
Achttiende zondag nr Trinitrtis
Ncgcntlcndc nr Pinhdctcn (in hcl lclco vln Shncbd Tonh)

BIJ SIMCHAT TORAH EN SOEKOT

rcItein:
Kom, Vrcugde, laat jc drinkcn!
Kom, Vrcugdc, smaak zo zo€t
dat ik wcl dansen moct!
Kom, Vrcugd€, laat jc drinken
dat ik wel dans€n moct!

l. Dc vrcugde, dic hct hart vcrwarmt
wordt als Gods licfstc woord omarmd,
ontsluicrt om hct lcvcn.
Dc bruiloft van zijn woord cn wct
hecft ons tot danscn &angEzct,
dc vollc maat Scscvcn!

2. Wij putten uit de adem Gods.
Wij drinkcn watcr uit de rots
Seknicld aan lcvcnd water,
co zicn - wcerspicgcld naar Zijn beeld -
hoe Cods gcnadc mcnsen hcelt
en blocien doct op aarde.

3. Gcwoncld aall dc watcrkant
vindcn wij, rond dc bron Scplanr
tegcn dc dood beschcrming.
B€kroond mct lcvcn dragen wij
takkcn vol vruchtcn wijd cn zijd:
ecn loofhut van ontfcrming.

4. Een schuilplaats zijn wij voor clkaar;
en rccht cn vrede bloeien waar
wij zijn tora begroctcn.
Dc hcmel spre€kt zijn woord van licht,
mijn ogcn zicn . daarhe€n Sericht
een wcg voor onzc vo€ten!

Purmcrcnd. 22 auSustus 19t4.
S}.trc L. S. dc vrics

Over dc lilurti.

Ps. ll9 hoott bij dit leest, maar ook Mot. 22,34-46. Toen de
belangstelling voor die grote joodse herfstleesten (die tendele al
zoh rol spelen ook in het Nieuwe Testament) begon toe te nemen,
on dekten $'ij in een jou dat Simchat thoro, Vreugde der wet,
precies op de zondag viel, dat in het klastieke luthers-onglicaanse
toostet Mat. 22,34-46, het gedeelte over het grore gebod, stond
oangegeeen. Dat betekende, dat het al eeuwen laag op die zondag
oltijd in de buurt van die afsluiting von het looJhuttenfeest was
gelezen!
Toeval? Het kan zijn, zoals het zeker ook toeval is, dat voor deze
keer op zondag Hebr.2,9 klinkr:'Gercchtigheid heb, gij liefgchod'.
En zo is het ook met Deut. 6!
Toch opperde eenjoodse kenner van de geschiedmis de mogelijk-
heid (meet niet), dot deze oude overeenkomsl tot stand gekomen
zou kunnen zijninde kting rondom Karclde Grote en zijn raadge-
ver Alcuin, in een tijd toen men bij uitzondeting de Joden goedge-
zind was - juist in die tijd vormt zich de troditie van he, vieren van
Simchat thora, als ktoon op hel l,oolhuttenfeest.
Hoe danook, die zondag bevauedeze uitspraok over de thorainde
liturgieen men zong psalm I19, waorinde lielde tot de thora steeds
moat weet wordt verklaard, die psalm kon de vefiinding leggen
tussen dit alles en het woord 'wet' verwarmen tot die wederziidse
ttouw tussen God en mens die in het woord 'rhora' schuilgaai.
En dot dansende lied over de Wet, gez. 62 doet ook denken oan de
rcndedans mel de thorarollen, de boeken der belofte, en tenslolte
voegt psalm 124 et hel'onze hulp in de naom van de Heer'bij.

Als is gelezen

DcutcronorDium 6,+25 (K.S.)

