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Zondag 16 februari 2014

  

zesde na Epifanie

  

 

  

 

  

Lezing uit de Torah: Deuteronomium 30,15-20

  

 

  

Lied: “Waarmee bewaart de jeugd haar bloem”: lied 119, 4 en 7 

  

 

  

Evangelielezing: Matteüs 5,17-26
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Lied: “Dat woord, waarin ons richting werd gegeven”: lied 325 (t. Huub Oosterhuis, m.
Antwerpen 1539; Gezangen voor liturgie 582)

  

 

  

Uitleg en verkondiging

  

 

  

De tien woorden; de leefregels in de bijbel – we weten het denk ik allemaal wel: ze zijn niet
bedoeld om je gevangen te zetten. Om je klein te maken. Juist het tegenovergestelde. Ze zijn
handvatten om goed samen te kunnen leven. Om ruimte te maken voor iedereen, niet alleen
voor de sterksten. Richtingaanwijzers, zou je ze ook kunnen noemen. Regels ten leven. Tien
geboden, zeiden we vroeger. Maar daar klinkt dat strenge in door van ‘je moet dit’ en ‘je mag
niet dat’. Het past beter bij de intentie om te spreken van ‘de tien woorden’.

  

 

  

Hartstochtelijk beveelt God ze aan. “Waar kies je voor?”, vraagt hij. “Kies je voor de dood? Of
kies je voor het leven?”

  

 

  

Is het eigenlijk niet wonderlijk dat we nog altijd aan die leefregels in de bijbel vasthouden?
Regels die bedoeld zijn voor een nomadenvolk? Die ontstaan zijn in een samenleving die uit
clans bestaat: grote families. Mensen die nauw op elkaar zijn aangewezen voor hun overleven.
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Een collectieve samenleving, waar het voortbestaan van de familie afhangt van de loyaliteit van
elk afzonderlijk familielid. De tien woorden zijn belangrijk voor dat samenleven in nauw verband.
En al die afgeleide regels evenzo.

  

Onze samenleving is zo anders. We zijn individuen. We zijn niet aangewezen op de clan: we
kunnen onszelf redden. We leven zelfstandig in kleine eenheden van één of twee mensen of
soms in de kleine groep van een gezin. We kiezen hoe we willen leven. We hébben een keuze:
een groot goed van deze tijd en van het individualisme. Het is niet meer de familie die bepaalt
hoe jij leeft. Je mag je eigen gang gaan.

  

 

  

En toch: natuurlijk kunnen ook wij, in ons individuele bestaan, niet zonder anderen.

  

Misschien geldt dat minder voor ons materiële overleven. Daarin zijn we zo onafhankelijk
geworden als in de geschiedenis van de mensheid nog niet is voorgekomen.

  

Maar we kunnen niet zonder liefde. We kunnen niet zonder aandacht van elkaar. We kunnen
niet zonder geborgenheid; zonder dat symbolische dakje dat door de tien woorden wordt
gevormd. Tel daarbij op dat mensen nog altijd mensen zijn, met hun angsten en onzekerheden
en persoonlijke problemen – dan blijken die leefregels wonderlijk genoeg nog altijd actueel.
Ouders zijn nog altijd belangrijk. Trouw zijn is een waarde die we nog altijd hoog hebben. We
weten misschien wel beter dan ooit dat het belangrijk is om rust in te bouwen in ons drukke
bestaan. En dat we niet gelukkig worden als we het gras van de buren altijd maar groener
vinden dan bij onszelf.

  

 

  

Kies je voor de dood? Of kies je voor het leven?
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Jezus sluit hier naadloos bij aan. Alsof er geen 2000 jaar tussen zitten. De tweede Mozes,
wordt hij wel genoemd. Ook hij moet zich er blijkbaar sterk voor maken dat de leefregels van de
Torah nog steeds actueel zijn. Je hóórt ze om hem heen haast zeggen: “Zijn ze niet een beetje
gedateerd, die wetten van Mozes?” Maar Jezus is glashelder: “ik ben niet gekomen om de Wet
of de Profeten af te schaffen.” Ze hebben nog niets aan zeggingskracht ingeboet! Elke punt en
elke komma is van belang.

