
Fonteinkerk, 12 september 2021 

Lezingen: Nehemia 7:72b-8:3, 9-18 

 

“Zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zal zeggen wie ú bent.” Een oud gezegde, dat in alle 

Europese talen schijnt voor te komen. We zouden er vandaag een moderne variant op kunnen 

maken: “Zeg mij welke activiteiten u na een crisis het eerst onderneemt, en ik zal zeggen wie 

u bent!” Een paar maanden geleden heb ik jullie verteld over het gemopper van de filosofe 

Joke Hermsen. Toen de terrassen weer open gingen, had zij zich gestoord aan de uitbundige 

reacties op de social media. Talloos veel foto’s van glazen schuimend bier, met onderschriften 

als: “Eindelijk mogen we weer! We zijn eindelijk weer vrij!” Waarbij Hermsen zich afvroeg: 

“Is dit nu het vrijheidsideaal van de westerse mens: een onbelemmerde, gezamenlijke 

alcoholconsumptie?” Zeg mij wat u gaat doen na de crisis, en ik zal zeggen wie u bent… 

In Denemarken, waar alle coronaregels opgeheven zijn, schrijft een journalist: “Op het 

moment dat de muziek explodeert, dat duizenden armen de lucht ingaan en iedereen hetzelfde 

liedje meezingt, voel ik wat ik anderhalf jaar heb gemist: het onbeschrijfelijke, heerlijke en 

vrije gevoel van het samen luisteren naar livemuziek zonder dat er ook maar iets is wat jou 

tegenhoudt.” Deze woorden sluiten naadloos aan bij de beelden die we in Nederland op het 

nieuws kunnen zien: duizenden mensen die enthousiast schreeuwen naar rondjes draaiende 

racewagentjes, die hartstochtelijk demonstreren omdat ze weer een festival willen bezoeken, 

die woedend opkomen voor hun vrijheid als individu zonder ook maar één woord te wijden 

aan hun verantwoordelijkheid voor het geheel van de samenleving. Soms wilde ik wel dat ik 

het allemaal met een neutrale blik, zonder te oordelen zou kunnen gadeslaan. Maar ik voel 

steeds vaker een soort van zwaarmoedig pessimisme. Zijn dit nou de hoogste waarden waar 

wij als Nederlanders naar streven? Onbelemmerd van je individuele vrijheid genieten, uit je 

dak gaan bij massale samenkomsten, feestvieren: konden we niets beters bedenken? Als dit 

inderdaad het Nederland van vandaag en van morgen is, dan zou ik zeggen: “Geef mijn portie 

dan maar aan Fikkie.”  

 

De Bijbelboeken Ezra en Nehemia gaan over de terugkeer van het Joodse volk uit de balling-

schap 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 overeind 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. 

 

Het wordt allemaal met een grote vanzelfsprekendheid verteld. Iedereen snapt dat dit moet 

gebeuren. Dit ritueel bevestigt dat zij allen Joden zijn, met een gedeelde geschiedenis, en met 

de wet van Mozes als onbetwist fundament. Bij het horen van die oude woorden barst het volk 

in tranen uit. Dit herkennen ze, dit raakt hen allemaal. 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 het is méér dan vreugde: in de blijdschap komt ook het verdriet naar 

boven: alle pijn van het leven als vreemdeling in een 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.  



 

Een gemakzuchtige vergelijking ligt nu voor de hand: wat waren die Joden toch vrome, God-

vrezende mensen, en wat zijn wij dan, vergeleken met hen, oppervlakkige, verwende genot-

zoekers! Die vergelijking is niet eerlijk, en zó gemakkelijk wil ik mij niet ervan afmaken. 

