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Voor de weg naar Gods toekomst van beloofd land, de weg naar zijn 
Koninkrijk geeft God ons tien woorden van bevrijding,  
 
Mozes kreeg ze op de berg Sinaï, en toen hij afdaalde van de berg maakte hij 
ze bekend, woorden die hun geldigheid gehouden hebben door de eeuwen 
heen, woorden die wij ons eigen maken als wij zeggen:  
 
U o God bent Een en Enig, Eeuwig Aanwezig.  
 
U hebt ons bevrijd uit het Angstland, de chaos en de dood ligt achter ons. 
 
Daarom zullen wij geen andere goden eren en dienen, dan U alleen. Uw 
NAAM zegt ons genoeg: IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU 
 
Geen enkel beeld van U zullen wij maken in woorden gegoten dogma's, of in 
grijpbare materiële werkelijkheid, want U bent groter dan onze verbeelding ooit 
kan zijn. 
 
Naar Uw beeld en gelijkenis zijn wij geschapen, in Uw Naam zullen wij leven, 
daarom noemen wij uw Naam nooit zonder liefde of ontzag. 
 
Uw dag is heilig, een dag van vrijheid voor heel de schepping om op te 
ademen, die dag zullen wij vieren in vrede en verbondenheid. 
 
Uw mensenkinderen zijn U heilig en daarom hebben wij eerbied voor uw 
Schepping, en voor allen die ons liefdevol voorgaan naar het land van belofte: 
ouders, kinderen, medemensen, reisgenoten. 
 
Het leven dat U ons hebt gegeven, is het waard om geleefd te worden. Wij 
gunnen elkaar en onszelf het leven! 
 
De liefde waarmee U zich met ons verbindt, weerspiegelen wij in onze 
verhoudingen: daarom leven wij trouw en betrouwbaar met wie in liefde aan 
ons zijn toevertrouwd. 
 
Wat van iemand anders is, het is niet ons bezit en daarom blijven wij daarvan 
af.  



 
Een getuigenis tegen onze naaste en over onze naaste zal waarachtig zijn en 
eerlijk. 
 
Hoort iemand bij een ander, dan is het niet onze wil die ander te voor onszelf 
op te eisen of af te pakken. Liefde en vriendschap gunnen wij elkaar.  
 
U sluit met ons een verbond, wij sluiten met U een verbond: en zo leven wij 
met U en met elkaar verbonden op weg naar uw Koninkrijk, naar uw 
Toekomst.  
 
Amen 

 
 
preek 
gemeente van onze Heer Jezus Christus,  
lieve mensen van God, 
 
De Vredesweek is begonnen. Hoog in de toren van 
deze kerk wappert de regenboogvlag met daarom in 
witte letters Vrede en aan de Potkaamp een zelfde 
vlag, met Peace er op. Overal in het land worden tal 
van activiteiten georganiseerd. De Raad van Kerken 
Borne-Hertme-Zenderen levert er ook een 
bescheiden aandeel aan in de vorm van een 
vredesviering, komende woensdagavond in het 
Atrium van het Dijkhuis, 19.00 uur, allen zeer 
welkom! Na deze viering wandelen we naar deze 
kerk, naar de Vredesboom en daarin worden 
papieren duiven gehangen, met daarop allerlei 
woorden die met vrede te maken hebben. In het 
Pastoresconvent hebben we afgelopen 
donderdagmiddag 28 duiven uitgeknipt en voorzien 
van  een woord of een kort zinnetje. Dat was een 
buitengewoon fijn en ook ontspannen moment, 
waarbij de Geest ademde en we verbondenheid 
ervoeren. De vergadering werd geopend door onze 
voorzitter, ds. Carla Borgers, met het voorlezen van 
een indringende passage uit een artikel dat ze 
recent schreef voor het Remonstrantse kwartaalblad 
Kwadrant. De titel is Vrede, niet vreemd voor een 
Doopsgezinde theologe, want vrede is een 
belangrijk grondwoord in de Doopsgezinde traditie.  
 
