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Een lezing die ons mogelijk meer zegt als ik iets over de context vertel. Wat is 

hier aan de hand? Het speelt zich af zo rond 440 jaar voor onze jaartelling. Veel 

Judeeërs zijn weer bij elkaar in Jeruzalem, de elite is terug uit ballingschap, uit 

Babylonië. De tempel is hersteld en de muur om Jeruzalem is weer een stevige 

vesting. Ezra als priester en Nehemia als landvoogd, gestuurd door de koning 

van Perzië, speelden hierbij een belangrijke rol. De Bijbelboeken Ezra en 

Nehemia gaan hierover. Vooral het boek Nehemia vind ik mooi: het vertelt 

over goed leiderschap, over hoe Nehemia mensen motiveert. Hij heft geen 

belastingen maar vraagt bijdragen in natura. De mensen werken met hun eigen 

handen aan het herstel van de stadsmuur en daarmee ook aan het herstel van 

hun eigenwaarde. Zo verdedigen zij de stad succesvol terwijl ze nog aan de 

muur bouwen. Mocht u nog een uurtje over hebben tijdens de vakantie: een 

aanrader dit Bijbelboek. Een boek over het herwinnen van identiteit. Wie ben 

jij en waarom ben je zo. En durf jij te zijn wie je bent. Maar het laat het ook een 

negatieve kant zien, de kant van uitsluiting, van mensen die er niet bij mogen 

horen. Een verhaal wat je juist niet in de bijbel verwacht, daarom zet het ons 

extra aan het denken. Een verrassend boek dus, het boek Nehemia, waar we 

vanmorgen een paar verzen uit lazen. We komen binnenlopen in het verhaal 

nadat het volk ervan overtuigd is dat hún weg de weg mét God is. God die de 

Torah gegeven heeft als leefwijze en leidraad voor hun leven. Ze willen hun 

trouw aan God bevestigen, herbevestigen. De torah, die God aan Mozes gaf, is 

afgelopen weken voorgelezen door Ezra en uitgebreid uitgelegd door de 

Levieten, maar wie is die God? Wat weten ze eigenlijk over deze God? Het is de 

vraag die Mozes stelde bij de braamstruik: “wat moet ik zeggen als ze vragen 

naar uw naam, naar wie u bent?  Gods antwoord was: Ik ben die ik ben. Ik ben 

erbij, ik ga met je mee. Dan gaan de Levieten vertellen, in het gebed dat we net 

lazen. Niet wíe God is, maar hoe God is. Ze kijken naar de geschiedenis, naar de 

daden van God. Het stukje dat wij gelezen hebben vat het kernachtig samen: 

God is een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw. 

Ondanks alle koppigheid van hun voorouders bleef God erbij. Voor de Judeeërs 

wordt het weer helder. God is aanwezig en gaat met hun mee. Dat belijden ze 

niet alleen met de mond, de torah vraagt immers een andere leefwijze. Een 

leefwijze gericht op de A/ander En dan Ander met een hoofdletter ofwel God 

en ander met een kleine letter: gericht op de mensen om je heen. De rijke 



Judeeërs schelden de schulden kwijt van de Judeeërs die het zo zwaar hebben 

en ze krijgen hun land dat ze moesten verpachten weer terug. Want als Gods 

nabijheid ervaren wordt, is dat in daden te zien. 

 

En hoe is dan voor ons? Hoe ervaren wij Gods nabijheid?  

Voor het maken van mijn scriptie was ik bij zondagsvieringen in instellingen 

voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik wilde graag weten hoe je de 

bijbelse boodschap overbrengt als je niet met mooie redeneringen aan kan 

komen. Wat is dan de kern die je over wil brengen en hoe doe je dat. Het 

antwoord is eigenlijk heel simpel: het gaat er niet om dat je elkaar óver God 

vertelt, het gaat erom dat je samen iets van God deelt, en zo samen God 

ervaart. Iets van God delen: liefde, geduld, trouw en de kunst om te vergeven. 

Uiteraard is het in deze instellingen ook niet volmaakt, maar steeds weer werd 

ik getroffen door de sfeer. De zangers van Free! die regelmatig meewerken aan 

deze vieringen zullen dat vast herkennen. Die sfeer waar iedereen 

geaccepteerd wordt zoals die is, of je nu een verstandelijk beperking hebt of 

niet. Mensen kunnen in de viering zichzelf zijn, naar voren lopen als ze iets van 

dichtbij willen zien of assisteren met een kaars aansteken en samen het brood 

breken en eten omdat je deelt in de liefde van God in de liefde van de mensen 

om je heen. De viering is zo een feestje van samen iets van God ervaren. Niet 

wíe God is, maar hoe God is, hoe wij God mogen delen. 

Gods nabijheid, wij ervaren die zodra we openstaan voor de ander of de ander 

voor ons. Dat lijkt eenvoudig maar het kan best moeilijk zijn. Ik denk aan alle 

gevoelens die loskomen bij de demonstraties voor Black Live Matters en 

afgelopen week de verhalen van mensen die anders in hun lichaam zitten dan 

wij ‘normaal’ noemen. Openstaan voor anderen, dat is meer dan tolerant 

zeggen dat iedereen erbij hoort. Openstaan is geïnteresseerd zijn, benieuwd 

zijn naar wat een ander bezighoudt. En dat is niet gemakkelijk, Vooral als die 

ander je pijn gedaan heeft of jij je niet begrepen voelt. We hebben daarvoor 

kracht, inspiratie nodig. Het kan dan helpen om een kaarsje op te steken. Een 

kaarsje waarmee je in gedachte bij de ander bent, nabijkomt en je hart 

verzacht. Zoals de paaskaars een teken is dat Gods ons nabij komt. Het licht van 

een kaarsje kan het lichter maken en ons de kunst van vergeving leren. Gods 

nabijheid mogen wij ervaren zodra we openstaan voor de ander of de ander 

voor ons. Amen 

 


