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Overdenking 17 mei 2020 – Grote Kerk – ds. Annelies Jans 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. 
 
Tot 10 tellen: ik doe het geregeld in deze coronacrisis.  
 
Toen de kinderopvang nog dicht was en er eigenlijk een preek geschreven moest worden, en 
een partner die roept dat haar skype-vergadering vastloopt, en een kind dat jengelt, en dat als 
klap op de vuurpijl al haar eten op de grond gooit. 1…2…3…4 
Is dat virus nou nog niet weg. Hebben we niet al lang genoeg gewacht. Maar tegelijkertijd: de 
laksheid van mensen, die regels oprekken en een gevaar voor anderen vormen. De onmacht 
over mensen die wreed uit elkaar worden gehaald, bij leven of sterven – mensonwaardig. 
5…6…7… 
De zorgen over mensen om mij heen, gemeenteleden, het grote gevoel van 
verantwoordelijkheid over hoe nu verder: verantwoord kerkzijn in een anderhalve-meter-
samenleving. 8…9…10… 
 
Vandaag tellen we samen tot tien.  
Om even los te komen van dat wat ons frustreert en beangstigt en vastklemt.  
Om op adem te komen, en opnieuw te beginnen.  
 
Ja, zo tellen we tot 10.   
 
10 geboden vandaag op het leesrooster. 
 
Er zullen nu mensen zijn die denken: yes, eindelijk weer eens die oude, vertrouwde woorden.  
Die belangrijke pijlers van onze moraal, die zoveel hebben betekend in de geschiedenis. 
Die eeuwenoude Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  
En daar zou ik zeker niet tegenin durven gaan. 
 
En er zullen ook mensen zijn die ook nu even tot tien moeten tellen.  
Want: moeten we nou echt die tien geboden weer van stal halen, waar we in onze jeugd mee 
om de oren zijn geslagen? Je krijgt het al benauwd bij de aanhef.  
 
Nou, tel maar tot tien, ik wacht wel even. Want we gaan er tóch mee aan de slag...  
 
- 
De tien geboden: in menig kerk werden en worden ze aan het begin van elke dienst gelezen.  
De Wetslezing, zonder enige context of uitleg.  
Daar zou ik wel wat nerveus van worden, geloof ik.  
 
Want wat we heel goed moeten beseffen, is dat aan die tien geboden een heel verhaal vastzit.  
Gelukkig kennen we het verhaal, de aanloop naar de tien geboden.  
We hebben ons er al maandenlang in verdiept, in onze eigen drie kerken, en daarna online en 
verbonden samen: in dat bijzondere, wonderlijk-herkenbare, Exodusverhaal. 
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Drie maanden geleden is het volk door Mozes uit Egypte gehaald, weg uit het Angstland.  
Na de lockdown van toen, is er inmiddels voor het volk al een stuk meer bewegingsvrijheid.  
Maar échte vrijheid… Daarvan kunnen we nog niet spreken. 
Het is nog steeds woestijntijd. De slaven zijn wel weg bij de farao, de grootste dreiging weg,    
maar daar is alles wel mee gezegd. 
Wat is dat eigenlijk, vrijheid? Hoe moet dat? 
 
Het volk slaat de ogen op richting de bergen van de Sinaï. 
Van dáár zal de hulp moeten komen. 
Vermijd piekmomenten: dat doet het volk wel, maar Mozes niet. 
Mozes, de krasse knar, ging berg op en af, lazen we vorige week. 
Om de mensen voor te bereiden op het Heilige dat komt: verbinding, verbond. 
Om te koppelen, God en zijn mensen: ‘willen jullie’, ‘ja wij willen’.  
 
En nu is Mozes wéér boven.  
Ik-ben-er is er ook, want: onweer, donder en bliksem, vuur, bazuingeschal. 
Een verbond in de maak. 
Het Heilige gebeurt. 
 
Maar wát gebeurt daar nu precies? 
De Bijbelschrijver vertelt het ons.  
 
‘Toen sprak God déze woorden’, staat er, waarna de bekende geboden volgen. 
 
Wacht even: geboden? Dát staat er dus helemaal niet. 
God sprak deze woorden, lezen we in vers 1: debarim in het Hebreeuws. 
God sprak deze woorden. 
 
Woorden die trouwens hier, in de tekst van vandaag, nog niet in steen gebeiteld staan. 
Woorden die nog niet geopenbaard zijn aan het volk.  
Een verbond dat nog niet gesloten is: dat komt straks, met het Joodse Wekenfeest, ons 
Pinksteren. 
Maar nu staat het volk nog steeds, klaar voor de start, frisgewassen, gebiologeerd en in 
spanning beneden te wachten.  
Wat daarboven gebeurt, is puur een aangelegenheid van deze twee.  
Een intiem gebeuren, tussen God en Mozes. 
 
