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overdenking

Gemeente van onze opgestane Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God,

Afgelopen week hoorde ik tijdens het koken op de achtergrond de Achtste 
Symphonie van Gustaf Mahler. Nou ja, achtergrond… die muziek, met name het 
begin, is dermate heftig en dynamisch dat het echt wel goed doordrong tot de 
voorgrond. En ik dacht: als dit filmmuziek zou zijn, zou het uitstekend passen bij 
Exodus 19 met die heftige fenomenen als in het gebergte van de Sinai 
bliksemstralen zichtbaar zijn, en een zwaar wolkendek over de berg is en de zeer 
sterke stem van de ramshoorn hoorbaar is en heel de gemeenschap in het 
legerkamp beeft. En als dan de berg Sinaï één en al rook is van het schijnsel 
waarmee de Eeuwige is neergedaald in vuur, dan beeft heel de berg. En de stem van
de ramshoorn gaat maar door en door en wordt zeer zeer sterk…  

En opeens zit ik weer op de achterbank van die rode Daf, een kleine veertig jaar 
geleden, op een zeer broeierige en hete zomermiddag, als opeens en vrij plotseling 
het onweer losbreekt en ik, best angstig, zeg: “Dit is de stem van God, Hij is vast 
boos op ons”. De bestuurder, onze achterbuurman, en predikant van de Hervormde 
gemeente ter plaatste, die een redelijk vrijzinnige signatuur had, zegt: “Je zou óók 
kunnen zeggen dat er nu twee heel erg elektrisch geladen wolken op elkaar botsen 
en dat geeft die heftige bliksemstralen en die hevige donderslagen”. 

Natuurfenomenen, zeker heel heftige en indrukwekkende zijn in religies verbonden 
aan goden. Denk maar aan de god van de donder, naar wie onze donderdag 
genoemd is: de Germaanse Donar. Zo manifesteerden goden zich in hun 
overweldiging en roepen zij vrees en beven op bij de mensen, en dat is ook de 
bedoeling. Want de mens moet zich klein en onderworpen voelen en doen wat de 
goden willen, anders volgt hun toorn en hun straf.

Is de EEUWIGE van Israël dan ook zo? Wil Hij zich in zijn overweldigende macht aan
de mensen laten zien en horen, zodat zij zich aan Hem onderwerpen? Je zou het 
bijna denken, en wat we hoorden neigt die kant op, maar júist de Schrift van Israël 
wijst een andere weg als zij spreekt over God. De God van Israël doet ten eerste 
afstand van al die andere goden, die mensen bang maken en hen aan zich willen 
onderwerpen. De God van Israël zegt wèl dat de mensen niet moeten naderen op die
berg. Dat die berg afgegrensd moet worden. Het lijkt wel een strand in deze Corona-
tijd. Kom daar even niet en beheers je! Dat had Hij ook al gedaan toen hij de eerste 
mens waarschuwde voor die boom van kennis van goed en kwaad: nader die niet, 



wil daar niet van eten. Je begeeft je dan op een terrein waar je niet thuishoort, waar 
je je niet in hoeft te begeven. 

Nog een herinnering: na een catechisatie fiets ik naar huis in ons buitengebied, waar 
wij woonden en dat was zonder lantaarnpalen, daar waar donker echt donker was. Er
diende zich een enorm indrukwekkende sterrenhemel aan, en ik, tiener toen, werd 
overweldigd door de gedachte waar het einde van het einde van het heelal zou zijn 
en waar het begin van het begin van de tijd. Het maakte me erg angstig, weet ik nog,
en later leerde ik dat zulke gedachten, die natuurlijk heel menselijk zijn, niet 
beantwoordbaar zijn, waardoor ik me er ook niet mee bezig kon houden. Je hoeft die 
té ingewikkelde, àl te grote, àl te overweldigende vraagstukken niet te naderen. Ze 
zijn niet aan ons besteed, zou je kunnen zeggen. 

Maar wat is dan wel aan ons besteed? Waar kunnen wij ons wel mee bezig houden? 
Dàt is het grote verschil tussen de God van Israël en al die andere goden: je krijgt als
mens iets in handen dat wel behapbaar is en dat wel uitvoerbaar is. Met tien 
woorden, geschreven op stenen tafelen, vertaald in mensentaal, daar mag je het 
doen, daarmee mag je voort. Je krijgt iets in handen dat wèl op onze menselijke 
maat gesneden is. Je krijgt maat-regelen aangereikt. Het Woord dat ik je geef is niet 
te zwaar, is niet te groot, jij kunt het volbrengen. 

Zo zijn ze bedoeld, die tien woorden die de Eeuwige via Mozes aanreikt aan het volk 
dat Hij zegt lief te hebben, en ook daarin onderscheidt God zich van andere goden: 
God, de Eeuwige van Israël, heeft lief, God heeft zijn volk lief, God heeft mensen lief 
en vraagt niet het uiterste, maar vraagt op menselijke maat gesneden haar 
verantwoordelijkheid te nemen, daar waar zij kan.

