
Fonteinkerk, 25 oktober 2020 
Lezingen: Nehemia 7:72b-8:3, 9-18 en Mattheüs 22:36-40 
 
Welke dingen raken ons diep, wat maakt ons ontroerd? Het kan van alles zijn. Jaren geleden 
was ik met een stel vrienden een paar dagen in Gent. We bewonderden de stad en bezochten 
een paar culturele activiteiten. Na een mooi concert in een van de vele kerken liepen we op 
een avond over een plein. Op dat moment begonnen ALLE kerkklokken van de stad te luiden. 
Het duurde wel een kwartier en het was een oorverdovend kabaal. Ergens in die chaos van 
klanken en trillingen voelde ik mij opeens diep ontroerd, alsof ik even van de aarde werd 
weggetild en helemaal één werd met dat hemelse concert. 
 
Toen onze pleegzoon vijf jaar was, gingen we naar Zwitserland op vakantie. Op een dag 
zouden we een wandeling gaan maken, maar dat viel in het water omdat het de hele dag fors 
bleef regenen. We zaten in het hotel aan een tafel wat spelletjes te doen. Een andere hotelgast, 
een oudere man, zat aan onze tafel koffie te drinken. Opeens zei onze pleegzoon, uit het niets: 
“Meneer, jij bent lief!” Dat raakte die man enorm; hij zei: “Dat is al minstens 20 jaar niet 
meer tegen mij gezegd…” Toen waren wij weer ontroerd, omdat hij zo ontroerd was. 
 
In de 18e eeuw leefde in Hanipol, een stadje in wat nu Oekraïne heet, de chassidische rabbijn 
Sussja. Rabbi Sussja was een wonderlijke man. Hij was de enige leerling die de leer van zijn 
leermeester, de grote maggid, niet kon doorgeven. Dat kwam doordat hij niet één voordracht 
van zijn leermeester had uitgehoord. Aan het begin van zijn voordracht, als de maggid het 
schriftgedeelte las dat hij wilde uitleggen, begon hij altijd met de schriftwoorden “En God 
sprak...” Nauwelijks had hij deze onmetelijke woorden uitgesproken of het werd rabbbi Sussja 
te machtig en hij geraakte geheel buiten zichzelf. Dan moesten ze hem naar het houthok 
brengen. Daar hoorden ze hem op de wanden slaan en huilend roepen: “En God sprak...! En 
God sprak...!” Wàt God sprak heeft rabbi Sussja nooit uit de mond van de grote maggid 
vernomen, alleen dàt God sprak. Dat ontroerde hem tot in het diepst van zijn ziel… 
 
“Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde.” 
Ook in de lezing van vandaag komen we ontroerde mensen tegen. De Bijbelboeken Ezra en 
Nehemia gaan over de terugkeer van de Joodse bevolking uit de ballingschap in Babylon. Het 
rijk van de Babyloniërs is gevallen; er zitten nu Meden en Perzen op de troon. De Perzische 
heerser Artaxerxes geeft toestemming aan Nehemia om de stad Jeruzalem en de tempel weer 
op te bouwen. Onder leiding van Nehemia als landvoogd en Ezra als priester bouwen de 
Joden hun geliefde stad en hun heilige tempel weer op. Als alles klaar is, volgt dat bijzondere 
moment dat Ezra de wet van Mozes voorleest aan het volk. Want de muren staan weer over-
eind en de daken zijn geplaatst, maar nu moet de bezieling weer terug, in de tempel en in de 
stad. Israël begint aan een nieuwe fase, een nieuw leven, en dan zijn fraaie gebouwen niet 
voldoende. Het volk kan pas weer leven als het woord van de Heer weer tot leven komt. 
 
Bij het horen van die woorden barst het volk in tranen uit, en dat laat zien hoe complex, hoe 
ingewikkeld ontroering is. Er zit vreugde in, grote blijdschap om het aanhoren van die oude, 
heilige woorden. Dit is hun taal, dit is hun leefregel, dit is hun identiteit! Tientallen jaren 
zaten ze in ballingschap, ver van huis en haard, vervreemd van hun land en hun Joodse manier 
van leven. En nu zijn ze weer thuis, mogen ze weer leven zoals ze dat graag willen, mogen ze 
hun God weer dienen zoals het hoort. Grote vreugde om dit nieuwe begin! Maar in die blijd-
schap komt ook het verdriet naar boven: alle pijn van het leven als vreemdeling in ‘n vreemd, 
vijandig land, alle moeite om aangepast en onopvallend te moeten bestaan, alle heimwee en 
gemis. In tranen van ontroering gaan vreugde en pijn altijd samen.  



Als over enkele maanden de coronacrisis voorbij zal zijn, en wij elkaar weer mogen aanraken 
en omhelzen, dan zal de ontroering groot zijn. En ook dan zullen blijdschap om het nieuwe 
begin en pijn vanwege de doorstane zorgen en moeiten hand in hand gaan.  
 
