
Zondag 17 mei 2020  

 
De lezingen: 
 
Exodus 20, 1-21: 

De tien leefregels. Dit is de tekst waar in de Tora alles om draait, het is ook het gebeuren waar de 
uittocht en de woestijntocht op uitloopt. Hier is alles gezegd wat een mens weten moet en doen moet 
om te leven als mens van God. Het is de grondwet die het slavenvolk, nog maar net bevrijd, tot een 
samenleving moet smeden en geschikt moet maken voor het leven in het land van belofte. De tekst 
heeft een zwaar gewicht, de leefregels worden gepresenteerd als rechtstreeks afkomstig van God. 
Zodat het te zwaar wordt, "teveel God" voor de mensen, ze willen niet direct met God omgaan, ze 
willen dat Mozes dat voor hen doet. 
 
Johannes 16, 16-24: 

Jezus spreekt over zijn op handen zijnde afscheid en stuit op onbegrip bij zijn leerlingen. Er komt voor 
hen een moeilijke tijd, zegt Jezus, die zij moeten doorstaan. Maar dan komt er weer een tijd van 
vreugde en blijdschap. Hij moedigt zijn leerlingen aan om te bidden - in de naam van Jezus. 
 

 
Bedenken 
 

De tien leefregels. De tien woorden, zou 
je moeten vertalen met het oog op het 
Hebreeuws. Mooier nog is het Duitse woord 
Weisung (Martin Buber). Vroeger zeiden we: 
de tien geboden.  
Het Hebreeuws kent niet de tegenstelling die 
ligt in een veelgehoorde oproep "geen woorden 
maar daden". Woord en daad is in het 
Hebreeuws hetzelfde woord. Een goed woord 
zeggen is een daad van groot belang. En een 
woord is iets dat waar gemaakt wordt.  

Er zijn tijden geweest waar de tien 
geboden in iedere Protestantse 
zondagmorgendienst werden voorgelezen. 
Mensen van mijn leeftijd hebben daar vaak nog 
onprettige herinneringen aan. Het hamerende 
"Gij zult..." wilde maar moeilijk passen bij de 
vrijgevochten individuën van de 60er en 70er 
jaren. We reageerden innerlijk ongeveer zoals 
het hier van het volk wordt gezegd: te zwaar, te 
veel autoriteit, te veel gezag, te veel God.  

Die houding van verzet is misschien niet 
geheel ten onrechte. Want de tien woorden zijn 
geen contract, geen overeenkomst. Er is geen 
sprake van overleg, discussie, inspraak - al wat 
de 68ers hoog in het vaandel hadden staan. Het 
is God die zegt hoe het moet. Eenzijdig bepaald.  

Vandaag zouden we misschien niet in 
opstand komen, maar wel in discussie gaan: 
hoe is het bedoeld? Wat betekent: ouders eren? 
Wat als die ouders tirannen zijn, misbruikers, 
verkrachters? Wat is overspel? Een kapotte 
relatie in stand houden? Dit soort discussies 

laten de indruk ontstaan dat het geheel een 
soort losstaand wetboek is. Maar dat is het niet, 
alles staat en valt met de eerste zin.  
God zegt dan wel eenzijdig hoe het moet, maar 
dat doet hij pas nadat hij in herinnering brengt 
wat hij aan goeds heeft gedaan, wat het volk 
aan hem heeft gehad. Anders krijgt hij de 
mensen niet mee.  
Eigenlijk moet je bij elke leefregel het eerste 
woord weer opnieuw horen als inleiding: Ik 
heb je bevrijd, dus... Belangrijk voor Israël, 
want de toekomstige samenleving moest een 
andere zijn dan die ze kenden van Egypte. Maar 
ook belangrijk voor ons vandaag, wij zouden 
het vandaag ook zo moeten horen: "Je bent een 
bevrijd mens, dus leef zo dat je niet hoeft..." 

Het verschil in telling van de tien 
woorden in verschillende tradities is wat dat 
betreft veelzeggend. In de Joodse indeling is het 
eerste woord van de tien "Ik ben je God, ik heb 
je bevrijd". De christelijke telling vindt dit nog 
niet genoeg voor een gebod en zegt pas "een" 
als er de eerste keer iets is voorgeschreven: 
geen andere goden (waarbij er dan nog weer 
verschil is tussen de kerkvaders, orthodoxie en 
Calvijn aan de ene kant en Augustinus, Luther 
en de Rooms-Katholieke kerk aan de andere 
kant...).  

