
OVERDENKING 
 
Toen we bij elkaar zaten, een kamer vol ouders en een paar baby’s, op een warme 
avond in mei, hadden we het er met elkaar over waarom je als ouders kiest voor de 
doop van je kind, of en hoe vaak je vroeger als kind met je eigen ouders naar de 
kerk ging en hoe dat later is geworden en of je er tevreden over bent hoe het nu is. 
 
We constateerden dat er in onze tijd en in onze kerk een grote vrijheid is om daar 
zelf je weg in te vinden. Niemand verplicht je tot iets. Dat was vroeger wel anders en 
in sommige kerken is dat nog steeds wel anders. Het maakt ook dat veel mensen 
van buiten de kerk, de kerk in haar algemeenheid nog steeds hardnekkig blijven 
associëren met dwang, onvrijheid, allerlei regeltjes, met dat wat moet.  
 
Die vrijheid om zelf te bepalen wat je doet met kerkgang en met de manier waarop 
geloof gestalte krijgt in je eigen leven is zowel prettig als lastig. Want het kan ook 
fijn zijn als er een duidelijk kader is en jou wordt gezegd wat er van je wordt 
verwacht in plaats van dat je het allemaal zelf maar moet uitvinden en bepalen. 
 
Over de spanning tussen regels en vrijheid en de vraag naar wat er achter de regels 
zit gaat het Bijbelverhaal van vandaag. Er staat discussie over de vraag hoe om te 
gaan met de sabbat. Ons gesprek die avond vloeide eigenlijk vanzelf over in de 
evangelieverhaal en ook weer terug. 
 
De farizeeën zijn er hier als de kippen bij als zij de leerlingen van Jezus menen 
kunnen te betrappen op een overtreding van de wet m.b.t. de sabbatsheiliging. Zie 
eens wat ze daar doen op de sabbat, iets wat niet geoorloofd is roepen ze. En even 
later in de synagoge lijken ze minder bezig te zijn met de inhoud van de eredienst als 
met het in de gaten houden van Jezus om te zien of hij daar misschien ook weer iets 
zal doen dat niet mag. In plaats van zich op die plek van bezinning te richten op de 
ontmoeting met God zijn ze op zoek naar de mogelijkheid hem te betrappen op een 
overtreding. Daarvoor zetten ze een mens die een handicap heeft in als middel. Over 
het ontheiligen van de sabbat gesproken… 
 
Jezus reageert op hun kritiek met de volgende uitspraak. Met het oog op de mens 
kreeg de sabbat het aanzijn zegt hij, niet de mens met het oog op de sabbat. In de 
NBV is dat een mooie oneliner geworden: De sabbat is er voor de mens en niet de 
mens voor de sabbat. Een zeer rake en ook enigszins provocerende uitspraak, die je 
nog breder kunt zien door het te betrekken op heel het geloof. Dan wordt het: het 
geloof is er voor de mens en niet de mens voor het geloof. 
 
Klinkt mooi, maar is het ook echt zo? Zijn wij er als mens dan niet om God te eren en 
te danken en te dienen? Op onze laatste vergadering van wat met een deftig woord 
de taakgroep eredienst heet werd de vraag gesteld wat eigenlijk het doel is van een 
eredienst. Welke behoefte vervult die, zo werd ons gevraagd en we deelden met 
elkaar waar wij ieder persoonlijk naar op zoek zijn als we naar de kerk gaan. Er ging 
die avond ook een boekje rond dat is uitgegeven door de landelijke kerk dat heet Tot 
Gods eer en dat geschreven is om gemeentes de helpen bij hun bezinning op de 



vraag wat we nu eigenlijk precies aan het doen zijn als we hier zondag aan zondag 
bij elkaar komen, wat de bedoeling van een eredienst.  
 
In de titel van het boekje klinkt al een bepaald antwoord door op die vraag naar het 
doel, dat meteen een soort uitleg is van dat woord eredienst: we komen bij elkaar 
om God te eren en te dienen. Dan zou het er dus vooral om gaan dat God zo goed 
mogelijk wordt geëerd, dat Zijn naam geheiligd wordt, Zijn wil geschiedde en ga zo 
maar door. Voor de farizeeërs in ons verhaal, mensen die het geloof zeer serieus 
nemen, staat Gods eer en Gods wil voorop en ze komen in het geweer tegen alles 
wat dat aan dreigt te tasten- ze zien het als hun plicht dat te beschermen.  
 
