
Zondag 9 februari 2020 
Schriftlezing :  Exodus 19: 1 – 6, Matteus 20: 1 - 16 
Thema: De puzzel van leven en overleven! 
 
[ DIA ] In zijn jongste boek ‘Grote verwachtingen’ laat Geert Mak ons kennismaken met 
Aydin. Aydin woonde eerst in Iran, daarna in Oezbekistan, toen was zijn vader uiteindelijk in 
zijn eentje vooruitgegaan naar Denemarken. Zijn vader was houtbewerker, timmerman. In 
Denemarken vatte hij het plan op om drie perfecte Iraanse gitaren te bouwen. Daar ging hij, 
toen ze eindelijk af waren, mee naar een arbeidsbureau. Hij liet zijn gitaren zien aan de 
sociaal werkster en zei: ‘Ik wil met mijn handen werken, hout bewerken, u ziet wat ik kan.’ 
De maatschappelijk werkster vraagt: ‘Heb je diploma’s? Papieren die bewijzen dat je hout 
kunt bewerken?’ Aydins vader wijst op de gitaren en zegt: ‘Dat is toch bewijs? Je ziet toch 
dat ik het kan?’ Zij zegt: ‘Ja, ze zijn erg mooi, maar het is niet mogelijk om in Denemarken 
werk te krijgen als je geen opleiding hebt. Je moet papieren hebben die bewijzen dat je met 
hout kunt werken.’ Vanaf dat moment is Aydins vader puur aan het overleven. Een 
gerespecteerd man in Iran, in Denemarken onder aan de ladder. Zo’n verhaal schuurt en 
wroet. Het verhaal is hartverscheurend, je voelt hoe pijnlijk het voor dat gezin is, maar 
tegelijkertijd is het ook weer zo groot dat alles wat je bedenkt niet volstaat. Daarom stap ik 
over naar een ander verhaal, om Aydin zijn verhaal in een groter perspectief te plaatsen. 
  
[ DIA ] Het boek Exodus spreekt ook van vluchtelingen. Een grote groep mensen heeft huis 
en haard verlaten en is terechtgekomen in de woestijn. Het is de moeite waard om het 
verhaal in onze actualiteit te plaatsen. Dan kun je aan het gezin van Aydin denken, maar 
ontheemd zijn, vluchten, gaat ook nog verder dan de letterlijke vlucht. Je kunt ook denken 
aan degenen die ontheemd zijn door ernstige ziekte of handicap, of door forse conflicten of 
onthechting in het eigen gezin. Ontheemd zijn, vluchten, én dan je leven weer opbouwen, 
hoe doe je dat? Een lastige, ingrijpende periode is afgesloten, je bent er uit, bevrijd, maar 
wat dan? Hoe bouw je het leven op, en wat is dat dan, leven? Dat zijn de vragen die het boek 
Exodus stelt, de vragen over het leven na het overleven. Als wij hoofdstuk 19 opslaan, dan is 
het volk al bevrijd. In hoofdstuk 19 is de juichstemming van de bevrijding inmiddels echt 
weggezakt. En dan is er een vraag die steeds heftiger wordt: En wat nu? Waar begin je 
überhaupt? Er is een deur achter hen dicht gevallen, maar alle deuren voor hen lijken nog 
potdicht te zijn. Israël staat niet alleen letterlijk in de woestijn, ook geestelijk staat zij in een 
soort niemandsland. En precies dan volgt er van Godswege een indringends woord. Ik 
bedoel vers 6, waar God zegt: 

‘Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.’ 
Dat klinkt zeker niet verkeerd, maar wat wil het zeggen? Dit is typisch zo’n zinnetje, als je er 
aandachtig naar kijkt, en je probeert te proeven wat het zou kunnen betekenen, dan blijkt 
het lastig te zijn om het scherp te krijgen. Want wat zeggen die woorden precies? 
 
