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Tekst lezing: 

Lezing 1  

 (Waknien schrijft aan het slot van zijn boek): 

Bij de studie van de Tien Geboden  

gebeurde het vaak, dat ik me afvroeg:  

wat  zou ik zeggen als men mij zou vragen  

een elfde gebod te formuleren….. 

Vandaag, zou ik het zo zeggen:  

wantrouw wat geschreven staat!  

Waarom deze, op het eerste gezicht, vreemde opdracht?  

Het antwoord is te vinden in het slot van 

het verhaal van de wijngaard van Naboth  

(zoals dat net aan de kinderen voorgelezen is).   

We hoorden, dat Izebel, de vrouw van Achab,  

een openbare berechting beveelt door Naboth  

in staat van beschuldiging te stellen, en hem  

wegens godslastering, ter dood te brengen.  

De inwoners van Jizreël hadden in opstand  

moeten komen toen zij dit bevelschrift ontvingen.  

Zij hadden ‘wat geschreven staat ‘moeten wantrouwen.  

 

Overdenking 1 

Wat gebeurt….. 

een moord…. 

een moord, op instigatie van de koningin, 

een gesanctioneerde moord dus. 

De inwoners van Jizreël hadden beter moeten weten, toch? 

Maar, zulke dingen gebeuren, 

ook in de bijbel staan meer van dit soort verhalen. 

En steeds, gaat het om het verkrijgen  
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van macht, en van andermans eigendom,  

vaak op een oneerlijke manier  

bijvoorbeeld, d.m.v. valse getuigenis of valse voorlichting,  

of moorden, waarvoor steun / toestemming gegeven wordt,  

door de machthebbers. 

Dit kan gewoon gebeuren, eenvoudig,  

omdat mensen zomaar, zonder meer  

voor waar accepteren  

wat geschreven staat, en zich  daar naar gedragen. 

Dat is niets nieuws, ook  

tegenwoordig is er van alles, 

wat geschreven staat en wat  

heel vaak te zien en te lezen is 

op de radio, TV, in de krant en op sociaal media 

niet waar.. 

We zien en horen het bij machthebbers  

als Trump of Johnson –  

en ook in ons eigen land, komt het voor 

zoals het gekonkel 

met de gasproblemen, hier in Groningen, 

of het gedoe, bij de belastingen, met de zorgtoeslagen. 

Maar ook gewoon op internet en facebook, 

over de inentingen, tegen mazelen bijvoorbeeld; 

we leven ook nu in verwarrende tijden, 

net zo verwarrend als in de tijd van 

koning Achab, koningin Izebel  en de wijnboer Nabot.    

Ook onze tijd is een tijd  

die gekenmerkt, wordt door nep nieuws, 

en het ontkennen van waarheden. 

Steeds weer opnieuw 

moeten we ons daardoor afvragen  
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wat waar is - en wat niet waar is.  

Hoe houden we koers? 

Veel zaken worden  

al of niet terecht  

ter discussie gesteld.  

Vaak, niet eens gebaseerd  

op kennis en inzicht. 

De invloed van de media,  

speelt hierin ook een grote rol 

Vaak, zijn ze meer op sensatie uit  

dan op zoiets, als waarheid.  

Vaak, belichten ze nieuws eenzijdig  

of brengen alleen dat naar voren  

waarvan zij denken dat het belangrijk is. 

Soms, zijn we ons zelfs niet bewust  

van onze daden, of willen het niet weten.  

Denk bijvoorbeeld eens aan de realisatie  

van de milieu doelen. 

Quaknin schrijft hierover dan ook verder, ik citeer: 

“Accepteer nooit, zonder meer wat geschreven staat.  

Interpreteren is in opstand komen tegen  

wat in de tekst niet ethisch is.  

Breng dat, wat niet ethisch is  

binnen in de wereld van de ethiek.  

Hij  bedoelt hier volgens mij mee.  