Hoe moet het? Naar welke regels? Het is 
een grote vraag in corona-tijd. Om het virus in 
te dammen heeft elk Europees land eigen 
regels: grenzen gaan dicht, grenzen gaan 
mondjesmaat open; scholen, verpleeghuizen 
gaan dicht, gaan mondjesmaat open - in elk 
land is het anders, het stelt niet veel voor met 



Europa wat dit betreft. Om dit soort 
ontwikkelingen te voorkomen, zo zeggen 
joodse uitleggers, heeft het volk van God de 
leefregels in de woestijn ontvangen, dat is op 
neutraal gebied, zodat geen van de stammen 
ooit kan zeggen "de Tora is op mijn gebied 
gegeven". Daarmee wordt elke vorm van lokaal 
patriottisme ondervangen. Had Europa maar 
een Sinaï! 

De ot-lezing voor vanmorgen is een 
massieve tekst. Je kunt niet de leefregels in één 
overdenking tot hun recht laten komen. Om er 
goed mee om te gaan is het misschien beter om 
stil te staan bij het geheel. Wat doet ons het feit 
dat we leefregels hebben? Wat betekent het 
voor de omgang met God en de omgang met 
elkaar?  

Als het kerkdienst zou zijn zou ik psalm 
19 laten zingen, of psalm 119.  De 
eerstgenoemde is blij met de leefregels van de 
Eeuwige, maar dan in stille overweging en 
verdieping, niet met angstaanjagend 
apocalyptisch natuurgeweld. De natuur om je 
heen en de leefregels van God zijn één geheel 
om blij mee te zijn en van te genieten. En psalm 
119, de langste psalm in de Bijbel, zegt het ook: 
de schepping en de inzettingen van God zijn 
beide een teken voor de vriendschap van de 
Eeuwige. Een mooie passage uit de vertaling 
van de Naardense Bijbel: "Halvernacht sta ik op 
om u te danken voor de rechtsregels van uw 
gerechtigheid" (psalm 119, 62). 

 
 
 

Bezinnen 
  

In corona-tijden houden we ons aan de 
afstandsregels, maar dat is omdat het moet, dat 
is negatief bepaald.  
Zou je het ook in positieve zin kunnen zien, als 
een oefening in leven-met-elkaar? Van een 
logistieke aangelegenheid naar een innerlijke 
houding? 
De leefregels in Exodus zijn bedoeld om de 
ander ruimte te bieden, tot zijn/haar recht 
laten komen. 
 

Heb je zelf regels voor je omgaan met 
God? En indien ja, hoe volg je die? Is het goed 
als je het "gedaan" hebt of zoek je naar de 
intentie? 
 

Wat zijn eigenlijk de regels die we nu 
volgen? Volgens welke regels loopt onze 
samenleving nu? Welke aanwijzingen lijken de 
mensen (wij allen) te hebben opgevangen, als 
je kijkt naar hun handelen?  
 

Is het een gek idee om de maatregelen 
rond het virus te zien als een soort 
apocalyptische druk die op ons ligt, zoals het 
volk de heiligheid van God ervoer in de 
verschijnselen van vuur en rook? Een gebeuren 
dat ons "stil zet" zodat we beter overwegen 
naar welke regels we samen willen leven? Zijn 
er regels waarvan je nu al zou willen dat ze 
gelden voor na-corona?  
 
 

Bidden 
 

Dank u, God, voor de leefregels die u ons,  
vrije mensen, geeft. 

Niet om ons klein te houden, maar om onze 
vrijheid te kunnen proeven in het zoeken naar 

een goed leven met u en onze naasten. 
Help ons dat we elkaar niet alleen uit de weg 
gaan, maar elkaar ook ruimte kunnen bieden. 

 
God, ik bid u voor mijn medemensen en mezelf, 

dat we de tijd van het virus zullen kunnen 
doorstaan. 

Dat we hoop blijven houden en licht kunnen 
zien. 

In het bijzonder bid ik u... 
... voor de mensen die vechten om hun leven, op 

de ic's, vanwege het virus... 
... voor de mensen die hen helpen vechten, 

artsen, verplegers... 
... voor de mensen die niemand meer 

tegenkomen... 
... voor de mensen die absoluut niet besmet 

mogen raken... 
... voor de mensen die een geliefde hebben 

verloren... 
... voor de mensen die angstig zitten te 

rekenen... 
... voor de mensen die beslissingen moeten 

nemen zonder het gevolg te kunnen overzien... 
... voor ons allen in onze onzekerheid en angst... 

... voor ... 
 

God, Levensbron van ons allen, 
geef ons open ogen om het nodige te doen, 

en de durf om te doen wat onze medemensen 
dient. 



Behoed ons en bewaar ons. 
 
 

Onze Vader...      
 die in de hemelen zijt 
 Uw Naam worde geheiligd 
 Uw koninkrijk kome 
 Uw wil geschiede 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood 
 en vergeef ons onze schulden 

 zoals wij onze schuldenaars vergeven 
 en leid ons niet in verzoeking 
 maar verlos ons van de boze. 
 Want van u is het koninkrijk 
 en de kracht 
 en de heerlijkheid 
 in eeuwigheid.     
 
 Amen 
 

 


