11e zondag van de zomer

Verkondiging zondag 28 augustus 2022
De Schutse, Uithoorn
ds. Joep Dubbink
Bijbelgedeelten: Deuteronium 24:17-22 – Lucas 14:1, 7-14
Gemeente van onze Heer,

Vanmorgen is het begrijpen van de bijbelteksten niet het probleem. Ze zijn allebei duidelijk, mogelijk
voor ons zelfs iets te duidelijk. Wat er geschreven staat ook te geloven en te gaan doen, dat is nog
wat anders. Daar zal het om gaan.
Neem Deuteronomium, een kind snapt dat. Je
oogst van wat je gezaaid hebt, en dat is OK.
Daar mag je van genieten. Maar je gaat niet tot
het randje. Letterlijk niet, je gaat niet tot de
rand van het veld, maar laat wat staan voor de
arme. Je stuurt niet op winstmaximalisatie
alléén, of op aandeelhoudersbelangen, maar op
het geheel van wat een bedrijf doet, dat
iedereen er van mee profiteert. Als anderen dat
ook doen, vrijwillig of door regels gestuurd, dan
komt dat goed.

Ruth leest aren achter de maaiers. Kees de Kort, 1934-2022

Je zorgt dat de behoeftige genoeg heeft. De klassieke voorbeelden die de tekst geeft zijn er drie: de
weduwe en de wees, kwetsbare groepen uit je eigen mensen. Daar zie je naar om. Je zorgt voor een
wees, omdat je beseft dat jou dat ook had kunnen overkomen, dat je ouders vroegtijdig overlijden –
er zijn er onder ons die daar verhalen over kunnen vertellen die zo bij Charles Dickens vandaan
konden komen, maar dan zonder de romantiek. Je beseft ook, dat je partner verliezen, de mens
naast je, iets is wat een mens kan overkomen; tegenwoordig hebben veel vrouwen gelukkig geleerd,
op eigen benen te staan, maar dan nog is het voor man of vrouw een ramp die je overkomt, en die
blijft: niet iemand vanzelfsprekend naast je, als steun en tegenover. Dat snappen we allemaal,
daarmee kunnen we ons verbinden. Voor zulke mensen laat je iets over, ga je niet op of over het
randje.
Veel lastiger is die nummer drie, de vreemdeling – of liever de eerste, hij staat irritant genoeg steeds
voorop ook. Ik lees dat dit niet voorkomt in de wetten van de culturen om Israël heen: zorg voor de
onbekende, de vreemdeling. Een vreemdeling is kwetsbaar: in eigen land, of liever, binnen je eigen
volk of stam heb je rechten, heb je een positie, ben je bekend bij naam en familie. Daar zorgen ze
voor je. Maar een vreemdeling, wat hebben wij met een vreemdeling te schaften?
Deze week speelde ‘Albergen’, en je kunt er best begrip voor hebben dat mensen zich overvallen
voelen. Maar als geboren Twentenaar schaamde ik me toen een van die demonstranten de oplossing
voor asielzoekers wel dacht te weten: ‘Ksst, wegwezen!’ Alsof het zwerfhonden zijn die je van je erf
jaagt. Als ik probeer niet meteen te oordelen maar dat te begrijpen, zie ik een gevoel van bedreigd
worden in je rustige bestaan, ok, maar ook een gebrek aan inlevingsvermogen. Dat het jou óók zou
kunnen overkomen dat je je huis en je land kwijtraakt, dat komt niet in je op. Precies daarom zegt de
schrijver van Deuteronomium erbij: bedenk, dat je zelf slaaf bent geweest in het land Egypte. Met
andere woorden: je verbeeldt je wel iets, maar je bent net zo iemand als die vluchteling, je hebt dat
immers meegemaakt.
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Maar is dat wel zo? Wij hebben dat niet meegemaakt, vluchten of armoede. Nou ja, ouderen onder
ons kunnen zich nog de ellende van de oorlog herinneren, enkelen zijn misschien nog verdreven door
de watersnood, maar dat gevoel van op de vlucht moeten kennen wij over het algemeen niet.
Maar de mensen die als eersten dit boek Deuteronomium lazen, die ook niet! Die zijn helemaal geen slaaf
geweest. Dit is een boek van eeuwen na Mozes, een
nieuwe poging om mensen nou eindelijk eens die wet
van God te laten onderhouden. Dat ‘jullie zijn zelf slaaf
geweest’ is niet letterlijk zo. Maar het is wel waar: dit is
je verleden! Het is net zoiets als die woorden bij de
Pesachviering, de Sedermaaltijd: vier dit feest van de
Uittocht, alsof je zelf uit Egypte uittrok. Hoe gesetteld je
ook bent, hoe goed je het ook voor elkaar hebt, vergeet
nooit je roots, als mens, als gemeenschap: dat dit niet je
eigen prestatie is. Dat is iets geestelijk, iets wat met je geloof te maken heeft. Je bent hier geboren, in
dit land, in deze tijd, maar dat had evengoed anders kunnen zijn.
Je kunt dat leren van een bijbeltekst, je kunt dat ook leren van een cabaretier, de profeten van nu
soms. Pieter Derks gisteravond, die zich voorstelde dat wij onze westkust niet meer konden verdedigen tegen het water, en klimaatvluchtelingen zouden worden, en waar we dan terecht zouden
kunnen, dat is het precies, die omkering. Als je je dat kunt voorstellen, dan maakt dat verschil in je
