweede gebod:
“Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeel-
ding van iets dat in de hemel hier boven is of van 
iets beneden op de aarde of in het water onder de 
aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer 
ze niet, want ik, uw God, duld geen andere goden 
naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de 
kinderen boeten en ook het derde geslacht en het 
vierde, wanneer zij mij haten, maar als ze mij lief-
hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn 
liefde tot in het duizendste geslacht.”

Of in de oudere, nog iets bekendere vertaling: 
“Ik, de Here uw God, ben een naijverig god, een 
jaloerse God….”. Ojee, laat het Wilders maar niet 
horen.
Ook in de Bijbel is stevige taal te lezen en die moet 
worden uitgelegd naar deze tijd, net als de teksten 
uit de Koran. Niet eruit scheuren dus, maar uitleg-
gen, zou ik zeggen.

Zo’n aanduiding over ‘de ongerechtigheid van de 
vaderen die God bezoekt aan de kinderen van het 
derde en vierde geslacht van hen die mij haten’ 
(want zo klinkt die tekst nog in ons hoofd uit de 
vorige vertaling), zo’n aanduiding wil alleen het 
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belang van dat beeldverbod benadrukken. De con-
statering dat, als het met zoiets essentieels als het 
gestalte geven aan je God fout gaat bij de ouders, 
het tot in meerdere geslachten daarna verregaan-
de gevolgen kan hebben. Als God bijvoorbeeld als 
een strenge straffende God wordt afgebeeld, zoals 
wij toch kennen, moet je dan eens zien hoe lang 
dat doorwerkt in de volgende geslachten.
In de tekst wordt nog pedagogisch aangeduid dat 
het goede een nog veel grotere uitwerking heeft 
op de komende geslachten, tot in het duizendste 
geslacht van hen die mij liefhebben.
Een mooi woord, wat ik jammer genoeg niet altijd 
bevestigd zie, maar goed. Een stimulans tot het 
goede moet ook stevig worden aangezet.

Het tweede gebod, ‘maak geen godenbeelden’, 
is dus niet tegen de ander gezegd, ook niet in de 
islam. Het tweede gebod is tegen onszelf gezegd. 
Men kan dus eventuele felheid voor zichzelf bewa-
ren. Maak je geen godsbeeld, om dat te vereren.
Zo wordt het spannend als we beseffen dat we dus 
God niet moeten verdedigen tegen de buitenwe-
reld, maar tegen onze eigen neiging om God vast 
te leggen in een beeld.

Kort geleden is er een klein theologisch werkje 
verschenen van een predikant uit Middelburg dat 
ineens een bestseller werd, druk na druk moet 
worden gemaakt. 
Klaas Hendrikse schreef het boekje ‘Geloven 
in een God die niet bestaat’ met als ondertitel 
‘Manifest van een atheïstische dominee’. Het zal 
wel deze uitdagende titel zijn die het werkje doet 
verkopen. Want de inhoud is, zoals elk theologisch 
werk, niet echt toegankelijk voor een breed publiek. 
En ook niet, zoals eigenlijk ook de meeste theologi-
sche geschriften, erg nieuw.
Collega Hendrikse geeft in zijn boek aan dat voor 

hem God niet bestaat. Natuurlijk even verrassend, 
maar als je dan doorleest blijkt hij het te hebben 
over een Opperwezen, een wezen ergens gesi-
tueerd op een bepaalde plek of in een bepaalde 
hoedanigheid. Niet ‘God in de hemel’, niet ‘God 
de vader’, niet ‘God de man met de lange baard’, 
enzovoort.
Geen godenbeelden dus, die hebben geen be-
staansrecht. God bestaat niet zoals een ding 
bestaat. God bestaat niet op een manier dat je God 
zou kunnen bewijzen, aanwijzen voor een ander.
Ik zou zo’n manier van denken over God niet athe-
istisch noemen, maar mijn eventuele boekwerkjes 
zouden dan ook niet goed verkopen. Dat is een 
kunst apart om je te verkopen, een kunst die deze 
collega blijkt te verstaan.  
Want het is natuurlijk helemaal niet nieuw, dat we 
God niet kunnen en niet moeten vastleggen in 
beelden. Dat we God daarmee eindeloos beper-
ken, dat is al de kern waarvoor dit tweede gebod 
waarschuwt. Je doet God geen recht als je ‘m 
vastlegt in een beeld, beperkt tot wat we kunnen 
bevatten, aanraken, beschouwen, bekritiseren.
Je doet zelfs de ander, je medemens geen recht 
als je ‘m in een beeld, in een aanduiding wilt vast-
leggen. Als men het gaat hebben over ‘de jood’, 
dan weten we wat dat in de geschiedenis voor el-
lende teweeg heeft gebracht.
En zo moeten we het ook niet hebben over ‘de bui-
tenlander’ of ‘de moslim’. Een beeld wordt gemaakt 
vanuit de behoefte om te vatten, te overzien.
Dat moet je al niet doen met een medemens, daar 
is hij te veelomvattend voor, te veelzijdig. Maar dat 
moet je zeker niet doen met God.
God als een beperkt wezen, al is het een Opper-
wezen, bestaat niet. God is juist altijd anders dan 
wij kunnen bevatten.
Als je geen godsbeeld maakt dan pas laat God 
zich kennen in de verrassingen van het leven.



�0

Als je het godsbeeld van bijvoorbeeld de boeman 
uit je kinderjaren loslaat dan ontstaat er de ruimte 
voor een God die je op je benen zet, je laat mer-
ken dat je er zijn mag in zijn ogen en dan dus ook 
uiteindelijk in je eigen besef. 
Als je je godsbeeld van een God de Vader loslaat, 
dan ontstaat de mogelijkheid om ook vrouwelijke 
trekken in God te ontdekken. 
Als je je Godsbeeld van de ‘lieve Heer die je leven 
gladjes moet laten verlopen’ loslaat, dan ontstaat 
er ineens de prikkeling tot veranderen. Een God die 
oproept om de gezapigheid te laten varen en het 
leven echt serieus te nemen.

In Handelingen lazen we hoe Paulus aan probeert 
te sluiten bij de godsdienstige beleving van de 
Atheners. Een bijbelgedeelte waar je uitgebreid op 
zou kunnen reflecteren, ook met het oog op de in-
terreligieuze dialoog die vandaag de dag zo nodig 
is. Maar daarvoor is hier geen plaats.
Wat ik met het oog op ons thema van vandaag er-
uit zou willen halen, is dat Paulus probeert om voor 
de Atheners de god die in allerlei gedaanten langs 
de kant van de weg wordt weergegeven dichterbij 
te brengen tot de God die in jezelf gestalte krijgt.
Paulus zegt: “Het is Gods bedoeling dat we hem 
zoeken, opdat we hem al tastend zouden kunnen 
vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver 
weg is. Want in Hem leven wij, bewegen wij, zijn 
wij”.
God bestaat in ons, wij bestaan in God. Leg het 
niet vast, maar leef er uit, laat het gebeuren, ervaar 
in het leven het goddelijke, maar maak er geen 
beeld van, vooral niet een beeld dat anderen ook 
zouden moeten volgen. Je zult je pijnlijk vergissen.
Zo’n God, zo’n vastgelegde God bestaat niet.
Je denkt soms iets van God te herkennen, fijn, 
mooi zo, leef er uit. Maak het waar in je doen en 
denken, maar leg het niet vast. Maak er geen 

dogma van, morgen zal het anders zijn, voor jou en 
nu al misschien voor anderen.
Je denkt God in Jezus te herkennen, mooi, prach-
tig, neem de consequenties, richt je leven zo in dat 
je het waar maakt om volgeling van die Jezus te 
zijn, maar maak er geen Jezusbeeld van, ook en 
juist niet om dat vervolgens aan anderen dwingend 
op te leggen.

Want in hem leven wij, bewegen wij, zijn wij. Of 
zoals het in Deuteronomium staat: “Het gebod van 
God is niet moeilijk en ver weg, onbereikbaar. Het 
is dicht bij ons allen, in onze mond, in ons hart”.
Het godsbeeldenverbod geeft ons de belofte dat er 
niets tussen God en ons in staat. Niets tussen God 
en ons in móet staan. Geen beeld, geen leer, geen 
dogma.
Dat we de vrijheid hebben gekregen om met ons 
eigen huidige godsbeeld te leven als we het maar 
niet vastleggen en zeker niet aan een ander op 
gaan leggen.

Subjectief? Jazeker, subjectief. 
Wij zijn het subject van onze eigen relatie met God, 
gelukkig maar!
En vanuit die relatie geven we gestalte aan ons 
leven. 
Als we dat doen zoekend naar God, luisterend naar 
zijn geboden, lerend ook van wat anderen van God 
hebben ontdekt, studerend ook van wat dogma’s 
ons te vertellen zouden kunnen hebben, dan wordt 
godsdienst levendig. 
Dan is er voor elke dag een opdracht waar we ons 
leven lang onze handen aan vol hebben.
Maar met de belofte dat het ontdekken van God 
nooit ver weg is, nooit onbereikbaar. 
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2    Maar Hij die in de aanvang schiep 
 de hemel en de aarde, 
 die al wat is tot aanzijn riep, 
 de Ongeëvenaarde, 
 woont niet in tempels; er is niets 
 dat Hem ontbreekt, hoe zou Hij iets 
 uit mensenhand aanvaarden? 

3    Hij blies ons van zijn adem in. 
 Hij, hemelhoog verheven, 
 heeft ons in Adam een begin, 
 een levensdoel gegeven: 
 te wonen op zijn aarde, waar 
 het goed is, goed om met elkaar 
 in zijn verbond te leven. 

4    Hij meet ons tijd en ruimte toe 
 genoeg om Hem te vinden. 
 Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
 wij tasten in den blinde 

 naar Hem, uit wie ons leven is. 
 Eens treedt Hij uit de duisternis 
 en noemt ons zijn beminden. 

5    Ja, Hij is elk van ons nabij, 
 hoe hemelhoog verheven; 
 in Hem bestaan, bewegen wij, 
 in Hem is heel ons leven. 
 Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
 de mensen zijn van zijn geslacht, 
 voorgoed met Hem verweven. 

6    Hij die ons ver is en verwant, 
 hoe kan Hij zijn aanbeden 
 in enig beeld, door mensenhand 
 uit steen of hout gesneden? 
 Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep, 
 kan Hem bevatten die ons riep 
 om Hem te kennen, heden. 
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Overdenking over het derde woord

       

1 Samuël � : 1-11
En heel Israël luisterde naar Samuels woorden. 
Enige tijd later trokken de Israëlieten ten strijde tegen de Filistijnen. Ze sloegen hun kamp op bij Eben-
Haëzer; de Filistijnen lagen in Afek. Nadat de Filistijnen zich in slagorde tegenover de Israëlieten hadden 
opgesteld, brandde de strijd los. Israël werd door de Filistijnen verslagen: vierduizend man sneuvelden in 
de slag. Toen het leger naar het kamp was teruggekeerd, vroegen de oudsten van Israël: ‘Hoe komt het dat 
de HEER ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten lijden? De ark van het verbond met de 
HEER moet uit Silo hierheen worden gehaald. Dan zal de HEER in ons midden zijn en ons bevrijden uit de 
greep van onze vijanden.’ Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen, de ark van de HEER 
van de hemelse machten, die op de cherubs troont. Chofni en Pinechas, de beide zonen van Eli, kwamen 
met de ark mee. Toen de ark van het verbond met de HEER in het legerkamp aankwam, barstten alle 
Israëlieten uit in luid gejuich, zodat de aarde ervan dreunde. De Filistijnen hoorden het lawaai en vroegen: 
‘Wat klinkt daar voor gejuich uit het kamp van de Hebreeën?’ Toen ze vernamen dat de ark van de HEER 
in het legerkamp was aangekomen, werden ze bang en zeiden: ‘Hun God is naar het legerkamp gekomen. 
Het ziet er slecht voor ons uit, want zoiets is nooit eerder gebeurd. Het ziet er slecht voor ons uit! Wie redt 
ons uit de greep van die machtige God? Het is dezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren met allerlei 
plagen heeft getroffen. Verlies de moed niet, Filistijnen, laat zien wat je kunt! Anders worden wij slaven van 
de Hebreeën zoals zij het van ons zijn geweest. Laat dus zien wat je kunt. Ten aanval!’ De Filistijnen gingen 
tot de aanval over en de Israëlieten werden verslagen. Ieder vluchtte naar zijn eigen woonplaats. Het was 
een zware nederlaag voor Israël, waarbij dertigduizend man voetvolk omkwamen. De ark van God werd 
buitgemaakt en Chofni en Pinechas, de beide zonen van Eli, vonden de dood. 

Matteüs 7 : 1�-��
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven 
zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van 
distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een 
goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 
Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen 
dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de 
hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen 
mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen 
uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik 
heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” 

 Schriftlezingen:  1 Samuel 4 : 1-11 
    Matteüs 7 : 15-23
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Wat is dat nu, misbruik van de naam van God. Of in 
de vorige vertaling: de naam van God ijdel gebrui-
ken.
Het eerste waar we natuurlijk aan denken, is het 
vloeken. Denk maar aan de poster van de ‘bond 
tegen het vloeken’. Spreek vrijmoedig over God, 
maar misbruik zijn naam nooit, met de papegaai 
erbij, u weet wel. 
Eigenlijk staat het er niet letterlijk, maar van een 
bond tegen het vloeken, verwacht je dat het daar 
over gaat: ‘misbruik van Gods naam = vloeken’.
Die gedachte is ook gevoed in de afgelopen eeu-
wen. Als we naar de uitleg van de tien geboden 
in de Heidelberger catechismus kijken (voor vele 
generaties vóór ons toch hét geloofsleerboek) dan 
zien we dat voor dit derde gebod twee keer zoveel 
behandeltijd is ingeruimd als voor de andere gebo-
den.
Voor wie het niet meer weet: de Heidelberger 
catechismus gaat uit van een didactische vorm 
van vragen en antwoorden die men vroeger uit het 
hoofd moest leren. De 129 vragen die de totale 
geloofsleer behandelden langs de thema’s ellende, 
verlossing en dankbaarheid, zijn onderverdeeld in 
52 zondagen omdat men vroeger in de protestant-
se avonddiensten steeds een deel van de catechis-
mus behandelde en je het geheel op deze wijze 
in een jaar tijd, 52 zondagen, als predikant met je 
gemeente kon doorspitten.
Voor de behandeling van het derde gebod nu, is 
voor de omvang van twee zondagen gekozen, 
terwijl de andere geboden in één zondag of soms 

Het derde van de tien woorden uit Exodus 20: 7
Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, 
want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit 
gaan.

zelfs wel minder, werden behandeld.
En de vragen, maar vooral de antwoorden, die op 
die twee zondagen aan bod kwamen, wijzen er 
sterk op dat het misbruik van Gods naam vooral te 
maken had met vloeken of ook het zweren van een 
eed op Gods naam, ook dat moet je niet lichtvaar-
dig doen.

Niet vloeken dus. 
Misschien kent u wel dat verhaaltje van een domi-
nee die bij een groot feest net aan het rijk gevulde 
buffet zijn bord had gevuld met salades, een stokje 
saté met flink wat saus en die bij het weglopen 
struikelt over een snoer dat daar lag en met zijn 
mooie pak vol in zijn eigen bord terechtkwam. Hij 
krabbelt overeind, iedereen om hem heen is er 
een beetje beduusd van. En terwijl hij de resten 
satésaus en vleessalade van zijn pak, overhemd 
en das afslaat, zegt hij: “Is er misschien een heiden 
in de zaal die namens mij een hartig woordje zou 
kunnen spreken?”.