Dat ethisch handelen, handelen  is 

in overeenstemming  

met de waarden en normen  

waaraan wij onszelf, en anderen  

in redelijkheid gehouden achten.   

Dat ethisch handelen meer is 
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dan je aan de wet houden.  

Dat het een toetsen is  

aan je eigen normen en waarden  

en dat, wat tegen je geweten indruist.  

Dat kleine stemmetje in je binnenste,  

dat je in staat stelt  

om in rechtvaardigheid en goedheid te leven;  

volgens de ethiek van de tien geboden, ”   

zoals vertelt, in de verhalen van het oude boek,  

de bijbel,  

dat boek, dat gaat over de  

relatie, tussen God en mensen,  

waar het wit, tussen de letters en regels  

ons voor vragen stelt  

of dat, wat we doen, wel de juiste oplossing is. 

De grote vraag is:  

hoe passen de oude Bijbelverhalen 

waar zoveel wijsheid in zit 

zoveel levenslessen, 

nu, in onze tijd. 

Was het nepnieuws van Izebel 

net zulk nepnieuws, als dat van Trump 

of, van onze regering, 

of, van ons internet? 

Of, moeten we deze oude bijbel verhalen 

maar snel vergeten en overgaan 

op iets nieuws, of zo. 

We leven in een samenleving  

waar velen  de bijbel  

niet meer van kaft tot kaft erkennen.  

Een samenleving, waar mensen zich  
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niet meer herkennen  

in de dogma’s, en rituelen van de kerken.  

Waar kerkgebouwen omgebouwd zijn  

tot moskee of moderne boekhandel.  

De verhalen in de bijbel worden jammergenoeg 

niet meer gezien als geloofsverhalen  

maar als sprookjes. 

Wat is waar en wat is niet waar. 

Het geloof, is te vergelijken met een huis 

met vele kamers, waar we antwoorden hopen te vinden 

op onze heden daagse vragen. 

Maar passen de sleutels nog wel op de verschillende deuren? 

zoals verwoord in het lied van Herman Verbeek l 

dat we nu gaan zingen.. 

 

Overdenking 2: 

Tekst Lezing overdenking 2 

Lezing 2 Marcus 2: 23 – 27 Willibrord vertaling 1975 

Eens ging Hij {Jezus} op een sabbat door de korenvelden  

en zijn leerlingen begonnen onder het gaan  

aren te plukken.  

De Farizeeën zeiden tot Hem:  

K   “Waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is?”  

Hij gaf hun ten antwoord:  

“Hebt gij nooit gelezen wat David deed,  

toen hij gebrek had  

en hij, en zijn metgezellen honger kregen?  

Hoe hij, onder de hogepriester Abjatar  

het huis van God binnenging  

en van de toonbroden at,  

die alleen de priesters mogen eten,  
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en hoe hij, er ook van gaf aan zijn metgezellen?”  

En Hij voegde er aan toe:  

“De sabbat is gemaakt om de mens,  

maar niet de mens om de sabbat. 

 

Overdenking 2 Over de wetten 

In 1996 organiseerde het Bavinck college in Groningen  

een lezing met Kuitert, in de Immanuel kerk.  

De kerk was bom vol.  

Afgeladen. 

Na de pauze bestond de mogelijkheid  

om vragen te stellen.  

Spannend. Je weet immers nooit welke kant het op gaat. 

Ook op deze avond werd het spannend.  

Een jonge moeder stond op  

en vroeg aan Kuitert, wat zij aan moest  

met verhalen, als het offer van Isaak.  

Deze verhalen kan je toch niet aan je kinderen vertellen!!!!. 

Het werd dood  stil. 

Er ontstond een gesprek,  

een diepgaand geloofsgesprek  

waarin je de aanwezigheid van God voelde 

I weet niet meer precies   

wat er allemaal gezegd is.  

Wel weet ik, wat de laatste zin van Kuitert was,  

dat ook hij zag  

dat zijn kinderen niet meer naar de kerk gingen,  

maar hij zag ook  

dat ze op andere terreinen bezig waren 

als Amnestie International en andere NGO’s. 