Maar, o wee! Wat is dat ingewikkeld in de praktijk. Die tien woorden, ze zijn zo 
verschillend uitgelegd, van rekkelijk tot zeer precies, mensen gaan er zo verschillend 
mee om dat ze aanleiding kunnen zijn tot verwarring. En ze kunnen blijkbaar zo 
streng overkomen dat mensen het gevoel hebben er toch niet aan te kunnen 
voldoen, dus gaan ze al heel gauw tóch een gesneden beeld maken. Blijkbaar is een
God die zich met donder en geweld laat kennen op de één of andere manier tòch 
nog aantrekkelijker, dan een God die leef-regels aanreikt. 

En ja, ook deze week weer, in de lezing van Exodus, ons aangereikt door een 
leesrooster dat jaren geleden geen weet kon hebben van wat deze tijd zou spelen… 
ook deze week weer zitten we midden in de actualiteit. In de voorbije weken was er 
meer duidelijkheid over wat niet mocht, wat even niet kon, wat duidelijk begrensd 
moest worden. En hoewel het ook toen al best wat weerstand opleverde, het was vrij 
duidelijk en gaf op de één of andere manier bescherming en een veilig gevoel. 
Uiteraard met alle intense emoties die dat ook opriep: het gevoel van opgesloten zijn,
de angst je baan of je bedrijf te verliezen, het gemis aan sociale contacten. Maar er 
werd toch redelijk goed geluisterd en daar kregen we collectief een compliment voor 
van de premier, afgelopen woensdag: dit hebben wij met elkaar verdiend, dat nu de 
maatregelen iets versoepeld kunnen worden. Maar júist dat roept best wat angst en 
vrees op. Want er wordt nog meer dan hiervoor een beroep gedaan op onze eigen 
verantwoordelijkheid. En wat je ziet bij de tien woorden, zie je ook rond de nieuwe 
richtlijnen: een ieder interpreteert dat naar eigen inzicht, van zeer precies tot al te 
rekkelijk. En wat je nu ziet gebeuren is dat de preciezen oordelen over de rekkelijken 



en de rekkelijken die preciezen maar al te angstig vinden. Oordelen over elkaar rispt 
de laatste dagen, vind ik, erg op. De fase die we nu zijn in gegaan lijkt iets soepeler, 
maar juist dat boezemt velen angst en verwarring in. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het soms ook niet weet wat nou wijs is. Ja: afstand 
blijven houden, zeker! De ander ruimte geven, ook zeker! Tot je merkt dat anderen 
jou niet altijd de ruimte geven en tegen je opknallen in een supermarkt, of domweg 
niet opletten doordat ze met andere dingen bezig zijn dan de veiligheid van anderen. 

Houd afstand is ook wat Exodus 19 zegt. Houd afstand tot het mysterie dat je niet 
kunt verklaren, en wil dat dan ook niet willen verklaren, anders overweldigt het je in 
hevigheid. Dat overleef je niet, zou je kunnen zeggen. Maar ook: gun je medemens 
de ruimte en veiligheid die nodig is om te kunnen ademen, te kunnen leven. Neem 
niet de ruimte in die jou niet toebehoort, maar deel de ruimte die allen toebehoort in 
eerlijke mate met elkaar. 

Deze boodschap is actueler dan ooit en kan niet duidelijk genoeg benadrukt worden, 
nu de begrenzing van hogerhand iets is versoepeld. Het lijkt er op dat mensen iets in 
hun natuur hebben dat ze er niet zo goed mee om kunnen gaan. En daarom, steeds 
weer opnieuw is het nodig dat God de afstand overbrugt, uit liefde, om de mens dan 
nog maar weer een keer te wijzen op zijn Grondwaarden en Grondwoorden van een 
wijs en liefdevol omgaan met elkaar, en daarin met Hem. 

Mahlers Symphonie, op de voorkant van het CD-hoesje zie ik bliksemstralen. Deze 
Symphonie waar ik deze overdenking mee begon, begint met krachtige Veni Creator 
Spiritus: Kom, Schepper Geest! Deze bede ligt als een lied op onze lippen, als wij 
even niet weten hoe de weg verder moet. De Geest van God, die de afstand 
overbrugt, is het die ons wil doen begrijpen waar het God om te doen is: niet om zijn 
macht met donder en geweld te manifesteren, maar om met tongen als van vuur ons 
een Woord te geven om mee te leven, om uit te leven, om voor te leven. En dat 
Woord, in tien woorden of in zovele andere gedaanten, dat Woord mogen wij tot ons 
nemen als een geweldig, liefdevol geschenk uit de hemel, waarover wij op deze 
zondag Cantate een loflied mogen zingen.

Amen