Op ereemd terrein?
wiejudaisercndc tendcnsen in de christelijke prediking vrccst bij de
doorgaande lezing uit de Pcntatcuch, moct hct deze zondag crg
b€nauwd hebbcn. Het kerkclijk jaar bicdt gcen aansprckendc
naam: dc zovcclste zondag na Trinitatis. Wannccr daarbij dan het
joodsc fcest van de VreuSdc dcr Wct wordt gcnocmd lijkt dat allc
aandacht op te gaan eisen. Daarbij komt dat wede bcginregclsvan
eell tckst lczen, die in dc Joodsc liturgic ccn ccntralc plaats
inncmcn: hct 'Hoor, tsrael, hct 'Sjcma'(hct bcginwoord fungcert
als titcl)..
Waar bcginje aan?, zou men zich kunncn afvragcn. Wij hcbbcn ons
toch niet te verhcugen over dc nct, maarjuist over hct fcit dat wij
'van dc wct zijn ontslagen'( Rom. 7,6). Maar niet allccn van christe-
lijkc, ook van joodsc zijde zal mcn argnrancnd zijn l.a.v. de invul-
ling van dcze zondag. Hoe gaat mcn om mct cen b€lijdcnis uit het
hart van hctjoodse gcloof, mct een tekst dic door dc Jodcn wordt
aangcvocrd tcr bcstrijdingvan hct dogma van de trinitcit:'De Here
is ecn?

De liefde tot God
Vers 4 kan op vcrschillende maoicrcn vcrtaald wordcn:
-'De Hcrc is onze God, de Herc is €€n'. D.!,v.z. Hij is uit€6n stuk. Je
kunt op Hcm aan. Ecn fundamcnteel ondcrscheid met hct veelgo-
dcndom, waar jc nooit zeker kunt zijn van dc toezegginS van een
god. Jc wcct nooit ofcr nict misschicn ccn andcr tcgcnin zal Saan.
Dcze bclijdcnis is zo een belangrijk argumcnt voor dc waarschu-
wingcn die volgcn tegen het nalopen van dc afgodcn (6,1a). Vgl.
ook Dcur. 32,12: 'De Here allc€n hc€ft het (d.i. Israel in de wocstijn)
gclcid, gccn vrccmdc god stond Hcm tcrzijdc'. Hct bcstaan van dc
andcre godcn wordt nict ontkcnd, maar hct is duidelijk dat zij niets
voorstcllcn. Zij zullen dan ook vaD hct podium verdwijncn (vgl. de
profetenlczing bij Dcut. 6,4: Zach. I4,9).

'De Hcre onze God ise6n Hcre '. Vanwcge dc versnippcring van de
eredienst over vcrschillendc plaatsc[, waarbij hct eigcn karaktcr
van dc Hcrc aangctast werd door heidensc invlocde[, wordtduide-
lijk gestcld dat cr maar 66n Hcrc is, dic allccn op dc plaats die Hij
verkiest op dejuiste wijzc gcdicnd kan en dus mag wordcn (Deut.
t2\.
-'Dc Hcrc is onzc God, dc Hcrc is unick'. Bij dczc vcrraling ligt
mccr dc nadruk op de cmotionclc relatic van dc gelovigc tot zijn
God. Dc Hcre wordt beschrevcn als de licfstc, zoals in Hoogl. 6,E:
'60 koninginncn zijn er, 80 bijvrouwen, jonkvrouwen zondcr tal,
maar enig is zij.. .'. Dit accert op de liefdcsrclatie wordt bcvestigd
door wat volgt in vers 5, het gcbod de Herc licf tc hcbbcn.
Hct is waarschij nlij k nict nodig te kiezen voor 66n van de gcnoemdc
mogclijkhcdcn. Ze spelen immcrs allc in hct vcrvolg c€n rol. Wcl is
het van bclalg om op te merkcn dat hier nict wordtgcsprokcn over
het zijn van dc Hcre op zich. Elkc spcculatic ovcr de zijnsvorm van
onzc God op grond van dczc tckst is misplaatst. Hicr wordt
gesprokcn over wat Hij voor dns is.
De tckst bcgint mctccn b€vcl. Dat is een problcemvoorde interpre-
tatie van dezc veIzcn. Dc gcbicdcnde wijs wordt voongczct in v.5:
'Gij zult de Here lic{hebben'. Maar is dat gccn contradictic? Licfdc
kunjc toch nicr oplcggcn? Hct is verheldcrcnd wannccrjc zietdat de
hier gcbruikte formuleringcn ook voorkomcn in de situatie waarin
de vadcr zijn zoon wijsheid bijbrcngt. Ecn becld dat vcclvoorkomt
in Sprcuken.
Het gewcldige van dczc tckst, cn eigenlijk van hecl dit boek, is dat
dit nict zomaar rrordt opgclcgd. Hicr wordt ons hart, hct b€wuste
willen 8evraa8d. Luister, ovcrtuig uzelf! Maar gccf u dan ook
helemaal zoals God zichzelf hclcmaal heeft grgcv€n! Gods gavc en
beloftc gaan vooraf(v. 18 vgl. I Joh.4,19).

