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Op. Woord. Welkom, broeders en zusters weer in de ‘gewone ‘groene tijd door het jaar. U bent naar 
hier naar onze kerk gekomen op deze zondag. De dag des Heren. We vieren dan de verrijzenis van de 
Heer en daarom is dit een heilige dag. Zo kennen andere religies ook hun   heilige dag de Joden de 
sabbat – zaterdag en de Moslims de vrijdag. Wat betekent het zo’n dag voor God; een rustdag een 
vrije dag. Een dag voor bezinning, tijd voor gebed, voor God, elkaar, jezelf. Is dat nog zo ? En welke 
zin en inhoud geeft Jezus er dan aan ? Over die waarde en invulling gaat het vandaag. De dag die de 
Heer heeft gemaakt en gegeven. Laten we Hem vieren verheugd en naar Hem luisteren wat Hij te 
zeggen heeft voor ons leven van elke dag. 

 

Ik weet niet of U op de hoogte bent van allerlei wetten en hoe die regels en wetten tot stand komen. 
In de 2-e kamer gebeurt van alles en elke burger wordt geacht van dat alles op de hoogte te zijn. Je 
merkt het in ieder geval – soms heel praktisch – als je bijvoorbeeld met verkeersregels te maken 
krijgt.. dus ook als het niet uitkomt, je hebt je eraan te houden… 

Hoe zit dat met God ? Hij geeft ook Zijn wet. Het derde van die tien geboden is: houd je aan de 
sabbat. Waarom is dat zo wezenlijk ? Zo belangrijk dat het in een gebod ons wordt voorgehouden ?  

Daar gaat niets van af. Maar het accent wordt anders gelegd. Het is niet zozeer de plicht en het 
morele karakter dat centraal staat ( omdat het moet.. ! ) maar omdat het in ons eigenbelang is en ons 
weldoet. Het recreëren is wat God zelf doet na al zijn scheppingswerk. Hij neemt rust en de tijd een 
‘vrije ‘dag om zijn werk te overzien, te bezien en uit te rusten. Wanneer wij dat ook doen lijken wij 
dus op God. Als Hij dat doet – nodig heeft is het dan ook voor ons niet de bedoeling ? Wat we dan 
‘doen ‘is – wat zo vaak vergeten wordt – de Heer eren en Hem bedanken en dat helpt ons om beter – 
meer mens te worden. Als je alleen maar werkt ben je wel productief maar je put jezelf uit. Je haalt 
winst maar je geniet er niet van omdat je maar door gaat en door.. tot ja tot alles instort  ? 

Bezinning is dus heilzaam zelfs vanuit economisch standpunt en daarom is de sabbat zo’n zinvolle 
instelling. Je onthouden van werk maakt bewuster dat je mag werken en waaraan en waarom je 
werkt.. Het maakt bewust. Zo begint op vrijdagavond al de joodse sabbatviering. Alles wordt 
voorbereid en staat klaar als de eerste sterren verschijnen. Het luidt de ‘dag der dagen ‘in. Wij 
kennen ook de liturgische vooravond van een hoogfeest dat dan al ingezet word. Hoe staat Jezus 
hierin ? Hij wordt er op aangesproken en reageert er op zijn eigen wijze op: open en vrij eerlijk en 
glashelder. Hij staat niet stil bij het wettisch kader als zodanig maar bij het vruchtbare effect ervan: 
de mens is er niet voor de sabbat maar de sabbat voor de mens. Hij draait het dus om. Jezus wijst 
letterlijk op de kwaliteit en de kern waar het werkelijk om gaat omdat het mensen betreft en hun 
welzijn. Zijn antwoord en houding dwingt zijn tegenstrevers tot stellingname en handelen. Het zet 
kwaad bloed en hier al besluiten ze Jezus uit de weg te ruimen. Al aan het begin van het evangelie 
blijkt dat dat licht van God niet doorbreekt bij hen die niet willen luisteren en zelf verdord, verlamd 
zijn. De betekenis en viering van de sabbat wordt aangegrepen en aanleiding en of het dan gaat om 
aren plukken of een genezing het resultaat is hetzelfde. 

Voor ons lijkt het me ook van belang om de zin en samenhang te zien wat wij doen, ons werk en 
leven in het licht van deze gebeurtenissen. Ook in onze wereld en maatschappij is er een verharding 
gaande als het er om gaat wat er allemaal moet of zou moeten. En dat wie het meest ‘geweld ‘ 
gebruikt alles kan opleggen.. lijkt wel. Dan ‘moet ‘je niets als je overtuigd kunt participeren aan Gods 
‘vrijheid om de rustdag met vreugde te vieren. Je onttrekt je niet aan de rest; de rest mist de echte 
aansluiting. Omgedraaid dus ! En dat is weldadig. 



De sabbat- zondag zal die ooit een cultureel- religieus erfgoed worden ? Als je ervoor moet vechten 
om ‘op adem te mogen komen ‘en er bescherming nodig is is dat een goede zaak. Sabbat betekent 
letterlijk: stoppen – ophouden met en sjeva- zeven speelt daar een rol. De 7-e dag. Het is iets om te 
koesteren en be- leven. Jezus doet dat ook door juist op de sabbat zegen te brengen, heil en 
genezing. Hij maakt vrij van alles wat knelt, onvrij maakt om de waardigheid van de mens als 
hoogtepunt, hoogste punt van de schepping te garanderen en te waarborgen. Want het beeld van 
God- zijn vraagt erom precies hierdoor tot jezelf te komen en Hij weet dat als geen ander. 

Jezus staat niet boven de wet. Integendeel; Hij heeft die zelf gemaakt. Hij is de wet in persoon en het 
gaat om de levende interpretatie die Hij eraan geeft. En dan in het feitelijk handelen wordt het 
verschil pijnlijk duidelijk en zichtbaar. Zelfs goed doen wordt kritisch afgedaan en daardoor wordt de 
Heer tot in zijn ziel geraakt: toornig en bedroefd wordt Hij tegelijk. 

Het is op de sabbat dag dat de Heer verrijst opstaat uit de dood. Om te her- leven een nieuw leven te 
leven dat alleen met God vandoen heeft. Het is voor ons de dag van de zondagse eucharistie. De 
ontmoeting met de Heer die ons tot leven wekt. Tot nieuwe mensen maakt. Hou zo je wekelijkse 
‘sabbatical ‘. Het is een kunst zondag als zodanig te vieren en vraagt aandacht om dit je eigen te 
maken maar het is alles waard zoals je je na een verkwikte regulier sabbatverlof kunt voelen.. ! 

Bidden we , vragen wij dat zijn licht ons mag verlichten, inlichten. Een openbarend licht ( 2-e lezing ) 
dat ons open maakt en houd om niet verdord, verstard te raken vanuit een verblinde hardheid. Vier 
de zondag, de sabbat de dag van de Heer. De dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Laat ons 
hem loven en danken verheugd dat wij leven. ( vert. Oosterhuis dit is de dag )  

Amen. 