In het verhaal van Nehemia proberen de Joden de nadruk op de vreugde te leggen: ze gaan 
eten en drinken en feestvieren. En ze ontdekken dat er voorschriften zijn voor die zevende 
maand waarin ze zijn aanbeland. De wet van Mozes zegt dat in de zevende maand van het jaar 
het Loofhuttenfeest moet worden gevierd. Dat is het feest waarin wordt stilgestaan bij de 
lange woestijnreis naar het beloofde land, de reis waarbij het volk nog geen huizen bezat en 
voortdurend onderweg moest zijn. Daar zit iets wrangs in: het volk, zojuist teruggekeerd uit 
de vervreemding van de ballingschap, uit een situatie van niet thuis, niet zichzelf mogen zijn, 
gaat nu een feest vieren van zwervend onderweg zijn, van leven zonder vaste thuisplek. En er 
is niemand die opstaat en zegt: “Dit is een prachtig feest, maar laten we het volgend jaar maar 
eens vieren. Eerst thuiskomen, eerst het gevoel van “thuis zijn” laten indalen.” Integendeel: 
we lezen dat het Loofhuttenfeest uitbundig wordt gevierd: “De feestvreugde was groot.” Is dat 
niet een beetje ongerijmd? 
 
Het rijmt weer als we kijken naar de kern van het Loofhuttenfeest. De nadruk ligt bij dit feest 
niet op de ontberingen van de reis of het gevoel van zwervers zijn, maar op de dankbaarheid: 
God heeft ons veilig thuisgebracht, Hij was bij ons en zorgde voor ons tijdens die eindeloze 
woestijntocht, en Hij wees ons de weg naar het land dat Hij voor ons had uitgekozen. En ze 
hebben dat ongetwijfeld gekoppeld aan hun ervaringen in Babylon: we waren ver van ons 
land en van onszelf verwijderd, maar God heeft ons geholpen om de ballingschap te door-
staan, en Hij wist dat Hij ons op een dag weer naar Jeruzalem zou brengen! De dankbaarheid 
van het Loofhuttenfeest kon samenvallen met de dank voor de terugkeer uit de ballingschap. 
 
In zekere zin is ook onze tijd een tijd van ballingschap, van vreemdelingschap. Door de 
coronacrisis raken wij vervreemd van onze normale manier van doen: we mogen elkaar niet 
meer aanraken en liever niet meer ontmoeten, we mogen niet meer zingen en juichen en ook 
liever geen feesten meer vieren. We kunnen niet meer zorgeloos onszelf zijn, we kunnen ons 
niet meer “thuis” voelen zoals we dat gewend waren. Het voelt soms als een lange woestijn-
reis. We worden er onzeker van, we ervaren opnieuw onze kwetsbaarheid en behoefte aan 
bescherming. Waar moeten we het nu van hebben, waar zal onze hulp vandaan komen? 
 
Met enige jaloezie kijk ik dan naar dat volk dat van ontroering in tranen uitbarst bij het horen 
van de wet. Aan het einde van het Loofhuttenfeest komt de feestdag van de “Vreugde der 
Wet”, een feestdag die de Joden nog elk jaar vieren. In feestelijke uitbundigheid dansen ze 
door de synagoge, met een wetsrol in de armen. Zó de wet kunnen vieren, zó de wet kunnen 
ervaren als bron van inspiratie en bron van leven, - dat is ons als calvinisten vreemd! Maar 
zou de wijsheid van rabbi Sussja ons kunnen helpen? Achter al die afzonderlijke woorden zit 
het besef dat God spréékt, dat Hij ons aanspreekt en roept. Dat betekent dat Hij er is, en met 
ons meegaat, in al onze verwarring, in al onze eenzaamheid, in al onze honger en dorst naar 
werkelijk leven. “En God sprak!” In zijn woorden en in het leven van Jezus laat God merken 
dat Hij zich ons lot aantrekt, dat Hij ons omhoog wil trekken naar zijn licht, zijn waarheid. 
God sprak, en spreekt nog steeds. 
 
Jezus zelf vat al die duizenden woorden samen in twee geboden: God liefhebben en je naaste 
liefhebben. Leven op het fundament van de liefde: daar komt het allemaal op neer. Daar valt 
heel veel over te zeggen, want het is de basis van ons bestaan. Maar ik wijs vandaag op één 
aspect. We zouden wel eens wat vaker “jij bent lief” tegen elkaar kunnen zeggen: “Jij bent 



belangrijk voor mij, wat fijn dat jij deel uitmaakt van mijn bestaan.” Er zijn mensen die dat al 
20 jaar niet meer hebben horen zeggen. Je vervreemdt van jezelf als niemand dat meer tegen 
je zegt. Het voelt als thuiskomen, als iemand aan jou laat merken: “Wat fijn dat jij er bent, 
jouw aanwezigheid doet ertoe, is waardevol.” Juist in een tijd van crisis is het fijn om af en 
toe eens te horen: “We denken aan je, want we zijn blij met je.”  
 
En dan een vraag tot besluit: hoe vaak zou God dat eigenlijk te horen krijgen? “Wat fijn dat U 
er voor mij bent, wat mooi dat U deel wilt uitmaken van mijn bestaan…” Zou dat ook voor 
God ontroerend zijn om te horen? 


