
Preek bij Exodus 23 : 1 – 17 

 

Gemeente van Christus, 

 

Vorige week trakteerde ds. Jans u op een preek over de tien geboden, pardon: de 

tien wóórden. Op gloedvolle wijze liet zij ons zien hoe die tíen woorden in het 

teken staan het éérste woord: bevrijding. Zij noemde de decaloog Gods routekaart 

uit de lockdown van de slavernij: de weg naar de vrijheid.  

 

En, zei de dominee: die tien woorden, dat prachtige visioen, die moeten wíj 

gestalte gaan geven. Het zijn beloften om te dóen! Doe-het-zélf-beloften. Nou, ik 

weet niet hoe het met ú was, maar ik kreeg metéén zin om te beginnen! 

 

Maar ja, hóe dan? Hoe dóe je die tien woorden? Hoe breng je ze in de praktijk? 

Dat is nog niet zo eenvoudig. Maar daar gaat het vandaag over.  

 

En je hebt al gemerkt, we zijn met Exodus 23 in een andere sfeer terecht gekomen. 

Na de openbaring van de tien woorden op de berg Sinaï zijn we nu beland in de 

concrete details van regels en voorschriften, rechten en plichten.  

 

Van wetten die het samenleven nauwkeurig bepalen: het gaat over slaven en hun 

vrijlating, over eigendomsrecht, over aansprakelijkheid en strafmaten, over 

sociale verantwoordelijkheid, enzovoort. 

 

De tegenstelling tussen de tien woorden en deze overvloed aan rechtsregels is 

levensgroot. Het is alsof we afdalen van het verhevene naar het alledaagse, van 

een hoge moraal, een spiritueel visioen naar de kleine lettertjes van de wet. Het 

lijkt een beetje een ánticlimax na de adembenemende openbaring op de berg. 

 

De Engelsen hebben een fraaie uitdrukking: the devil is in the details. De duivel 

zit in de details. Je kunt het op hoofdlijnen wel eens zijn, een prachtige 

beginselverklaring ondertekenen, maar bij het invullen van de detáils, de concréte 

afspraken, wordt het lastig. 

 

Vraag het maar eens aan de Europese onderhandelaars die een Brexit-akkoord in 

elkaar proberen te timmeren. 

 

Maar je ziet het ook gebeuren nu ons land probeert langzaam uít de intelligente 

lockdown te komen. Die lockdown was heftig, maar ook overzichtelijk. Maar het 

versóepelen van de maatregelen, de weg naar de vrijheid, is veel ingewikkelder. 



Want vrijheid is mooi, maar hoe ga je daar verantwóórdelijk mee om? Hoe 

voorkom je een tweede golf aan besmettingen? En een níeuwe lockdown? 

 

Hemelvaartsdag, met stralend weer en veel mensen eropuit bleek geen goede 

generale repetitie. Het volk ging íets te vrolijk om met de ruimte die het kabinet 

had gegeven. De anderhalvemeterregel werd hier en daar met voeten getreden. De 

politie moest recreatiegebieden ontruimen en toegangswegen afsluiten. 

 

We kregen dan ook een standje van de voorzitter van het Veiligheidsberaad, 

meneer Hubert Bruls. Die waarschuwde dat als dít is hoe Nederlanders omgaan 

met hun nieuwe vríjheid, die vrijheid gáuw weer ingeperkt zal worden. Er moeten 

méér beperkingen worden opgelegd, concludeerde hij op Hemelvaart. 

 

Ja, mensen, ik noem geen namen, maar je verpest het voor de rest, dus wie de 

schoen past, die trekke hem aan…      

 

Ook een socioloog in de krant pleitte voor meer alternatieve maatregelen. “Ik mis 

detáils”, zei hij. De regels die er zijn, zijn niet eenduidig genoeg en worden 

verschillend geïnterpreteerd. Met z’n drieën picknicken in een park op 1,5 meter 

afstand? In Amsterdam mag het, in Nijmegen krijg je een boete. 