Niet vloeken. Toch betrap ik mezelf er ook op 
dat, terwijl ik toch helemaal niet vaak de neiging 
heb om te vloeken, er zich soms ineens situaties 
voordoen waarbij je als het ware uit een reflex een 
vloek uitspreekt. Wonderlijk, want het zijn vaak situ-
aties van ongeluk of ellende, waar God nu net niets 
mee te maken heeft.
Blijkbaar is het haast een reflex om, als je door 
iets negatiefs wordt verrast, Gods naam te roepen. 
Is het afweer? Is het bezwering? Vermoedelijk is 
het een oud stukje heidendom dat in een mens is 
blijven haken. Het afreageren van je schrik.
Je mond spoelen, zei mijn moeder vroeger, en niet 
meer doen. 

En geen misverstand daarover, ik ben erg tegen 
het vloeken in het dagelijkse taalgebruik. 



��

Voor mijn gevoel is het een slechte gewoonte, maar 
zou dit het zijn waar God voor waarschuwt in deze 
tien regels voor het leven? Is het zo erg dat God 
daarbij laat weten: “Want God zal niet onschuldig 
laten wie zijn naam ijdel gebruikt”.
Het moet meer zijn dan alleen vloeken, want an-
ders zou het niet zijn plaats gekregen hebben in 
die tien bevrijdende regels voor het opbouwen van 
een samenleving.

IJdel: als je in Van Dale kijkt naar de betekenis van 
dat woord, dan vind je ‘zonder enige grond’, ‘zon-
der enige inhoud’, ‘ledig’, ‘niet vol’, ‘waardeloos’, 
‘zinloos’.
God er zomaar bij halen, zonder enige grond, zon-
der enige inhoud, dat is volgens mij dat misbruik 
van Gods naam. En dat kan vloeken zijn, maar er 
is waarachtig nog wel meer. 
God voor je eigen karretje spannen, God erbij 
halen om je eigen ideeën kracht bij te zetten, om je 
eigen oorlog te rechtvaardigen en je eigen verkeer-
de daden te rechtvaardigen, om je eigen morele 
gelijk te halen, dat soort misbruik.
De naam van God ergens bij betrekken is riskant, 
wanneer is het terecht, wanneer niet. Dat is niet 
zomaar te zeggen, dat is een ethische zoektocht bij 
vele problemen en vraagstukken van het leven.
Tijdens die zoektocht laat ik me helpen door de 
gedachte dat ook dit gebod staat onder dat refrein 
van alle tien geboden: “Ik ben de Here uw God die 
u uit Egypte, uit de slavernij bevrijd heeft”.
Dus bij al je afwegingen steeds de vraag: is het 
bevrijdend of niet, zou die God van bevrijding daar 
mee te maken willen hebben? 

De oorlogen die in Gods naam zijn gevoerd in de 
loop van de geschiedenis? Ja, ze zijn wel steeds 
als bevrijdingsoorlogen opgevoerd, maar als we 
bedenken dat zelfs op de riemen van de Duitse 

soldaten in de Tweede Wereldoorlog het ‘Gott mit 
uns’ stond, dan weten we wel beter. 
En de kruistochten die onder de zegen van ver-
schillende pausen zijn gevoerd? 
Ja, ze waren, zogenaamd bedoeld om Jeruzalem 
te bevrijden, maar aan het afslachten van vrouwen 
en kinderen is niets bevrijdends te vinden. De God 
die ik denk te kennen, wil daar niet mee verbonden 
worden.
Het zegenen van wapentuig voor de strijd? 
Misbruik van Gods naam is het. Of ook het plegen 
van aanslagen in de naam van God of Allah? Die 
gruwelijke aanslagen op markten of andere plek-
ken waar veel onschuldige mensen samenkomen. 
Niet in naam van Allah, van God. Godgeklaagd is 
het! 
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Naar mijn stellige overtuiging wil God daar niets 
mee te maken hebben, wil God niet voor ons kar-
retje van haat en nijd gespannen worden.

Altijd natuurlijk een beetje riskant als je dat ook 
denkt te kunnen zeggen over het godsverstaan bin-
nen een andere religie. In dit geval de islam.
Ook in de Koran is dit gebod tegen het misbruik 
van Gods naam te vinden, maar daar tegenover 
zijn er natuurlijk teksten te vinden die God opvoe-
ren als een strijdende, vernietigende God, zoals 
wij die ook uit onze oud-testamentische teksten 
kennen.
Teksten die naar mijn idee gelezen moeten wor-
den in de context van hun tijd en de maatschappij 
waarin ze zijn ontstaan en die niet één op één van 
toepassing zijn op onze tijd en onze vragen en 
problemen. Ik weet het, daar zou veel meer over te 
zeggen zijn, maar we moeten ons beperken.

In 1 Samuel 4 staat een prachtig verhaal dat 
scherp waarschuwt tegen dat oorlog voeren in 
Gods naam. 
De Israëlieten zijn gelegerd tegenover hun aarts-
vijanden, de Filistijnen. En het wil maar niet lukken, 
ze lijden regelmatig verliezen bij de onderlinge 
schermutselingen. Hoe kan dat toch, vragen de 
Israëlieten zich af. We strijden toch voor de goede 
zaak? God is toch met ons? En opeens komt 
iemand op het lumineuze idee om dat zichtbaar te 
maken, dat God aan hun kant staat. 
De ark moet gehaald. De ark die het teken is van 
het verbond van God met de Israëlieten. De ark 
waarin de twee stenen tafelen worden bewaard, 
met daarop gebeiteld de tien geboden.
En als die ark de legerplaats wordt binnengedra-
gen met groot ceremonieel dan zijn de Israëlieten 
dolenthousiast en de Filistijnen worden er ang-
stig van. Dat is die God, die de Israëlieten ook uit 

Egypte bevrijd heeft, zeggen de Filistijnen.
Pijnlijk is het in dit verhaal dat zíj daarover begin-
nen. De Israëlieten hoor je daar niet over, over die 
bevrijding uit Egypte, de bevrijding die aan de Is-
raëlieten juist de ruimte heeft gegeven om zelf ook 
bevrijdend te leven. Het zijn de Filistijnen die dat te 
berde moeten brengen. Israël is zijn geschiedenis 
van bevrijding vergeten, er is weer heel wat voor 
nodig, aan gebeurtenissen en getuigenissen van 
profeten, om de Israëlieten weer op dat spoor te 
krijgen. Nu zijn ze op het spoor van de overwinning 
en nu ruiken ze bloed.

Maar het gaat geheel anders, ze worden in de pan 
gehakt en de ark gaat naar de Filistijnen. God laat 
zich niet voor hun karretje spannen. Hij laat zijn 
naam niet zo misbruiken. Heel bijzonder dat zo’n 
anticlimaxverhaal, want dat is het toch, in de heilige 
geschriften van Israël is opgenomen. 
Heel bijzonder en heel leerzaam. God leent zich 
niet zomaar om onze eigen belangen te dienen.
Maar er is natuurlijk meer dan oorlog voeren, waar-
bij misbruik van Gods naam dreigt.
Het ‘God met ons’ dat op de rand van ons munt-
geld staat gebeiteld. Is dat geld en die economie 
nu wel een instrument waaraan de naam van God 
verbonden zou mogen worden? Niet vanzelfspre-
kend, zou ik denken. Het zal zich moeten bewijzen. 
Natuurlijk kan die economie een bevrijdend instru-
ment zijn waarmee mensen uit de ellende worden 
gehaald, maar we kennen uit de geschiedenis, 
vroeger, maar ook recent nog al wat voorbeelden 
van hoe de economie bepaald niet bevrijdend heeft 
gewerkt.

Maar laat ik het nog iets dichterbij halen. Dat pre-
ken maken van ons dominees, heeft dat ook niet 
het gevaar in zich dat er misbruik gemaakt kan 
worden van de naam van God? Je probeert toch 
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met enig gezag uiteen te zetten wat jij hebt ver-
staan als de bedoeling van het woord van God. 
Nu is het gezag van een predikant wel wat tanen-
de, maar toch…we proberen toch weer te geven 
wat wij denken te hebben begrepen van Gods 
woord, Gods bedoelingen en halen vaak Gods 
naam daarbij.

De één doet dat wat meer bescheiden, wat meer 
zoekend, aarzelend dan de ander, maar iets van 
verkondiging, iets van vertaling van de bijbelse 
boodschap naar de dag van vandaag zit er toch 
altijd wel in. 

Misbruik van Gods naam wordt heel duidelijk als 
men het eigen morele oordeel wil legitimeren met 
Gods naam, als het ware de ark van God mee-
slepen bij de strijd tegen vermeende misstanden 
in het leven, of dat nu ‘milieuvervuiling’ is of ‘seks 
voor het huwelijk’ bijvoorbeeld. Ik noem maar wat, 
om duidelijk te maken dat het al gauw misbruik van 
Gods naam is als je denkt je eigen morele oordeel 
te kunnen verbinden aan de naam van God. 

In de evangelielezing van vanmorgen lazen we dat 
het zich moet bewijzen in de praktijk van alle dag. 
Dat wat je zegt, meent te moeten zeggen in Gods 
naam, dat dat herkenbaar moet zijn aan wat je 
doet. 
“Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen mij zegt, zal 
het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie 
handelt naar de wil van de hemelse vader”, zegt 
Jezus in de Bergrede. 
Precies zoals al die geboden uit de decaloog staan 
onder de belofte van het bevrijdende van God  - Ik 
ben de Heer die u uit de slavernij heeft bevrijd, als 
een refrein bij alle geboden - net zo heeft al het 
spreken over God als criterium de vraag: wat komt 
er uit voort? 

Leidt deze manier van spreken over God, dit ge-
bruik van Gods naam tot bevrijdend handelen, of 
knecht het mensen opnieuw? Maakt het hen vrij 
om de wil van God te doen, of kleineert het hen in 
regeltjes en beperkingen? 

De naam van God verbinden aan zaken in dit leven 
of aan meningen of aan gedachten. Wie durft het 
nog, als je ziet wat het in de geschiedenis aan ver-
woestend spoor heeft achtergelaten. 
Toch kunnen we niet anders en worden er toe 
opgeroepen. Want het is de bedoeling dat we het 
leven van alledag, in Gods naam, zo inrichten dat 
God erin herkend kan worden, dat mensen tot hun 
recht komen, dat er ruimte ontstaat voor allen om 
vrij te leven voor Gods aangezicht. Daarvoor zijn 
die tien geboden bedoeld, als aanwijzingen van 
hoe de samenleving zou moeten worden geordend, 
daarvoor zijn de profetenopdrachten bedoeld, om 
opnieuw op het pad van God te komen, daarvoor 
zijn de evangeliën gegeven, zodat we in navolging 
van Jezus bevrijdend kunnen leven.

Aan de boom herkent men de vruchten. De kunst is 
om de goede vruchten te laten groeien. 
We zingen straks: “Wat zijn de goede vruchten, die 
groeien aan de geest? De liefde en de vreugde, de 
vrede allermeest, geduld om te verdragen en goe-
dertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen 
honderd-uit.” 
Honderd-uit jezelf afvragen of je met je zeggen, 
met je doen en laten, niet de naam van God ijdel 
gebruikt. 

Het is veel meer dan alleen niet vloeken. 
Het is je leven lang tastend zoeken naar een goed 
verstaan van Gods bedoeling, van de bevrijdende 
God van Israël, daarom kan ook die zoektocht zelf 
bevrijdend zijn.
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2    geloof om veel te geven, 
 te geven honderd in, 
 wij zullen leren leven 
 van de verwondering: 
 dit leven, deze aarde, 
 de adem in en uit, 
 het is van Gods genade 
 en zijn lankmoedigheid. 

3    En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
 maar vasthoudt tot het eind, 
 wie zijn bestaan niet kruisigt, 
 hoezeer hij levend schijnt, 
 hij gaat voorgoed verloren, 
 het leven dat hij koos 
 is tevergeefs geboren 
 en eindigt vruchteloos. 

4    Maar wie zich door de hemel 
 laat helpen uit de droom, 
 die vindt de boom des levens, 
 de Messiaanse boom 
 en als hij zich laat enten 
 hier in dit aardse dal, 
 dan rijpt hij in de lente 
 tot hij vruchtdragen zal.
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Overdenking over het vierde woord

Jesaja �� : 1-�
Roep luidkeels, zonder je in te houden, 
verhef je stem als een ramshoorn. 
Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, 
aan het volk van Jakob zijn zonden. 
Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, 
vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, 
zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft 
en het recht van zijn goden niet verzaakt. 
En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften 
en verlangen naar Gods nabijheid. 
‘Waarom ziet u niet dat wij vasten, 
en merkt u niet op dat wij ons onthouden?’ 
Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven 
en jullie arbeiders afbeulen, 
omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën 
en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. 
Als je op die manier vast, 

wordt je stem niet gehoord in de hemel. 
Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? 
Is dat een dag van onthouding: 
dat iemand het hoofd buigt als een riet 
en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? 
Noemen jullie dat soms vasten, 
is dat een dag die de HEER behaagt? 

Is dit niet het vasten dat ik verkies: 
misdadige ketenen losmaken, 
de banden van het juk ontbinden, 
de verdrukten bevrijden, 
en ieder juk breken? 
Is het niet: je brood delen met de hongerige, 
onderdak bieden aan armen zonder huis, 
iemand kleden die naakt rondloopt, 
je bekommeren om je medemensen? 

Lucas 1� : 10-17

Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was 
door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. 
Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,’ en hij legde haar 
de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos 
omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte: ‘Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die 
dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!’ Maar de Heer zei: ‘Huichelaars! Maakt niet ieder van 
jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die een 
dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit 
deze boeien worden losgemaakt?’ Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar de hele 
menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht. 

 Schriftlezingen:  Jesaja 58: 1-8 
    Lukas 13: 10-17
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De sabbatdag. Waar gaat het over? 
Om dat weer scherp te kunnen zien moeten we 
eerst puin ruimen. Zoals bij het derde woord moet 
worden duidelijk gemaakt dat het ‘ijdel gebruiken 
van Gods naam’ niet over vloeken gaat, zo moet 
hier duidelijk gemaakt worden dat het bij het sab-
batgebod niet gaat over de zondagsheiliging. 
En dan moet er dus heel wat puin geruimd worden, 
puin van eeuwen, zelfs al van de voorchristelijke 
tijd. In de evangeliën lezen we dat Jezus al botst 
met de mensen van zijn tijd over de zuivere inter-
pretatie van de betekenis van de sabbat.

Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en 
heilig verklaard.
Wat een misverstanden en misstanden zijn hier op 
ontstaan. We hebben allemaal, in ons eigen leven 
vroeger, of vanuit de verhalen van één of hooguit 
twee generaties terug, de herinnering aan wat niet 
mocht op zondag. Geen ijsje eten, niet buiten spe-
len, geen fietstochtje, wel verplicht twee keer naar 
de kerk en tussendoor binnen blijven. 

Opgesloten, voor je gevoel.

Het is natuurlijk onbegrijpelijk dat dat ervan ge-
maakt is. Een dag van beperking en beklemming, 
terwijl het bevrijdend bedoeld was, zoals bij alle 
woorden van de decaloog: Ik ben de Here uw God 
die u uit beperking en beklemming heeft bevrijd. 
Houd de sabbat in ere. Dag van bevrijding!” 