  

 

  

Gelukkig weten we hoe hij het bedoelt. Dat hij niet wil zeggen dat we de wet naar de letter
moeten naleven. Kijk maar naar hoe hij er zelf mee omging. We weten dat het erom gaat dat de
geest van de wet deel van ons wordt; dat die geborgen wordt in ons hart. In Jezus’ leven is de
wet geen grimmige, harde taal; het gaat niet om ‘moeten’, om straf voor overtreding. Zoals
Jezus de wet leefde, dat is meer zoals we zingen in psalm 119. Een psalm als een nachtelijk
mediteren. Waar in de zestiende eeuw een van de mooiste, meditatieve psalmmelodieën bij is
geschreven.

  

Psalm 119 zoekt naar Gods richtingwijzers als naar een innerlijk kompas. “Ik zoek U met mijn
ganse hart, o Heer.” “O Heer, verberg mij uw geboden niet: ik ben een gast en vreemdeling op
aarde.” Neem me bij de hand. Leid mij in uw rechte leer. Want uit mezelf sta ik te stuntelen en
kan ik de weg niet vinden.

  

 

  

Geen straf voor overtreding, geen grimmige taal. Geen harde moraal. De bijbelse woorden
houden een bepaalde vaagheid, als het om leefregels gaat; een marge, waardoor je
gedwongen wordt zelf na te denken. Neem de diepzinnigheid van de tien woorden. Of de
overdrijving door Jezus: “Wie tegen een ander ‘nietsnut!’ zegt, zal zich moeten verantwoorden”.
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In de loop van eeuwen zijn de bijbelse leefregels deel van onze cultuur geworden. De kerk heeft
zichzelf overbodig gemaakt, heb ik wel eens gedacht. Al die leefregels, ze zijn opgenomen in
het burgerlijk wetboek, ze zijn gemeen goed geworden, binnen en buiten de kerk. De kerk hoeft
ze niet meer te verkondigen.

  

Nu denk ik dat ik die gedachte toch moet herzien. De mildheid, die met de bijbelse woorden
gepaard gaat, lijkt uit onze werkelijkheid te verdwijnen. Barmhartigheid en vergiffenis lijken als
zwakte te worden gezien. Er blijft hardheid over. Het zwart-wit denken. Oog om oog, tand om
tand. Nultolerantie bij wetsovertredingen.

  

Er lijkt een behoefte te zijn om misdaad ongenuanceerd te straffen. Zou dat onder andere het
gevolg zijn van de ontkerkelijking?

  

 

  

Ik denk aan de heftigheid waarmee is gereageerd op het nieuwe boek van Kristien
Hemmerechts: “De vrouw die de honden eten gaf”. De schrijfster heeft geprobeerd in de huid te
kruipen van Michelle Martin, de vrouw van Marc Dutroux. De vrouw die de 9-jarige Julie en
Melissa liet verhongeren, terwijl ze wel de honden te eten gaf. Hemmerechts heeft gezocht naar
haar menselijkheid. Ze heeft die gevonden in de zorg van Martin voor haar moeder. En voor
haar eigen kinderen.

  

Voor veel mensen is dit blijkbaar bedreigend. Ze lijken Michelle Martin liever te zien als een
monster. Dat ze ook menselijke trekken heeft, dat maakt de zaak onduidelijk. Dan gaan we
misschien zelfs deernis met haar voelen. Met iemand als háár! Dat willen we niet! Bovendien,
als we haar als méns zien en zij tot zulke onmenselijke dingen in staat is, wat zegt dat dan over
ons? Kan de donkere kant in onszelf ook zo donker zijn…?
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De moraal van onze maatschappij lijkt harder en strenger te worden. En de bijbel blijkt
daarnaast een boek met ruimte. De ruimte van de wet. De ruimte van de beeldspraak. Die je
dwingt tot nadenken, telkens weer. Iets is niet puur zwart en ook niet enkel wit. En geen mens
mag worden afgeschreven. Hoe erg ook haar daden. De bijbel zoekt telkens weer naar de
ruimte van de vergeving.

