Meditatie Bosbeskapel 4 augustus 2020
Welkom bij dit meditatieve moment van de Protestantse Gemeente Den Haag Zuidwest
vanuit de Bosbeskapel.
Mijn naam is Sarie Talsma, ik ben lid van de Abdijkerk in Den Haag-Loosduinen.
De Gemeentekaars wordt nu aangestoken aan de Paaskaars.
Intussen luisteren naar een lied van Taize : O Lord the light of mij life.
Voor we gaan lezen uit Marcus 7, geef ik eerst een korte inleiding op het thema.
Vorige maand waren we te gast in Jeugddorp De Glind in de buurt van Barneveld.
We stonden daar met onze tent op een camping van een leerwerkbedrijf. De hovenier van
dit bedrijf onderhoudt samen met jongeren de groenvoorziening van dit dorp.
In de Glind staan grote gezinshuizen van de Rudolf Stichting waar kinderen, die niet meer
thuis kunnen wonen, onderdak vinden.
In De Glind mochten we de kerkdiensten bezoeken, uiteraard werd dit door de coronatijd
eerst aangevraagd. Het waren diensten waar we blij van terug kwamen.
Door deze kerkdiensten hadden we gesprekken over geloven en geloofsgemeenschappen
met een paar campinggasten.
Dit deed mij besluiten voor het thema te kiezen: “ Regels en wetten in het licht van Gods
Geest”.
Ik lees u voor uit Marcus 7: 1 tot 8 en vers 14 en 15
Ook de Farizeeën en enkele van de Schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen,
hielden zich in zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met
onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen, (de Farizeeën en alle andere
Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de
traditie van hun voorouders houden, en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich
helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich
houden, zoals het schoonspoelen van bekers kruiken en ketels), toen vroegen de
Farizeeën en de Schriftgeleerden hem: “Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de
tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen”?
Maar Hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als
u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van
mij; tevens vereren zij mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van
mensen.”

De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast’. En hij
vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities
overeind te houden!
Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom
tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de
dingen die uit de mens komen die hem onrein maken.’
In de bijbel staan veel regels en voorschriften, geboden en verboden. Tijdens de rede van
Jezus worden de Farizeeën en de Schriftgeleerden hierop aangesproken.
De Farizeeën en de Schriftgeleerden maken zich blijkbaar druk over dingen die je juist wel
of juist niet moet doen. Ze letten er ook op, of anderen zich daar ook aan houden.
Ze hebben gezien dat sommige leerlingen van Jezus brood eten met ongewassen handen.
Daar spreken ze Jezus op aan. Natuurlijk is het een goede gewoonte om je handen te
wassen voor het eten. Dat is hygiënisch en zorgvuldig. Daar weten we in deze coronatijd
alles van. Veel van de reinigingsvoorschriften die de joodse wet kent hebben de bedoeling
om het leven zuiver te houden, in allerlei opzichten. Als zodanig zijn ze goed. Maar ze
kunnen zo gemakkelijk verkeerd worden gebruikt. Dat gebeurt als ze een eigen leven gaan
leiden. Als ze een doel op zichzelf zijn gaan worden. Als voorschriften belangrijker worden
dan mensen, en het leven.
Waarom houden mensen zo vast aan het handhaven van de regels en de voorschriften?
Zou dat niet te maken hebben met de behoefte aan zekerheid en houvast? Je weet waar je
aan toe bent. Het leven is duidelijk. Dit mag wel en dat mag niet. In ons land is daartussen
een schemergebied ontstaan. Dat zijn we ‘gedogen’ gaan noemen. Iets mag niet, maar
niemand treedt er niet tegen op.
Jezus zelf gaat in vrijheid om met de geboden en verboden. En met alles wat daaruit
gegroeid is. Zo laat hij zien waar ze voor bedoeld zijn.
Dat je aandacht hebt voor andere zaken dan werken en geld verdienen. Aandacht voor
elkaar, voor de natuur, voor God.
Elders in het evangelie komt het zelfde thema ook aan de orde. Dat gebeurt als een vrouw,
die op heterdaad betrapt was op het plegen van overspel, naar Jezus wordt gebracht.
Volgens de wet van Mozes behoort ze gestenigd te worden. Wat vindt Jezus daarvan? Een
lastige vraag. Moet deze vrouw haar daad met de dood bekopen? Of moet de wet hier
wijken? Jezus bukt zich en schrijft op de grond. Vervolgens zegt hij: wie van u zonder zonde
is, laat die de eerste steen werpen. Dan druipen de aanbrengers af. Ze voelen zich betrapt
en ontmaskerd. Jezus veroordeelt de vrouw zelfs niet, maar laat haar gaan met de oproep:
zondig niet meer.