 

Ja, the devil is in the details. En ik vind het zelf ook lastig. Vorig weekend gingen 

we naar het Westen om wat uitgestelde kraambezoekjes te brengen aan vrienden. 

Op matrixborden boven de weg stond: “Samen krijgen we corona eronder. Reis 

niet onnodig. Mijd drukte.” 

 

Tja. Maakten wij een onnodige reis? ’t Is maar hoe je het bekijkt. Ja en nee. 

Zochten we de drukte op? ’t Is natuurlijk wél de Randstad. Maar wat is drúk? 

Kortom, we hebben soms meer details nodig, eenduidige concrete regels waar je 

je aan kunt houden. 

 

Zo is het ook met al die voorschriften die volgen op de tien woorden. Het visioen 

is mooi, de richting helder, maar hoe kómen we daar? Hoe ga je verántwoord om 

met je nieuwe vrijheid? Zodat je met jouw gedrag een ánder z’n vrijheid niet 

beneemt? 

 

Want je kunt het volk wel uit Egypte halen, maar hoe haal je Egypte uit het volk?  

Je kunt de mensen wel uit Angstland leiden, maar hoe zorg je dat ze niet uit angst 

zélf om zich heen gaan slaan? Je kunt ons bevrijden van de terreur, maar hoe 

voorkom je dat we elkáár niet gaan terroriseren? 



Vrijheid is één ding, maar verantwóórdelijkheid is een tweede. Het eerste kán niet 

zonder het tweede. Je kunt wel een partij voor de vrijheid oprichten, maar als je 

geen verantwoordelijkheid neemt, dan wordt het niks. 

 

Daarom hebben we details nodig. Want de Engelsen zeggen: the devil is in the 

details. Maar het jódendom zegt: Gód is in de details. Dat heb ik geleerd van 

rabbijn Jonathan Sacks.  

 

Hij zegt: niet alleen de princípes zijn heilig, de tien woorden, maar óók de details. 

Óók al die wetten en voorschriften zijn gegeven op de Sinaï. Want God weet: we 

kunnen niet zonder. 

 

Natuurlijk, het visióen is mooier. Dáár krijgen we geen genoeg van. Daarom is 

het lied “Imagine” van John Lennon nog altijd zo populair. Zeker in bedreigende 

tijden, als er een grote aanslag is geweest, als de wereld uiteen lijkt te vallen. 

 

Imagine, stel je eens voor, zingt John Lennon: een wereld vol vrede, een wereld 

zonder landsgrenzen, zonder bezit, zonder religie. Niets meer om voor te doden 

of te sterven. Eén broederschap van mensen die de dag plukken. 

 

Dat hij een dromer is, heeft hij zelf ook wel door, zo blijkt uit het refrein: you may 

say I’m a dreamer. Ja, ik weet het heus wel, maar wát als we állemaal dezelfde 

droom dromen? Dán wordt de wereld één. 

 

Dat is het visioen. En het is prachtig. Máár, zegt de Tora, laten we wel realistisch 

blijven. Geen grenzen? Zelfs de grens met Bélgië is nu dicht! En John Lennon, de 

dromer die pleitte voor geweldloosheid, kwam zelf door geweld om het leven.  

 

Houd daarom het visioen voor ogen, maar op de weg daar naartoe hebben we 

regels nodig, die ons in het gareel houden. 613 wetten telt de Tora, 613 ge- en 

verboden. Ik heb het niet nageteld, maar neem het maar gewoon aan. 

 

In het gedeelte dat wij gelezen hebben, Exodus 23, staat er een aantal van die 613 

belangrijke regels. En toch heb ik een beetje schroom om ze met u te gaan 

behandelen.  