Zo gauw we door een verandering in het collec-
tieve denken de kans zagen, hebben we dit juk 
overboord gegooid. Zo gauw de dominees niet echt 
meer het laatste woord hadden in onze samenle-
ving, hebben we ons ontdaan van de zondagsdruk 
en werd ook de zondag, juist de zondag, juist het 
hele weekend weer een dag voor onszelf, waarin 
we zelf bepaalden wat we wel en wat we niet zou-
den doen.
Eigenlijk kan ik daar verschrikkelijk boos om wor-
den. Toen de dominees nog wel gezag hadden, 
toen hadden ze moeten duidelijk maken dat het 
bij het sabbatgebod niet om de zondagsheiliging 
ging, maar om veel meer dan dat, dat het niet ging 
om verplichte kerkgang, maar om heiliging van het 
leven. 
Maar goed, we hebben die druk op de zondag 
uiteindelijk afgeschud. Gelukkig maar! Maar wat 
nu? Zijn we niet te rigoureus geweest? Hebben we 
met het badwater niet ook het kind weggegooid? 
De zondagsheiliging overboord, oké, maar daar-
mee ben je nog niet klaar met het sabbatgebod, 
het heeft daarmee z’n betekenis niet verloren, in 
tegendeel!

We hebben uit het Oude Testament gelezen, uit Je-
saja 58, een bezinning op vasten, een oefening in 
onthouding, tot heiliging van je leven. Een prachtig 
hoofdstuk dat vlijmscherp aangeeft waar het God 
om gaat als zijn mensen vasten.

Het vierde woord uit de decaloog Exodus 20 : 
8-11

Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 
Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 
verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, 
die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u 
niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en 
dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw 
vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de 
stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER 
de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met 
alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte 
hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend 
en heilig verklaard. 
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Geen somber gelaat en geen zichtbaar bedrukte 
stemming. “Dat iemand het hoofd buigt als een riet 
en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof.” 
Zou dat de houding zijn die God wenst bij het vas-
ten? Nee toch!
En dan volgt een oproep om gerechtigheid te doen, 
om je brood te delen met hongerigen, je te bekom-
meren om je medemens; dat is het vasten dat God 
verkiest!
En ook de sabbatdag wordt hierbij genoemd als 
een dag waarop je niet zomaar je gang gaat, niet 
een dag als alle dagen, maar een dag des Heren.

Je zou de oproep uit Jesaja 58 over het zuivere 
vasten, zo kunnen overplaatsen op het vieren van 
de sabbat. Zou dat een dag zijn die God verkiest, 
een dag van moeite en van bedruktheid, een dag 
waarop men het hoofd buigt en in het zwart ge-
kleed gaat?
Is dit niet de sabbatdag die God verkiest: een 
bevrijdende dag, een dag waarop mensen tot hun 
recht komen, een dag waarop er wordt gedeeld 
met mensen die tekort komen, een dag waarop het 
leven wordt gevierd als een geschenk van God? 
En dan blijft het natuurlijk niet bij die ene dag, dan 
wordt die sabbatdag natuurlijk een voorbeeld voor 
alle dagen!

De sabbat is een dag van teruggeven van wat je 
geschonken is. Je onderbreekt het leven van alle-
dag, van de vreugdevolle arbeid, maar ook van het 
zwoegen soms. Maar niet alleen van het werken, 
dat was vroeger, toen bestond het leven alleen uit 
werken om te kunnen leven, om de producten van 
het land binnen te kunnen krijgen. 
Nu is het leven veel meer gevarieerd, er is meer af-
wisseling van spanning en ontspanning, veel meer 
eigen keuzevrijheid om je tijd in te delen. Maar nog 
steeds zijn er heel veel dingen die moeten, 

van onszelf en als druk vanuit de maatschappij 
waarin we leven. 
Dat alles op gezette tijden onderbreken om weer te 
weten waar je mee bezig bent, dat is sabbat.

“Have a break, have a KitKat”, zegt de reclame. 
Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Have a break. 
Dat is de sabbat: “Have a break”. Neem nu eens de 
tijd om je te realiseren waar je mee bezig bent. Om 
je af te vragen: “Wat zijn de vruchten van je werk, 
van je leven?”. 
Dankbaar terugkijkend naar wat je nu in de afgelo-
pen periode geschonken is. Wat goed was en wat 
niet goed, én wat nog niet duidelijk is voor je, of het 
goed is of niet. Wat zegen was en wat vloek én wat 
nog niet duidelijk voor je is. 
Het leven even teruggeven aan God, aan de bron, 
aan de oorsprong.
Zo’n break, zo’n onderbreking doet het leven goed, 
brengt er ordening in aan, brengt het tot rust.

Ik moet denken aan het sabbatjaar zoals het in 
Leviticus 25 besproken wordt. Zes jaar zal het land 
bewerkt worden en zal de opbrengst ervan zijn 
voor de eigenaar van het land, maar het zevende 
jaar moet het land met rust worden gelaten, een 
sabbatjaar is het, en de opbrengst van het land is 
in dat jaar voor God zelf. Dat betekent: iedereen 
mag er van leven, de eigenaar, maar ook de arme 
en ook de vreemdeling. En het land ervaart rust, 
kan even bijkomen. 
In onze tijd van milieudruk en uitputting van de 
bodem lijkt alleen dat al een zegen.

En na zeven van die sabbatjaren (7 maal 7 = 49 
jaar) komt het vijftigste jaar: een Jubeljaar voor 
de HEER. Een jaar waarin als het ware de hele 
samenleving wordt teruggegeven aan God, vastge-
roeste verhoudingen tussen slaaf en eigenaar, tus-
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sen arm en rijk, worden weer rechtgezet, het land 
wordt teruggegeven aan de oorspronkelijke eige-
naar, de schulden worden kwijtgescholden. Ieder-
een krijgt een nieuwe kans om samen met elkaar 
een rechtvaardige samenleving op te bouwen.

Ik weet wel, dat het nooit zo gepraktiseerd is in 
Israël, maar daarom is het nog wel een prachtig 
visioen. Een mooie doorkijk op Gods bedoelingen 
met de samenleving van mensen.

Have a break. Kijk nu eens goed waar we mee 
bezig zijn! Voldoet de samenleving nog wel aan wat 
we er met elkaar mee wilden. Komt ieder mens nog 
wel tot zijn recht? Zijn de verhoudingen nog wel 
rechtvaardig? Komt niemand in de knel?

En voor je eigen leven. Leg het eens even terug in 
Gods hand. Laat eens even tot je doordringen wat 
je allemaal ontvangen hebt, elke dag weer ont-
vangt, aan zegeningen.
En kijk er eens naar van een beetje afstand. Ben je 
blij met je leven, ben je dankbaar?
Benut je je talenten voldoende? Kom je wel tot je 
recht?
Of is er veel wat je afhoudt van een goed leven, 
dingen die je beperken, dingen die je doet, terwijl 
je het eigenlijk niet wilt? Dingen die je laat, terwijl je 
ze eigenlijk zou willen doen?

Als je je leven echt durft te bekijken, terwijl je het 
even symbolisch hebt teruggelegd in Gods hand, 
dan kan je duidelijk worden wat zegen is en wat 
vloek, wat bevrijdend is en wat beklemmend, wat 
past bij het leven zoals je het leven wilt en wat niet. 
En als je de moed hebt om dat onder ogen te zien, 
dan werkt dat door in de dagen daarna, in de peri-
ode erna, tot de volgende sabbat en de volgende. 

Om het eens plechtig te zeggen: Stap voor stap je 
leven heiligen. Stap voor stap je leven omvormen 
naar Gods bedoelingen.

En het is wel duidelijk dat het dan niet uitmaakt of 
die sabbat voor jou op zaterdag valt of op zondag 
of op de islamitische vrijdag. 
Ook in de Koran wordt er op gelijke wijze over zo’n 
dag voor Allah gesproken.
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Of als je zelf onregelmatig moet werken is een 
sabbat voor jou op maandag natuurlijk net zo heil-
zaam. 
Heilzaam voor jou, maar zeker ook heilzaam voor 
je omgeving. 

In Exodus staat: Dat geldt voor u, maar ook voor 
uw kinderen, uw slaven, uw vee en voor de vreem-
deling die bij u woont. Die bevrijdingsdag is er voor 
iedereen. Op adem komen en ook laten opademen.
Als je het zo invult, dan wordt die sabbatdag bij 
uitstek een bevrijdingsdag voor diegene, waarvoor 
het leven niet vanzelf al een feest is, voor mensen 
in de knel. 

Jezus geeft op de sabbat in de synagoge onder-
richt aan de mensen en dan ineens staat voor hem 
een vrouw die al jarenlang geknecht wordt door het 
leven.

Nu ja, staan? Dat is helemaal niet mogelijk, ze is 
helemaal krom en ze kan met geen mogelijkheid 
rechtop staan.
“Al achttien jaar is ze bezeten door een geest die 
haar ziek maakt!” staat er in de tekst. 
En Jezus geneest haar. Door haar de handen op te 
leggen kan ze weer haar rug rechten en fier door 
het leven gaan. Geprezen zij de Heer om zoveel 
zegening.

Maar de leiding van de synagoge is niet gelukkig. 
Ze zeggen: “Hij geneest op de sabbat! Had dat nu 
niet een dagje kunnen wachten?”
Nee, juist niet, zegt Jezus. Iemand tot zijn recht 
laten komen is nu juist een daad voor de sabbat, 
iemand weer fier maken, dat hij of zij de rug op-
nieuw kan rechten, dat is nu bij uitstek een daad 
voor de sabbatdag.

Het is voor haar jarenlang geen sabbat geweest, 
en niet alleen voor haar, maar voor alle mensen die 
onder de druk van het leven krom komen te staan, 
uit evenwicht zijn geraakt. 

En dan denk ik bij voorbeeld aan de velen die via 
het diaconale werk op onze weg komen.

Het is bij uitstek een sabbatdaad om deze mensen 
opnieuw de kans te geven de rug te rechten. Dat is 
de sabbat die God verkiest!

De sabbat is een dag van herstel van het even-
wicht. 
Van het evenwicht in jezelf, in het eigen leven. Van 
het evenwicht tussen God en jou en van het even-
wicht tussen jou en je medemens.
Een gezegende dag waarop je de kans krijgt om 
te herstellen, opdat je weer iets evenwichtiger kan 
verder leven met jezelf, met je God en met je me-
demens. Elke keer weer wat meer in evenwicht.

Jezus legde haar de handen op en meteen ging ze 
rechtop staan en loofde God. 
Voor haar was het weer sabbat, en voor ons?
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2    Waar blijft het overlang 
 beloofde land van God, 
 waar liefd’ en lofgezang 
 verdrijven leed en dood? 

3    Dat land, het ons vanouds 
 vertrouwde Kanaän, 
 waar God zijn stad herbouwt; 
 Sion, waar zijt ge dan? 

4    Zal ooit een dag bestaan 
 dat oorlog, haat en nijd 
 voorgoed zijn weggedaan, 
 in deze wereldtijd? 

5    Dat alle tyrannie 
 eens zal geleden zijn? 
 O sabbath Gods! En zie, 
 dan zal het vrede zijn! 

6    Wij bidden, Heer, sta op 
 en kom in heerlijkheid! 
 Op U staat onze hoop 
 die onze Herder zijt! 

7    Uw schapen zijn in nood, 
 uw naam wordt niets geacht... 
 men breekt uw volk als brood, 
 men heeft ons opgejaagd. 

8    De nacht is als een graf, 
 ontij heerst in het rond. 
 Kom van de hemel af, 
 o Ster van Gods verbond! 
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Overdenking bij het vijfde woord

Jozua �: 1� – �: ��

Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters 
die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Zodra de priesters bij de Jordaan waren 
gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld – de Jordaan stond de hele oogst-
tijd buiten zijn oevers –, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte 
bij de stad Adam, die vlak bij Saretan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Dode 
Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. De priesters die de 
ark van het verbond met de HEER droegen, bleven precies in het midden van de bedding van 
de Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man.

Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de HEER tegen Jozua: ‘Kies nu twaalf 
mannen, één uit elke stam, en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan 
staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar 
ze vanaf deze nacht zullen verblijven.’ Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam 
van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van de 
HEER, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor 
elke stam van Israël. Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zul-
len vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan 
werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de HEER. Vertel 
ze dat toen de ark de Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daar-
van voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.’ De mannen deden wat Jozua hun had gezegd. 
Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de HEER aan Jozua had 
opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar hun kamp en legden ze daar neer. 
Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de pries-
ters stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van 
vandaag. De priesters die de ark droegen stonden in het midden van de Jordaan, totdat de op-
dracht die Jozua het volk in naam van de HEER gegeven had volledig was uitgevoerd, volgens 
de opdracht die hij al van Mozes gekregen had. Het volk trok zo snel mogelijk over, en toen 
het volledig aan de overkant was gingen ook de priesters met de ark van de HEER naar de 
overkant en trokken ze verder voor het volk uit. Ook de stammen Ruben en Gad en de eerste 
helft van de stam Manasse trokken in slagorde voor Israël uit, zoals Mozes hun bevolen had. 

 Schriftlezingen:  Jozua 3: 14 - 4: 24 
    Lukas 2: 41-52
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Deze voorhoede van het leger, zo’n veertigduizend man, trok nog voor de ark van de HEER 
uit ten strijde naar de vlakte van Jericho. 
Op die dag verhoogde de HEER het aanzien van Jozua bij de Israëlieten, zodat ze zijn leven 
lang ontzag voor hem hadden, zoals ze ook voor Mozes hadden gehad. 

De HEER zei tegen Jozua: ‘Zeg tegen de priesters die de ark met de tekst van het verbond 
dragen dat ze uit de Jordaan komen.’ Jozua gaf hun die opdracht, en toen de priesters die de 
ark van het verbond met de HEER droegen uit de Jordaan kwamen en de oever betraden, 
hernam het water zijn loop en trad het weer buiten zijn oevers, zoals het eerder had gedaan. 
Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand, en 
het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt. Jozua richtte daar de twaalf 
stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. Hij zei tegen de Israëlieten: ‘Wanneer 
uw kinderen later vragen wat deze stenen betekenen, dan moet u hun het volgende vertel-
len: “Israël is de Jordaan overgetrokken, en wel over de droge bedding. Want de HEER, jullie 
God, heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken, zoals hij ook 
de Rietzee voor ons heeft drooggelegd totdat we die waren overgetrokken. Want alle volken 
op aarde moeten weten hoe machtig de HEER, jullie God, is, en jullie moeten altijd vol ont-
zag voor hem zijn.”’ 

Lucas � : �1-��

Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij twaalf jaar was, 
maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar 
huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronder-
stelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem 
overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, 
keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in 
de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. 
Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders 
hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind, wat heb je ons aange-
daan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ Maar hij zei tegen hen: 
‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 
Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was 
hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. 
Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij 
God en de mensen. 



��

Als we, zoals bij alle geboden, dit gebod zetten in 
het perspectief van de bevrijding: “Ik ben de God 
die je uit de slavernij heeft bevrijd”, als we die 
woorden erbij nemen als refrein, dan moet dus ook 
dit gebod bevrijdend zijn. Om dat te bereiken, dat 
dit woord bevrijdend klinkt, moet er wel eerst het 
nodige puin worden geruimd. Want dit gebod heeft, 
misschien wel als meeste van de tien woorden, als 
gebód gewerkt. 

Eer je vader en je moeder! 
Wanneer je zoals ik gezegend bent geweest met 
een stel lieve ouders, dan is het helemaal niet 
moeilijk om hen te eren. 
Deze zomer zijn mijn beide ouders overleden. Als 
kinderen hebben we ze in twee dankdiensten (zo-
als zij het graag verwoord zagen) herdacht. Ze wil-
den graag dat ik daar zelf als predikant in voorging. 
Als je nadenkt over wat je dan over hen te zeggen 
hebt, hoe je hen het beste in zo’n afscheidsdienst 
kan eren dan realiseer je je hoeveel van je leven je 
aan je ouders te danken hebt. Hoe het fundament 
van je bestaan in contact met hen is gevormd. Hoe 
je in liefde in het leven bent gezet. Hoe je de eerste 
stapjes van je leven aan hun hand hebt gemaakt, 
ook wat betreft je eerste stapjes op het gebied van 
het geloven. 
Hoe ze met je mee hebben geleefd toen je je leven 
zelfstandig vorm ging geven. Hoe ze ook daarbij in 
liefde aan je hebben gedacht (alhoewel ze mis-
schien soms hun hart vasthielden)  en steeds uit 
liefde naar jou toe hebben gehandeld.

