
Zondag 24 mei 2020  

 
De lezingen: 
 
Exodus 23, 1-17: 

Dit noem je casuïstiek. Regels voor heel concrete gevallen. Natuurlijk gaat het ook hier om de 
onderliggende levenshouding. Omgaan met dieren (van je vijanden), Eerlijk blijven in het publieke 
domein, Je oren naar niemand laten hangen. En: feesten vieren is belangrijk. Blijkbaar moeten al deze 
dingen toch nog gezegd worden, ook nadat de tien leefregels hebben geklonken... 
 
Johannes 17, 1-13: 

Jezus spreekt tot zijn hemelse vader over zijn voltooide opdracht. Een soort overzicht van zijn leven 
op aarde, gekleed in de vorm van een gebed. En hij bidt tot zijn hemelse vader voor zijn volgelingen 
die hij op aarde achter zal laten. Een passage uit het "hogepriesterlijk gebed". Voor Jezus draait alles 
om de woorden "grootheid" en "majesteit", voor de leerlingen is "bewaren" het belangrijkste woord. 
 

 
Bedenken 
 

De drie hoofdstukken tussen het 
ontvangen van de leefregels (20) en de 
verbondssluiting (24) putten zich uit in 
detailkwesties. Casuïstiek. Concrete 
voorschriften. Het gaat over omgaan met 
elkaar, omgaan met de schepping - en omgaan 
met onze tijd. Veel van wat we hier lezen klinkt 
naar een uitbreiding of toelichting: 

Geen vals getuigenis spreken, dat wisten 
we al. Maar nu blijkt dat dat ook consequenties 
kan hebben voor je plek in de samenleving. Je 
kan snel meegerekend worden bij een 
beweging waar je liever geen applaus van wil 
hebben.  

Niet meewerken aan roddel. Natuurlijk 
niet. Dat wisten we al. In onze tijd moet je dan, 
denk ik, meteen aan social media denken - ze 
bepalen ons leven misschien wel meer dan ons 
bewust is. Gaan we mee met wat "men" zegt? Is 
een vage bron genoeg om hoog op te geven van 
onze kennis of inzicht? Voor je het weet werk je 
mee aan het verspreiden van fake-news. Het is 
destructief voor je verhoudingen naar buiten. 

De meerderheid, loop je er in mee? Veel 
mensen gebruiken media die er via algoritmes 
voor zorgen dat je vooral nieuws te zien en te 
horen krijgt waar je het toch al mee eens bent, 
je zit in de "bubbel". Nieuws dat jou niet bevalt 
krijg je op gegeven moment ook niet meer te 
zien. Niet iedereen is zich daarvan bewust. Laat 
je niet alleen informeren door wat je 
aanspreekt! 

De sabbat heiligen als een bijzondere 
rustdag. Dat wisten we al. Maar ook het land 
moet respectvol behandeld worden om 

uitputting te voorkomen: het zevende jaar 
moet het braak liggen. Onze economische orde 
van tegenwoordig lijkt zich zoveel 
nutteloosheid niet te kunnen permitteren, we 
hebben kunstmest uitgevonden en zorgen dat 
de grond altijd kan "leveren". We geven het 
land wat het nodig heeft, maar geen rust. 

Je zult je zinnen niet zetten op de ezel 
van je naaste, dat was al duidelijk. Maar daar 
hoort meer bij, horen we nu; ook het welzijn 
van het dier zelf. En ook wanneer het het dier 
van je vijand betreft. Een dier mag niet lijden 
onder het conflict dat twee mensen met elkaar 
hebben.  

Goed doen, ook voor degene die het 
slecht met je voorheeft. "Heb je vijanden lief" 
was dus geen exclusieve uitvinding van Jezus. 
Of, om precies te zijn: deze tekst vraagt niet om 
de vijand lief te hebben, wel om hem te helpen. 
Dat gaat misschien nog wel makkelijker dan dat 
liefhebben? 

Niet meewerken aan politieke spelletjes. 
Geen verborgen agenda. Blijf een oprecht en 
autonoom denkend mens, je bent vrij en dus 
ook verantwoordelijk - zo zou je kunnen 
samenvatten. Maar dat is waarschijnlijk juist 
niet de bedoeling, dat samenvatten. Deze tekst 
moet het hebben van de explicatie. Hebben we 
dat eigenlijk nodig, dat ons niet alleen de grote 
lijnen en de grote principes worden 
voorgehouden, maar ook de kleine details? 
Waarschijnlijk wel, want bij de details gaat het 
vaak mis. Het leven is vaak ingewikkeld.  