De wet is er niet voor bedoeld dat mensen gebukt gaan onder de zware lasten van regels en
voorschriften, maar dat mensen aan werkelijk leven toekomen. Voor zichzelf en voor
elkaar.
Handen wassen voor het eten? Hoe moet zo’n wet in praktijk worden gebracht door
mensen, die geen stromend water in huis hebben, en die vaak een half uur moeten lopen
naar de dichtstbijzijnde bron? Of als er maar één kraan beschikbaar is voor 400 mensen.
Voor hen is water kostbaar; ze hebben het nodig om te drinken en te koken; het kan er bij
hen maar moeilijk in, dat je water moet verbruiken voor alle mogelijke reinigingsrituelen.
En juist die eenvoudige mensen met hun vuile handen gaan Jezus ter harte. Hij suggereert
zelfs dat zij misschien wel dichter bij Gods genade staan dan de mensen die zich strikt
houden aan de wetten uit Jeruzalem. Jezus lijkt geërgerd door de eenzijdige manier waarop
zij de wet uitleggen.
Regels en voorschriften, geboden en verboden, de traditie waarin wij zijn opgegroeid, alles
wat wij hebben meegekregen, al die dingen zijn goed om de weg in het leven te vinden, de
goede omgang met onszelf, met elkaar en met God.
Maar steeds opnieuw moeten we de vraag stellen: helpen ze daar vandaag ook echt bij? Bij
het vinden van het goede leven? Dienen ze daartoe? Doen we het zo goed?
Op de camping spraken we mensen die door regels en voorschriften veel pijn hebben
ervaren vanuit hun geloofsgemeenschappen. Om verdrietig maar ook opstandig van te
worden. Wat kunnen mensen, ook in geloofsgemeenschappen elkaar soms aandoen!
Jezus wijst op het onderscheid tussen wat van buiten af komt en wat van binnenuit komt.
Van buiten af: dat zijn de dingen die we geleerd hebben. Van binnen uit: dat is wat in ons
leeft, soms heel diep en verborgen in ons.
Hij zegt, dat het ten diepste aankomt op het laatste, op wat uit het hart voortkomt. Dat
geldt voor ieder mens, ook voor de fatsoenlijkste en vroomste mensen. Jezus noemt dan
dingen waar we ons het liefst voor afsluiten: slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord,
overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed,
dwaasheid. Die dingen huizen in ieder van ons. Gelukkig blijven ze vaak verborgen, maar
soms komen ze naar de oppervlakte. Als ze het voor het zeggen krijgen richten ze grote
schade aan.
Waar het op aankomt is te erkennen dat in het hart van ieder van ons licht en donker,
goedheid en slechtheid door elkaar heen lopen. En dat we allemaal het licht van Gods
Geest nodig hebben om te onderscheiden wat en wie het in ons voor het zeggen hebben.
Want er zijn niet alleen donkere dingen. Er zijn ook vruchten van de Geest: liefde en
vreugde, vrede en geduld, goedheid en geloof. En de Geest is aan ieder van ons gegeven,
om deze vruchten voort te brengen.

We luisteren nu naar het lied: “Zolang er mensen zijn op aarde” van de CD : “Laat mij
maar zingen” van Huub Oosterhuis.
Laten we samen bidden het gebed om de Geest uit de bundel “Medemens” van Kerk in
Actie.
Onze God, wij bidden om uw Geest
om haar zicht,
zodat wij scherper zien hoe U ons uw liefde toont,
ook in mensen waarvan wij dit nooit zouden verwachten.
Om haar te horen,
zodat wij beter verstaan hoe U ons op liefde aanspreekt,
ook op plaatsen die wij daar nooit voor zouden kiezen.
Onze God, wij bidden om uw Geest.
om haar inzicht,
zodat wij in fouten van anderen fouten van onszelf herkennen.
Om haar mildheid,
zodat wij met humor kunnen buigen wat bij heftigheid zou breken.
Om haar wijsheid,
zodat wij zwijgen als ons spreken anderen zou schaden.
Om haar moed.
Zodat wij spreken als ons zwijgen anderen zou schaden.
Onze God, wij bidden om uw Geest.
Laat ons onze handen lenen als handelen nodig is.
Stuur ons op pad als uw liefde onze voeten nodig heeft.
Leer ons woorden spreken die uw Geest ons ingeeft.
Leer ons in daden te beamen wat uw woord ons meegeeft.
Onze God, zo bidden wij om uw Geest. Amen.
Tot slot luisteren we naar de cd van Het Groot Nationaal Strijkorkest o.l.v. Bert Moll .
Zij voeren uit “Geprezen zij de Heer”, gearrangeerd door Andre de Jager.