Carla gaat in op het Bijbelse grondwoord voor vrede en dat is Sjaloom, dat is afgeleid 
van de Hebreeuwse werkwoordstam Sjalam. Dit woord heeft vele betekenissen zoals 
'heel, compleet, harmonieus, volkomen, betrouwbaar en solide zijn'. En het heeft ook 
de betekenis 'voltooien'. Dan wordt het begrip vrede dus veel breder dan alleen het 
afwezig zijn van oorlog of conflict. In deze maanden waarin het steeds 75 jaar 
geleden is dat een stukje of stuk van Nederland werd bevrijd, is vrede een woord dat 



vooral gekoppeld wordt aan het voorbijgaan van de oorlog, en bevrijden heeft ook 
verwantschap met het woord vrede. Maar het is dus veel breder. Gaat het over vrede 
dan gaat het ook over gerechtigheid, over betrouwbaar en solide zijn. 
 
Over betrouwbaar en solide zijn gaat het in de teksten van vandaag. En dan gaat het 
ook over het tegendeel daarvan: niet betrouwbaar en onsolide zijn.  
 
De profeet Amos heeft het daar over. Hij is van alle profeten, de grote zoals Jesaja, 
Jeremia en Ezechiël, maar ook de 12 kleine profeten wel de meest uitgesproken 
profeet in de Schrift als het gaat over sociale gerechtigheid. Een heftig profetenboek 
liet hij ons na. En het was de priester, Bijbeluitlegger en lieddichter Tom Naastepad 
die dit Bijbelboek becommentarieerde in de serie Verklaring van een Bijbelgedeelte. 
Iemand die hem heel goed kende, zei me met nadruk en emotie: 'Het is niet voor 
niets dat zijn Amoscommentaar het eerste was, want Amos was heel belangrijk voor 
hem, die er ook zo instond en dat uitdroeg in de verkondiging van zijn gesproken en 
gezongen Woorden.' 
 
Wanneer Naastepad een dienst ging voorbereiden, begon hij met een eigen 
vertaling, en aangezien hij dichterlijk begaafd was, werden dat indrukwekkende 
vertalingen. Ik lees nu zijn vertaling voor van de verzen uit Amos, die we eerder door 
Gerjanne hoorden voorlezen. Niet om jou te verbeteren hoor, want je deed het 
fantastisch, maar wel om te laten horen hoe Naastepad het deed. Hoor maar: 
 
 Hoort dit, gij 
 die de nooddruftige vertrapt 
 en er op uit zijt te vernielen 
 de ellendige in het land 
 zeggend: 
  wanneer zal de nieuwe maan voorbij zijn 
  dat wij weer koopgraan verkopen, 
  en de Sabbath 
  dat wij de korenmarkt openen 
  om de maat te verkleinen 
  en het gewicht te vergroten 
  en de drogschaal te doen liegen, 
  dat wij armen verkopen voor geld.   
  en de nooddruftige om een paar schoenen, 
  en wij verkopen het kaf met het koren mee! 
 
 Gezworen heeft de HERE 
 bij de trots van Jakob: 
 'zo ik ooit op de duur zou vergeten 
 al hun werken'! 
 
Heftig, nietwaar? En herkenbaar, nietwaar?  
 
Wanneer komt het moment dat we onze slag weer kunnen slaan? Dat kan als we niet 
onze wettelijk voorgeschreven rust meer hoeven houden. Als de Sabbat voorbij is, 
want ja, die Sabbatsrust moeten we wel houden, niet alleen omdat dat in de Tien 
Woorden van de Eeuwige is geboden, maar vooral ook omdat er goed opgelet wordt 



wat je op de rustdag wel en niet doet. Maar wie ziet wat je bedenkt in het diepst van 
je eigen gedachten, je kunt tijdens de Sabbat of tijdens de zondagse eredienst 
tijdens een preek mooi bedenken welk slaatje je vanaf morgen weer eens kunt slaan. 
Daar heb je tijdens de werkweek waarschijnlijk veel te weinig tijd voor, want druk druk 
druk, dus die rustdag is een uitgelezen dag voor nieuwe slinkse strategieën. Lekker 
hypocriet, met uitstreken gezicht in Synagoge of Kerk mooi voornaam zitten doen en 
ondertussen...  
 
En ondertussen ja, ondertussen. En ze zouden toch beter moeten weten?! En ze 
wéten beter, want de Tien Woorden vormen toch de grondslag van hun geloof, dat ze 
met zoveel gewicht belijden naar de buitenwereld?  
 
Ach mijn lieve moeder, zo zaliger gedachtenis, ze had toch wel een beetje gelijk als 
ze na een kerkdienst weer verzuchtte dat de Tien Geboden weer 'nait veurleezn 
waarn'. Want, 'die moetn oons veurholdn wordn, aans gaait  't verkeerd!'  
 