‘Toen sprak God deze woorden.’: het lijkt een onbeduidend, inleidend zinnetje.  
Maar niets is minder waar.  
Het is een zin waarin een hele wereld meeklinkt, voor de geoefende Bijbellezer.  
 
‘Er moet licht komen’, sprak God, in Genesis 1. ‘En er wás licht.’ 
 
‘In den beginne was het Woord, en alles is door het woord ontstaan.  
In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.’ Johannes 1. 
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Ook hier, in Exodus, hebben we te maken met een scheppende kracht, met een God die al 
sprekend licht en leven schept waar alles donker, dor en doods is.  
 
Een klein uitstapje, te leuk om niet te vertellen. 
Er is een verhaal van een rabbi die probeerde om de hele Bijbel te lezen.  
Maar hij kwam nooit verder dan Genesis 1, vers 3: ‘God sprak.’  
En elke keer als hij weer een poging waagde, de Bijbel opende om weer te lezen vanaf het 
begin, schoot de rabbi weer vol, omdat hij dat zo ontroerend mooi vond: een God die spreekt. 
 
- 
Welke woorden spreekt God dan, hier in Exodus? Het zijn er 10.  
10 wegwijzers ten leven. 
 
Nou, kom maar op: het eerste woord?  
‘Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd.’ 
 
Het eerste woord is volgens de Joodse traditie een woord van bevrijding. 
 
In de chrístelijke traditie hebben we het denk ik niet goed begrepen, als we zeggen dat het 
eerste woord is dat we geen andere goden mogen vereren.  
Dan hebben we het belangrijkste woord overgeslagen: 
‘Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd.’ 
Dat gaat vóór alles uit.  
 
Je hoort de mensonwaardige ervaring van Egypte in dat eerste woord terug.  
Maar God houdt ons nu de weg van de vrijheid voor, die we mogen bewandelen.  
Nooit weer hoeven we terug, letterlijk of figuurlijk, naar dat vroegere slavenbestaan.  
Die wereld vol onvrijheid, waar godsdienst je kleinhield, waar je letterlijk ver-slaafd was aan 
eigentijdse afgoden, waar de ander niet gerespecteerd werd, waar werkdruk je overspannen 
maakt, waar gelogen en bedrogen wordt, en ga zo maar door.  
 
Het eerste woord, het scheppingswoord van een nieuw, bevrijd leven, zet de toon.  
En alles wat volgt, moeten we in dit licht lezen. 
 
- 
‘Vereer niet’, ‘maak niet’, ‘kniel niet’, ‘misbruik niet’, ‘houd in ere’, ‘toon eerbied’, ‘moord niet’, 
‘pleeg niet’, ‘steel niet’, ‘leg niet’, ‘zet uw zinnen niet’, lezen we vervolgens.  
 
Een móóiere vertaling van de werkwoorden, en u kunt mij misschien een beetje ouderwets 
vinden, vind ik ‘gij zult’ en ‘gij zult niet’. Waarom? Omdat die dichterbij het Hebreeuws ligt. 
 
‘Gij zult’, of ‘je zult’, is een gebiedende wijs én een toekomstige, tegelijkertijd. 
Dat is het geval in het Nederlands, maar ook in de gebruikte Hebreeuwse werkwoordsvorm.  
 
Als ik zeg: Gij zult weer naar de kapper gaan. 
Dan betekent dat: weg met dat coronakapsel. Heel Nederland verplicht naar de kapper. Je 
moet! 
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Maar het betekent ook – ‘Gij zult weer naar de kapper gaan.’: er komt in de toekomst heus wel 
weer een moment om je haar te knippen. En dan zul je gaan. Niet als verplichting, maar als plan 
voor de toekomst. (En het is ook prima als je nu nog even wacht.) 
 
Je zult niet doden. 
Je zult niet stelen. 
‘Je zult’, niet als een streng gebod, maar als futurum: als belofte voor de toekomst. 
 
Kunnen we de 10 woorden ook zo lezen? 
 
Dat je straks, dáár, in dat Land van Belofte, niet zult doden, dat je dáár niet zult stelen.  
Want in het Land van Belofte, daar waar je echt vrij bent, daar is volop eerbied en rust en 
overvloed en leven. Daar is geen tekort, geen jaloezie, geen burn-out, geen diefstal, geen 
moord en doodslag.  
 
De 10 woorden: niet bedoeld om te pesten,  
niet als keurslijf, om mensen mee terug het slavenbestaan in te sleuren,  
maar beloften: zodat je nooit meer onder een faraoregime hoeft te leven. 
 
- 
Maar let op: zodat ook een ánder nooit meer onder een faraoregime hoeft te leven. 
Het zijn niet zomaar beloften, maar het zijn beloften die we zelf waarheid moeten maken. 
Van ons wordt wel degelijk iets gevraagd. 
Want, tja, wíj wilden.  
 