De vreugde van de wet
Bij het joodse fcest mct dczc naam wcrdcn ook de kindercn hecl
sterk bctrokkcn. Hct is belang jk dat zij al vrocg door allc op het
eerste gezichtsaaie€n zinloze vcrordcningen lercn hecnkijkcn naar
dc Here. Hier hocft niemand gcbukt tc gaan ondcr een menson-
vaardigc dwangsituatic. Wij zijn bcvrijd (6.2t-23) tot tiefdedienst.
Dit sraat vcrrc van werkhcilighcid. Daar zijn wij rcrechr bang voor.
Want wannccr dc wet de dicnst uitmaakt hcbje gccn leven. teven
dat vol is van dc liefdc rot onzc God, dAt is pas lcven (v. 29). Jezus
beaar dat in de verzcn dic Lucas parallcl aan Deut. 6-7 leest (Luc.
10,2s-28).

I Zic dc inlciding. Voor.cn bcsprrkinS van hct Sjcma zie p. A. H. dc Bocr
in: Zoals et gezegd is ovet Koningen en Kroniet.n, Phocnix Btbclpockcts
9, Zcist 1964 pp. 9G96.
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Negentiende zondrg nr Trinitrtis
Twintitrlc nr Plnlstcrcn (2tc door hci jr.r)

BIJ JAKOBUS 5. l-6 en LUKAS 12. l6-19

Refiein:
Heer, hebben wij gc€n verweer?
ls er voor ons gccn vrijspraak meer'l
Venpclen die dadcn
ons rccht op genadc?
Heer, hcbben wij geen verweer?

l. Wij wcnscn ons velejarcn
in huizen dic duurzaam zijn,
bezitten een eigcn domcin
gcvuld mct lvat viel te vcrgarcn.

2. Wij blijvcn dc dagcn bczaaien
mct hoop op vcclvuldigc winst.
En stccds als dc oogsttrd begint
staan wij op ons rccht om ie maaicn.

3. Vergeten de dagcn tc tcllcn
cn slapcnd in onze sleur,
zal 't rocpcn van buiten dc deur
ons na middcrnacht ccrst ontstellcn?

4. De hand, die ons hielp, is vergeten:
de schuren zijn meer dan gevuld.
Wie wcct, dat God niet langer duldt
het kncchten vao wie naar Hem hcten?