Ze zouden toch beter moeten weten, zij die zeggen gelovig in het leven te staan, 
maar de kat in het duister knijpen en ze vierkant achter de ellebogen hebben. Die 
uitdenken dat je met wat gesjoemel je eigen winst kunt vergroten. Maatje minder, 
gewichtje er bij in de weegschaal, merkt niemand wat van.  
 
Ja, maar ho es even: dat gaat ten koste van armen en ontrechten! Dat brengt de 
weegschaal van het Goddelijk recht in onbalans, dat maakt de rijken nog rijker en de 
armen nog armer. Maakt dat uit, als niemand dat merkt. Beetje sjoemelen hier, beetje 
bedriegen daar, knoeien met cijfers, beetje frauderen, ach moet toch kunnen?  
 
Nou nee dus, want je besodemietert er niet alleen je medemens mee, maar je kwetst 
er God mee, en niet te zuinig ook, want tot diep in zijn Hart. Je benadeelt er 
hoedanook een ander en daarmee ook Dé Ander mee. Van je medemens kun je door 
zo te redeneren en te handelen een wegwerpartikel maken, een wegwerpmens. Ja 
dat woord trof me het diepst in de opening van Carla Borgers en in het artikel dat ze 
schreef: wegwerpmens. Alsof je medemens een ding is dat je voor je eigen gewin 
gebruikt, lees: misbruikt en dan aan de kant gooit.  
 
Wegwerpmens, hebt u zich wel eens zo gevoeld? Heb jij dat wel eens ervaren, dat je 
zo behandeld werd? Wegwerpmens, het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Je 
buit ze uit tot op hun bot, ze leveren je wat op en daarna dump je ze als grof vuil aan 
de berm van de wereldeconomie, of in de Kliko van je eigen straatje dat je zelf altijd 
weer keurig weet schoon te vegen.  
 
Wegwerpmens, is of wordt er zo met je omgegaan? Kan dat ooit de bedoeling 
geweest zijn van de Schepper die ieder mens naar zijn beeld schiep, met als doel dat 
dit mensenleven tot de voltooiing van heelheid en geluk zou mogen en moeten 
komen? Leven wij met de motivatie om onze medemens tot heelheid en geluk te 
brengen, of leven wij ten koste van onze medemens? Dát is de indringende kwestie 
die zowel Amos als Jezus ons voorhouden vandaag. Amos in zijn indringende 
aanklacht tegen sociaal onrecht, met zijn heftige profetenwoorden en Jezus met zijn 
gelijkenis over de onrechtvaardige rentmeester die zeer slinks aan het sjoemelen 
was met maten, gewichten, getallen en wat dies meer zij, om er zelf zijn straatje mee 
schoon te vegen.  



 
Ook al doe je dat in het klein, het laat zien hoe je in je geheel bent. Ben je in het 
kleine onbetrouwbaar, dan in het grote ook. Ben je in het kleine, in het kleinste 
bètrouwbaar, dan in het grote ook. Het gaat om de instelling van je hart en of je je ten 
diepste iets gelegen laat liggen aan de grondwoorden en -waarden van God. Heb 
respect voor Hem en voor je naaste, het één niet zonder het ander, dan doe je de 
Thora. Maar heb je dat respect voor je naaste niet, en daarmee tegelijkertijd ook voor 
Hem niet, dan spoor je niet met zijn grondwaarden. En dat is een uiterst kwalijke 
zaak, want dan breng je de Sjaloom, de Sjalam in gevaar. Dan veroorzaak je 
onvrede, in die zin dat je de heelheid schaadt, dat je de voltooiïng van een ander in 
gevaar brengt en daarmee de onbalans tussen recht en onrecht nog meer versterkt.  
 
Je kunt een belangrijke bijdrage leveren aan vrede. Door éénvoudig te zijn en te 
handelen. In de betekenis als uit één stuk. Door je handelen naar de buitenwereld 
toe één te laten zijn met je innerlijke intentie om recht te doen aan je medemens en 
daarmee aan je God. Zo komt tot voltooiïng het Werk van Gods handen. Komt tot 
Vrede waar Hij ooit mee begon. Komt tot zijn Recht wat Hij ons aangeboden heeft: 
een Lichtend opdagende wereld  waar mensen waardig leven mogen en elk zijn 
Naam in Vrede draagt! 
 
Amen   
 