 

Als dominee ben je namelijk als de dood dat je moralistisch wordt. Daar kunnen 

veel mensen niet goed tegen. En het kleeft toch al een beetje aan onze 

beroepsgroep. Het woord ‘preek’ alleen al heeft in het dagelijks taalgebruik een 

negatieve connotatie.  



Als je vader een ‘preek’ tegen je houdt, dan leest die je de les, schrijft je voor wat 

wel en niet mag. Die schijn wil ík natuurlijk koste wat kost vermijden. 

 

Daarom wil ik nu niet teveel op de concrete regels ingaan. Ik begin dus niet bij 

vers 1, door u te vertellen dat ook ú zich moet onthouden van roddel en achterklap. 

Daar doet u toch al niet aan.  

 

En u weet heus wel, zoals vers 2 zegt, dat je niet klakkeloos de meerderheid moet 

volgen, dat je op moet passen voor fake news en populisten die de feiten aan hun 

laars lappen. Dat je je eigen oordeel moet vormen en niet alles moet geloven wat 

op Facebook voorbij komt. U bént al kritisch, waarheidslievend en eerlijk. Dat 

hoef ik u dus niet te vertellen. 

 

En wat er bijvoorbeeld in vers 4 staat, dat je je vijand moet helpen in 

noodgevallen, dat is voor u natuurlijk ook gesneden koek. U weet allang dat je het 

kwade met het goede moet bestrijden.  

 

En als u iemand tegenkomt aan wie u een ongelooflijke hekel hebt, dan denkt u 

bij zichzelf: ach, dat is ook maar een mens net als ik. Er is meer dat ons verbindt 

dan wat ons verdeelt. Dus daar hoeven we het ook niet over te hebben. 

 

En u heeft ongetwijfeld al gezien dat de regels uit vers 10 tot 12 over de 

sabbatsrust voor mens én dier én aarde, dat dat een snóeiharde kritiek is op hoe 

wij ons leven leven.  

 

In onze 24-uurseconomie met ons kortetermijndenken, waarin we onszelf én de 

aarde uitputten en het klimaat verpesten voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat 

hoef ik hier dus ook niet verder uit de doeken te doen. 

 

Fijn, nou, dat scheelt een hoop tijd.  

 

Er is trouwens nóg een reden dat ik mij hoed voor moralisme. En dat is: Jezus. 

Die had daar ook een broertje dood aan. Die liet zien dat gedetailleerde regels ook 

geváárlijk kunnen zijn. Als je ze onbarmhartig hanteert. Hij pleitte altijd voor de 

géést van de wet. Tegen wetticisme. Tegen regels die mensen klein houden. 

 

Jezus was radicaler, hij was meer van het visioen. Van Imagine. Al werd dat bij 

hem ook wel concreet. Als hij zei: heb je naaste lief, en iemand vroeg: wie ís mijn 

naaste? Dan kwam Jezus met de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.  

 



Dát waren zíjn details. Regels met ruimte voor een eigen invulling. Een eigen 

verantwoordelijkheid. Én Jezus liet het visioen zien door hoe hij zélf leefde. In 

zijn zorg voor armen, en zieken, en buitenstaanders. In zijn liefde voor God en 

mensen. 

 

Ik denk uiteindelijk dat rabbijn Sacks gelijk heeft als hij zegt: we hebben beíde 

nodig. Zonder het visioen worden de wetten blind, maar zonder wetten blijft het 

visioen zweven in de hemel, terwijl we haar zo nodig hebben op aarde. 

 

Laat ik dan één vers, één regel er toch uit lichten. Een regel die de kérn belicht, 

iets fúndamenteels, dat toch ruimte geeft voor een eigen invulling. Dat is vers 9: 

 

“Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om 

vreemdeling te zijn, omdat jullie zélf vreemdelingen zijn geweest in Egypte.” 

 

Zoals vorige week het éérste woord van bevrijding de sleutel was voor alle tíen 

de woorden, zo is déze regel fúndamenteel voor álle regels. Dit gebod wordt dan 

ook vaker herhaald in de Tora.  