Purmcrcnd, 2E januari l9t5
Sytzc 1.. S. dc Vrics

Over dc liturtic

Dot 'tweesnijdende zwaard'ui, Itebt.l,l2 is steeds weer dgebeeld
in de geschiedenis. Meestal heeft Chrisrus hct in de mond, iritisch,
oordelend, zoals het ook in Opcnh. Ll6 staat:'Hij had zeven
sterren in zijn rechterhond en ui, zijn mond kll/om een twcesnijdend
scherp zwaard.'
Het is goed om ook die harde, felle kant van het evongelie zo
duidelijk in de oren in voot ogen te ktijgen. Her kan niet he1 laotste
woord zijn. want'de barmhortigheid roem, tegen het oordeel'(Jak.
2,lJ): Christus is don ook voak gezeten op een rcgenboog en Hij
heft zijn handop met de lwee vingerc ornhoog, het oude zegeningi-
gebaar.
Moar dat neemt het oordeel, de vetontu,/aardiging over de ver-
schtikkingen voot en doot mens?n op de aarde niei weg. Ft moet
gewaorschuwd worden voor de gevaarlijke wegen en daden, voor
mitdaden, soms onder schone schijn, zie ook Deut. 8,19,20.
Daarom is psalm 125 uit de liturgie van deze zondog ook zo op zijn
pl4ats:
'llie op de dwoalweg zet zijn voeten,
en L'ie in eigenwoan,
kwaad doet, zal 't kwaad vetgoan'. (vers 4)
Overigens ook psalm 78 (eer 3):
O Heer, hoezeer onwillig en weerborstig,
onlfour! van geesl, van horte onstondvastig
is het geslacht dat zich op U niet rich,re.

Als is gelezen

Dcuicronomium 7-t (K.S.)

lstacl en de volken
De verhouding tussen Israel en dc volkcn is een belangrijk ondcr-
we.p. Dit komt uiagebreid in 7 aan de orde. Erwordt wel zeer hard
geoordeeld over de volken die Israel trcft op zijn weg naar de
inbczitneming van het land: zc moeten mctdc ban wordengeslagen
(7,2). Dc grondbctckenis van dit woord wat wij vertalcn met '(mer
de) ban (slaan)'is: icts of icmand voorgoed aan het heiligdom
wijdcn. ln de oorlogrvocring wordr dar: slad cn bcvolking ain dc
vernictiSing wijden. De beschrijving van dc oudsre geschicdlnis van
lsrael bicdt akelig vccl voorbeelden van zo'n handclwijze. Niet
dircct stichtclijk. Maar misschicn wel indircct.
Wc moctcn dcze voorschriften m.b.t. de oorlogsvoering bij de
verovering van hct land b€trckkcn opde tijd waarin zc zijn geschre-
vcn. Dat is waarschijnlijk dc rijd van koning Josia ( 7 eeuwin na dc
inlocht)- Hct is vrijwcl zekcr dat dc vcrovcringsoorlog niet zo is
Sevoerd als in Dcut. wordt voorgcschrevcn. Hctgaat hicrdus meer
om cen vorm van gcschiedbeschouwing gerichr op Josia's tijdgcno-
ten. ln ecn tijd van grolc bcdrciging (door AasyriE) wordi hcn
vertcld hoc machtiS het volk is als het zich door God laat lciden.
Gods volstrckte hecrschappij krijgt gestalte in hct voorschrift van
de ban. Het docl is dat cr vertrouwcn wo.dt gcwckt indeze God van
de vader€n. Niel dat men nu ook zclfdit voorschrift ovcmccmt. ln
Dcut. 20 wordt duidclijk ondcrscheid Scmaakt tusscn die oorloS
van heI vcrlcden. waarin het mct dc ban-slaan normaal is ( l0- l5) in
tegenstelling tot de manicr waarop mcn, nu mcn het land al
be!*oont. dicnt op te rrcdcn (lGlE). Voordar wij Deut. 7 met
verachting tcrzijde lcggen is her Socd tc bcscffen dat her om thcoric
gaal, die thcorie moct blijvcn. Hct is misschien bctcr om onszelf
eens a[ te vragcn of bij ons'dc wijding aan de rotalc vernicriging'
(atoomdrciSinS) wcl thcorie blijft. Er wordr in iedcr Scval al druk
over hel in prakrijk brengcn gcspcculccrd.
Wat bctrcft de scheiding tusscn lsrsel cr dc volken wordt duidclijk
gemaakt dat deze niel vast zit op dat enc volk. Daar is gccn enkele
r.dcn toe (7,7). De afwecr tcgen dc volkcn is niet hct laatstc woord.
VanGods.licfdc (7,8) valt mecr tc vcrwachtcn. Hct is nict uitgcslo-
ten dat ooit nog ecns andcren naar dc Hcre zullcn luisteren. Want
daar hangt hcr allemaal van af(8,20). Als Lucas dan ook dir rhcma
bchandclt in 10.29-17 laat hij zicn dat soms een vrccmdeling God
bcter kan vcrsraan dan dc Is;aclictcn.

