
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Vandaag krijgen we, met de teksten concrete tips aangereikt hoe we goed kunnen leven,  
hoe we Gods geboden kunnen naleven en uitleven.

Want weten en doen zijn twee verschillende dingen,  
zo blijkt uit het verhaal wat toe leidt naar de barmhartige samaritaan.

Maar laten we beginnen met het Bijbelboek Deuteronomium. Niet een bijbelboek om zo maar in 1 ruk te 
lezen, Het is één van de lastigste boeken die er in de Bijbel zijn. Juist vanwege de veelvoud van wetten en 
leefregels voor het Joodse volk, dat zoals u wellicht wel weet- een groot scala aan spijswetten en 
leefregels had. 

Aan de ene kant geeft het duidelijkheid, dat er voor elke kleine zaak een wet was, maar aan de andere 
kant zijn er altijd weer uitzonderingen, nieuwe regels en schriftgeleerden nodig om uitleg te geven.  
En kennis geeft macht, omdat voor de gewone burger het niet meer te begrijpen was. Omdat het hen 
boven de pet ging. 

Net zoals Jezus- die regelmatig in de clinch lang met de grote groepen-schriftgeleerden, Sadduceeën, 
Farizeeën etc- die elk hun eigen interpretatie hadden van de Schrift. 

Zijn komst maakt duidelijk dat de omgang met de Wet doorgeschoten was. Dat men de essentie van de 
leefregels niet meer zag. 

In onze Christelijke traditie zeggen we: Jezus vervuld de wet.

Maar dat betekent niet dat de wet niet meer geldig is. In Matteus 5 zegt Jezus:"Ik verzeker jullie: zolang de
hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn." 
(NBV) 

En daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat Jezus altijd Jood gebleven is! 

Maar ik denk wel dat de omgang met de tien geboden en de Joodse wet door Jezus ‘liefdesgebod’ anders 
werd. 
Dat zijn radicale voorbeeld en omgang met de Wet en Schrift duidelijk maakte wat de essentie, het 
belangrijkste is in je geloof. 

Niet het tot in de jota en de tittel bediscussiëren of naleven of controleren bij de ander van de wet. Daar 
zijn wij mensen heel goed in. Bij de ander aan kunnen wijzen waar het ontbreekt of de spuigaten uitloopt. 

Weet je niet hoe het hoort?

Ik moet eerlijk bekennen dat ik vooral in orthodox kerken nog herken: (dat mensen buitengesloten worden 
omdat ze bijv. ongetrouwd hun kind mensen dopen, of niet aan het avondmaal mogen gaan)

Dit wat ik nu zeg, is niet bedoeld als wijzende vinger. Maar het vraagt ons, ons allemaal, om herbezinning: 
om in navolging van Christus ons steeds weer af te vragen: Wat is het belangrijkste in het leven, en hoe 
geef ik dat navolging? 
Kies ik voor de sabbathsheiliging of voor het helpen, genezen van mijn naaste? 

Juist in de schemergebieden van een ethisch of moreel dilemma in ons leven. 

En daarom vind ik het zo fijn dat in een Bijbelboek als Deuteronomium de tekst ons daarvoor letterlijk- 
figuurlijk handvaten geeft.



“De geboden die ik jullie vandaag geef,
zijn niet te zwaar en liggen niet buiten uw bereik.”

Je hebt geen schriftgeleerden, muggenzifters, ofzelfs predikanten nodig om
tot goddelijk inzicht te komen dmv gebed, meditatie of de Bijbel.

-dat ondermijnt natuurlijk mijn eigen positie-

maar het is ook wel een tendens die we in kerkelijk Nederland zien: 
gemeenteleden worden mondiger, gaan zelf op zoek. 

Maar het mooie wat de tekst ons aanreikt is twee dingen: 

De woorden zijn heel dichtbij jullie. 
In je mond en in je hart. Daarom kun je het doen.

Zoals de vrome Jood de wet-tefilin- op zijn lichaam bindt: 

om zijn bovenarm, dichtbij het hart,

op zijn hoofd, bij je ziel

en om zijn hand: waar je kracht en het ‘in de praktijk brengen’ zit.

God liefhebben met geheel je hart, ziel, je kracht, je vermogen.

En dat doet hij op werkdagen- 
Dat je het meeneemt naar je werk, daar in de praktijk brengt.

Als je op zo’n manier Gods geboden met je meedraagt, 
op je hart en in je mond- dan denk je wellicht wel twee keer na- voordat je iets zegt, of denkt of doet. 
Omdat die Goddelijke woorden aan jou gebonden zijn.
Niet het goede doen vanwege schuldgevoel,  
of of God of iemand het wel ziet, maar vanuit je hart.

Het ligt er een beetje aan wat voor type mens u bent:
een denker of een doener.