Niet alleen het concrete handelen wordt 
voorgeschreven, ook het vieren van de feesten. 
Er worden er drie genoemd. De bevrijding uit 
Egypte, Pesach - daar begint alles mee, dat is de 



sleutel en de voedingsbodem voor je gedrag. 
Door je kwetsbaarheid te blijven herinneren 
wordt je wijs: jullie zijn zelf vreemdelingen 
geweest in Egypte, vergeet het niet. Dat moet 
de basis zijn voor de keus voor armen, 
vreemdelingen, weduwen, wezen. Je weet wat 
het betekent je tweederangs te voelen, dat 
moet je niemand aandoen. Je weet wat het 
betekent om als slaaf behandeld te worden - 
behandel dus niemand als slaaf.  

Twee oogstfeesten, een aan het begin 
(wekenfeest) en een aan het einde 
(loofhuttenfeest) van de oogst. Je zou kunnen 
zeggen: een in het teken van de verwondering 
(dat alles weer gaat groeien) en een in het 
teken van de dankbaarheid (dat je het oogsten 
en gebruiken mag). Ons globale systeem van 
handel maakt dat we hier weinig meer van 
merken: alles is op elk moment beschikbaar, als 
het hier niet is halen we het van ver. Moeten we 
dat eigenlijk nog wel doen, na corona?  

 
 

Bezinnen 
  

"Wezenzondag" is de benaming voor 
deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
De leerlingen zijn, zeg maar, weeskinderen 
geworden. Voelen zich alleengelaten, hebben 
verdriet om wat niet meer is en een vage hoop 
op wat er komt.  Is het ook het gevoel dat je 
hebt in corona-tijd? Alleengelaten, geïsoleerd, 
hoopvol? Of wat zijn je gevoelens? 
 

Hoe ga je om met geruchten en halve 
waarheden? Laat je je meeslepen door wat 
"allen" zeggen? Reageer je graag op wat "ze" 
vinden? Maak je jezelf interessant door je af te 
zetten tegen wat "men" denkt?  
Ben je er trots op iets te kunnen vertellen wat 
anderen nog niet weten? Of maakt je die 
"voorkennis" extra voorzichtig? 
 

Leeft er bij je verwondering en 
dankbaarheid als het om iets zo 
vanzelfsprekends als eten gaat? Wij zaaien en 
oogsten niet meer zelf, maar we consumeren 
wel. Wat doet dat met ons levensritme? 
 

Heb je extra sociale gedragsregels 
ontwikkeld voor de corona-tijd? Doe je iets 
goeds naar anderen toe, wat je anders niet 
deed? 
 

Is het je ervaring dat de coronacrisis, die 
ons in zekere zin "stil zet", je ook zelf 
ademruimte bezorgt?  Zie je het gebeuren dat 
over een tijd, na corona, meer mensen het 
belang van rust(dag) en ademruimte weten te 
waarderen? Zou je het kunnen bevorderen? 
 

Wat is de zondag, als rustdag, je waard? 
Is het voor je meer of minder zondag nu er 
geen kerkdiensten zijn in het Kruispunt? Hoe 
komt dat? 
 
 

Bidden 
 

Uw liefde is sterk, God, laat iets van die liefde 
uitstralen in de contacten die ik heb, de 

woorden die ik spreek, 
de dingen die ik doe, de regels die ik volg. 
Open voor ons allen een begaanbare weg 

nu de gebeurtenissen rond het virus 
ons tot lotsverbondenen maakt 
en tegelijkertijd uit elkaar drijft. 

Leid ons door deze moeilijke tijden heen 
en help dat wij moed en hoop houden. 

 
Ik bid u ... 

... voor wie zo bang zijn om het virus op te 
lopen... 

... voor wie boven hun krachten werken... 
... voor wie erg ziek zijn of op sterven liggen... 
... voor wie iemand hebben verloren door het 

virus... 
... voor wie geen afscheid konden nemen... 

... voor wie geen bezoek meer mogen 
ontvangen... 

... voor wie beslissingen moeten nemen... 
... voor wie zo bang zijn voor wat komen gaat... 

... voor ... ... ... ... ... ... ... 
 

Laat rust en vrede zijn in mijn hart, God, 
ook in rusteloze en zorgelijke tijden. 

Laat me zien, God, waar ik van betekenis kan 
zijn, 

in deze tijd waar velen eenzaam zijn, of angstig, 
of intens behoefte hebben aan gewoon contact. 

Geef me open ogen dat ik zie 
en verbondenheid met U, dat ik hoor, 
wees het licht op het pad dat ik loop. 

 
Onze Vader... 

 