lstoal en het land
7,6 is ecn ccntrale tckst m.b.t. hct thema van dc uitvcrkiczing van
Israal. Wat opvalt is dat er gecn sprakc is van de kwalitcit van lsra6l
zclf. Die wordt alleen onrlccnd a,n dc rclatic mct God. Hct hangr af
van Zijn ond-oorgrondclijke licfdc (7,7). Hij verbindt zich mcr hcn.
Opnieuw licfdcstaal. ln Gen.34,8 (mijn z6on hangl met hccl zijn
hart aan-uwdocJrtcr) wordr hctzclfde wcrkwoord gcbruikt(vgl. ook
Dcut. 10,15). War deze vcrkiczing inhoudr ststt in 7,12-fu: cen
zegcr bovcn alle volkcn. Nl. d8t Cod zijn bclofre van hct land, die
Hij hceft gcdaan aan dc vadercn, zal hirudcn. En hct lcven in dat
land zal gocd zijn. want hcl land zelf is goed (8,7-10 e€n wat
ovcrdrevcn loflied op her land). Vanuit dc tijd cn situatie waarin
Deut. is gcschrcven is dcze nadruk op hct land goed tc begrijpcn.
Hct landitond immcrs op het spcl bij dc rocncmindc drulivi'n de
aanstormcnde wcrcldmachten.
Bij dcze tekst over verkiczinS mocr nog opgcmcrkt wordcn dai de
verkiezingdoor God geen voorwaardcn vooiafstelt. Hij houdt vast
aan de door Hem al ecrder gcdanc beloftcn. Verkiczing houdt wel
een opdracht in (c.8): laat zien datjc de wcldaden van de Here in dc
wo€stijn cn hct land nict vcrgcten bcnt, ook niet als het ic voor dc
wind gaat. door hcdcn te levcn naar zijn wil (8,11)!

Actueel
Er is de schrijver van Dcut. vccl aan gclcgcn dar het niet blijft bij hcr
verre verlcdcn. Hij doet cr allcs aan om de zaak tc actualisercn. De
God van hct legendarischc vcrlcden is ook onze God, dic ons leven
bcpaalt. Dczc intenric blijkr ook uir de wcergave van het manna-
wondcr. Het wordl juist niet in dc ecrste plaats als wonder tezicn.
maar als bcproeving (8.2-l). Dc hoorder krijgr zo niet de gdlcgcn-
hcid vol verwondering, maar op een afstand roe te kiiken. H'ii w;rdl
er zelf bij bctrokken. Opmerkclijk is ook dar in ccn conrext waarin
stccds ovcrdc vadcrcn wordt gcsprokcn nu wordt lczcsd dat ziihet
niet hebbcn gekcnd. Voor wic bcDroefd wordt is tiruiallcn oL de
traditie nict altijd mogclijk. Nier livcn bij brood allecrikan dusLok
inhouden dat jc je moet durvcn opensicllen voor hct nieuwe en
vcrnleuwendc woord van God.
H ecl .interessanr- is hicr wccr dc vcrgclijking met dc parallelle pas-
sagc in Luc. l0:38-42: nicr bij werk allecn?
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