  

 

  

Jezus is daar enerzijds vaag over. Hoe vaak moet je iemand vergeven? Zeven maal zeventig
maal? Is dat oneindig vaak? Maar hoe kan ik dat dan?

  

En anderzijds is dat zo duidelijk. Is het zo duidelijk, dat je in een samenleving niet zonder
vergeving kúnt. Dat elke relatie daarop drijft.

  

“Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden”…
Zelfs een woord als ‘dwaas’ en ‘nietsnut’ of welk scheldwoord dan ook, kan kwaad doen. Zeg
niets waar je spijt van kunt krijgen. En als je er spijt van krijgt, doe daar dan wat mee. Stap op
die ander af. Maak het goed.

  

 

  

Het gaat zelfs nog verder. Als “je broeder of zuster je iets verwijt”, doe daar dan iets mee. Maar
als die ánder nou fout zat, in jouw ogen? Is het dan niet aan de ander om de eerste stap te
zetten?

  

Jezus gaat hier niet op in. Want het is uiteindelijk niet belangrijk. Misschien is het wel de schuld
van die ander, dat je ruzie met hem hebt. Maar daar gaat het niet om. Jezus heeft het over
vrijheid en over gevangen gezet worden. Je bent niet vrij, als er een conflict speelt tussen jou
en een ander. Dat houdt je bezig, het bepaalt je gedachten, het houdt je misschien wel uit je
slaap. Zorg dat je vrij wordt. Los het op…
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Hoe moeilijk kan dat zijn… We kunnen ons denk ik allemaal wel een conflict te binnen brengen.
Misschien van jezelf met een ander. Misschien in je naaste omgeving. Een conflict tussen
broers en zussen, bijvoorbeeld. Je hebt elkaar niet uitgekozen maar bent levenslang met elkaar
verbonden, of je het nu leuk vindt of niet. Over alles kan een conflict ontstaan. Wie houdt er het
meest rekening met wie… Wie draagt de meeste zorg voor moeder of de gehandicapte broer of
zus…

  

 

  

Je bent niet vrij, als er een conflict speelt tussen jou en een ander. En relaties zijn niet mogelijk
zonder vergeving.

  

Wie heeft er gelijk, wie vergeeft, wie steekt de hand uit, wie doet dat als eerste? Het kan zijn dat
je het nu écht de beurt van de ander vindt om iets goed te maken. Maar soms moet je dan toch
de eerste stap zetten. En ‘sorry’ zeggen terwijl je rechtvaardigheidsgevoel zegt dat je helemaal
niet fout zit. Soms moet je iets inslikken. Vergeven houdt altijd een offer in. Soms is dat de
enige manier om niet klem te blijven zitten. Om weer in contact te komen; om de relatie te
herstellen, om er uiteindelijk weer geborgenheid te vinden.

  

 

  

Met de hakken in het zand kom je niet vooruit. Is er geen beweging, geen ontwikkeling, geen
toekomst, geen vrijheid. Is er dood – en geen leven. Jezus wist ervan. Hij zette zijn hakken niet
in het zand. Hij ging door, slikte en incasseerde, als het lam Gods dat de zonden der wereld
wegdraagt.

  

In onze relaties zijn we zo allemaal op onze beurt degene die iets inslikt en de eerste stap zet –
ieder op onze beurt een Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Want dan pas kun
je weer vrij zijn. Vrij van alle boze en bange gedachten die je gevangen houden. Bevrijd uit de
spiraal van de ruzie.
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Kies je voor de dood? Of kies je voor het leven?

  

 

  

 

  

Lied: “Die ons schiep”: lied 266 (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel)
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