Misschien is het voor de doeners wel makkelijker, denk ik wel eens.
Want als je veel nadenkt, dan is de kans om spontaan het goede te doen, al voorbij. 
Als je teveel nadenkt, teveel twijfelt.

En daarom is een tweede punt belangrijk, wat Lucas ons aanreikt: 

hoe je de geboden, leefregels van God naleeft:

Hij geeft het de eenvoudigen, 
Hij geeft het zijn beminden in de slaap.

Mensen met alzheimer, dementie, mensen met ‘down’



Zalig zij de armen van Geest, want hunner is het koninkrijk.

Mensen die de minsten willen wezen, 
die de ander voor laten gaan voor hun eigen programma. 
Juist, en ook als het op een ongemakkelijk moment komt. 

En dat, moet ik bekennen,
is voor de denkers onder ons een struikelblok- een gevoelig punt: 

Want juist bij het overbekende verhaal van de barmhartige samaritaan, 
wordt pijnlijk duidelijk: dat de doeners, 
diegenen die hun hart laten spreken de man helpen die overvallen werd. 

Mensen die de Bijbel goed kennen, 
die de tien geboden naleven, die elke zondag in de kerk zitten, die weten hoe het hoort.
Maar als Jezus ons vraagt: Wanneer heb je mij geholpen?
Of wanneer ben jij voorbij gelopen?

Ook wij kunnen zeggen:
Ja, ik kwam vanmorgen geen ongelukken tegen, 
geen zwervers hier buiten de kerk.

Maar welke ongemakkelijkheden gaan wij hiermee uit de weg? 
Kijken wij wel echt met ons hart, of zien we alleen wat we willen zien? 
(aan welke naaste gingen wij voorbij?)

Ik geef u een paar concrete voorbeelden om het wat dichterbij huis te brengen: 

1 mooi voorbeeld speelde in onze kerk deze week:

De sleutelkast werkte niet- en plotseling zaten een aantal mensen zonder sleutel die een activiteit in de 
kerk hadden. 
Op een ongemakkelijk tijdstip werden gemeenteleden in de buurt gevraagd om de kerk te openen. Wat doe
je?
Het komt je niet uit, en je hebt er eigenlijk geen zin en wilt er ook niet aan vastzitten. Maar toch wordt het 
aan je gevraagd.

Is dat wat christen zijn betekent. Dat je het toch doet, juist op ongemakkelijke momenten? 

Een tweede kwam ik tegen bij een echtpaar- op het punt van scheiden.  

Dat ze te lang doorliepen, zichzelf voorhielden:  
het komt wel goed, maar ondertussen de ogen sloten voor de echte problemen, de confrontatie, de 
onvrede, en er niet mee aan de slag gingen of hulp zochten. 
Dagelijks denken: morgen maar weer, nu eerst maar slapen. Of vluchten in andere dingen. 
Tot het te laat is.. 

Hoe vaak doen we dat niet met onze eigen problemen, in onze families, op het werk?

En laatste voorbeeld is in onze eigen gemeente:

Sinds kort weten we dat er over enkele maanden een vacature bij het college van kerkrentmeesters komt.



Ik kan me voorstellen dat de meesten van u het volgende denken:
Oh, dat is niets voor mij.
Oh, ik heb mijn bijdrage aan kerkenwerk al geleverd.
Oh, ik ben daarvoor te oud.
Oh, dat komt mij niet uit, want daar heb ik het veel te druk voor.
oh, als de dominee of kerkenraad maar niet bij mij langs komt..

Maar lerende van de boodschap en de teksten van vandaag: 
Er wordt een appel op u gedaan,  
om alles wat in uw vermogen ligt bij te dragen. 
Om niet weg te kijken- aan deze vraag voorbij te gaan- of te denken : iemand anders doet het wel..

Je kunt en mag pas verdergaan op je reis, als je kunt zeggen: 
Ja, ik heb er alles aan gedaan om bij te dragen aan de oplossing van de vacature.

Ik ben met andere gemeenteleden het gesprek erover aangegaan. 
Ik heb ervoor gebeden.
Ik heb mensen geattendeerd op de vacature.
Ik realiseer me dat ik ook mijn steentje wil bijdragen, ook al zal ik dingen moeten leren.
Ik ga zelf nadenken over wat prioriteit in mijn leven heeft.

Om actief met deze zaken op je pad aan de slag te gaan, ze niet uit de weg te gaan, verantwoordelijkheid 
te nemen. 

Hier en nu.
En waar schudt het je wakker, over je eigen prive leven, de gemeenschap, de wereld waarin je leeft. 

Om God en je naaste in en met je leven lief te hebben met geheel je hart, ziel, kracht en geheel je 
verstand?

Om met nieuwe ogen te kijken, te luisteren,
naar de ongemakkelijke vragen op ons pad, waar wij aan voorbij gaan.

Wat is uw keus?
Wat is uw antwoord?

Amen