Aan dit verhaal moest ik denken toen ik het verhaal uit Marcus las. 
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Dit is volgens mij ook een geloofsverhaal. 

Ik denk dan ook, dat Jezus niet zo bars gesproken  

heeft, zoals  Marcus weergeeft. 

Door hun rol tijdens de verwoesting van Jeruzalem  70 n Chr.  

werden de farizeeën, in de evangeliën, in een negatief daglicht gesteld .  

Met name, in het evangelie van Johannes, komt dit duidelijk naar voren. 

Ook Marcus wist blijkbaar niet precies meer  

wat er onderweg besproken was, tussen Jezus en z’n volgelingen. 

De farizeeën waren opgevoed en opgegroeid  

met  de informatie, dat in de Thora  

de sabbat verbonden wordt met 2 herinneringen: 

De schepping en de uittocht uit Egypte.  

Oorsprong en toekomst. 

Ook wilde men op de sabbat 

ook iets  beleven, van het messiaanse rijk.  

een rijk, van vrede en gerechtigheid,  

een nieuwe wereld, met een toekomst voor allen. 

Maar deze visie was, 

geleidelijk aan,  

door allerlei geboden en verboden  

vervangen, door allerhande andere zienswijzen en leerregels. 

In onze lezing  doorbreekt Jezus  

de (gangbare) gebruiken  

of anders gezegd  

de geschreven en ongeschreven wet,  

de leefgewoontes, de automatismen  

die al gaande in de geloofspraktijk en rituelen  

gegroeid en ingesleten waren. 

Jezus gaat daar in deze lezing tegenin. 

Hij probeert duidelijk te maken  

dat het messiaanse rijk  
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niet iets is van de toekomst  

maar ook van het hier en nu. 

Hij  laat ze weer de ruimte zien  

van de 10 geboden  

zoals we dat in een eerdere viering  

naar voren hebben gebracht.  

Niet, het beklemmende, van Gij zult niet,  

 maar de ruimte, de vrijheid,  

waarin je mag leven, en respect hebt voor elkaar. 

 

De farizeeën hebben daar moeite mee 

die kiezen liever voor de beperkende veiligheid 

van al de 600 geboden en verboden  

die in de Thora staan. 

Herkennen we dit ook niet  binnen de christelijke traditie? 

Ook wij hebben dogma’s en rituelen  

waar sommigen zich aan vastklampen 

en anderen zich niet meer in herkennen; 

De Dordtse leerregels, de diverse geloofsbelijdenissen,  

de 12 artikelen van het geloof,  

de Heidelbergse catechismus,  

de maagdelijke geboorte om een paar te noemen. 

Dogma’s, die vastigheid willen creëren in de relatie God - mens. 

Hebben wij daar hier in de Peper ook nog last van? 

Hebben wij ook nog regels en dogma’s  

waar we aan vasthouden?  

Of durven wij hier, ook die los te laten,  

of anders te interpreteren? 

M.a.w. Durven wij, helemaal te vertrouwen, 

op onze eigen inzichten en gevoelens? 
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Er is een Hebreeuws woord aman  

wat 2 betekenissen heeft: geloven en vertrouwen. 

Als we het woord geloven  

nu eens vervangen door vertrouwen. 

……….dan wordt, ïk geloof in God “ 

……….“ik vertrouw op God” 

verandert dan ook onze relatie met God? 

Wordt dat dan niet meer  

een relatie, die gelijkwaardigheid uitstraalt. 

God als maatje  

in plaats van een, boven ons gesteld wezen. 

Een god die met ons,  

met  ons mensen meetrekt. 

Een God, die zich voorstelt aan Mozes  

als “Ik ben, die Ik ben, Ik zal er zijn waar je ook gaat, 

is dan vertaald in  

Ga maar, dan ga ik met jullie mee,  

ook al is het door de woestijn van het leven. 

 

Zo moge het worden. 

Zo moge het zijn. 

 

 

 


