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Overweging van het morgengebed vanuit de Eshof 
17 mei 2020 – Zesde zondag van Pasen 
 
 
Lezing: Exodus 20,1-21 
 
Lied: ‘Wij kiezen voor de vrijheid’: lied 311 (t. Wim van 
der Zee, m. Frits Mehrtens)  
 
Overweging 
 
Het is weer wonderlijk hoe het leesrooster en de 
actualiteit bij elkaar aansluiten. We lezen de Tien 
Woorden. Tien leefregels. En we leven in een tijd van 
allemaal regels – nieuwe regels, coronaregels. 
De Tien Woorden zijn geen afspraken die God en de 
mens met elkaar zijn overeengekomen. Ze worden 
gebracht als gegeven door God. 
Met de coronaregels is het iets vergelijkbaars. We 
hebben er niet over meebeslist. Ze werden ons gegeven 
door onze minister-president, Mark Rutte. Hij werd er 
populairder mee, maar nog net niet God. 
Unaniem hebben de Israëlieten beloofd: ‘We zullen 
alles doen wat de Eeuwige zegt.’ We hoorden het vorige 
week. Zo hebben ook wij ons in de afgelopen weken 
heel netjes gedragen. 
 
Maar het unanieme achter de regels staan is nu een 
beetje verwaterd. In het nieuws horen we over kritiek 
op het RIVM en op het Outbreak Management Team. Je 
merkt hoe het drukker wordt op straat en in de winkels. 
Bij mooi weer willen we allemaal graag naar buiten. 
Hier in Hoevelaken hebben we het geluk dat dat kan. Je 
zult nu maar op een bovenhuis drie hoog achter wonen. 
En je door drukke straten in één van de grote steden 
moeten wringen. 
 
De Tien Woorden zijn lang ‘Tien Geboden’ genoemd. 
Regels die de vrijheid inperken. Regels die je vrije 
ruimte bedreigen. Net als die coronamaatregelen. 
Ik hoor om me heen geluiden van jonge mensen die het 
echt helemaal zat zijn. Die hun maten missen. Die 
eindelijk weer eens naar een feest of een festival 
zouden willen. Je hoort bijna de echo van woorden die 
Mozes hoorde: we willen deze God met zijn regels niet, 
in Egypte hadden we het beter! 
Tegelijk voelen sommigen die weten dat hun 
gezondheid broos is, zich door deze jongeren bedreigd. 
En door anderen die slordig omgaan met de anderhalve 
meter afstand. Nu de maatregelen versoepelen, voelen 
zij zich gedwongen juist voorzichtiger te worden. 
 
Toch is het doel van de Tien Woorden niet om mensen 
in hun vrijheid te beperken. Ze willen de omgang tussen 
God en mensen en tussen mensen en hun medemensen 
juist mogelijk maken. Ze willen die omgang zó regelen, 

dat er vrede kan zijn. Vrede, vrijheid en veilig 
samenleven – dat is het doel. Ook weer een parallel 
met de coronamaatregelen. 
 
Het aardige is dat je dat positieve doel kunt zien in het 
lied dat we zongen. Wim van der Zee belicht de regels 
daarin op een andere manier. ‘Wij kiezen voor de 
vrijheid!’, zo begint hij. We kiezen tegen andere goden 
die macht over ons kunnen hebben. Wij kiezen voor de 
vrijheid – zo verwoordt hij op een positieve manier de 
regel: ‘je mag geen afgodsbeeld maken.’  
En nog zo één: ‘Neem voluit de vrijheid!’ stelt hij 
tegenover ‘je mag niet werken op de sabbat.’ 
Of neem de regel die onverteerbaar kan zijn, wanneer 
je een nare thuissituatie hebt gekend: ‘eer je vader en 
je moeder’ – Wim van der Zee vertaalt die met ‘Hoor 
naar de verhalen van de traditie!’ Want is die regel niet 
veel breder bedoeld? Laten we hem dan niet 
versmallen tot twee mensen, je ouders. Gaat het niet 
om respect voor wie ons zijn voorgegaan in de brede zin 
van het woord, zodat je leert van hun fouten en 
dankbaar bent voor wat ze je nagelaten hebben? 
 
Ook de volgende regels worden in positieve zin geduid: 
‘Pleeg geen moord’ wordt ‘geef ruimte aan je naaste.’ 
‘Pleeg geen overspel’ wordt ‘blijf met elkaar 
verbonden.’ 
‘Steel niet’ wordt ‘deel ruimhartig.’ 
‘Leg geen vals getuigenis af’ wordt ‘God spreekt tot ons 
allen woorden van geluk.’ 
‘Wees niet jaloers op wat van een ander is’ wordt ‘gun 
elkaar het goede.’ 
 
Geef ruimte aan je naaste, blijf met elkaar verbonden, 
deel ruimhartig, gun elkaar het goede – als ik dit lees, 
denk ik aan de verschillende persconferenties die we in 
de afgelopen weken hebben gezien en gehoord. Hier 
gaat het steeds om, bij al die maatregelen. Maar… óók 
bij de versoepeling van de maatregelen. Ik kan me 
voorstellen dat mensen in zorginstellingen snakken naar 
versoepeling. Net als mensen die tijden niet hebben 
kunnen werken. En jongeren die eindelijk weer een keer 
een goed feest willen hebben. 
 
Dit laat nog een overeenkomst zien tussen de Tien 
Woorden en de coronamaatregelen: ze hebben het 
goede met mensen voor, maar hoe je dat precies dóet, 
wat het juiste is om te doen – dat is niet zo eenvoudig. 
Daarover kunnen de meningen verschillen. En dat is wat 
we ook om ons heen merken. Het is ‘koersen op de 
achteruitkijkspiegel’, zoals Hugo de Jonge zei. Pas als we 
later terugkijken, weten we of we de goede keuzes 
hebben gemaakt. 
 
Kortom: de Tien Woorden en de coronamaatregelen – 
het zijn geen regels waarbij ons verstand op nul kan. 
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Regels die je enkel maar hebt uit te voeren en dan is het 
wel weer oké. We moeten ons verstand erbij houden. 
We worden uitgedaagd om juist níet klakkeloos te 
gehoorzamen, maar om ons af te vragen: waar gaat het 
eigenlijk om? Wat is zinvol en wat niet? Wat is 
verantwoord en wat niet? Wat willen we wel en wat 
willen we niet? En ook: hoe houden we het positieve 
voor ogen, en laten ons niet leiden door negatieve 
gedachten?  
 
De maatregelen worden versoepeld. Overal denkt men 
na over hoe nu verder. Ook hier in de Eshof doen we 
dat. Met deze vragen in ons hoofd: vragen naar wat van 
wezenlijk belang is, voor ons kerk zijn.  
Heb je hier ideeën over? Laat ze ons weten! 
 
 
Muziek 
 


