
JOUW SCHEPPING – MIJN AARDSE HUIS 
 
KYRIE-GEBED 
 
Wij hier bijeen, 
niet echt bij elkaar, maar wel verbonden. 
Wij bidden: laat dit samenzijn ons tot zegen zijn. 
Jij, Levende God, wees hier aanwezig. 
 
Wij hier bijeen rond jouw woord, 
dat wij ons gesterkt weten 
ons huis bouwen 
als een huis van vrede. 
Jij, Levende God, wees hier aanwezig. 
 
Wij hier bijeen rond jouw naam, 
dat wij dit uur jouw naam mogen ervaren, 
dat je er bent, zoals je gezegd hebt. 
Jij, Levende God, wees hier aanwezig. 
 
 
Exodus 20: 1-6 
 
God sprak deze woorden: 
Ik ,de Levende, ben jullie God, die jullie heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. 
Jullie zullen naast mij geen andere goden hebben. 
Jullie zullen geen beelden maken van enig wezen, 
boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. 
Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer, 
want ik de Levende, jullie God, duld geen andere goden naast me. 
Wat ouders hebben misdaan reken ik toe aan hun kinderen, 
tot in het derde en vierde geslacht van hen die niet van mij willen weten. 
Maar mijn liefde gaat uit naar allen die van mij houden 
en mijn geboden koesteren, 
tot in het duizendste geslacht. 
 
 
Johannes 2:13-16 
 
Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 
Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, 
en ook de geldwisselaars die daar altijd zaten. 
Hij maakte een zweep van touw 
en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. 
Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, 
gooide hun tafels omver 
en riep tegen de duivenverkopers: 
‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 
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Ze zaten in de woestijn. Ze wisten niet zo goed de weg, ze wisten zich eigenlijk ook geen 
raad. Aan de voet van de berg Sinaï vinden ze een plek om op adem te komen. En dan 
klinkt daar de stem van God. God spreekt vanaf de Sinaï tien woorden. En zij daar, aan de 
voet van de berg, hebben ongetwijfeld gedacht aan die andere tien woorden, waarmee 
God tien plagen over Egypte uitriep. Tien woorden die de weg openden naar bevrijding 
uit het slavenhuis. En misschien dachten ze ook aan de tien woorden waarmee, ooit, in 
den beginne, God hemel en aarde had geschapen, de chaos had omgevormd tot 
mensenland. Ze moeten wel gedacht hebben: Als er tien woorden klinken uit de mond 
van God, dan gaat er wat gebeuren. 
Het spreken van God vanaf de Sinaï begint veelzeggend: God kondigt zich aan als een 
god van bevrijding: ‘Ik ben jullie God die jullie heeft weggeleid uit het slavenhuis van 
Egypte’. De woorden die daarna volgen en die we op jeugdige leeftijd uit het hoofd 
hebben geleerd en die we nooit zullen vergeten, zijn dus eerst en vooral gezegd als 
woorden van bevrijding. Ik heb ze, en u ongetwijfeld ook, ooit Tien Geboden horen 
noemen, alsof er een opdracht, een levenstaak op onze schouders werd gelegd. En alsof 
er streng gestraft zou worden als je die geboden niet zou onderhouden. Maar het zijn 
niet zozeer strenge geboden of voorschriften, eerst en voor al zijn het woorden. 
Woorden die de weg wijzen door het leven, zoals ze ooit aan mensen de weg hebben 
gewezen door de woestijn naar nieuw land, nieuwe mogelijkheden, weg uit slavernij of 
verslaving, hoe je ook wilt noemen. God presenteert zich vanaf de Sinaï niet als een 
strenge ouder, maar als een God van bevrijding. 
 
