
Oude kerk, startzondag 5 september 2021 
ds. G.J.A. Veening  

 
Gelezen: Leviticus 23:1-3,22, 33-43 
Titel: Afhankelijkheid als uitdaging 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Op 19 augustus valt de Afghaanse onafhankelijkheidsdag, een dag waarop men in 
Afghanistan stilstaat bij de onafhankelijkheid. Ik heb dat persoonlijk heel lang niet 
geweten, een paar weken geleden was het in het nieuws vooral omdat de Afghanen 
hun eigen vlag sterk onder de aandacht brachten, hun eigen vlag die een andere is 10 
dan die van de Taliban. Volgens mij brachten zij hun eigen vlag sterk onder de 
aandacht in de hoop dat er enige vrijheid in dat land mag komen en mag zijn.  
Onafhankelijkheid, het wordt in andere landen ook gevierd, in veel landen. Wij in 
Nederland kennen geen onafhankelijkheidsdag als zodanig, in ieder geval niet met 
die naam. Je kunt wel aan de koningsdag denken als een soort 15 
onafhankelijkheidsdag, in normale jaren heb je dan ook de vrijmarkt, om maar iets te 
noemen. Maar, wij zijn er wel heel blij mee dat wij als natie onafhankelijk zijn. Wij 
vinden het niet prettig als er voor ons over ons en zonder ons besloten wordt. 
Onafhankelijkheid is een groot goed, het raakt aan vrijheid. Anders gezegd….wie niet 
onafhankelijk is, is ook niet helemaal vrij, zo is onze beleving. Geen bezetter graag, 20 
wij willen graag de regie over ons leven en over ons bestaan, graag zelf bepalen wat 
wel moet en wat niet, heerlijk zo. En is het misschien zo dat onze kabinetsformatie 
een eeuwigheid duurt omdat er angst is om afhankelijk te worden, afhankelijk van 
anderen, van andere partijen? Een vraag die ik maar laat staan.  
Onafhankelijk zijn, heerlijk, een heerlijk gevoel…en dan komt er dat loofhuttenfeest, 25 
op deze startzondag een loofhuttenfeest. Zo bedacht door voorgangers, alleen door 
hen, een loofhuttenfeest dat juist niet een feest is van onafhankelijkheid. Nee, het is 
juist een feest waar afhankelijkheid genoemd wordt. God liet zijn volk veertig jaar 
lang tijdens de woestijnreis wonen in loofhutten. God deed dat en liet daarmee 
merken dat het volk afhankelijk was. Geen onafhankelijkheidsdag in die tijd, nee, het 30 
feest van de afhankelijkheid. God liet hen de afhankelijkheid ervaren, de 
afhankelijkheid van het weer bijvoorbeeld, de afhankelijkheid van de elementen. En 
die afhankelijkheid van de elementen is van alle tijden. Wij hebben bij de 
voorbereiding van deze startzondag ook een aantal keren gekeken naar de 
weersverwachting met de vraag of we inderdaad koffie konden schenken na de 35 
dienst en dan buiten de kerk in de open lucht. En heel graag had ik u als 
gemeenteleden willen laten ervaren hoe het is in een loofhut, hoe je daar afhankelijk 
bent van het weer en hoe je dat kunt ervaren. Heel graag had ik gemeenteleden 
dicht op elkaar willen verzamelen in de loofhut en dan er voor zorgen dat er water 
van bovenaf op hen zou neerdalen. Helaas moet ik u deze ervaring onthouden.  40 
Het loofhuttenfeest is een feest van herinnering aan een woestijnreis, een 
gemeenschappelijke herinnering, het is ook een feest van herkenning. Want de 
afhankelijkheid van het volk tijdens de woestijnreis is niet alleen die afhankelijkheid. 
Wij mensen, wij mensen van alle tijden, wij vinden onze onafhankelijkheid een groot 
goed, maar wij zijn afhankelijk. Afhankelijk van het weer, en dus ook van het klimaat. 45 
Wij zijn afhankelijk van het milieu, de sfeer om ons heen, de aarde en wat die 
voortbrengt. En dan is het weer niet een god en al helemaal niet God zelf, de aarde 
is niet een god en al helemaal niet God zelf, maar de afhankelijkheid is er. Zoals wij 



