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Lieve mensen, 
 

 
 
1 We leven in een gebroken wereld. Daarmee kunnen we behoorlijk in 

onze maag zitten. Het journaal brengt ons steevast slecht nieuws. We zien 
bijvoorbeeld weerzinwekkende taferelen uit Afghanistan (zoals dia 1): 

vluchtende mensen, gewapende Talibanstrijders. En we houden ons hart 
vast: hoe zal het verder gaan? Of wij lijden dichter bij huis aan zaken die 

ons pijn en verdriet kunnen doen: een conflict met een familielid of 
collega, een burn-out, een ziekte, een overlijden. Alles schokt. Alles 

neemt je gedachten totaal in beslag. Hoe ga je daarmee om? Hoe kom je 
uit die mallemolen van het leven? 

 
2 Wij zijn de eersten niet die moeten opboksen tegen kwade machten 

en krachten. Alle tegenslagen en kwellingen lijken onlosmakelijk bij ons 

menselijk bestaan te horen. Lang geleden botste Jezus al met mensen die 
Hem mores wilden leren. Hij stuitte daarbij op haat en tegenstand. Zijn 

leven liep groot gevaar. Niet bepaald een klimaat om een feestje te 
vieren. Logisch dat hij zich wil schuilhouden en in het verborgene wil 

opereren. ‘Gaan jullie maar naar het Loofhuttenfeest’, zegt hij tegen zijn 
broers, ‘ik ga niet, want mijn tijd is nog niet rijp.’ 



 
3 Maar 4 dagen later al is zijn tijd wel rijp. Jezus gaat alsnog naar het 
Loofhuttenfeest (dia 2). Daar houdt hij onderricht in de tempel. Zijn 

onderwijs gaat door ook op het Joodse feest. De Judeeërs vieren in hun 

loofhutten dat God hun voorouders nabij was in de woestijn. Ze gedenken 
en herbeleven die geloofservaring van toen: midden in de woestijn met 

alle kommer en dorst wil God erbij zijn. Hij wijst ons de weg naar het 
Land van melk en honing. Om dat te voelen zitten ze opnieuw in tenten. 

En elk tent of hut heeft een opening naar Boven. Zo houden ze zicht op 
het Licht uit de Hemel. Zo blijven ze voelen dat er in elk donker toch weer 

nieuwe licht kan doorbreken: via Gods wonderen, via de Wet, via zijn 
levenslessen, de Tien Woorden. 

 
4 We ontmoeten Jezus vandaag als een soort Nieuwe Mozes, de 

leidsman ten leven. Hij is op dit Loofhuttenfeest met alle dreiging en 
spanning toch de leraar en rabbi bij uitstek. Hij onderwijst de mensen. Ze 

zijn verbluft. Geen opleiding, en toch zoveel wijsheid, zoveel levenskunst. 
Hoe kan dat? 

 

Jezus weet zich geroepen door God. Hij zegt: ’Wie ernaar streeft te doen 
wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mijzelf 

spreek.’ Jezus geeft lessen in de kunst van het goede leven met God en 
met elkaar. Met de liefde als uitgangspunt. En vanuit deze kern komen 

alle andere lessen en waarden van het Koninkrijk vanzelf tevoorschijn. 
Zoals deze: de sabbat is toch een dag bij uitstek om iemand te helpen en 

te bevrijden. Pas op met oordelen. Prik door alle schijn heen. Wees 
rechtvaardig. 

 
In de kerk willen we ons steeds weer laten bemoedigen en inspireren door 

deze en andere lessen van Jezus in levenskunst. Wat zijn ze nog actueel? 



Wat zijn ze toepasbaar in onze gebroken wereld! Misschien kunt u daar 
zelf wel een voorbeeld bij bedenken vanuit uw eigen situatie. 

 
5 Ik denk aan een bijzonder interview in dagblad Trouw met de 

directeur van Oikocredit, Eric Holterhues. Mij trof zijn wijsheid en 
levensvisie. Hij gaat elke morgen naar de mis in Utrecht. Dat is zijn yoga. 

En zijn motto is een levensles uit de kloosterorde van de kartuizers ‘Het 
kruis staat, de wereld draait door.’ (dia 3) Hij geeft er de volgende uitleg 

bij: ‘Dat motto van die kartuizers is een soort realiteit. We zijn tijdens het 
coronatijdperk meer dan ooit geconfronteerd met lijden. Dat lijden – 

gesymboliseerd door het kruis – is een gegeven, terwijl het leven gewoon 
doorgaat. Je kunt er vroeg of laat niet omheen. Het is maar beter dat je 

het accepteert en leert hoe je daarmee om moet gaan in plaats van het te 
ontkennen. Dat heb ook ik geleerd de afgelopen tijd.’ Tot zover het citaat. 

 
6 Gemeente, Jezus leert ons lessen in levenskunst, het gaat over het 

goede leven.  Iets daarvan probeerden we als beroepskrachten van ons 
cluster op papier weer te geven voor onze missie en visie. Op weg naar 

een Huis van Leven. Hoe zou ons fusiekerk er in de toekomst uit kunnen 

zien? We kwamen tot dit plaatje, hier in beeld (dia 4): 
 

Het kruis staat, 

de wereld draait.



 
 

Rond het nieuwe Huis van Leven komen alle kerkelijke aspecten en 

uitdagingen samen. Het Huis van Leven heeft dan ook verschillende 
leefkamers. Allemaal staan ze in het teken van het leven met God en het 

leven met elkaar. Elke kamer heeft weer een speciaal accent: leven 
vieren....etc. Zo zouden we samen het Jezuswoord ‘LEVEN’ handen en 

voeten kunnen geven en bouwen aan een huis waar het leven goed is. 
 

7 Lieve mensen, midden in de woestijn van het leven zitten ook wij bij 
wijze van spreken in onze eigen tent of loofhut. En midden in alle 

verwarring kunnen we kijken naar de opening boven ons hoofd, het licht 
dat ons vreugde geeft en bevrijdt. Jezus is dat Licht. Hij leert ons net als 

Mozes leefregels en levenslessen in de kunst om te leven met God, met 
elkaar en met jezelf. Het kruis staat, de wereld draait. Midden in ons  

weerbarstige bestaan mogen we met vallen en opstaan zicht houden op 
Gods liefde die ons met ons meegaat. Dat mysterie klinkt vandaag en elke 

kerkdienst weer opnieuw. Dat mysterie delen we vandaag in de maaltijd 

van de Heer. Brood en wijn, Jezus’ lichaam en bloed als tekenen van 
eeuwig leven voor u, voor jou en voor mij. 

 
Amen. 
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