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Zondag 4 oktober 2015 

 derde van de herfst 

 
 

Lezing uit de profetie: Maleachi 2,10-16 

 

Lied: “Neem ons niet af uw liefde en trouw”: naar 

psalm 89 (t. Margryt Poortstra, m. Bram 

Stellingwerf) Antifoon (cantorij): 

 

Evangelielezing: Marcus 10,1-16 

 

Lied: “Hoog als de hemel de liefde”: lied 790 

(Marijke de Bruijne, m. Thea Riesebos) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Vandaag is het Israëlzondag. Zondag van extra 

aandacht voor de traditie van Israël. Traditie die 

ontstaan is onder een klein volk van nomaden en 

later landbouwers in het Midden-Oosten. Een 

zondag waarop we beseffen dat we altijd 

leentjebuur spelen. Dat wij God kennen via het 

verhaal van Israël. 

 

Dit is misschien ook wel een zondag om ons extra 

bewust te zijn van de afstand. Van de verschillen. 

Van de moeilijkheid om écht iets te begrijpen van 

die taal en die cultuur waarin deze Bijbel is 

ontstaan. Een opgave die ons voorzichtig kan 

maken. En onzeker. Wat begrijpen wij nou echt? 

Dat is niet erg. Het is goed om voorzichtig te zijn. 

En om afstand te voelen. Dan blijft verwondering 

wakker. Dan blijven we ons ervan bewust dat het 

verstaan van die oude verhalen niet vanzelf gaat. 

Dat we ze niet in onze broekzak kunnen steken, zo 

van ‘die kennen we nu wel’. Verwondering 

betekent openheid. 

 

Vandaag is het de laatste dag van het 

Loofhuttenfeest. Feitelijk het derde oogstfeest. Het 

eerste is Pesach. Dan komt het Wekenfeest – wat 

bij ons Pinksteren is. En tenslotte het 

Loofhuttenfeest. Vooral het derde is een feest 

waarin de overvloed wordt gevierd. De derde oogst 

is binnen, je schaapjes zijn op het droge, je 

bankrekening is gevuld, je kunt achterover gaan 

leunen in je luie stoel. En uitgerekend op dat 

moment is de opdracht: ga slapen in een gammel 

hutje, met een dakje van riet, waar je de sterren 

doorheen kunt  

zien. Want je leeft niet bij de gratie van je 

bankrekening of je volle vriezer. Je leeft onder 

Gods bescherming, zoals in de woestijn. 

Feest van slapen in de open lucht, met niets 

anders tussen jou en de sterren dan wat droge 

takken. Een symbool. Het herinnert je eraan dat 

God je alleen vrij kan maken wanneer je dichtbij 

hem leeft. Niets anders tussen jou en God dan wat 

bladeren en takken, zegt de loofhut. “Jij bent 

dichterbij mij dan ik zelf ben,” zei Augustinus. Diep 

in mij leef jij. 

 

Het verhaal dat bij het feest van de loofhutten 

hoort is natuurlijk de bevrijding uit de slavernij 

van Egypte. Een lang verhaal: Mozes, Israël, 

veertig jaren de woestijn. Je hoort in die verhalen 

hoe God en mensen met elkaar omgaan. Hoe ze 

elkaar naderen, hoe ze elkaar afstoten. Verhalen 

over verbondenheid, bevrijding en trouw. En over 

het tegenovergestelde ervan: trouweloosheid. 

Maar neem nou de woorden van Maleachi en die 

van Marcus vandaag. Gaan die daar niet ook over? 

 

“Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft 

niet een en dezelfde God ons geschapen?”, begint 

vandaag Maleachi. “Waarom behandelen wij elkaar 

dan zo trouweloos en schenden wij het verbond 

dat hij met onze voorouders sloot?” 

Ver zijn we verwijderd van God. Als God de vrouw 

is met wie ik ben getrouwd, dan ben ik een 

trouweloze partner. Afstand is er ontstaan. Afstand 

heb ik laten ontstaan. 

 

Daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Zo 

kan dat gaan. En laten we nu niet meteen denken 

aan de teruglopende kerkgang, de erosie van de 

kerk waar Arjan Plaisier het deze week in Trouw 

over had. Dit is dichterbij, dit gaat over mijzelf. 