Op die enorme bekommernis om Gods eer reageert Jezus hier met de uitspraak dat 
de sabbat is ingesteld met het oog op de mens. Heel gedurfd om de mens zo 
centraal te stellen en zijn uitspraak zal een schok teweeg hebben gebracht. Gaat het 
in het geloof dan om wat wij mensen allemaal graag willen en en niet om God en 
wat Hij van mensen vraagt? Wordt God dan niet ondergeschikt gemaakt aan 
menselijke behoeftes? 
 
Maar wat is dan precies Gods eer? Wanneer wordt God geëerd? De Bijbel vertelt 
daar echt een heel bijzonder verhaal over. Ons wordt verteld over een God die de 
wereld geschapen heeft en vervolgens de mens die wereld aanbiedt als een 
geschenk. Uit puur plezier, zonder dat Hij daar iets voor terugvraagt. Vergelijk het 
met de geboorte van een kind. Dat er een mens ter wereld komt dient geen ander 
doel dan dat leven zelf en de vreugde die dat leven geeft. Het geschenk van het 
leven is op geen enkele manier terug te betalen. Het enige antwoord dat mogelijk is 
is dat het met de grootste eerbied wordt ontvangen. Weer dat woord eer… In het 
Hebreeuws en ook in het Grieks is er nog een andere betekenis van dat woord die er 
dicht tegenaan ligt: glans of heerlijkheid, denk aan ons woord glorie. 
 
Helaas, helaas is de godsdienst vaak voorgesteld als een manier om het geschenk 
toch terug te betalen, door mensen in te prenten dat ze verplicht zijn God 
voortdurend te eren en eeuwig dankbaar te zijn en zich schuldig te voelen. Maar dan 
maak je van God een wel heel benepen gever en van geloof een soort ruilhandel. 
Een hedendaagse christelijke filosoof, Caputo heet hij, heeft daar prachtige dingen 
over gezegd. Hij protesteert tegen deze aansporingen om te proberen ‘het geschenk 
terug te betalen door eindeloze hosanna’s de hemel in te sturen naar de Algoede 
Begunstiger die overal zijn naam op wil zien staan ’ en zegt daarover ‘Dat reduceert 
liturgische vieringen tot reclamespotjes, de hymnes tot jingles en de sabbat wordt 
gereserveerd voor de sponsor die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt.’ En hij houdt 
ons voor: ‘Als de wereld werkelijk een geschenk is mogen wij genieten van onze tijd 
op aarde.’ Juist in dat genieten eren we God en laten we zien dat we het geschenk 
op waarde schatten. 
 
Jullie willen graag dat je kinderen opgroeien in het geloof. Ik hoop dat als jullie hen 
vooral dat mee kunnen geven: wat een ongelooflijk wonder en een groot geschenk 
het leven is, dat hen dit leven uit liefde gegeven is en volop gegund wordt, door God 
en door jullie als ouders. En natuurlijk hoop je dat ze er ook iets goeds mee doen, 
maar dan uit plezier en in vrijheid en niet als een zware eis en voorwaarde vooraf.  



 
Ik denk dat dit het grote punt is dat Jezus maakt tegenover de farizeeërs die zo bang 
zijn dat de sabbat wordt ontheiligd en Gods eer te kort komt. Hij vraagt naar het 
doel van de sabbat. Het is een dag die de mens gegeven is om niet maar voort te 
jakkeren en door te leven maar er bij stil te kunnen staan hoe groot en 
adembenemend het geschenk van het leven is. Dus waarom niet juist die dag niet 
een korenaar door je handen laten gaan en het graan proeven op je tong? Dat is het 
eerste. Het tweede is dat het een dag is die is ingesteld om te beseffen dat wanneer 
mensen verkeren in omstandigheden die het heel moeilijk maken het leven als 
geschenk te ervaren, omdat er een wezenlijk tekort is, omdat ze arm zijn of ziek of 
onvrij of diep verdrietig of in de war, wij worden opgeroepen om te doen wat wij 
kunnen om dat tekort te verhelpen en het leven weer goed en heel te laten zijn, om 
het karakter van het geschenk, de glans, de heerlijkheid weer zichtbaar te maken.  
 
In de Bijbel komen de eer en glans en heerlijkheid van God en wat mensen 
verlangen en nodig hebben in dit leven heel dicht bij elkaar. Je kunt die twee nooit 
tegen elkaar uitspelen. De eerbied en de liefde voor God waartoe we worden 
uitgenodigd is ook de eerbied en de liefde voor de mens en omgekeerd. Het geloof is 
bedoeld om ons die eerbied en die liefde te vormen, ons daarin te oefenen, niet 
alleen op sabbat of zondag, maar elke dag van ons leven, opdat wij worden zoals wij 
bedoeld zijn: een mens geschapen naar Gods beeld, drager van zijn glans. 
 