Het gebod om je ouders te eren kost je in zo’n 
geval geen enkele moeite, alhoewel je je natuurlijk 
altijd afvraagt of je hen wel genoeg aandacht hebt 
gegeven in hun moeilijke laatste tijd. Of je hen wel 
genoeg geëerd hebt, toen ze het het meeste nodig 
hadden.
Maar buiten dat: Het is een grote zegen als je 
goede ouders hebt gehad en je ook op zo’n mo-
ment van afscheid je alleen maar kunt zeggen dat 
het goed was.

Maar als het nu eens niet goed was of niet goed 
is. Geen liefde, geen geborgenheid? Dan wordt 
het natuurlijk een heel ander verhaal en jammer 
genoeg komt dat ook heel vaak voor. 

Eer uw vader en uw moeder! Dan moet er wel iets 
te eerbiedigen zijn! In handen van de verkeerde 
vaders en moeders is het gebod te vaak gebruikt 
om hun ouderlijke macht een goddelijke legitima-
tie te schenken. Gehoorzamen bedoeld als klein 
houden, niet als een leerproces. Alsof hier stond 
‘gehoorzaam je vader en moeder in alles, wat ze 
ook zeggen’. 
Dat staat er niet, maar dat is er al te vaak van 
gemaakt.

Dit vijfde gebod is geen bevel tot blinde gehoor-
zaamheid. 
Het verhaal van de 12-jarige Jezus, die achterbleef 
in de Tempel, had in de loop der eeuwen voor 
kinderen misschien wel iets kunnen betekenen met 
het oog op de bewustwording van hun eigenheid. 
De gedachte dat ieder kind z’n eigen weg moet 
gaan, los van zijn ouders, zou bij de lezing van dit 
verhaal kunnen opkomen. Daarom heb ik het nu 
gelezen, terwijl ik natuurlijk wel weet, dat het op z’n 
juiste plek in het kerkelijk jaar niet zozeer om een 
privé story over een kind en zijn ouders gaat, maar 

Het vijfde woord uit Exodus 20 : 12
“Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan 
wordt u gezegend met een lang leven in het land 
dat de Heer uw God u geven zal.”
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om een theologische duiding van de ontwikkeling 
van Jezus, van zijn houding tot de religie, tot zijn 
God.
Maar nu klinkt het even in dit verband, als een 
verhaal over de verhouding tussen een kind en zijn 
ouders.

Het zit er dan wel allemaal in: ‘Wist u dan niet dat ik 
mijn eigen weg zou moeten gaan? Dat mijn ontwik-
keling belangrijker is dan wat u van mij verwacht?’ 
De eigenheid van het kind staat centraal in dit ver-
haal. Alle ruimte voor de eigen specifieke ontwikke-
ling, lijkt het te bieden. 

Maar ik vrees dat het brave slot tot effect heeft 
gehad dat veel kinderen weer in het keurslijf van 
hun ouders werden gedwongen. Er staat dat Jezus 
hen voortaan weer gehoorzaam was, in de vorige 
vertaling stond zelfs onderdanig. 
In handen van de verkeerde ouders zal ook dit 
verhaal daarmee gemakkelijk als een machtsmid-
del kunnen worden gebruikt. Er staat tot slot dat 
het kind in wijsheid toenam in de loop der jaren, 
maar het is evenzeer wenselijk en noodzakelijk dat 
ouders in de loop van de jaren, dat hun kinderen 
opgroeien, toenemen in wijsheid.

De bekende schrijver en dichter Khalil Gibran 
schrijft daarover in zijn mooie boekje ‘De profeet’: 
“Uw kinderen zijn uw kinderen niet. Zij zijn de 
zonen en dochters van de hunkering van het leven 
naar zichzelf. Zij komen door u, maar zijn niet van 
u. En hoewel ze bij u zijn, behoren zij u niet toe.
U mag ze uw liefde geven, maar niet uw gedach-
ten, want ze hebben hun eigen gedachten.
U mag hun lichaam onderdak bieden, maar niet 
hun ziel, want hun zielen wonen in het huis van 
morgen, dat u niet kunt bezoeken, zelfs niet in uw 
dromen. 

U mag ernaar streven aan hen gelijk te zijn, maar 
probeer niet om hen aan ú gelijk te maken. Want 
het leven stroomt niet terug en blijft niet in het 
gisteren.”

Een prachtige tekst waar we, als we ouder zijn van 
één of meer kinderen, allerlei voorbeelden uit ons 
eigen leven met onze kinderen bij kunnen beden-
ken. 

Als ouder geef je je kind een naam. Dat is mis-
schien wel één van de belangrijkste dingen die je 
een kind meegeeft in z’n leven. Je maakt hem of 
haar tot individu. Een persoon die aan te spreken 
is, uit te kiezen, uniek te maken. Iets waar het kind 
het hele verdere leven mee bezig is. Om die naam 
waar te maken, te leven, om zichzelf te worden. De 
eerste jaren mag je dat als ouder begeleiden, daar 
naast staan. 
Het is veel belangrijker dat het kind leert om te 
gehoorzamen aan zichzelf, dan aan zijn ouders. 
Als ouders dat beseffen en daarnaar proberen te 
handelen dan zal het eerbiedigen van de ouders 
voor het kind alleen maar geheel vanzelfsprekend 
zijn. 
Het eer uw vader en uw moeder is daarmee dus op 
individueel niveau vooral een oproep aan ouders 
om zo ouder te zijn, dat je de eerbied van het kind 
waard bent. 
Het is vervolgens aan het kind om het ook te doen, 
om het waar te maken, om weliswaar zijn eigen 
leven te ontwikkelen, maar daarbij zijn ouders hoog 
te houden, niet te vergeten waar het vandaan komt, 
waar z’n oorsprong ligt. 

Op collectief niveau gaat het ‘eer uw vader en uw 
moeder’ ook om de vraag hoe we in onze sa-
menleving omgaan met oudere mensen. Welke 
plaats geven we hen? 
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Een eerbiedwaardige plaats? Zijn ouderen ons 
zoveel waard, dat we ervoor zorgen dat ze niet in 
armoede hoeven te leven, dat ze niet in eenzaam-
heid hun dagen moeten slijten, dat ze met respect 
verzorgd worden in de verpleeghuizen of dat er een 
thuiszorg is die vertrouwd is voor hen, - ze moeten 
die hulp tenslotte wel steeds toelaten in hun eigen 
huis, hun privé-terrein, ze moeten toestaan dat ze 
geholpen worden met de persoonlijke verzorging. 
Mogen ze dan verwachten dat er wat continuïteit is 
en niet steeds een ander die komt helpen, onze-
ker over het tijdstip waarop iemand komt. Mogen 
ze dan verwachten dat ze met respect behandeld 
worden? Ja toch zeker!

Ik zal hier niet een heel politiek verhaal afsteken, 
daar zijn andere plaatsen voor. Maar het moge 
duidelijk zijn, dat ‘eer uw vader en uw moeder’ ook 
een oproep is aan ons allen om ervoor te zorgen 
dat oudere mensen ook een menswaardig bestaan 
kunnen leiden. Niet alleen uit welbegrepen eigen-
belang (je zult zelf ook eens oud zijn en afhankelijk 
worden van de zorg die er dan geboden wordt), 
maar gewoon uit eerbied voor de mensen die voor 
ons de maatschappij, waarin we leven, hebben 
opgebouwd. 
Ook in de decaloog wordt het ‘eer uw vader en uw 
moeder’ verbonden met de opbouw van een goede 
samenleving. Er staat ‘opdat u lang zult leven in het 
land dat ik u geven zal’. Dat land is voor ons na-
tuurlijk niet geografisch bedoeld, niet een bepaalde 
plek, maar een manier van samenleven, mens-
waardig en God-waardig. 
Ik durf de stelling wel aan dat je de kwaliteit van 
een samenleving kan aflezen aan de manier waar-
op een samenleving omgaat met haar ouderen, of 
meer algemeen, met de meest kwetsbare groepen 
in de samenleving.
We hebben in onze welvarende samenleving nog 

heel wat te doen om het welzijn van kwetsbaren te 
verbeteren. En dat niet alleen in diaconale zin, met 
allerlei acties om kwetsbare groepen te helpen. U 
weet hoe belangrijk ik dat vind, maar het is nood-
zakelijk dat we als samenleving ook in onze poli-
tieke keuzes goed voor de kwetsbaren zorgen. Ze 
hebben recht op een volwaardig leven. Zo’n diaco-
nale actie is belangrijk en nodig, vooral ook om de 
noden in de samenleving aan te wijzen en daar-
mee op te roepen er ook structurele oplossingen 
voor te vinden als samenleving. Want ‘dan (zo staat 
er) zul je lang leven in het land dat ik je geven zal’.  
Als er ook een eerbiedwaardige plaats is voor 
kwetsbaren dan is een samenleving houdbaar, 
toekomstgericht, heeft het perspectief. Lijkt het 
meer en meer op het beloofde land dat God in het 
vooruitzicht heeft gesteld. 

In de bijbelse geschriften is de oudere meestal 
degene die het verhaal te vertellen heeft. Die het 
verhaal kan vertellen van hoe we nu zover geko-
men zijn.
We hebben bij deze dienst het verhaal gelezen uit 
het begin van Jozua. Het prachtige verhaal van de 
doortocht door de Jordaan, de laatste grensbar-
rière voor het volk om het beloofde land binnen te 
trekken. Die laatste barrière kunnen ze nemen, zo 
vertelt het verhaal, doordat de ark van het verbond 
midden in de rivier wordt gedragen door de pries-
ters en daar wordt hoog gehouden. Daardoor komt 
de rivier droog te vallen. 

De laatste barrière naar het beloofde land kan 
door het volk genomen worden, doordat de ark 
er middenin wordt gezet. Daarbij moeten we ons 
realiseren dat in die ark de twee stenen tafelen met 
de decaloog worden bewaard. Het hele volk moet 
daar nog één keer langs trekken, voordat ze aan 
het avontuur in het beloofde land kunnen beginnen. 
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Nog één keer nadrukkelijk langs die tien woorden 
heentrekken. Met daarin ook het ‘eer uw vader en 
uw moeder’, nota bene met de toevoeging: ‘want 
dan zult u een lang leven kunnen leven in het land 
dat u nu intrekt. Dan zal er zegen zijn op uw weg’. 

Jozua geeft de opdracht om twaalf stenen uit het 
midden van de Jordaan op te pakken en die aan de 
oever te stapelen tot een soort altaar.
Gedenkstenen opdat (zo staat er) ‘uw kinderen als 
ze die stenen zien zullen vragen: wat betekenen 
die stenen?’ Gedenkstenen oprichten om een aan-
leiding te hebben om het verhaal te vertellen. Want 
het verhaal moet verteld worden. Wil je goed kun-
nen leven in het land van nu dan moeten de verha-
len blijven leven van hoe het hier toe gekomen is.
De verhalen van het Egypte waar we uit getrokken 
zijn, de verhalen van de woestijn waar we door-
heen gegaan zijn om hier te komen, de verhalen 
van hoe God ons tot hier toe geleid heeft. Alleen 
dan zal het leven in het beloofde land echt blijven, 
als het verhaal verteld blijft worden van de woestijn, 
en van de bevrijding uit Egypte, zodat het besef 
levend blijft dat God het is die het beloofde land 
geschonken heeft. Je zult als volk, als samenle-
ving, alleen dan zuiver met het land omgaan als je 
steeds blijft bedenken dat het je gegeven is om te 
bewerken en te bewaren. Kinderen mogen dat van 
hun ouders verwachten en hen daarom ook waar-
deren, dat ze bereid zijn om de verhalen van God 
en de mensen te blijven vertellen. 

Daarvoor is het verhaal van de oudere van levens-
belang voor de mens van nu. 
Het verhaal bijvoorbeeld van hoe het was in de 
oorlog. Verhalen die ook juist nu weer zo nodig zijn, 
de verhalen van hoe het gekomen is, die verschrik-
kingen van een oorlog, dat langzaamaan steeds 
sterker wordend anti-semitische gedachtegoed 

vanuit de tijd vlak vóór de oorlog. Broodnodige 
verhalen om in de samenleving van nu discrimina-
tie, vervolging van bepaalde bevolkingsgroepen en 
(uiteindelijk) oorlog te voorkomen.

De oudere houdt ons bij de les van de geschiede-
nis. Verleden is van groot belang om het heden, 
maar vooral ook de toekomst, vorm te geven.

Voor ons als ouders, als ouderen, is het dus van 
belang om zo te leven dat we gedenkstenen op-
richten, gedenkstenen bij ons verhaal van hoe God 
ons heeft geleid in dit leven.

Voor ons als kinderen, als jongeren, is er de op-
dracht om bij die gedenkstenen stil te staan. Niet 
als een steen des aanstoots, niet als een barrière 
om verder te gaan, maar als een markeringspunt. 
Als een kans om het verhaal nog eens te horen, 
over hoe het toch gekomen is, over hoe de weg 
is geweest van de generatie voor ons, hoe zij hun 
weg door het leven met God zijn gegaan.
Als een kans om ons af te stemmen, om ook ons 
verhaal erbij te zetten, onze steen bij te dragen, 
opdat het verhaal van God met de mensen ook via 
ons doorgaat. En het beloofde land van God stukje 
bij beetje wordt ingenomen, opgebouwd, vormge-
geven.

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan 
wordt u gezegend met een lang leven in het land 
dat de Heer uw God u geven zal. 
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6    Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
 is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
 ‘t Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
 dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
 Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
 dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 

7    Wend U tot ons, keer tot ons weder, Here, 
 hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren? 
 Schenk ons het morgenrood van uw genade, 
 dan prijzen wij voortaan uw grote daden. 
 Vergun uw volk, na jarenlange druk, 
 nu vele jaren zorgeloos geluk. 

8    Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
 en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
 Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
 O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
 Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
 het werk van onze hand, bevestig dat. 



��

Overdenking over het zesde woord

Genesis � : 1-10

De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. 
‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ Later bracht ze zijn broer 
ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer 
van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij 
de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat 
maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom 
kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan 
ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ Kaïn zei 
tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ 
Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je 
broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ ‘Wat heb je gedaan?’ zei 
de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt’. 

Matteüs � : 17-��

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te 
schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, 
blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de 
kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden 
beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het ko-
ninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die 
van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. 
Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich 
moeten verantwoorden voor het gerecht.” En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster te-
keergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten 
verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. 
Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets 
verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer 
brengen. 

 Schriftlezingen: Genesis 4: 1-10  
    Matteüs 5: 17-24
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Ja, nogal wiedes, wie zou dat nu doen? Zou het 
zesde gebod, na alle eerdere geboden die een 
hele brede toepassing in allerlei facetten van het le-
ven hebben, nu ineens gericht zijn op de nog geen 
1 promille van de bevolking die een moord heeft 
gepleegd of dreigt te gaan plegen? Zou het bij het 
zesde gebod ineens gaan om zware criminaliteit?
Zou ook dit niet breder bedoeld zijn? Heeft het ons 
niet meer te zeggen dan z’n letterlijke betekenis?
Heeft het misschien ook iets te zeggen over …. 
moordende concurrentie, of over risicovol rijgedrag, 
alcohol achter het stuur, iemand doodzwijgen, 
blikken die kunnen doden, dodelijke milieuvervui-
ling, uitbuiting van de natuur, mateloze consumptie 
terwijl anderen doodgaan van de honger, maar 
misschien ook wel over euthanasie, abortus, suï-
cide en over de doodstraf, om maar eens een hele 
reeks van totaal verschillende dingen te noemen 
die alleen dit gemeen hebben: ze hebben allen 
met de ‘dood’ te maken. Met de dood op een niet 
natuurlijke manier.