afhankelijk zijn van God, zo zijn wij van meer afhankelijk. En als in een verhaal wordt 
verteld dat God de aarde heeft geschapen, dan wil dat ook zeggen dat wij verbonden 50 
zijn met die aarde. Een woestijnreis wil dat ook zeggen, elke stap gezet op de aarde, 
elke pas weer de ervaring dat je als mens met je lichaam verbonden bent met die 
aarde, met de wereld. En dat wij afhankelijk zijn van klimaat, dat valt niet meer te 
ontkennen, zeker niet meer in onze tijd. En daarmee is er ook de uitdaging om er 
goed mee om te gaan, goed om te gaan met deze aarde, met deze wereld, er is er 55 
ook maar één van voor zover bekend. Een plan b is er niet. Dat wil het 
loofhuttenfeest ook zeggen. Jij, jij als mens, jij staat op deze aarde, jij loopt als door 
een woestijn je levensweg, jij bent afhankelijk, van God en van meer dus. 
In het gedeelte uit Leviticus, het gedeelte dat vanmorgen gelezen is, gaat het over 
meer dan het loofhuttenfeest als feest van afhankelijkheid. Het gaat over het 60 
geschenk van de sabbath, het gaat over meer feesten en het gaat ook over de 
offergaven die je als mens mag of moet geven. Er worden heel wat offergaven 
genoemd, je mag veel geven dus. Je geeft van wat je hebt ontvangen, dat is wel 
duidelijk. Je geeft als het ware een deel terug van wat je in je afhankelijkheid hebt 
ontvangen. In de tempel kun je het brengen, een gave van wat je in je afhankelijkheid 65 
hebt ontvangen. Ja, en daar tussen in staat in een kleine zin nog even dat voorschrift 
dat je bij het binnenhalen van de oogst een rand moet laten staan en je niet alles op 
moet rapen wat gevallen is. Want die rand, en wat gevallen is, het is voor de arme en 
voor de vreemdeling, voor degenen die meer dan anderen weten wat afhankelijkheid 
is. Het gaat dus ook om de medemens, die afhankelijk is. Het gaat om de tempel, om 70 
de dank aan God, het gaat ook om de afhankelijke medemens en soms zijn die nauw 
met elkaar verbonden, krijgt de afhankelijke medemens het gelaat van God. En in 
onze tijd is het natuurlijk zo, dat het offer dat gebracht wordt in de collecte van de 
diaconie altijd terecht komt bij de afhankelijke medemens. Dat is ook het 
loofhuttenfeest, dat je met elkaar eet in de loofhut en er een week in woont. Dat je 75 
dus met elkaar bent, als inwoners van het land. En dat je met elkaar deelt, ook met 
de arme en de vreemdeling, ook met degene die afhankelijk is van ons. En dan moet 
je dus je uiterste best doen om op tijd mensen te evacueren uit een land dat 
bedreigend is voor hen. Dat is in deze tijd de rand van de akker niet afmaaien. In 
deze tijd is de rand van de akker niet afmaaien maar laten staan voor de arme het 80 
ruimhartig openen van de grenzen voor iedereen die dat nodig heeft. Of het nu een 
tolk is in Afghanistan, of iemand die een ei heeft gebakken voor een niet-Afghaanse 
militair, of wie dan ook, bedenk het maar. Open grenzen, want dat kunnen wij, 
zonder angst om onze onafhankelijkheid te verliezen. Open grenzen en op tijd 
beginnen met evacueren. En soms schaam ik me er voor Nederlander te zijn. Wie te 85 
veel angst heeft om de onafhankelijkheid te verliezen, die heeft die onafhankelijkheid 
al verloren. En wat is er mis met afhankelijkheid als je weet dat je als mens ten 
eerste en ten laatste afhankelijk bent van God, die voor jou het leven wil als de mens 
die je bent? Als je zo het leven kunt omarmen, als je zo je levensweg kunt gaan als 
door een woestijn, wetend dat je in je afhankelijkheid gekend en bemind wordt door 90 
deze Enige, als je zo je levensweg kunt gaan in weer en wind, met vallen en 
opstaan, ’s nachts de sterrenhemel kunt zien door de gaten in het dak van je loofhut, 
als je zo weet dat je hoe dan ook beschermd wordt omdat je nooit kunt vallen uit de 
handen van de Enige, omarm dan maar de afhankelijkheid, ontvang die dan met 
open armen en ontvang dan die ander, die het gelaat van God heeft.  95 
In je afhankelijkheid kun je veel, misschien kun je in de afhankelijkheid wel meer dan 
in de onafhankelijkheid. In ieder geval heb je in de afhankelijkheid open armen om te 
ontvangen en met open armen kun je ook geven. Offergaven, aan wie dan ook.  



Vandaag dus de startzondag met een feest van afhankelijkheid. Een startzondag die 
ook een deel van een reis kan zijn, een begin van een seizoen, een deel van de reis 100 
door de tijd, soms als een woestijn, soms met het zicht op beloofd land, met dromen 
en met visioenen, de sterrenhemel zichtbaar, het gelaat van God in de mens. 
Leve de feesten, zelfs in dit zogenoemde feestloze halfjaar, leve het loofhuttenfeest. 
Amen.  