Maar ik kan het niet laten om met enige jaloezie te kijken naar dat volk dat van ontroering in 

tranen uitbarst bij het horen van de wet. De jaloezie gaat dan niet over het luisteren naar de 

wet of het daarop volgende rituele feestvieren. Ook wij luisteren in de kerk nog altijd naar de 

woorden van de Bijbel, en we hebben mooie rituelen om ons geloof te versterken. Wat wij 

missen in deze moderne samenleving, is dat krachtige besef van identiteit: “Dit zijn we, dit is 

onze taal, dit is onze manier van leven!” We zijn in de afgelopen decennia van individuali-

sering en fragmentarisering steeds meer gevoel van saamhorigheid kwijtgeraakt. Nederland is 

in religieus, politiek en etnisch opzicht zó verdeeld en versplinterd geraakt, dat zelfs de crisis 

ons niet tot grotere eenheid heeft kunnen brengen. We zijn een in zichzelf verdeeld huis 

geworden, en dat gaat ons een keer opbreken. En daarom lees ik met een gevoel van jaloezie 

die woorden uit Nehemia: “Wat een rijkdom, als je met elkaar zó sterk kunt weten en voelen 

wie je bent, waar je voor staat, en wat je verwachtingen zijn…” 

 

Door het luisteren naar de wet ontdekken de Joden dat er voorschriften zijn voor die zevende 

maand waarin ze zijn aanbeland. Blijkbaar waren ze dat vergeten, omdat ze tijdens hun 

ballingschap geen godsdienstige feesten mochten vieren. 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 dan wordt dat feest van “niet thuis zijn” ook nog eens uitbundig 

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. 

Bovendien laat het Loofhuttenfeest iets doorschemeren van een besef dat óók kenmerkend is 

voor het Jodendom (en voor het latere christendom): “We zijn nog niet wèrkelijk thuis. Ook 

ons tehuis van nu is maar een pleisterplaats, een tijdelijk rustpunt op de reis van het bestaan. 

We zijn nog altijd onderweg, omdat we hopen op een andere, een betere wereld.” Tot op de 

dag van vandaag zeggen gelovige Joden tijdens het Pesachfeest, óók als ze al in Jeruzalem 

wonen: “Volgend jaar vieren wij dit feest in Jeruzalem!!”  

 

De coronacrisis heeft vele zekerheden aan het wankelen gebracht; door de coronacrisis zijn 

we vervreemd geraakt van onze normale manier van doen. Ik hoop dat bij ons allen het besef 

is gegroeid dat ons geluk niet ligt in een zo snel mogelijke terugkeer naar onze “normale, 

oude” manier van leven, maar in een zwervend bestaan met een “Thuis” dat nog moet komen. 

En ik hoop dat wij onveranderd dóór zullen gaan met wat we al eeuwen doen: luisteren naar 

de woorden van God, woorden die ons naar de toekomst roepen, en vasthouden aan onze 



rituelen die ons weer de nabijheid van God te binnen brengen. Het is een leefwijze die heel 

kwetsbaar is geworden. In het boek (uit 2020) “Kerk in tijden van corona” wordt vastgesteld: 

“Toen mensen tijdens de lockdown allemaal aan huis gekluisterd waren, en streaming niet 

voor iedereen toegankelijk was of voldeed, bleek dat er geen enkele cultuur meer bestaat van 

huisliturgie, en ook een persoonlijk gebedsleven voor vele mensen onbekend is.”  

Wat wij hebben en doen in de kerk is dus kwetsbaar en kostbaar. Het staat allemaal op het 

punt van verdwijnen en alleen wij kunnen er continuïteit aan geven. Laten we er nog eens 

over nadenken, over ons persoonlijke belang bij die wereld van geloof en kerk. Het staat 

allemaal op het punt van verdwijnen, omdat we niet meer het gevoel hebben dat het echt bij 

onze identiteit hoort. Maar zonder kerk en geloof, - wie zijn we dan, en waar horen we dan 

bij, en bij wie komt onze ziel weer op adem? 

 

Ik vertel nog een keer het verhaal van rabbi Sussja. In de 18e eeuw leefde in Hanipol, een 

stadje in wat nu Oekraïne heet, de chassidische rabbijn Sussja. Rabbi Sussja was een wonder-

lijke 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 uit-

leggen, 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 wenend uitroepen: “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. 

Zeg mij wat u gaat doen na de crisis, en ik zal zeggen wie u bent… 