Nu, om te beginnen met één ding uit die lange lijst 
waar het zeker níet over gaat: de doodstraf. Hoe-
veel redenen ik ook kan opnoemen om tegen de 
doodstraf te zijn en hoezeer ik er ook van gruwel 
dat een steeds groter deel van onze bevolking, 
onder aanvoering van de nieuwe populistische 
partijen, zegt in sommige situaties voorstander te 
zijn van de doodstraf, het zesde gebod gaat daar 
niet over. 

Dat gebod kunnen we, en ik moet wel zeggen jam-
mer genoeg, niet in stelling brengen om de dood-
straf te bestrijden. 
Lees maar eens een stukje verder in het boek Exo-
dus, daar kom je al snel allerlei vergrijpen tegen 
waarop maar al te makkelijk de doodstraf staat. 
De bijbel is om zo te zeggen helemaal niet tegen 
doodslaan. Zeker niet als het gaat om de macht 
van het collectief. De doodstraf is in de bijbel hele-
maal niet omstreden. 

Dat neemt voor mij niet weg dat we er nu wél 
tegen moeten zijn, dat we het nu wél moeten zien 
als een barbaarse, inadequate vorm van straffen. 
De wereldwijde acties van Amnesty International 
tegen de doodstraf, omdat het een te onherroepe-
lijke strafmaat is, die ook maar al te makkelijk bij 
totalitaire regimes kan dienen om met de politieke 
vijanden af te rekenen, die acties verdienen naar 
mijn idee onze steun en ook in ons land moeten 
we naar mijn idee proberen een halt toe te roepen 
aan het gemak waarmee over de doodstraf als 
dreigmiddel wordt gesproken  Maar het 6de gebod 
daarbij gebruiken als bijbels tegenargument tegen 
de doodstraf, dat zou niet correct zijn. 

Maar waar gaat het dan wel over?
Het bekendste verhaal uit de bijbel over een moord 
is het verhaal uit Genesis 4 over Kaïn en Abel. Het 
gaat daarbij natuurlijk, zoals bij al die verhalen uit 
het begin van Genesis, niet over die twee broers 
uit een oneindig ver verleden, maar over ons, over 
hoe wij ons hebben te verhouden tot elkaar, hoe 
wij hebben te antwoorden op de vraag ‘waar is je 
broeder?’

Kaïn kan het niet hebben dat zijn broer succes-
voller lijkt in wat hij doet, meer waardering lijkt te 
oogsten dan hij. Als ze beiden hun offers brengen 

Het zesde woord van de decaloog is kort maar 
krachtig: 

‘Pleeg geen moord’. Of in de meer bekende 
vorm: ‘Gij zult niet doodslaan’. 
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voor God dan beseft Kaïn dat zijn offer niet wordt 
opgemerkt. Op een of andere wijze realiseert hij 
zich dat zijn offer niet werkt. Moet je zeggen dat 
Kaïn tot het besef komt dat zijn offer niet echt is, 
niet oprecht? Hoe het ook zij: Hij gaat niet bij zich-
zelf te rade, maar richt zijn frustratie op zijn broer 
God ziet het gebeuren en dan spreekt God hem 
er nog op aan in een heel apart soort gebrekkig 
hebreeuws. Letterlijk vertaald staat er in vers 6 en 
7, en dan maak ik even gebruik van de kennis van 
anderen:

‘Waarom – uw gelaatstrekken gevallen! Niet waar, 
als gij goeds – opheffen. Maar als kwaad, gij – de 
zonde, een belager voor uw hart, maar gij … heerst 
over haar!”
Een soort hebreeuws dat elders in het verhaal niet 
gebruikt wordt. Alsof God ons stamelend voor het 
kwaad wil behoeden, of alsof de boodschap van 
God als we eenmaal in zo’n gemoedstoestand van 
zelfbeklag, woede en haat zijn gekomen, alleen 
maar met horten en stoten tot ons kan komen. 

In onze vertaling is het allemaal een beetje glad 
gestreken, maar dat hadden ze eigenlijk niet moe-
ten doen, want: is het niet tekenend voor de waar-
schuwing tegen het kwaad zoals wij die meestal 
ontvangen, in onszelf en van buitenaf, dat die met 
horten en stoten op ons af komt? Een boodschap 
die lang niet altijd helder en duidelijk is en daardoor 
lukt het ons dan ook vaak niet om die boodschap 
op tijd te verstaan. 

Kaïn lukt dat ook niet. En hij ruimt zijn broer uit 
de weg. En dan ineens klinkt wel weer in duidelijk 
hebreeuws de vraag: “Waar is je broeder?”
Kaïn haalt zijn schouders op en wil de andere kant 
opkijken. Moet ik dat weten? Ben ik daarvoor ver-
antwoordelijk?

Het antwoord vanuit de hemel is een uitroep van 
verbijstering: het bloed van je broeder schreeuwt 
tot mij vanuit de aarde. Vervloekt zijn we als men-
sen, als samenleving, wanneer we het bloed van 
de medemens niet hoog willen achten.
De vraag waar onze medemens is, kunnen we niet 
uit de weg gaan en we kunnen niet in onverschil-
ligheid de schouders ophalen en de andere kant 
opkijken, we staan midden in het krachtenveld 
van verantwoordelijkheden ten opzichte van onze 
medemensen.

Daarover gaat volgens mij het zesde gebod. Niet 
alleen maar over doodslag, maar over ‘laten le-
ven’. Het leven van onze medemens is mede onze 
verantwoordelijkheid. We mogen de weg naar de 
toekomst voor hem of haar niet afsnijden.
Als we bevrijd willen leven, zoals het als refrein bij 
al de geboden klinkt, dan kan dat toch niet echt als 
we met ons leven, het leven van de ander tekort 
doen, als we die ander geen ruimte bieden, als wij 
leven ten koste van de ander.

Jezus zegt het in de bergrede zo (Matt 5: 21):
Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk 
is gezegd: ‘Pleeg geen moord’ en ‘Wie moordt zal 
zich moeten verantwoorden voor het gerecht’. Maar 
ik zeg jullie: Ieder die in woede tegen zijn broeder 
of zuster tekeer gaat zal zich moeten verantwoor-
den.

En dan geeft Jezus een voor die tijd heel prakti-
sche handleiding: 

Als je je offergave naar het altaar wilt brengen en je 
je daar herinnert dat je broeder of zuster iets tegen 
je heeft, laat je gave bij het altaar achter, ga eerst 
terug om je te verzoenen en kom dan terug voor je 
offergave.
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Vertaald naar nu zou dat kunnen zijn: Als we een 
offer willen brengen, ons leven naar Gods wil wil-
len inrichten, dan moeten we eerst orde op zaken 
brengen in onze intermenselijke verhoudingen, dat 
is het offer dat Gode het meest welgevallig is, daar 
gaat het in eerste instantie om, dat we de verhou-
dingen met onze broeders en zusters repareren en 
goed houden. 
We zingen straks bij de viering van de tafel het Tai-
zé - lied ‘Ubi charitas et amor, Deus ibi est’, Waar 
barmhartigheid en liefde is, daar is God aanwezig. 
God laat zich vinden in de zuivere relatie met onze 
medemensen.

Stelt u zich het eens even voor:
Als we straks de eucharistie willen gaan vieren, 
ons offer van dank voor de weg die Jezus is ge-
gaan, dan zouden we dus, voordat we daarmee 
beginnen, als we ons beseffen dat er iemand is in 
onze omgeving, die iets tegen ons heeft, er eerst 
op uit moeten gaan om ons met die mens te ver-
zoenen. 
Ziet u het voor u? Ineens waaieren we allemaal uit 
om iets recht te gaan zetten. Ik denk niet dat er, als 
we allemaal eerlijk zijn, iemand overblijft. Som-
migen hebben hier in onze gemeenschap iets met 
elkaar te verhapstukken, anderen gaan naar col-
lega’s of familieleden. Ieder zijn eigen missie van 
verzoening. En daarna komen we terug om alsnog, 
en nu met heel veel kracht, ons offer van Dank aan 
God te brengen.

In een niet eens zo ver verleden werd in zware 
protestantse kring het avondmaal maar een paar 
keer per jaar gevierd. Als het weer zover was, ging 
men in eigen kring na of het allemaal wel goed 
was in de gemeente, ouderlingen gingen extra op 
huisbezoek en er was een voorbereidingsdienst in 

de week ervoor zodat men de kans had om zich 
met elkaar te verzoenen voordat de maaltijd van 
de Heer werd gevierd. Als je het zo weer eens voor 
de geest haalt dan krijg je het er wat benauwd van. 
Al te kleinmenselijke burgerlijkheid greep natuurlijk 
zijn kans en predikanten en ouderlingen konden 
al te makkelijk de macht die hen gegeven werd 
misbruiken. In mijn vorige gemeente, waar deze 
werkwijze toch al ver voor mijn komst was afge-
schaft, kon ik toch bij sommige mensen de schade 
ervan nog voelen. Nooit hebben ze de maaltijd van 
de Heer bevrijd kunnen vieren. Gelukkig dus afge-
schaft, op de meeste plaatsen dan. 

Maar het goede ervan zou je willen behouden. De 
gedachte dat als we het goed willen maken met 
God, we het ook goed moeten willen maken met 
onze medemens.
God is daar te vinden waar barmhartigheid en 
liefde voor de medemens wordt gepraktiseerd. Ubi 
charitas et amor, Deus ibi est. Dat zingen we straks 
bij de tafelviering. 

Niet weglopen hoor, straks! Want het is een cirkel-
beweging. De viering van het breken en delen zet 
ons aan tot dat gedrag van charitas et amor. En als 
we dat in onze dienst in de wereld gepraktiseerd 
hebben, met alle vallen en opstaan, dan is er weer 
genoeg reden om de volgende week weer op te 
gaan voor die tafelviering. Het gaat niet om een 
momentopname, maar om een levenshouding.
Het gaat er niet om, om te vieren dat wij volmaakt 
zijn, zoals het jammer genoeg in die zware protes-
tantse kring geworden is, het gaat erom te vieren 
dat we er zijn mogen, gewoon zoals we zijn, met 
al onze eigenaardigheden, om door dat vieren van 
het breken en delen, door de gemeenschap met 
God en met elkaar, te groeien in ons menszijn.
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Ubi charitas et amor, ubi caritas Deus ibi est
(vertaling: Waar barmhartigheid en liefde is, waar barmhartigheid is in God)

Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God te 
vinden.
Dat is voor mij een vertaling van : ‘Gij zult niet 
doodslaan’. 

Concreet maken daarvan is dan nog een moei-
lijke klus in het leven. Een veelheid van dingen 
en gedachten rond dit thema is nog uit te werken. 
Natuurlijk is er geen eenvoudig sjabloon te geven 
voor de vraag naar bijvoorbeeld euthanasie of 
abortus. Makkelijke antwoorden zijn in dit soort 
kwesties altijd verdacht. Maar het ja of nee kan dan 
wel getoetst worden aan de vraag: Wat is voor mijn 
medemens het beste? Wat is liefde, wat is barm-
hartigheid?

Misschien is er voor dat ongeboren leven ook 
inderdaad geen menswaardig bestaan weggelegd. 
De natuur houdt ook niet alle ongeboren leven in 
stand. En als we nu in speciale gevallen, waarbij 
veel menselijk leed bij de nieuwe mens te verwach-
ten is, de technische kennis hebben om via embry-
oselectie zulk leed te voorkomen, waarom zou je 
het dan niet doen? Je kunt er persoonlijk bezwaar 
tegen hebben, oké dat is je goed recht, maar waar-
om zou het dan ook voor anderen niet mogen?

Maar let wel, makkelijk oordelen is er niet bij, niet 
over het wel of niet kiezen voor embryoselectie of 
voor in een later stadium abortus en ook niet in het 

oordeel over iemand die gemeend heeft zo’n keuze 
te moeten maken, of juist níet te moeten maken. 
Want ik geloof dat ik dat nog het meest enge vind 
van die technologische mogelijkheden, dat als je er 
geen gebruik van wilt maken men je later zou gaan 
verwijten dat je een gehandicapt kind geboren hebt 
laten worden. Wat menswaardig leven is kunnen 
we niet beoordelen voor een ander. Ieder mens 
mag er zijn! 
En ook het denken over euthanasie is nooit af te 
doen met een eenvoudig ja of nee. Het rekken van 
het leven met al onze technische middelen is ook 
een keus, misschien mag er dan ook een keer ge-
zegd worden dat het wel genoeg is, dat het soms 
ook geen leven meer is, dat we in stand proberen 
te houden. Genoeg om over na te denken, zon-
der dat we elkaar met pasklare antwoorden willen 
overdonderen. Geen onderwerpen die geschikt 
zijn voor de monoloog van een preek, maar veel 
meer voor het onderlinge gesprek en de stille eigen 
overpeinzing.

‘Pleeg geen moord’, in alle facetten is het voor mij 
een oproep om de ander het leven te gunnen. Het 
beste van het leven. 
Het is een levenstaak om steeds opnieuw een ant-
woord te geven op de dwingende vraag, die God 
ons stelt: ‘Waar is je broeder?’
God laat zich vinden, waar liefde en barmhartig-
heid is. Vindt hij ons daar ook?
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Overdenking over het zevende woord

Genesis � : 1�-��

God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield 
hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van 
goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ 
God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem 
past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens 
om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 
De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij 
hem paste. Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij 
een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, 
bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een 
gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, 
een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’ 
Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij 
één van lichaam wordt. 
Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. 

Johannes � : 1-11

Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar 
hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw 
bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze 
vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te 
stenigen. Wat vindt u daarvan?’ Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden 
aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij 
zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte 
zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, 
en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar 
zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar 
huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ 

 Schriftlezingen:  Genesis 2: 15-25 
    Johannes 8 : 1-11
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De eerste het meest vertrouwd, omdat we het zo 
vele decennia hebben gehoord en gelezen, de 
tweede nieuw omdat het zo vertaald is in de nieu-
we vertaling die we nu gebruiken. Nu ben ik geen 
echte Hebreeuwskenner, maar het lijkt me toch 
dat het hebreeuwse woord dat hier gebruikt is het 
beste vertaald is met: overspel plegen. Ik denk dus 
een terechte wijziging. Hadden we dat maar wat 
decennia eerder gedaan! Want: Het is nogal wat 
anders. Met elkaar constateren dat een huwelijk 
na vele, ook goede jaren, toch echt niet meer kan 
voortduren, is iets anders dan eenzijdig je huwe-
lijkspartner links laten liggen door volledig op te 
gaan in een ander, in iets anders. 

Hadden we decennia eerder maar wat aan die 
vertaling gedaan. Dat had toch velen in hun gewe-
tensnood geholpen. Ik weet nog goed dat ik op een 
van de eerste zondagen dat ik weer preken moest 
na mijn op de klippen gelopen huwelijk, via het 
lezingenrooster uit kwam bij wat Jezus zegt over 
het echtbreken. Nu kon ik als voorganger wel zo 
zorgvuldig met die teksten omgaan, dat er voor de 
hoorder en toen ook nadrukkelijk voor de preker, 
een evenwicht van zelfkritiek, verootmoediging en 
vergeving en bevrijding in naar voren kwam, maar 
wat zou het geholpen hebben als niet op de achter-
grond meeklonk dat toch wat meedogenloze gebod 
‘Gij zult niet echtbreken’. Wat zou het geholpen 
hebben wanneer ons van kindsbeen aan was voor-
gehouden dat er stond ‘pleeg geen overspel’.