Over míjn relatie met God. God die overal is – 

maar die ik in mijn leven naar een hoekje heb 

verbannen. Zoals ik doe wanneer ik vergeet te 

leven, vergeet stil te staan bij wat er zomaar is en 

waar ik niets voor hoef te doen; wanneer ik 

vergeet me te verwonderen. Wanneer ik als 

vanzelfsprekend doorjakker. Denk dat ik recht heb 

op mijn huis en mijn gevulde koelkast en 

bankrekening. Wanneer ik vergeet in de loofhut te 

leven. En wanneer ik, als ik eerlijk ben, bezorgd 

ben over wat al die vluchtelingen in onze 

samenleving ons ‘af gaan nemen’. Bij zo’n 

gedachte corrigeer ik mijzelf natuurlijk meteen. En 

toch. Geert Wilders weet goed tot welke innerlijke 

laag hij spreekt. De laag van de angst: ik hoef 
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toch niet in te leveren? Ze gaan toch niet aan mijn 

leven komen…? 

“Ergens is iets fout gegaan”, dicht Margryt 

Poortstra bij psalm 89. “Niet langer de glans van 

het goede, maar angst en dreiging regeren de 

wereld.” Zo lijkt het vaak te zijn. Angst kan je 

meeslepen. Verbondenheid en trouw zijn dan ver 

te zoeken. 

 

Ook Jezus spreekt over trouw. Over 

verbondenheid. Ook hij gebruikt daarvoor de 

metafoor van het huwelijk. “Die twee zullen één 

worden, ze zijn dan niet langer twee, maar 

één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet 

scheiden.” 

Het is een vaak misbruikte tekst. Vaak aan mensen 

voorgehouden als verbod op echtscheiding. Maar in 

het licht van Maleachi gaan de woorden iets anders 

betekenen. Gaan ze dieper, zijn ze omvangrijker. 

En zijn ze niet te beperken tot twee mensen. Die 

kiezen tenslotte elkaar uit – het is niet God die hen 

aan elkaar verbindt. Hij is de getuige, zoals 

Maleachi al zegt. 

 

Wat is het dan wel, wat God verbindt? 

God verbindt zichzelf aan jou, vertelt Maleachi. Er 

is een verbond tussen hem en jou. Een verbond 

dat de ander niet uitsluit, maar insluit: het is geen 

onderonsje tussen God en jou, maar heeft alles 

met de ander naast je te maken. “Hebben wij niet 

allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde 

God ons geschapen? Waarom behandelen wij 

elkaar dan zo trouweloos?” 

 

En Jezus legt er nog eens extra de nadruk op: “Wie 

zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, 

pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en 

met een ander trouwt, pleegt zij overspel.” Soms 

kun je denken: ‘ik heb het gehad met jou’. Of het 

nu om je partner gaat, of je buurman, of je 

schoonmoeder, of een vriendin. 

Wat kan de oorzaak zijn? 

Van alles. Dat je op de ander uitgekeken bent. Dat 

de ander je keer op keer irriteert. Dat je geen 

geduld meer kunt opbrengen voor steeds maar 

weer dezelfde klachten. Dat je er genoeg van hebt 

genegeerd te worden. En nog veel meer. 

Een ander afschrijven is als overspel, zegt Jezus. 

Het is de ander vastpinnen in het beeld dat jij van 

hem of haar hebt. Daarmee maak je de ander 

onvrij – want nooit komt die meer los van het 

beeld dat jij je hebt gevormd. 

 

En hij stelt een kind als voorbeeld. Een kind dat 

onbevangen is. Dat onbevooroordeeld is. Dat zich 

kan verwonderen. “Wie niet als een kind openstaat 

voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet 

binnengaan.” 

 

Blijf je maar goed bewust van de raadselachtigheid 

van het bestaan, zegt Jezus. Van de 

onbegrijpelijkheid van de Bijbelverhalen. En van 

de afstand die er is tussen jou en de Joodse 

traditie. Zodat je je erover blijft verwonderen. 

Zodat je die niet in je broekzak denkt te kunnen 

steken. 

En doe dat ook als het gaat om de ander. De 

ander, die je misschien denkt te kennen van haver 

tot gort. Waardoor je alles dichttimmert en 

voortdurend je vooroordelen bevestigd ziet. 

In die verwondering is God dichterbij jou dan jij 

zelf bent. 

 

Lied: “God die in het begin”: lied 788 (t. Huub 

Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 

vers 1 cantorij, 2 en 3 allen 

 