[ DIA ] Laten we met het begin beginnen: ‘een koninkrijk van priesters zul je zijn’. Schrijf dat 
eens op een stuk papier en leg het eens voor je neer. Ik ben een koninklijke priester. Wij 
zullen koninklijke priesters worden. Maar, kijkend naar het papier, welke kant gaan jouw 
gedachten op? Heb je daar iets van een voorstelling bij? Weet je wat dat inhoudt, priester 
zijn? De ziel staat met zo’n Bijbeltekst in zekere zin in vertwijfeling, wie wil ik zijn, wie ben ik, 
wat voegt de grote Tegenspeler mij hier toe? Een priester staat op het snijvlak van aarde en 
hemel. Een priester neemt het beste van de aardbodem in zijn hand en brengt dat voor Gods 



aangezicht. Maar bij de andere volkeren ging het altijd om een elite. Priesters werden 
gerekruteerd uit de hele kleine groep die kon lezen en schrijven, de bevoorrechte groep die 
de voorschriften van de goden moest raadplegen. En nu zouden zij allemaal priester 
worden? Dit was, in wat voor geloofsexperiment dan ook, nog ooit eerder gehoord. Dat 
betekent zeiden de wijzen van Israël, dat hier de mogelijkheid geschapen wordt van een 
niet-hiërarchische samenleving, dus een samenleving waar iedereen gelijkwaardig is. De 
tweedeling tussen de bevoorrechte groep en het gewone volk zal worden opgeheven. Dat 
zou de roeping van Israël worden, een koninkrijk van priesters.  
 
[ DIA ] En dan is er dat tweede deel, ‘een heilig volk zul je zijn’. Honderd jaar geleden zei een 
beroemd geleerde, Rudolf Otto, over het heilige: Het heilige in het leven is dat wat angst 
aanjaagt, maar wat ook tegelijkertijd fascinerend is. Dus dat waar je nauwelijks naar durft te 
kijken, maar waar je je ogen ook niet vanaf kunt houden. In de natuur kun je denken aan een 
meer dan heftige storm, waarvoor je weg wilt kruipen, en tegelijkertijd wil je zien hoe hoog 
de golven worden opgezweept. Heilig zou dan te maken hebben met het griezelige, 
fascinerende, het vreemde en toch aantrekkelijke. Rudolf Otto dacht zeker ook aan het 
geweld tussen mensen, aan die dingen die afstoten, maar ook een wilde aantrekkingskracht 
in zich dragen. Maar de wijzen van Israël dachten echt een andere kant op, zij zeiden: het 
heilige in de Bijbel gaat over contact, de verbinding met God zelf. En om dat heilige te 
verstaan wijzen zij op twee voorbeelden. Allereerst gaat het dan over de sabbat. En 
vervolgens over de tabernakel. Het eerste heilige, de sabbat, wijst naar de zevende dag die 
door God zelf als heilig werd benoemd. Dat wil zoveel zeggen, aldus de rabbijnen, dat er met 
de sabbat in de tijd een venster opengaat waardoor we de aanwezigheid van God kunnen 
zien. Heiligheid voor Israël verwijst niet naar het angstaanjagende of fascinerende, heiligheid 
in Israël gaat over contact, verbinding met God in de tijd. Daar waar wij onze drukke tijd 
stilzetten, waar we onze plannen opschorten, waar we ons programma pauzeren, daar komt 
ruimte voor de ontmoeting met God. Heiligheid heeft alles te maken met ruimte in de tijd 
voor God. Het tweede heilige heeft ook betrekking op ruimte, maar dan wat betreft de 
letterlijke ruimte. En daarbij wezen zij op de tabernakel, die draagbare tent, dat framewerk 
van tentdoek die een bepaalde ruimte afbakende waarbinnen niets de aanbidding van God 
in de weg zou staan. Het kenmerk van de tabernakel was dat dood en afbraak er absoluut 
niet binnen mochten komen omdat God het leven representeert. De tabernakel als de open 
plek in de ruimte voor God.  Oftewel: anders dan Rudolf Otto beschreef, is heiligheid in de 
Bijbel de open plek die mensen maken in ruimte en tijd voor God. Een open plek voor de 
Ander dan wijzelf, de open ruimte die boven ons uitwijst naar de Schepper van hemel en 
aarde. 
 