Een eind aan een huwelijk maken, wat ‘echtbre-
ken’ toch wil zeggen, is voor alle partijen pijnlijk en 
moeizaam, niet in het minst voor de kinderen die 
eventueel binnen die echtverbintenis zijn gebo-
ren, maar het kan naar mijn visie op een bepaald 
moment onvermijdelijk zijn en het kan ook op zo’n 
manier dat zorgvuldigheid en respect naar elkaar 
toe centraal staan. Bij ‘overspel plegen’ is het 
respect voor de ander mijns inziens altijd ver te 
zoeken, wordt de andere huwelijkspartner bewust 
genegeerd, niet gezien.

Waarom hebben we zo’n verwarring gekregen 
rondom dit zevende gebod? De kerk heeft zich 
nogal fanatiek op dat zevende gebod gestort en 
daar allerlei dingen omheen verzonnen. De kerk 
heeft altijd nogal moeite gehad met seksualiteit. 
In zonde leven was toch vooral gekoppeld aan de 
seksuele moraal. 
Zo ruimhartig als de kerk door de eeuwen heen het 
zesde gebod over de doodslag heeft geïnterpre-
teerd (tot en met de verbijsterende inzegening van 
wapentuig) zo strak en benauwend is door de do-
minees en priesters uit het verleden dit gebod over 
de seksuele moraal geïnterpreteerd. Gelukkig is er 
in de afgelopen decennia een boel ruimte gekomen 
op dit vlak. Maar weinig daarvan is te danken aan 
de ruime interpretatie van dit gebod door de kerk-
leiders.
Toch staat ook bij dit gebod het refrein van de 
decaloog, het “Ik ben de Heer uw God die u uit het 
land Egypte heeft bevrijd.”  

Wat is het bevrijdende aan het “pleeg geen over-
spel”? Dan moeten we ons eerst realiseren dat 
het toentertijd gezegd is tegen de mannen van 
toen, we zullen dat ook merken straks in het tiende 
gebod als niet begeerd mag worden ‘uws naasten 
vrouw’. 

“Gij zult niet echtbreken” of “pleeg geen over-
spel”.  
 
Twee vertalingen van het zevende gebod uit de 
decaloog. 
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Natuurlijk niet meer van deze tijd, maar die gebo-
den werden voorgehouden aan de mannen van 
het volk, de vrouwen hadden toen nog geen stem. 
Gelukkig is dat nu anders en interpreteren we de 
tien woorden ook anders, maar het ‘pleeg geen 
overspel’ tegen de mannen gezegd, was natuurlijk 
bevrijdend voor de vrouwen. Zij hadden hun rechts-
zekerheid alleen maar verankerd in het huwelijk. 
Wanneer ze zomaar voor beter of spannender aan 
de kant geschoven zouden kunnen worden, bleven 
ze nergens meer. En het gaat er dan nog niet eens 
om dat er een andere vrouw in het spel zou zijn. In 
de tijd dat de tien geboden gegeven werden aan 
het volk was polygamie, het hebben van meerdere 
vrouwen door een man, ook nog gebruikelijk. Het 
ging erom dat een vrouw aan haar lot werd overge-
laten, niet meer in tel was. Dat was de zonde, daar 
was het gebod tegen gericht.

Het bevrijdende van ‘pleeg geen overspel’ zit ‘m 
vooral in de rechtszekerheid van de vrouw in de sa-
menleving van toen. Maar daar hebben we nu niets 
meer aan. We halen onze rechtszekerheid niet 
meer uit het huwelijk, zowel mannen als vrouwen 
niet. Het huwelijk is gelukkig meer en meer wat het 
echt zou moeten zijn: een verbond van twee men-
sen gebaseerd op liefde en trouw.

Ik grijp toch maar weer even terug op de oerver-
halen uit de eerste hoofdstukken van Genesis. De 
schepping van de mens. Natuurlijk geen oogge-
tuigenverslag en geen biologische uiteenzetting. 
Natuurlijk geen aanduiding dat de vrouw later is 
geschapen dan de man, geen letterlijk ‘rib uit zijn 
lijf’. Als je het zo wilt zien, dan moet je allerlei onlo-
gische en onzinnige wendingen in het verhaal voor 
lief nemen. Niet doen, zou ik zeggen, maar ieder 
moet natuurlijk dat geloven waar hij of zij zich goed 
bij voelt. 

Meer een gedicht is het, een theologisch geïnspi-
reerd gedicht op de schoonheid van de schepping. 
Hoe de mens, door God gemaakt, in de ruimte van 
het totaal van de schepping is gezet, met de op-
dracht om die te bewerken en te bewaren. En hoe 
die mens ontdekte dat hij het alleen niet kon, alleen 
te weinig was, incompleet. Hoe hij een ander mens 
nodig had om samen te leven. Compleet te worden.
Heel de schepping was aan hem voorbij gegaan. 
Hij heeft alle schepselen een naam gegeven, stuk 
voor stuk identiteit gegeven. Maar niets was er om 
totaal één mee te zijn. Totdat hij die ander vond: 
vlees van mijn vlees, bloed van mijn bloed. Een 
tegenover dat bij hem paste. Een helper staat er 
jammer genoeg ook in de nieuwe vertaling, maar 
meer adequaat is toch dat ‘tegenover’, sparring-
partner zeg maar.

Ze waren één en konden zich aan elkaar geven, 
niets hadden ze ten opzichte van elkaar om zich 
voor te schamen. Het ideale paar. In de bijbel is dat 
natuurlijk man en vrouw, omdat het ook nog eens 
gaat om nageslacht en voortbestaan, maar het ide-
ale paar kan vandaag de dag net zo goed bestaan 
uit twee mannen en twee vrouwen. Als er maar 
niets is waarvoor ze zich ten opzichte van elkaar 
hoeven te schamen.

In zo’n relatie geef je je aan elkaar over. Je bouwt 
op elkaar, je deelt je leven zo in dat die ander er 
onlosmakelijk mee verbonden is. Dat is de ideale 
situatie, waar waarschijnlijk iedereen, die oprecht 
elkaar op de huwelijksdag oneindig trouw belooft, 
op uit is.
Overspel is dodelijk voor zo’n relatie. Buiten die 
partner om je overgeven aan een ander, een 
voorbijgang(st)er, breekt de relatie tot op de grond 
toe af. De bodem van vertrouwen is er onder weg-
geslagen. Er is geen grond meer om op te bouwen. 
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Je kunt je partner niet erger treffen, onderuit halen, 
afbreuk doen.

Jezus gaat in zijn bergrede nog een stap verder. Er 
is geschreven ‘Pleeg geen overspel’, maar ik zeg 
zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt om haar 
te begeren, heeft in zijn hart al overspel met haar 
gepleegd.’ 
Hier gaat het om de bescherming van de vrouw, 
dat zij niet alleen wordt aangezien om te begeren, 
alleen als lustobject wordt benaderd.

Soms geen makkelijke opdracht voor een man, 
want er komt op een zonnige zomerdag nogal 
eens wat voorbij dat het aanzien zeer zeker waard 
is. Aanzien mag, maar begeren niet, een wankel 
evenwicht. Ach, je moet het vooral zien als waar-
schuwing dat de vrouw niet wordt geminacht, dat 
zij niet op één aspect, genadeloos wordt beoor-
deeld, maar gezien wordt in de volheid van haar 
totale menszijn. 

Daar waar het echt fout gaat is de beoordeling van 
Jezus mild. Er is het bekende verhaal van joodse 
leiders die een vrouw naar Jezus brachten, die 
overspel had gepleegd (waar is de man, die is de 
dans natuurlijk weer ontsprongen). 

Het was in Jezus’ tijd al zeer ongebruikelijk om de 
steniging als straf daarop toe te passen, maar zo 
staat het wel geschreven in de wet in Leviticus 20.
Jezus bukt en schrijft met zijn vinger in het zand, 
een gebaar van bezinning, van heroriëntatie. Oké, 
het staat zo in de wet, laten we het zo doen: wie 
van jullie zonder zonde is, moet dan maar de 
eerste steen werpen. Een woord van Jezus, een 
interpretatie van de wet, die ons terugbrengt bij 
onszelf. Wie zijn wij dat we over een ander kunnen 
en mogen oordelen? Een woord dat we in allerlei 

situaties ons mogen voorhouden. 
Eén voor één druipen we af. Toen de vrouw uitein-
delijk alleen met Jezus over was, zei hij: “Ook ik 
veroordeel je niet. Neem dit mee als levensles en 
ga niet opnieuw de fout in”.

Jezus ontneemt aan het overspel niet de ernst, 
maar ontneemt ons de mogelijkheid om over elkaar 
te oordelen. En dat geldt waarachtig niet alleen 
voor de fouten die wij mensen kunnen begaan op 
het gebied van de seksualiteit.

De oproep om geen overspel te plegen ten opzich-
te van elkaar wordt zo bezien geen oproep tot een 
benauwde seksuele moraal, zeker niet als machts-
middel van de kerkelijke elite, maar een oproep om 
iedere keer weer opnieuw te kiezen voor die ander. 
Om vrij met elkaar te leven. Zo vrij, dat er, zoals in 
het Genesis verhaal staat, niets is waarvoor je je, 
ten opzichte van elkaar, hoeft te schamen.
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2    Zoals van meet af aan 
 een mens geen antwoord vindt, 
 als hij niet door een mens 
 ten diepste wordt bemind, 
 zo zult gij nu voortaan 
 in liefde en in leed 
 elkanders antwoord zijn, 
 een lichaam en een geest. 

3    Zoals ten einde toe 
 de mensen twee aan twee 
 hun lange wegen gaan, 
 en God gaat met hen mee, 
 zo zal Hij met u zijn 
 in leven en in dood, 
 Hij wordt uw brood en wijn 
 en dit geheim is groot. 
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Overdenking bij het achtste woord

Exodus �� : �-�

Wanneer iemand geld of sieraden aan een ander in bewaring geeft en dit wordt uit het 
huis van die ander gestolen, moet de dief, als hij gepakt wordt, een dubbele vergoeding 
geven. Als de dief niet gevonden wordt, moet de eigenaar van het huis in het heilig-
dom zweren dat hij zich niet aan de bezittingen van de ander heeft vergrepen. Bij elk 
vermoeden van verduistering – of het nu een rund betreft, een ezel, een schaap of geit, 
een kledingstuk, of welk zoekgeraakt voorwerp ook waarvan iemand beweert dat het 
zijn eigendom is – moeten beide partijen hun zaak aan God voorleggen. Degene die 
door God schuldig verklaard wordt, moet de ander een dubbele vergoeding geven. 

Matteüs � : 1�-�1

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven 
breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest 
ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je 
hart zijn.

 Schriftlezingen:  Exodus 22 gedeelten
    Matteüs 6 : 19 - 21
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Je staat van jezelf versteld wat een negatieve 
energie er vrij komt als je, na een avondje uit eten, 
terugkomt bij je huis en er is ingebroken. Een zwak 
punt in de bescherming van je huis gevonden, het 
raampje ingetrapt en de boel verkend. Je laptop 
meegenomen en een aantal andere voor de hand 
liggende dingen: de sieraden van je vrouw, mis-
schien niet van geweldige waarde, maar toch…de 
emotionele waarde is er niet minder om. En dan 
de brutaliteit dat iemand zich toegang verschaft tot 
wat van jou is. Het gevoel van onveiligheid dat dat 
teweeg brengt, de beveiliging die je probeert op te 
voeren. Het ene zwakke plekje opgelost, maakt het 
volgende plekje tot de zwakste plek.
Maanden later nog als je gevoel van onveiligheid 
wel weer wat is weggeëbd, is er ineens wanneer je 
even iets niet kunt vinden op z’n gebruikelijke plek, 
weer die gedachte: het zal toch niet ook….

Alleen al daarom: Gij zult niet stelen. Ik probeer het 
bij de drugsverslaafden waar we op de diaconie in 
contact mee zijn wel eens zo aan hun verstand te 
brengen. Wat een beetje stelen tot vergaande ge-
volgen heeft voor de slachtoffers. Het lijkt niet veel 
effect te hebben. De verslaving is sterker dan zelfs 
het gevoel ten opzichte van goede relaties, laat 
staan het gevoel voor een anoniem slachtoffer.

Steel niet! Zou het daarom in de tien geboden 
staan, ter bescherming van de gevoelens van 
veiligheid bij de mensen die toch iets hebben dat 
het stelen waard is? Voor de bescherming van de 
rijken?

Als ook dit gebod staat onder het refrein van het “Ik 
ben de Here uw God die u uit het diensthuis heeft 
bevrijd”, dan moet het toch vooral gaan om een 
rechtvaardige samenleving, waarin iedereen bevrijd 
kan leven.

Have’s en have not’s: soms denk je ook wat is het 
wezenlijke verschil? Als je je eigendom eenmaal 
hebt vergaard, vraagt niemand er meer naar hoe je 
het verkregen hebt.
In de bijbel wordt over het stelen eigenlijk niet zo’n 
drukte gemaakt. In Exodus 22 wordt alleen gezegd 
dat het gestolene moet worden vergoed, soms 
meervoudig. Niet de enge middeleeuwse straf van 
het hand afhakken zoals in die cultuur gebruikelijk 
was geworden (ook in de christelijke) en ook in de 
Koran terecht is gekomen. 
En vandaar uit wordt het in sommige islamitische 
samenlevingen nog wel gepraktiseerd (lang niet 
overal overigens). Maar in de bijbel was het nog 
niet zo bont. Was het dan wel zo belangrijk dat 
stelen? Waarom is het eigenlijk in de geboden op-
genomen? Sommige oud-testamentici beweren dat 
er eigenlijk zou moeten staan: Gij zult een mens 
niet stelen. Ze baseren het op teksten als Exodus 
en Deuteronomium waar op het ontvoeren van een 
mens, hem of haar in slavernij wegvoeren, wel een 
forse straf staat. Het wordt dan een bijzonder rijtje:

- Gij zult een mens niet zijn leven ontnemen  
 (zesde gebod)
- Gij zult uw meest nabije mens niet haar  
 bestaansgrond ontnemen (zevende gebod)
- Gij zult een mens niet zijn vrijheid 
 ontnemen (achtste gebod) 
 en straks
- Gij zult een mens niet zijn waardigheid ont 
 nemen (negende gebod)

Het achtste woord uit Exodus 20: 18 

“Steel niet”
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Voor wie graag in rijtjes denkt een aantrekkelijke 
optie. En het zou natuurlijk mooi zijn als er in de 
bijbel heel duidelijk geboden tegen de slavernij te 
vinden waren. De tijd ver vooruit. 
Het heeft dan wel enorm lang geduurd voordat de 
christelijke beschavingen het achtste gebod een 
beetje serieus zijn gaan nemen. Een aantrekkelijke 
gedachte, maar ik denk niet dat het er specifiek 
zo staat. Er staat in het Hebreeuws niet meer dan 
‘Steel niet’.

Monseigneur Muskens heeft naam gemaakt door 
te stellen dat wie hongerig is best een brood mag 
stelen. In Spreuken 6 staat: “Een dief die steelt 
omdat hij honger heeft, steelt uit noodzaak. Men 
veracht hem niet”. Wat is nu eigenlijk de echte dief-
stal? De winkeldiefstal of de economische roof uit 
een bedrijf door de rijke aandeelhouders? Ik praat 
geen winkeldiefstal goed en ben me bewust wat 
voor een ellende er voor de winkelier aan vast zit, 
maar zijn we niet wat selectief in onze verontwaar-
diging als we daarnaast de bankiers van deze tijd 
als eerbare burgers blijven zien. 