houding. Ook jij had in Syrië, in Jemen, in Afghanistan of in Oekraïne weg gebombardeerd kunnen
zijn uit je huis. En dan? Ergens anders, overgeleverd aan de gunst van anderen, nog steeds.
Tussen alle crises van dit jaar is de asielcrisis het meest schrijnend. Dat we het nu al weken niet voor
elkaar krijgen om mensen het absolute minimum te bieden van een menswaardig bestaan. Je kind
verliezen in een sporthal, zonder enige privacy, zonder nazorg… Geen woorden voor.
***
Jezus is ook makkelijk te volgen. Hij zet ons aan tot bescheidenheid, niet voor jezelf meer willen
hebben dan je toekomt. Bescheidenheid is een onderschatte deugd in onze maatschappij. Jezelf
verkopen, je talenten of vermeende talenten breed uitmeten, is een nationale sport. Ik verbaas me
er al jaren over, dat zoveel mensen ‘leiderschap’ willen beoefenen, of ‘influencer’ willen zijn met
volgelingen, willen ‘zenden’, een boodschap hebben voor anderen – maar er moeten toch ook
mensen geleid worden, en volgen? Kerken en christelijke organisatie doen dat niks minder, ook daar
legio cursussen ‘geestelijk of christelijk leiderschap’, maar nooit kom ik eens een cursus tegen voor
‘christelijke volgelingen’. Daar valt in maatschappij en kerk nog wel iets te winnen.
Maar pas op. Bescheidenheid kan ook een houding zijn. Je kunt heel arrogant bescheiden zijn, en dan
denk ik niet alleen aan die monnik die zo trots was dat ‘ie verkozen was tot de meest bescheiden
monnik van het klooster… Er is ook een houding van ‘let maar niet op mij, ik doe er toch niet doe’, en
als er dan niet op je gelet wordt, ja, dan voel je je bezeerd en gepasseerd. Want niet altijd komt er
iemand langs, die je dan wel de eer geeft van de eerste plaatsen.
En bovendien, ik denk dat je die uitspraak over ‘jezelf vernederen’ ook weer op z’n kop moet zetten.
Er zijn mensen met een groot ego voor wie dat een prima advies is: ‘Effe dimmen’; er zijn er ook die
dat juist niet moeten doen, die hun licht sowieso al onder de korenmaat steken (ook een bijbelse
uitdrukking) en die juist uit hun schulp mogen komen, in het licht mogen gaan staan. Die de boodschap mogen horen dat ze er allang toe doen voor God, en hun plekje mogen innemen. Want ik kan
me niet voorstellen dat Jezus graag ziet dat mensen gemaakt bescheiden doen, zich kleiner maken
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dan ze zijn. Dus straks als we hier de kring gaan vormen, dan hoop ik waarachtig dat er ook mensen
zijn die hier op het podium komen staan, en die ‘eerste plaatsen’ – wat dat dan ook mag zijn – gaan
innemen, en dan niet bang zijn dat anderen hen daarop aankijken!
Misschien is dat wel de echte les van dit gedeelte, dat het daar uiteindelijk niet om draait. Het draait
niet om jou, of om mij, het draait überhaupt niet om eerste of laatste plaatsen, zolang het maar feest
wordt en iedereen een plaats krijgt aan de tafel!
***
Met alle zorgen die we hebben, alle crises waarin we als wereld momenteel verkeren, vijf, zes, ik ben
de tel kwijt – vieren wij hier de maaltijd van de Heer. We geloven dat dat ertoe doet, dat we dat
nodig hebben. Wij, die allemaal wel een ontbijt achter de knopen hebben en straks koffie en lunch,
hebben wij dat stukje brood, dat slokje wijn of druivensap nodig? Ja! Om weer te weten dat we
ontvangende, afhankelijke mensen zijn, die niet selfsupporting zijn maar elkaar en de liefde van God
nodig hebben, en daarvan is dat een teken. En om het geloof vast te houden dat dat kan, samen met
mensen die vast heel verschillende levens hebben gehad, verschillende overtuigingen hebben, toch
in één kring. Een open kring, waar je zomaar bij aan kunt schuiven. ‘Breken en delen, zijn wat niet
kan, doen wat ondenkbaar is’ dicht Huub Oosterhuis (NLB 276:3). Dat is het wel ongeveer.
Maar nog één ding, om voorgoed af te leren dat het om onze goede werken gaat, en onze goede
bedoelingen. Die vergeten schoof, uit Deuteronomium. Je mag de vergeten schoof die je achterliet
op het veld, niet ophalen, dat ligt in de lijn van die andere geboden, de rand van je veld niet afmaaien
en zo. Alleen, die schoof vergeten, dat is niet iets dat je kunt doen. Probeer maar eens, iets bewust te
vergeten. Je kunt natuurlijk een schoof expres achterlaten voor de armen, maar dat telt niet, da’s
geen vergeten. Welnu, zeggen de rabbijnen, dat is wat dit gebod ons wil leren: dat het vervullen van
de wet, de Thora, niet je eigen prestatie is waar je prat op kunt gaan, maar je geschonken moet
worden…
Zo gaan we aan de maaltijd van de Heer. Amen.
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