[ DIA ] Maar dan, voor de goede orde: wat brengt dit onderzoek ons?  Een koninkrijk van 
priester worden, lijkt te gaan over radicale gelijkheid. Een heilig volk zijn, lijkt te gaan over de 
open plekken in ruimte en tijd die naar God wijzen. Maar wat zegt dat voor ons, in hoeverre 
helpen deze twee elementen ons in de zoektocht om te komen van overleven naar het 
leven? Wat betekent het voor ons dat we uitgenodigd worden tot gelijkwaardigheid aan de 
ene kant én tot het open venster zowel in de tijd als in de concrete ruimte aan de andere 
kant? De diepte van het antwoord ontdekken we in Matteüs 20, daar waar Jezus het 
koninkrijk van de hemel vergelijkt met een landheer die dagloners zoekt. Zes uur, negen uur, 
twaalf uur, drie uur en ook nog vijf uur in de middag gaat die heer er op uit. Maar het wordt 
pas echt spannend als het op uitbetalen aankomt, iedereen, werkelijk iedereen krijgt die ene 



denarie, het dagloon van een goedbetaalde arbeider. En wat kun je anders bedenken dan 
dit: dit is niet eerlijk! Probeer je eens te verplaatsen in degene die de hele dag gewerkt 
heeft, uur na uur en die dan hetzelfde krijgt als degene die alleen het laatste uur heeft 
gewerkt. Zeg maar gerust: dit is hemeltergend, dit schopt alles in de war. Als dit het 
koninkrijk is, dan is dat koninkrijk van God een ergernis, een ontgoocheling, met als moraal: 
de laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten. Wat wil de Heer hier zeggen? De 
gelijkenis gaat over de dingen in onze wereld, dit gaat over ons werk, over onze standaarden 
met betrekking tot inkomen, dus over ons gevoel van eerlijkheid. En toch is de gelijkenis 
geen stukje dogmatiek, geen huishoudboekje aangaande de moraal, dit is een gelijkenis, een 
verborgenheid. Als iemand één van de laatsten wordt, je was eerste, of als je eerste wordt, 
je was laatste, dan ben je alle twee honderd procent van plaats verschoven. Dan staan de 
dingen ondersteboven, je staat even in niemandsland. Maar juist daar kan het goddelijk licht 
binnen komen. Dat licht van de genade komt binnen als er een open venster is. Dat licht 
komt binnen als er ruimte gemaakt is in de tijd. Jezus Christus, Hij die de eerste en de laatste 
is, de alpha en de omega, maakt dat alle mensen gelijkwaardig voor God kunnen staan. Niet 
omdat mensen werken en zwoegen, maar vanwege Zijn genade. Wie oren heeft die hore 
wat de Geest in de tijd spreekt, wie ogen heeft die ziet wat de Heer hier toont. Hier staat de 
Heer van de sabbat, Hij die onder ons tabernakelde, onder ons woonde. Zo wordt de 
gelijkenis een venster waardoor het licht van de genade binnenvalt, licht dat ons aanraakt in 
de morgen, dat met ons speelt en ons meeneemt, weg van onze zwaarte naar de 
lichtvoetigheid van Gods goedheid. 
 
[ DIA ] We begonnen met Aydin, een Iraanse vluchteling, we raakten ook aan ons eigen 
ontheemd zijn.  En dan? Hoe kom je van overleven naar het leven? HET LEVEN met grote 
hoofdletters heeft behoefte aan open vensters, waardoor het Goddelijk licht binnenvalt. 
Ruimtes van tijd en ruimtes in de letterlijke zin. Je ben aan het overleven als je geen 
perspectief hebt. Dat was het probleem van Aydins vader. Je bent aan het overleven als je 
leeg van binnen bent, als alles diep van binnen een woestijn is. LEVEN, ten diepste, wijst naar 
dat binnenvallende licht van de genade. Genade omdat ik gezien word in wie ik ben, omdat 
ik erkend word om de weg die ik ga. Ach en hoe vaak ben ik het kwijt. Misschien dat de Heer 
ons daarom deze woorden leerde, woorden van leven, van liefde, van ruimte en genade:  

Onze Vader in de hemel  
heilig is uw naam  
Laat uw koninkrijk spoedig komen  
Laat uw wil worden gedaan  
In de hemel, zo ook hier op aard' 
 
Want van U is het koninkrijk  
de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid  