Al in het oude testament is er het gebod om bij het 
binnenhalen van de oogst een deel op het land 
achter te laten voor de armen. Geen liefdadigheid, 
maar een recht voor de armen om ook te kunnen 
leven.
We zongen net dat de vruchtbaarheid van onze 
goede aarde niet bedoeld is om sommigen de kans 
te bieden de opbrengsten op te potten in schu-
ren die niet duren, maar opdat op aarde, in Gods 
goede gaarde, niemand honger lijdt (Lied 350).

De tien geboden worden allemaal gegeven als 
richtlijnen voor een rechtvaardige samenleving in 
het beloofde land. Het “Gij zult niet stelen” wordt 
dan meer een belofte. 

De samenleving die God voor ogen heeft is zo 
opgebouwd dat ook de armsten niet de behoefte 
hebben om van onderaf van de welvaart te stelen, 
want ze krijgen allemaal hun rechtvaardige deel 
en ook de rijken hebben niet meer de behoefte om 
van bovenaf veel meer dan hun deel te graaien, 
want ze vinden hun voldoening in hun bijdrage om 
die rechtvaardige samenleving op te bouwen.
Zowel arm als rijk heeft in zo’n samenleving niet 
meer de noodzaak of de behoefte om te stelen. 
Geen enkele moeite om zich te voegen in de be-
lofte: Gij zult niet stelen. Je hebt het niet nodig om 
in leven te blijven of je hebt het niet nodig om je te 
bewijzen.

In Matteüs 6 zegt Jezus: “Daar waar je schat is, 
zal ook je hart zijn”. Wanneer je veel schatten wilt 
verzamelen op de aarde, dan wil je die ook koeste-
ren, vasthouden, vermeerderen. Dan gaat ook het 
zwaartepunt van je leven liggen in die bezittingen. 
Waar je schat is, daar zal je hart zijn.
Wanneer het je lukt om hemelse schatten te verga-
ren, je te richten op dingen die niet kunnen ver-
dampen of gestolen kunnen worden of weggevre-
ten door mot of roest, dan richt je hart zich op de 
dingen van Gods koninkrijk.
Over welke schatten heb je het dan? Schatten van 
mensen die je kunt ontmoeten van hart tot hart. 
Schatten van de natuur, die behouden moeten 
blijven, ook voor toekomstige generaties. Schatten 
van cultuur en literatuur die moeten worden be-
waard en doorgegeven.

Waar je schat is daar zal je hart zijn. Je kunt niet 
aanhanger zijn van twee tegenstrijdige godsdien-
sten. Je kunt niet God dienen en de Mammon.
Toch lijkt het alsof we dat, ook als christelijke cul-
tuur, als maar weer blijven proberen. God dienen 
en ook de Mammon. Christelijke politiek zeggen te 
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willen uitvoeren, maar toch ook mee doen in een 
oorlog of in de opbouw van een samenleving met 
onrechtvaardige ongelijkheid tussen de mensen.
Gemeente van Christus willen zijn, maar toch niet 
voluit willen gaan voor de medemens die anders is, 
die homo is of buitenlander, niet voluit willen gaan 
voor het behoud van Gods schepping, niet voluit 
willen gaan voor een rechtvaardige verdeling van 
wat de goede God ons heeft geschonken. 
De tien geboden, en dan ook het “Gij zult niet ste-
len”, zijn er om ons aan het denken te zetten (niet 
een ander, maar ons), ons er toe aan te zetten om 
een rechtvaardige samenleving op te bouwen. Net 
als bij het vijfde woord over het eren van de ouders 
zou je hier ook achter willen zetten het refrein: Dan 
zal je lang kunnen leven in het land dat ik je gege-
ven heb.
En als we dat persoonlijk als christenen doen, 
maar ook als christelijke gemeenschap en zelfs 
ook nog als samenleving,  een op christelijke nor-
men en waarden gebaseerde samenleving; als we 
werkelijk in het ritme van de tien woorden zouden 
leven, dan zul je zien dat dat aanstekelijk werkt 
op andere mensen, op andere gemeenschappen, 
zelfs op andere culturen.
Dan bouwen we werkelijk met elkaar aan een 
wereld waarin de schatten van Gods schepping ten 
volle tot hun recht komen. En daar waar die schat-
ten te vinden zijn, daar zal ons hart zijn.
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2    Niet voor schuren, 
 die niet duren, 
 gaaft Gij vruchtbaarheid, 
 maar opdat op aarde, 
 in uw goede gaarde, 
 niemand honger lijdt. 

3    Maar wij rijken, 
 ach, wij blijken 
 hard en onverstoord. 
 Open onze oren, 
 Heer, opdat wij horen 
 ‘t roepen aan de poort. 

4    Wil dan geven, 
 dat ons leven 
 zelf ook vruchtbaar zij. 
 Laat in goede daden 
 ‘t woord van uw genade 
 opgaan, sterk en vrij. 
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Overdenking negende woord

Ezechiel �� : 1-11

De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg 
tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf 
geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebrui-
ken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen 
jullie niet. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde 
dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie 
hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze 
door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog 
in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze om-
ziet, niemand die naar ze op zoek gaat. 

Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER 
–, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; 
en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet 
mijn schapen! Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER:  Dit zegt God, de HEER: 
Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zul-
len ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer 
eten! Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 

Johannes 10 : 11-1�

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand 
die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en 
slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de scha-
pen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede 
herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader 
ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze 
schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er 
één kudde zijn, met één herder.

 Schriftlezingen:  Ezechiël 34 : 1 - 11
    Johannes 10 : 11 - 16
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Ik ben de Goede Herder. Eén van de “ik ben” 
woorden uit het evangelie van Johannes. Woorden 
waarin Jezus getuigt van zichzelf: “Ik ben het licht 
der wereld” en “Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven”. “Ik ben”, Jezus geeft aan wat we van hem 
verwachten kunnen.

Behoorlijk verwaand als iemand zo van zichzelf 
getuigt. Knap irritant.
In de andere evangeliën komen deze uitspraken 
van Jezus niet voor. Alleen het Johannesevangelie 
heeft ze. En we weten dat het Johannesevangelie 
is ontstaan zo rond 100 na Chr. Dat is dus een 
behoorlijke tijd na de periode van Jezus’ rondgang 
op deze aarde. De gemeente had zich al enige ge-
neraties lang gevormd. In het Johannesevangelie 
zijn allerlei ervaringen van die gemeenschap van 
volgelingen van Jezus verwerkt.

Meer dan de drie andere evangeliën is Johan-
nes doorspekt met theologie. Interpretatie van wat 
Jezus voor mensen heeft betekend. En die “ik ben” 
woorden zijn ook een vorm van theologie bedrijven. 
Wat de volgelingen van Jezus in de loop van de tijd 
van hem ervaren hebben, is hem als eigen uitspra-
ken terug in de mond gelegd.
Ik ben de Goede Herder. Dat is de ervaring van 
volgelingen van Jezus dat ze bij hem als leider hun 
plaats hebben gevonden. Dat ze bij hem terecht 
kunnen. Dat hij zich een goede herder toont, voor 
meerdere groepen van gelovigen: ”Ook andere 
schapen moet ik leiden, niet van deze schaapskooi 
en het zal worden één kudde, één herder.”

Denkt de schrijver daarbij aan de niet-joden die 
ook volgelingen van Jezus zijn geworden, duidelijk 
uit een andere schaapskooi? Of denkt hij aan een 
andere, dreigende verdeling onder de volgelingen 
van Jezus?
Het is niet duidelijk, maar duidelijk is wel dat 
verdeeldheid nooit de bedoeling kan zijn. Dat het 
nooit gaat om de herkomst van de volgelingen van 
Jezus, maar om hun verbinding met hem, met zijn 
boodschap.
In een tijd waarin de oecumene weer onder druk 
staat en lang niet vanzelfsprekend is, is het goed 
dat weer eens te benadrukken. Het gaat er niet om 
de eigen schaapskooi mooi op te knappen en goed 
uit te mesten. Het gaat er niet om weer eens de 
eigen identiteit van de schaapskooi te bevestigen 
door het aanstellen van een nieuwe bisschop of het 
instellen van een nieuwe werkgroep. Het gaat erom 
dat we ons over grenzen van kerken en schaaps-
kooien heen, druk maken over onze navolging 
van Christus. Zijn we in ons doen en laten wel een 
goede getuige van hem?

“Ik ben de Goede Herder” roept dan de vraag op: 
ben ik wel een goede herder voor mijn medemens? 
Het beeld van goed herderschap wordt vaker in de 
Bijbel gebruikt, in het oude testament op meerdere 
plekken. We hebben één van de voorbeelden daar-
van gelezen: Ezechiël 34. Een vlammend betoog 
tegen de leiders van het volk.
“Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben 
alleen jezelf geweid. De schapen gaan jullie hele-
maal niet ter harte, jullie hebben het zwakke niet 
gehoed, de verdwaalden niet teruggehaald naar de 
kudde. Alleen voor je eigen gewin heb je de kudde 
geweid.”

In onze tijd van mismanagement van banken, van 
buitenproportionele bonussen en beloningen is het 

Het negende woord uit Exodus 20 : 16

‘Leg over een ander geen vals getuigenis af’
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natuurlijk niet zo moeilijk om wat voorbeelden te 
noemen van ‘herders die alleen zichzelf weiden’. 
En als ik denk dat het nodig is, dat onrechtvaardige 
verdelingen in deze maatschappij aan de kaak wor-
den gesteld, dan doe ik daar graag aan mee. Maar 
het wordt natuurlijk pas weer echt spannend als je 
je afvraagt: dit Bijbelwoord, wat zegt het mij? Waar 
doet het op mij een appèl, wat betekent het voor 
mijn doen en laten?

Welk herderschap wordt er van mij in mijn situ-
atie gevraagd. Hoe zet ik mij zo in dat het zwakke 
schaap wordt verzorgd, het verdwaalde wordt ge-
vonden. En dan nodig ik u uit om breed te denken. 
We zitten niet allemaal op een leidende positie, 
zodat je zo’n bijbelgedeelte letterlijk van toepassing 
op je leven kunt laten zijn. We zijn dan misschien 
geen ‘leiders van Israël’, maar we hebben allemaal 
onze posities in systemen. We zijn deel van een 
gezin of familie, we nemen een positie in binnen 
een geloofsgemeenschap. We hebben in ons werk 
te maken met allerlei verhoudingen tussen men-
sen. Er is heel wat te hoeden in deze wereld. Doen 
wij dat tot ons eigen voordeel? Weiden wij alleen 
onszelf? Of zetten we ons in voor het zwakkere, 
behoeden we voor zover het in ons vermogen ligt 
onze medemens voor naderend onheil? Ben ik mijn 
broeders hoeder, vroeg Kaïn zich al af. Een basis-
vraag in de Bijbel.

Wat heeft dat alles nu te maken met het negende 
woord uit de decaloog, de tien geboden? Gij zult 
geen vals getuigenis over uw naaste uitspreken.
Als je de bijbelgedeelten van vandaag, over het 
goed herderschap, ernaast legt, dan besef je dat 
de laatste reeks van woorden uit de decaloog die 
gaan over de goede verhouding met de mede-
mens, dat je die heel goed kunt beschrijven met 
goed herderschap.

Want door de manier waarop je omgaat met je me-
demens, kun je de ander maken of breken.
Misschien is dit wel het meest van toepassing op 
dit negende gebod. Leg over een ander geen vals 
getuigenis af!
Wat een macht hebben we eigenlijk over een 
medemens. In het oude Israël was dat letterlijk 
zo, want op het getuigenis van twee mensen kon 
de doodstraf worden uitgesproken. Het gebod om 
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geen vals getuigenis over de ander uit te spreken is 
dan letterlijk van levensbelang. 
Maar is het vandaag, in het gewone leven, heel 
veel anders? Hoeveel macht hebben we niet over 
andere mensen, met ons oordeel? Ach, een po-
sitief oordeel over iemand draagt niet zover, maar 
een negatief oordeel vaak wel. Dat hoeft natuurlijk 
nog geen vals getuigenis te zijn, maar we moeten 
wel goed weten wat we doen als we een negatief 
oordeel over onze medemens vellen.

En een vals getuigen draagt helemaal ver, een 
roddel, een valse beschuldiging of alleen al een 
verdachtmaking. Het kan zich razendsnel versprei-
den, als een bosbrand in droge tijden en het kan 
even verwoestend zijn. Een vooroordeel over een 
persoon of over een groep, het kan verwoestende 
gevolgen hebben.

Ik moet denken aan de periode voor de tweede we-
reldoorlog. Uit die geschiedenis kunnen we ervaren 
wat een volgehouden vooroordeel ten opzichte 
van een bevolkingsgroep voor totaal verwoestende 
gevolgen kan hebben. 
Wat een valse getuigenissen zijn er in die tijd over 
medemensen uitgesproken. En we zeggen: dat 
nooit weer! 

En als we er op terugkijken op de gebeurtenissen 
in die periode, dan is het duidelijk. “Dat nooit meer!” 
Maar hoe is het begonnen? De jodenvervolging is 
niet uit het niets opgekomen. Daar is heel wat aan 
vals getuigenis en roddel en achterklap en voor-
oordeel aan vooraf gegaan. Vals getuigenis van 
heel gewone mensen, ook onder onze voorouders, 
die dit vreselijks dan misschien wel niet hebben 
veroorzaakt, maar toch ook niet hebben kunnen 
stoppen. 

Het is hierom, dat ik zo verschrikkelijk beducht ben 
voor het negatieve oordeel, de enge generalisaties 
die vandaag de dag door een te groot deel van ons 
volk over ‘de moslims’ of zelfs algemener over ‘de 
buitenlanders’ worden gegeven. Generalisaties die 
onze medemens kunnen breken. Misschien ben 
ik te somber, maar als ik op 4 mei doden herdenk, 
dan wil ik op 5 mei en al de dagen erna proberen 
zo te handelen, dat het “dat nooit weer” geen lege 
woorden blijven. 

We kunnen dat naar mijn inzicht het beste doen 
door te beseffen dat we een goede herder voor 
elkaar moeten zijn, het zwakke behoeden, het 
uitgestotene terug leiden, het gewonde verzorgen. 
Ieder mens, vanuit welke schaapskooi dan ook 
afkomstig, de ruimte geven om te weiden, zich te 
voeden, te leven.

Misschien kan het in het groot geen onheil voorko-
men, maar in het klein zal het zeker veel heil bren-
gen. Dan zijn we ook, juist door onze daden, een 
ware getuige van hem die zei: “Ik ben de Goede 
Herder”. 
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2    Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen 
 als schapen dwalen waar geen herder ‘t oog op richt. 
 Verlos ons in zijn naam van onze ijd’le wensen. 
 Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 

3    Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 
 de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 
 Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 
 Wie ‘t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 

4    De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 
 vernam de stem van ‘t leed die van de aarde schreit. 
 Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 
 opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 
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Overdenking tiende woord

       Schriftlezingen:  2 Samuel 12 : 1-7
          Jacobus 4 : 1-10
          Matteüs 6 : 19-21

� Samuël 1� : 1-7

Hij stuurde de profeet Natan naar David toe om hem het volgende te vertellen: ‘Er woonden eens twee 
mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen, 
de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, 
samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; hij had het 
lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart 
verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij 
het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor.’ David ontstak in woede over de rijke man en zei 
tegen Natan: ‘Zo waar de HEER leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam 
vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen.’
Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u! 

