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titel: Recht voor ogen 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus, beminde gelovigen, 
Recht voor ogen, dat is het thema dat aan deze viering is meegegeven. Recht voor 
ogen, om te zien wat recht is en om het recht te ontdekken. En dan kom ik direct al 
bij een probleem, want wat is recht? En waar is het recht? Ik wil het graag zien en 10 
beleven en soms zie ik het ook en beleef ik het ook, maar het is soms ook verborgen. 
Ik zal dat met een voorbeeld duidelijk maken. Ik las in de krant over een boer in 
Groningen die verwikkeld is in een proces met de NAM. Het gaat over schade aan 
zijn bedrijf en dat in relatie met de gaswinning in de provincie. En dan de vraag of de 
schade echt te wijten is aan de gaswinning of niet. Deze boer is verwikkeld geraakt in 15 
een bodemprocedure en kan die eigenlijk niet meer aan vanwege de kosten. De 
NAM heeft een veel langere adem, financieel, en dreigt op deze manier te winnen. Is 
dat recht? Voor mijn gevoel niet, maar ik kan ook niet zeggen dat de NAM buiten de 
wegen van de wet wandelt. De wet, zoals we die in Nederland kennen en eigenlijk 
moeten kennen, die wet is niet in alle gevallen rechtvaardig, tenminste niet voor het 20 
gevoel. En ik hoorde eens van een jurist dat het ook bijna onmogelijk is om een 
wetsysteem te krijgen dat in alle gevallen ook naar het gevoel rechtvaardig is.  
 
Recht voor ogen, en wat is dan recht? In de lezing uit het bijbelboek Deuteronomium 
gaat het over het vieren van feesten en ook over de rechtsgang. Geen 25 
steekpenningen en de rechtsgang moet niet partijdig zijn. Eigenlijk redelijk 
vanzelfsprekend, het gaat om wat je doet als het gaat om het recht. En daar passen 
de feesten ook bij, de feesten passen ook bij het recht en bij rechtvaardigheid. Vier 
uitbundig, met plezier ook, en zo uitbundig als je vrijwillige gaven het toelaten. Naar 
de mate waarin de Heer je God je zegent. Dat zegenen is in dit geval verbonden met 30 
het materiële, de oogst die je binnenhaalt. De feesten die genoemd worden zijn ook 
voor een deel oogstfeesten en de oogst die je binnenhaalt is de zegen die je 
ontvangt. Oogst letterlijk, en ook figuurlijk, oogst van graan, het vee als oogst, maar 
ook een bedrijf, het loon dat je ontvangt, het inkomen dat je krijgt. En geef daarvan, 
vrijwillig, maar geef uitbundig zover als de zegen het je toelaat.  35 
Wat gegeven wordt, wordt geofferd, en gedeeld, delen is dus ook recht doen. Geven 
is recht doen, geven is een recht. Dat is dan niet direct in een gesloten en omkaderd 
systeem, maar komt als het ware naar je toe in de weg van het leven. Recht voor 
ogen, je zult en mag het doen, vrijwillig, maar wel uitbundig.  
Als Jesus in de synagoge is, leest hij uit het bijbelboek Jesaja. Hij leest over het 40 
goede nieuws, het goede nieuws voor armen bijvoorbeeld. En bij de evangelist Lucas 
gaat het bij armen over die mensen die ook echt in armoede leven, het is een 
materiële term. Armen het goede nieuws, voor armen is het goede nieuws in ieder 
geval dat er gedeeld zal worden, dat er ontvangen zal worden, dat er inkomen zal 
zijn. En gevangenen worden vrijgelaten, ook de krijgsgevangenen die hier worden 45 
genoemd, blinden het herstel van zicht, om recht voor ogen te kunnen zien. De 
bevrijding die Jesus voorleest en voorleeft ook en werkelijkheid laat worden, deze 
bevrijding is ook een omkering, een verandering. Als armen het goede nieuws horen 
betekent dat ook iets voor rijken. Naar onze tijd vertaald betekent dat dat de kloof 



tussen arm en rijk juist niet moet groeien, terwijl die kloof in onze tijd juist wel groeit. 50 
En daar valt nog wel iets te winnen dus. Daar valt nog wel iets te vieren ook, want het 
delen is ook vieren. Een genadejaar uitroepen, een jaar van bevrijding, is ook vieren, 
feestvieren en laat ook dat feest uitbundig zijn.  
En terug naar die feesten. Er staat ook bij dat de feesten gevierd mogen of moeten 
worden met zonen, dochters, slaven, slavinnen, Levieten en de vreemdelingen, de 55 
weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. Dus zo ongeveer met iedereen. 
Vertaald naar onze tijd, ook met de kinderen die niet formeel onder een kinderpardon 
vallen, laat ze toch alsjeblieft dan maar informeel onder een kinderpardon vallen. 
Recht is niet altijd in een systeem te gieten, recht mag je, moet je doen.  
Feestvieren, zo ongeveer met iedereen, met alle groepen. Dat is een stukje 60 
oecumene, en oecumene is een stukje recht, bij elkaar, niet om het in alles met 
elkaar eens te zijn en al helemaal niet in een eenheidsworst, maar met elkaar en bij 
elkaar als verschillende mensen, en toch bij elkaar om te vieren en te delen. 
Feestvieren ook met de vreemdeling. Die vreemdeling is niet een vreemd mens in de 
zin dat hij of zij zich vreemd gedraagt, die vreemdeling is een gast. Een welkome 65 
gast en vanmorgen ben ik zo'n vreemdeling. Een gast, een welkome gast. Toen wij 
als voorgangers eind november al spraken over deze viering, toen zeiden de 
voorgangers die hier in Zenderen wonen dat ik als gast de overdenking moest doen. 
“Jij als gast, doe jij de overdenking maar”. En dat heb ik ervaren als een mooie 
uitspraak en die past voor mijn gevoel ook heel goed bij het aspect dat je de feesten 70 
viert met de vreemdeling, met de gast, de welkome gast. Recht voor ogen, je kunt 
het doen, je mag het ook ontvangen. Niet in een systeem, maar gaandeweg, om te 
leren, om te leren zien. Blinden die het zicht ontvangen, het zijn niet alleen de 
mensen die medisch gezien blind zijn. Zicht ontvangen, het is recht.  
Recht voor ogen, het is dus om te ontvangen en om te doen. En u kreeg bij het begin 75 
van deze viering ook een onbedrukt kaartje, mooi wit, wit als sneeuw. Een leeg 
kaartje en u mag het zelf invullen. Straks hoort u er nog meer over. U mag het zelf 
invullen, al dan niet ook beschreven. Invullen als antwoord op de vraag: wat neem ik 
me voor om recht te doen? Wat gaat u doen, wat ga ik doen, om recht voor ogen te 
krijgen? Dat systeem, helemaal doortimmerd, dat wordt hem niet voor 100%. Maar 80 
wat jij doet, wat jij doet in recht en rechtvaardigheid, dat snijdt hout, dat doet ertoe. 
Jesus liet het zien en wij kunnen hem volgen. De geboden uit Deuteronomium zijn er 
in bepaalde zin ook voor ons, geboden als mogelijkheden. Wat doe jij, wat ga jij 
doen? En je mag er wel even over nadenken, maar kijk, kijk naar recht voor ogen, 
recht in jouw ogen, kijk met je eigen ogen. En kijk ook naar wat je ontvangt, nu en in 85 
de toekomst. Kijk ook naar wat je ontvangt, in Jesus' naam.  
Kijk, en doe, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen.  
 