Iedere keer als God Tien Woorden spreekt, dan blijken die de weg te wijzen uit de chaos, 
uit het niet meer weten. Als we uit de chaos, waar en wanneer dan ook, willen komen, 
dan zijn de woorden van God onze gids. Zijn ze onze enige gids? Ja, daar is onze lezing uit 
het boek Exodus vandaag duidelijk in. Het wordt God uitdrukkelijk in de mond gelegd: ik 
duld geen andere goden naast mij. Andere woorden, andere goden wijzen niet de weg 
naar bevrijding. De weg naar bevrijding is niet zo vanzelfsprekend. Het verhaal van de 
Sinaï is daar ook heel eerlijk en duidelijk in. Want terwijl Mozes op weg is naar God om 
de in steen gehouwen woorden in ontvangst te nemen, geven de mensen aan de voet van 
de berg toch maar de voorkeur aan een god die je vast kunt houden, die blinkt als goud 
en zilver. Toch maar liever die dan een god die overal nergens is, wiens naam 
onuitsprekelijk is, die je niet kunt aanraken, beetpakken, waar je dus eigenlijk geen 
houvast aan lijkt te hebben. Dat verhaal van het gouden kalf is niet zomaar een verhaal 
uit lang vervlogen tijden, het is en blijft een actueel verhaal: wij zoeken zekerheid, 
houvast, we zien graag met eigen ogen. De Schrift probeert er ons van te overtuigen dat 
we beter de andere kant op kunnen kijken. Dat we ons vrijer moeten voelen, niet 
gevangen zitten in schijnbare zekerheden. Het is een levensles van eeuwen. En het is de 
wijsheid in de Schrift die ons dat steeds weer in allerlei verhalen voorhoudt. Kijk kritisch 
naar je leven, kijk wat voor jou echt belangrijk is, keer soms je leven om, zoek wat meer 
rust, meer stilte. Laat je agenda minder bepalen door wat je wordt opgedrongen, maar 
meer door wat  je eigen keuze is. Dat is de weg naar zinvol leven, naar bevrijding. Dat is 
een eigenzinnige weg, een weg die niet vast en zeker is, die niet altijd leuk is, soms door 
woestijn gaat, letterlijk of figuurlijk, die je soms ook het idee geeft dat je er alleen 



voorstaat. Toch is dat de weg, zegt de Schrift. En alleen zal je niet zijn. De naam van onze 
God luidt niet voor niets: ik zal er zijn, voor jullie, voor jou. 
 
De grote schoonmaak die Jezus in het evangelie van Johannes houdt in de tempel sluit 
precies aan bij het Sinaï-verhaal. Geen andere goden. De tempel is een plaats waar de 
aandacht in gebed uitgaat naar de Levende God. In de stilte van het gebed kan de ruimte 
ontstaan om aan te voelen wat je te doen staat. Soms kan de stilte die je bewust zoekt 
een pas-op-de-plaats zijn om even weer bij jezelf te komen. Het is een stilte die haaks 
staat op de drukte van het dagelijks leven, dus bijvoorbeeld ook op het rumoer van de 
marktkooplieden met hun zaken doen en geld verdienen. Je zou bij dat verhaal van Jezus 
kunnen zeggen: Jezus is woedend omdat het gouden kalf intussen al doorgedrongen is 
tot binnen in de tempel.  
 
De Tien Woorden van de Sinaï en alle woorden en verhalen en wijsheden uit de Schrift 
schilderen ons een visioen, een toekomstbeeld. Een visioen van een samenleving waar 
recht aan alle mensen wordt gedaan, waar vrede is voor alle mensen. Dat is een lange 
weg, dat weten we uit ervaring. En soms raakt ons geduld ook wel een beetje op. Dat 
koninkrijk van jou, komt daar nog wat van, bidt Gerard Reve. Dat vragen wij ons ook wel 
eens af. Daarom komen we ook op plekken als deze bijeen of, in deze dagen, proberen 
we verbinding te maken en te houden met de woorden van de Schrift. Omdat we willen 
blijven geloven dat ze de enige weg zijn naar bevrijding. Omdat we, om het zo maar te 
zeggen, ons huis, ons leven aan de hand van deze woorden willen inrichten. 
 
Dat valt niet altijd mee. Het boek Prediker is in de Schrift een boek dat vanuit die 
ervaring geschreven lijkt te zijn. Zo van: het is prachtig wat in de Schrift staat, maar 
soms vraag je je af of het ook echt waar is. Prediker gelooft erin. Ja, het zal waar zijn. 
Maar weet dat het een lange weg is. En dat er in je leven van alles gebeurt. Dat er ook 
woestijn zal zijn, goede tijden en ook slechte tijden.  
Misschien beleven velen van ons deze tijd wel als een slechte tijd. Sommigen voelen zich 
alleen, missen het natuurlijke vanzelfsprekende contact, al is het maar bijvoorbeeld hier 
op zondag na de dienst bij de koffie. Prediker leert ons: weet dat dit soort tijden ook bij 
het leven horen. Geniet van de mooie tijden die je gegeven worden. Houd goede moed 
als het minder goede tijden zijn. En laat je leiden, niet eerst en vooral door een drang 
naar eigenbelang en zelfbehoud, maar door het visioen dat ons gegeven is. Dat je huis, 
dat ons huis gebouwd mag zijn op tien woorden. Die, altijd weer, de weg hebben 
gewezen naar gerechtigheid en vrede. ‘Wie niet geeft om zelfbehoud, leven vindt hij 
honderdvoud’, zingt het lied uit Prediker. Het is als het ware de Tien Woorden in een 
notendop. 
 
 
Gerard Swüste 
 