Jakobus � : 1-10

Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die 
strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar 
bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt 
u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen! Beseft u dan 
niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, 
maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘Hij die ons het leven 
gaf, maakt er vurig aanspraak op; maar de genade die hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God 
keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’ Onderwerp u dus aan God, 
en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig 
uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat 
uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u 
verheffen. 

Matteüs � : 1�-�1

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te 
stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om 
ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.



��

Ik zeg het tíende woord, maar in oecumenische 
kring leidt dit meteen tot verwarring. In katholieke 
kring gaat het hier namelijk zowel over het negen-
de als over het tiende gebod. In Deuteronomium 6 
wordt de decaloog nog eens uitgeschreven. In de 
Nieuwe Bijbelvertaling klinkt dit gebod daar zo: “Zet 
uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat 
evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, 
zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat 
hem ook maar toebehoort.”

Inderdaad, de vrouw voorop. In de katholieke leer 
is daar een apart gebod van gemaakt. Om toch ook 
weer bij het heilige getal tien uit te komen, neemt 
men dan in het begin van de decaloog twee gebo-
den die door anderen worden onderscheiden weer 
samen tot één.

De vrouw voorop en apart, daar is natuurlijk veel 
voor te zeggen, maar hier staat die vrouw natuurlijk 
wel in een vreemd rijtje. Eigenlijk is het allemaal 
wat vreemd; ook de slaaf en het rund in één ca-
tegorie is voor ons heel ongewoon. Aan dit gebod 
wordt weer eens duidelijk hoezeer de decaloog in 
z’n totaal ontstaan is in een andere tijd en uitgaat 
van een ander maatschappijbeeld dan wij nu aan-
hangen. 
Vooral in dit laatste woord wordt het je duidelijk dat 
die decaloog van meet af aan gericht was tegen 

mannen. Die geboden, die woorden zijn voor man-
nen bedoeld. Ja, zo was dat in die tijd. 

Vrouwen telden niet mee, waren bezit van de clan 
of van de vader of van de man. Werden uitge-
huwelijkt bijvoorbeeld, het was toen niet anders. 
Misschien is het feit dat in Deuteronomium 6 de 
volgorde van ‘de bezittingen’ anders is weergege-
ven (met de vrouw voorop) er al wel een teken van 
dat die werkelijkheid begon te verschuiven. Deu-
teronomium 6 is een tekst die ongetwijfeld later tot 
stand is gekomen dan Exodus 20. Misschien was 
het denkbeeld over de vrouw al iets aan het veran-
deren in die tijd, maar het heeft dan nog wel ver-
draaid lang geduurd voordat de gelijkwaardigheid 
van man en vrouw een beetje in de maatschappij is 
doorgedrongen. En nog steeds is er op dat terrein 
veel te doen. In sommige landen is van die gelijk-
waardigheid nog helemaal geen sprake, maar zelfs 
bij ons is daar nog heel wat aan te verbeteren. Dat 
in katholieke kring het gebod over het niet begeren 
van de vrouw van een ander apart is gezet, heeft 
overigens op het gebied van de emancipatie van 
de vrouw niet echt geholpen.  Maar dat terzijde.

Maar even nog één keer duidelijk gezegd. Om te 
denken over een vrouw, maar natuurlijk ook over 
een slaaf of slavin, als je bezit, is natuurlijk vol-
strekt achterhaald en verwerpelijk. Ook al vind je in 
de bijbel voor zo’n denkwijze misschien wel aan-
knopingspunten, omdat het in die tijd zo was. 
Zelfs het denken over dieren als je bezit, begint 
vandaag de dag langzaam aan in beweging te 
komen en ik zou het wel leuk vinden om eens na te 
denken over een elfde gebod. Gij zult dieren (maar 
ook planten en bodemschatten, heel de natuur) 
niet behandelen alsof ze je bezit zijn. Daar is ook 
het nodige over te zeggen. Veel dierenleed ontstaat 
nu door die verkeerde gedachte ‘dat dieren te be-

In Exodus 20: 17 lezen we als laatste woord van 
de decaloog:

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en 
evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, 
zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebe-
hoort. 
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handelen zijn alsof ze je eigendom zijn’, maar daar 
gaat het nu niet om.Terug naar het gebod, terug 
naar het ‘niet begeren’.
Wat wil dat nu eigenlijk zeggen, mag je niet ver-
langen wat een ander heeft? Alle reclame is er 
op gebaseerd, op het opwekken van een beetje 
jaloezie zodat je je gaat inspannen om hetzelfde te 
verwerven. Nu ben ik van veel reclame geen fan, 
maar om het nu te verbieden…
Begeren is een gezonde drijfveer voor ontwikkeling. 
Die drijfveren smoren leidt tot stilstand. 
Als ik zó in Jacobus lees, bekruipt mij ook de 
gedachte: is die tekst die we gelezen niet iets te 
bekrompen? Is dat nu de bedoeling dat we onze 
tranen laten vloeien, ons lachen moeten veran-
deren in droefheid, onze vreugde in somberheid, 
omdat we tot niets goeds in staat zijn, al ons eigen 
streven en zoeken vruchteloos is? Ik geloof het 
niet, mijn mensbeeld is anders. 
Een oproep om stil ons lijden te dragen kan mis-
schien in bepaalde situaties, voor bepaalde tijden 
in een mensenleven wel eens nuttig zijn, maar niet 
als totale levenshouding, niet als juk. Weg ermee!

De decaloog begint met de aanhef: “Ik ben de 
Heer, uw God die u bevrijd  heeft uit Egypte”. Juist 
bevrijd van het juk. Vreugde der wet. Van de wet 
word je niet somber maar vrolijk, omdat het je 
speelruimte geeft voor het leven met elkaar. Het 
tiende gebod leidt dus niet tot een bekrompen of 
benepen levensstijl, maar tot wat dan wel?

Ik heb uit het boek 2 Samuel het verhaal van de 
profeet Natan en koning David gelezen. We ken-
nen allemaal wel het verhaal hoe David zijn zinnen 
had gezet op Batseba de vrouw van Uria en hoe 
hij haar op slinkse wijze veroverde door Uria uit de 
weg te laten ruimen. Op zich is het natuurlijk heel 
bijzonder dát we dit verhaal kennen, dat zo’n lelijk 

verhaal over de grootste koning van Israël bewaard 
is gebleven in de boeken van datzelfde Israël. Dat 
zegt sowieso al iets over de betrouwbaarheid, of de 
waarde en de onpartijdigheid van die verhalen. 
In dit verhaal wordt de profeet Natan opgevoerd 
en hij vertelt van een man die veelvermogend was 
en die om een gast te ontvangen niet uit zijn eigen 
grote bezit een lam neemt, maar het enige, het 
lievelingslam van zijn arme buurman rooft en slacht 
om het zijn gast voor te zetten.
Grote verontwaardiging natuurlijk, ook bij David. 
En dan de boodschap van de profeet. “Jij bent zelf 
die man. Jij bent zelf degene die zo handelt.” Daar 
moet je profeet voor zijn om dat lef te hebben!

Volgens mij gaat het daarom bij het tiende woord 
van de decaloog. De aansporing om je naaste te 
gunnen wat hem of haar toekomt, geen afgunst die 
leidt tot verkeerde daden, geen hebberigheid die 
de ander geen ruimte biedt.
En dan komt dat: “Jij bent zelf die man”, wat de 
profeet Natan tegen David zei soms ook bij ons 
hard aan. Als je eens even in het groot denkt aan 
het deel van de welvaart dat we, misschien ondoor-
dacht, aan de mensen in de derde wereld maar 
nauwelijks overlaten, hoe we door de eeuwen heen 
hun bodemschatten en andere rijkdommen voor 
onszelf hebben benut. Of dichterbij: hoe we onze 
vrijheid maar mondjesmaat gunnen aan vreemde-
lingen die bij ons hun toevlucht zoeken.
Of nog dichterbij, hoe moeilijk het kan zijn om de 
ander zijn succes te gunnen als het onszelf niet zo 
voor de wind gaat.

Eigenlijk gaat het over het feit dat we niet in de 
eerste plaats zouden moeten willen ‘hebben’, maar 
zouden moeten durven ‘zijn’. Dat we niet primair 
gericht moeten zijn op het verwerven van bezit, 
van welvaart, maar op het leven ermee, het delen 
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ervan. Niet leven vanuit het ‘hebben’, maar leven 
vanuit het ‘zijn’.
Niet steeds gericht op morgen en wat we dan al-
lemaal zullen hebben, maar op het hier en nu, hoe 
nu te leven met wat je gegeven is, samen met je 
naaste die je ook gegeven is.

In het kleine stukje dat we nu lazen uit de Bergrede 
in Mattëus 6 staat dat je niet gericht moet zijn op 
het verwerven van meer bezit, van meer schatten 
op aarde. Als daar al je aandacht naar uit gaat, zul 
je voorbij leven aan wat je nu al gegeven is, wat je 
nu allemaal al hebt om mee te leven samen met 
je medemens die je gegeven is. Zo wordt het een 
opdracht om te leven in dienst van God en van de 
naaste. Als je het zo beziet, gaan ook die woorden 
van Jacobus 4 weer leven. Dan zijn ze geen kleine-
rende en beperkende opmerkingen, maar oproe-
pen om dicht bij Gods bedoelingen te leven.
Als je alleen ernaar streeft om je eigen hartstoch-
ten te bevredigen dan gaat het echte leven, het 
echte samenleven aan je voorbij.

Het laatste woord uit de decaloog roept ons op, om 
niet te leven vanuit het hebben, het verwerven, het 
verkrijgen, morgen en de dag daarna, maar vanuit 
het heden, het hier en nu, de dankbaarheid voor 
wat je nu al gegeven is om samen met anderen 
van te leven, dankbaarheid voor het ‘zijn’.
Niet vanuit het verlangen naar meer en meer, maar 
vanuit het besef dat je genoeg geschonken is om 
nu al goed te leven met je medemens. Een levens-
economie van het genoeg. Genoeg om te leven, 
genoeg om te delen, genoeg om mens te zijn.

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 
Er is een mooi verhaal over Rabbi Eisik. Hij kreeg 
de goddelijke ingeving dat er onder een bepaalde 
brug in Praag een schat verborgen was.

Hij ging direct op pad, gewapend met een schop. 
Maar daar aangekomen, bleek dat het er erg druk 
was. Talloze mensen die daar langs liepen en 
hun zaken deden. Zelfs in de nacht kon hij er niet 
stiekem naar de schat graven, te vaak kwam er 
iemand voorbij. Dagen liep hij daar om iets te ver-
zinnen. Na een paar dagen sprak iemand hem aan: 
Wat doe je hier toch, ik zie je al dagen hier rond-
drentelen. Ten einde raad vertelde Rabbi Eisik zijn 
verhaal. In een droom kreeg ik de ingeving dat hier 
onder deze brug een schat begraven is, maar ik 
krijg de kans niet om ‘m ongezien uit te graven. De 
man begon te lachen: Ach joh, dat is toch allemaal 
onzin. Laatst kreeg ik een droom dat er in een van 
de dorpen hier in de buurt onder de haard van een 
zekere Rabbi Eisik een schat begraven zou zijn, 
maar zoiets neem je toch niet serieus.
En Rabbi Eisik spoedde zich naar huis, groef onder 
zijn eigen haard en zo vond hij zijn schat.
Je schat is niet ver weg, dichtbij in wat je al gege-
ven is ligt je schat. 

Want waar je schat is daar zal je hart zijn. Het 
tiende woord is een oproep om er voor te zorgen 
dat ons hart, onze aandacht, onze liefde, ons leven 
niet is bij wat er misschien in de toekomst nog te 
verwerven is, maar bij wat er hier en nu voor ons 
is om mee te leven en te delen. Een oproep om je 
hart, je liefde, je aandacht te laten zijn bij wat er 
werkelijk toe doet.
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2    Zingt met een juichende stem, 
 ademt weer opgetogen, 
 dit is Jeruzalem, 
 ere zij God in den hoge! 

3    Hier heeft de Heer ons geleid, 
 hier doet Hij Israël wonen 
 uit de ellende bevrijd, 
 God zal het lijden ons lonen. 

4    Wandelend in de woestijn 
 hebben wij water gevonden 
 springende als een fontein, 
 bronnen geslagen als wonden. 

5    Overvloed, overvloed Gods, 
 sprengen van water en leven, 
 bloed uit de flank van de rots, 
 water en bloed om het even; 

6    daaruit ontspringt ons bestaan, 
 zo zijn wij wedergeboren! 
 Kondigt het jubelend aan, 
 laat heel de wereld het horen! 
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Tenslotte

In zijn magistrale boek ‘De ontdekking van de hemel’ beschrijft Harry Mulish een zoektocht naar de 
stenen tafelen van de decaloog.
De hoofdpersonen, Quinten (meervoud van quint = 5-tal) en Onno weten de stenen tafelen met de 
tien woorden te ontfutselen uit het Pallazio del Laterano te Rome, waar de kerk ze eeuwen lang 
heeft opgesloten. Uiteindelijk lukt het hen om die stenen tafelen terug te brengen naar Jeruzalem, 
naar de plek van de oude tempel, naar hun oorspronkelijke bewaarplaats in de ark van het verbond. 
Op de achtergrond van het verhaal wordt de hemelse bedoeling van dit alles geschetst. Uit gesprek-
ken tussen engelen is op te maken dat het de bedoeling is dat de tien woorden terugkeren naar de 
hemel, omdat ze hier op aarde niet zijn ‘waar’ gemaakt.

De symboliek lijkt me duidelijk:
De tien woorden zijn door de eeuwen heen opgesloten geraakt in de kerk, hekken en sloten ervoor, 
prachtige deuren waarachter ze verborgen lagen, maar daardoor onttrokken aan het oog en het oor 
van de gewone mensen waarvoor ze waren bedoeld.
Hun werkelijke betekenis verstopt achter de muren van een massief christendom.
Mulish wil met zijn boek aangeven, dat de wet terug moet naar de hemel omdat Gods geduld met de 
mensen op is. God heeft zijn genade van de mensen teruggetrokken. 

Graag zou ik het wat positiever duiden:
Terug moeten die tien woorden, naar hun oorsprong, opdat hun oorspronkelijke bedoeling, hun oor-
spronkelijke klank, weer tot z’n recht kan komen.

Nu maar hopen dat ook dit bescheiden boekje er iets aan heeft bijgedragen om deze tien woorden 
opnieuw te laten klinken en dat het niet heeft geleid tot nieuwe muren en nieuwe sloten.
Ik hoop dat dit boekje jou en mij een beetje heeft geholpen om deze woorden in het leven van al-
ledag ‘waar’ te kunnen maken.

Paul Oosterhoff
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Verantwoording illustraties

Voorkant omslag:
Twee stenen tafelen, glas-in-lood - Paul Oosterhoff

pag. 9  Tien geboden bord - Hervormde kerk Beusichem
pag. 13 Bij eerste gebod - Hervormde kerk Bemmel
pag. 24 Tien geboden bord - St. Stevenskerk Nijmegen
pag. 31 Tien geboden bord
pag. 38 Mozes met de stenen tafelen - zandsculptuur
pag. 45 Korenaren, glas-in-lood - Paul Oosterhoff
pag. 51 Rabbi met wetsrol - M. Chagall
pag. 57 Mozes met de stenen tafelen - fresco St. Stevenskerk Nijmegen
pag. 61 Moses ontvangt de wet - M. Chagall

Binnenzijde achterkant omslag:
Lukas 10 : 25 - 37 Barmhartige samaritaan
glas-in-lood,  Paul Oosterhoff

Achterkant omslag:
Psalm 119 : 15 “Uw regels wil ik overdenken“
glas-in-lood,  Paul Oosterhoff
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