
“Als ge wilt, kunt ge de geboden onderhouden”, zegt de eerste lezing vandaag.  
Als ge wilt …! God neemt onze vrijheid en verantwoordelijkheid zeer ernstig. Hij roept ons op 
om te weten wat we in feite willen, wat we kiezen en om daar ook verantwoordelijkheid voor 
te nemen. Hij neemt ons daarmee méér serieus dan wij zelf vaak doen. Want we hebben 
gemakkelijk de neiging om onze verantwoordelijkheden te ontlopen en te vluchten. 
 
Er is in onze tijd weer belangstelling voor wat wel genoemd wordt ‘de weg naar binnen’, voor 
de weg naar je diepste innerlijk, waar je bent zoals je bent zonder de maskerades waar je 
achter schuilgaat. De vraag is hoe je daar bent en of je dat wil weten. Neem er de tijd en de 
rust voor, en vooral heb er de moed toe om in de stilte naar binnen te kijken. Wie ben ik 
eigenlijk? Wat zijn mijn beweegredenen? Waardoor laat ik mij voortdrijven? Het zijn geen 
gemakkelijke vragen. Het kan zijn dat je op een chaos in je binnenste stuit, op angsten, op 
vragen en schaamte waar je hard voor weg wilt lopen. Maar ga dan niet op de loop; probeer 
het uit te houden, zodat je leert weten wat er in je omgaat en wat je ermee doet. 
 
“Adam, waar ben je?” vraagt God. Maar Adam is naakt en durft niet achter de struiken te 
voorschijn te komen. Die Adam, dat bent u en ik. 
Toch moet Adam voor de dag komen. Er moet duidelijk worden hoe het met hem staat. Maar 
God roept hem niet tevoorschijn om hem vernederend te kijk te zetten. Nee, er wordt juist 
verteld hoe God met fijngevoelig respekt zijn schaamte bedekt. Bij Hem gaat waarheid altijd 
gepaard met genade, met barmhartigheid. Maar je wordt wel weer uitgenodigd om van nu af 
aan in waarheid te kiezen. Zó in armoede voor God te staan is niet vernederend. Het is de 
poort om tot echt leven te komen, voorbij aan alle schijn, en om de weldadigheid van je 
bestaan te ervaren. 
 
Daarom: “Als ge wilt, kunt ge de geboden onderhouden”. De geboden zijn niet bedoeld om 
je tot slaaf te maken. Voor God hoef je niet te kruipen. Kruipen doen we vaak voor mensen, 
voor mode’s, voor macht en haar maatstaven. Daarvan moeten we bevrijd worden om tot 
ons echte, eigen, leven te komen.  
 
In zijn eerste hoofdstuk spreekt de schrijver over de ‘vreze des Heren’. Hij noemt haar het 
begin en de voltooiing van de wijsheid. Hij bedoelt niet een slaafse vrees, hij bedoelt een 
eerbiedige huiver voor de bron van je bestaan, die ook in jezelf leidt tot respect en vreugde, 
ja tot feestelijkheid. Je gunt daarmee jezelf het respect dat God voor jou heeft. Het schenkt 
je de waardigheid van de vrije mens. 
 
De geboden van de Heer zijn zó nauw verbonden met de wortel van je eigen bestaan dat ze 
zijn als de navelstreng zonder welke je geen mens kunt worden. Het boek waaruit de lezing 
is genomen is ėėn hartstochtelijk pleidooi om deze wijsheid te zoeken. Leg je erop toe, zit 
haar als een speurder achterna, lig op de loer waar zij te vinden is. Het is hoogst urgent, 
want dáár alleen word je de mens die jij precies moet zijn; dáár alleen vind je je eigen, 
onvergankelijke, naam. 
Mensen raken tot tranens toe ontroerd wanneer ze dit weldadige geheim van hun leven 
ontdekken. 
 



Het wekt geen verbazing dat deze weldadigheid, eenmaal ervaren, zich vanzelf uitstrekt 
naar anderen. Wie de moed heeft gevonden zichzelf in waarheid te bezien en de 
barmhartigheid heeft ervaren waarmee God hem bekleedt, die beziet met dezelfde ogen de 
mens die zijn pad kruist. 
 
De vraag “Adam, waar ben je?” wordt gevolgd door de vraag “Kaïn, waar is je broer?”. Met 
welke blik kijk je hem aan? Welke ruimte geef je aan hem? Die ruimte overstijgt elke 
berekening. Wee u, als uw gerechtigheid niet groter is dan die van zifters en wegers. God 
rekent niet, zoals de zon niet rekent. Die schijn eenvoudigweg omdat ze zon is. Ze maakt 
geen onderscheid. Ze schijn over slechten en goeden. Het eigene van de evangelische 
liefde is dat ze zich niet laat bepalen door de mate waarin iets teruggedaan wordt. Een 
onafhankelijke, oorspronkelijke liefde. 
 
Jezus vat de geboden in hun kern samen: God beminnen met alles wat in je is en je naaste 
als jezelf. Dat is de kern. 
 
Soms slaat je de angst om het hart als je bedenkt hoeveel de mens in handen is gegeven. 
Die angst moeten we onder ogen zien. Ze is reëel en ze is niet nieuw. We moeten er niet 
voor weglopen. Jezus heeft in zijn leven zijn angst doorstaan. Hij heeft ze biddend beleefd 
voor het aangezicht van God. 
 
Paulus, die in de lezing van vandaag benadrukt dat het niet om onze wijsheid maar om 
Gods wijsheid gaat, vertelt vlak daarvoor dat hij zich zwak en angstig voelde. De angst 
onder ogen zien hoort bij ons bestaan, zoals de barensweeën bij de geboorte van een nieuw 
leven. Maar diezelfde Paulus getuigt er dikwijls van hoe hij, juist in het ervaren van zijn 
zwakheid, gemerkt heeft dat hij gedragen werd door de kracht van God. Wij zijn met onze 
vrijheid en eigen verantwoordelijkheid toch niet aan onszelf overgelaten. 
 
Wie de moed heeft de waarheid en de pijn in zichzelf toe te laten, die zal ervaren dat i de 
zwakheid juist de kracht van God aan het licht komt. Dat is de belofte van God, die wij in ons 
credo uitzingen. 