 

En net als dat eerste woord van de tien, verwijst dít vers naar de bevrijding uit de 

slavernij. Naar de collectieve ervaring in Egypte. Daar was het volk zélf de 

vreemdeling. De minderheid. De onderliggende partij. 

 

Dát mogen zij nóóit vergeten. Zoals zij daar en toen zijn behandeld, zo mogen ze 

nóóit een ander meer behandelen. Als ex-slaven weten zij donders goed: vrijheid 

is niet vanzelfsprekend; daar moet je dus verantwoord mee omgaan. 

 

Haat tegen vreemdelingen, afkeer van wat vreemd is, het is zo oud als de 

mensheid. Maar hier wordt tegen het volk gezegd: jullie waren ooit zélf in de 

positie van vreemdeling.  

 

Vergeet dat nooit als je een vreemdeling tegenkomt: als júllie mensen zijn, dan is 

híj het ook. Ongeacht de kleur van z’n huid of de aard van z’n cultuur. Dus 

waarom moet je de vreemdeling goed behandelen? Omdat je zélf de vreemdeling 

bent.  

 

Een vreemdeling is extra kwetsbaar. Hij heeft geen status, geen netwerk, maar 

wel een achterstand. De vreemdeling wordt in de bijbel vaak genoemd in 

combinatie met de armen, weduwen en wezen. Zij zijn állen kwetsbaar.  



Met andere woorden: wíj zijn allen kwetsbaar. Want wij zijn die vreemdeling. En 

in die kwetsbaarheid herkennen we elkaar. 

 

En als je met díe ogen naar onze tekst kijkt, Exodus 23, dan zie je dat juist die 

kwétsbare mensen in veel van die regels - en anders tussen de regels - worden 

genoemd.  

 

De énkeling die beschermd moet worden tegen de meerderheid. De árme die zijn 

recht moet krijgen. De belaste ézel die geholpen moet worden. De verplichte 

rústdag die er óók is voor de díeren, voor de sláven en de vréémdelingen. En zelfs 

het rustjáár voor Moeder Aarde. 

 

Het zijn de kwetsbaren die het meest beschermd moeten worden. Dat is een bevel 

van hogerhand. En wie kan dat beter weten dan een volk van ex-slaven? Vrijheid 

gaat alléén samen met verantwoordelijkheid. En dankzij hén weten wíj het ook.  

 

Daarom is er zelfs een fééstregel: gij zult feestvieren! Driemaal per jaar. Het zijn 

feesten om te gedénken en dus nooit te vergeten. 

 

Allereerst het Pèsachfeest - uiteraard - om de slavernij in Egypte te gedenken, het 

vreemdelingschap en de bevrijding daaruit. De sleutel tot de tien woorden. 

 

Ten tweede het Oogstfeest, feest van de verwondering om de eerste vruchten die 

worden geoogst. Later werd dit het Wekenfeest, waarop de gave van de Tien 

Woorden op de Sinaï werd gevierd. En voor christenen werd dit het Pinksterfeest. 

 

En het derde feest is het Inzamelingsfeest, als aan het eind van het jaar de hele 

oogst is binnengehaald. Feest van de dankbaarheid. Later het Loofhuttenfeest: een 

herinnering aan de tocht door de woestijn. 

 

Het zijn stuk voor stuk feesten om te gedenken en je bewust te worden: gedenk je 

vrijheid en verantwoordelijkheid, vergeet niet je te verwonderen, en herinner je je 

dankbaarheid. 

 

En zo hebben we al met al een aardige routekaart voor onze eigen weg ten leven. 

Op weg naar een leven als vrije én verantwoordelijke mensen, in harmonie met 

elkaar, met respect voor de aarde, en in eerbied voor God. 

 

Ik zou zeggen: aan de slag! 

Amen. 