10 woorden, ons van ver, van oudsher aangereikt, om te bevrijden van de onderdrukking. 
Want: dát nooit meer.  
Dat zeiden we toch ook na de tweede wereldoorlog: dát nooit meer? 
Dat kan alleen als we zelf met God meewerken aan bevrijding.  
Als verbondspartners. 
 
God spreekt het woord van den beginne: Ik-ben-erbij en ik heb jullie bevrijd.  
Maar nu is het aan ons om door te gaan met die bevrijdingsgeschiedenis.  
Om mee te scheppen, aan dat klimaat waarin niemand meer denkt te moeten doden, 
bedriegen en stelen. 
Nu is het aan ons: om dat stukje ongeschonden land van de ander te bewaken, zodat ook daar 
de melk en honing rijkelijk kan stromen.  
De tien woorden zijn beloften om te doen. 
 
En soms betekent dat, dat onze vrijheid pas echt tot stand komt, als we onze eigen vrijheid 
beperken. 
De mensen die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt om mensenlevens te redden en 
een samenleving draaiende te houden, weten daar alles van. 
Hun vrijheid, vrije tijd, beperkt, om voor een ander ruim baan te maken.  
En het geldt voor ons allemaal: wij allemaal volgen de routekaart van Rutte;  
we beperken onze eigen bewegingsvrijheid, zodat er letterlijk en figuurlijk ruimte komt voor de 
ander om veilig en gezond te leven. 
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Maar tjonge, wat is dat moeilijk.  
Ook het volk, daarbeneden, zal straks horen van Gods routekaart naar de vrijheid.  
Soms lukt het, vrij mens zijn. En ook elkaar die vrijheid te gunnen. 
Maar vaak gaat het mis.  
Gelukkig klinken in Gods bevrijdingsverhaal, toen én nu, altijd weer woorden van liefde en 
genade.  
 
Samenvattend: 
Stel, je komt de 10 woorden, die we vroeger 10 geboden noemden, weer eens tegen. 
Tel dan tot 10. 
10 seconden om je heel goed te realiseren hoe ze beginnen, en wat daarin meeklinkt. 
God spreekt: licht in het donker. 
God bevrijdt: vrijheid na lockdown – dát nooit meer. 
En in dát licht komt de rest. 
In dát licht doe jij mee. 
In díe belofte word jij ingezet, om licht te scheppen in het donker, om vrij te maken wat 
gevangen zit. 
 
- 
Tot slot: na de tien woorden, nu nóg 7 woorden: ons van iets minder ver aangereikt. 
7 woorden die door heel Nederland klonken op – veelzeggend – Bevrijdingsdag: uit huiskamers, 
van balkons, en ja, ook vanaf de toren van deze kerk.  
 
Woorden van Ramses, en dan bedoel ik niet de farao. 
Want díe Ramses zou wat anders zingen: ‘graai, pak, grijp, jat, naai, pik en bedonder’, ofzo. 
 
Nee, déze Ramses zingt een hedendaagse vertolking van Gods Sinaïbergrede,  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. 
Ze mogen ook in onze woestijntijd klinken. 
Als opdracht, én belofte voor alle mensen met een stuk minder bewegingsruimte dan hen lief 
is. 
 
De mens verstopt in een schuilhoek achter glas, de mens met z’n mateloze trots, in z’n 
risicoloze hoge toren, op z’n risicoloze hoge rots.  
 
Nee, zegt Ramses: zó zijn we niet geboren. 
Nee, zegt God: zó heb ik je niet geschapen. 
Om je te verstoppen achter glas, of om je terug te trekken op je rots. 
Ik zing je, ik spreek je: vrij. 
 
Het leven is soms heen-en-weren tussen Angstland en Land van Belofte.  
Het leven is turen naar de hemel, en korte tijd niet zien, en zien-soms-even,  
Het leven is piekmoment, en keihard bergafwaarts,  
Het leven is een gouden kalf, beloften in scherven, en: ik had beter tot tien kunnen tellen. 
Het leven is vechten, huilen, keihard werken en bidden in je coronawoestijn. 
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Maar het leven is, uit-eindelijk, toch óók: vrijgesproken en -gezongen worden, en weer lachend 
en bewonderend verder trekken op het pad van de vrijheid, richting dat Land van Belofte. 
Niet-zonder-ons en elkaar.  
En niet-zonder-God en zijn routekaart ten leven. 
 
- 
Een mens die zingt. 
Een God die spreekt. 
 
Ik snap die rabbi wel.  
 
Sorry mensen, ik kwam in deze preek ook nauwelijks verder dan het eerste vers van vandaag.  
 
Want alleen al dat begin: ‘Toen sprak God déze woorden…’. 
zó ontroerend licht en lief – een mens zou er zo van volschieten.  
 
AMEN 


