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Gebed om ontferming
In alle rust
of misschien wel 
lichtelijk gehaast
verlieten wij
ons huis vanmorgen
op weg naar dit huis 
we zeiden of dachten
vast iets
over het weer 
het zachte morgenlicht
van een nieuwe lente.
Of zeiden of dachten we 
toch
heel andere dingen
dingen die ons
in de greep houden
zaken waar we 
vol van zijn
zó vol
dat er niets nieuws 
meer bij kan
geen nieuwe lente
geen nieuw geluid.
Maak dan in ons
door uw woord
ruimte
voor uw woord
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

En naast ons 
op de bank
op de fiets
op het werk
zat een ander.
Was er 
ruimte
voor haar
deze week
of hadden we
geen oog
voor hem?
Waren zij maar decor
in onze 
hoogst eigen
doorlopende voorstelling
of lieten we hen
binnen 
in ons gemoed
meedenken
over wat ons
bezighield
werden we
door hen bewogen
losgemaakt?
Zo bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Hoeveel
wereld 
konden we er
nog bij hebben
deze week?
Zagen we 
vooral
donkere wolken
aan de horizon
of was er ook 
ruimte
voor hoop
om een wijs besluit
een doordachte visie?
Er is zo veel
dat ons aangaat
dat we er ook wel
moedeloos 
van worden
of cynisch;
dat we ons 
er niet
door laten binden
maar
onze ruggen rechten
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Preek
De os, de ezel en de kribbe: er zijn niet zoveel plaatsen in het Nieuwe Testament waar ze in één 
adem genoemd worden. Wellicht moet u nu onmiddellijk denken aan het kerstverhaal naar de 
beschrijving van Lukas. Maar dan moet ik u toch teleurstellen. Daar hebben we namelijk alleen 
met de kribbe van doen. De os en de ezel staan er alleen in onze fantasie. Lukas maakt er geen 
melding van. Maar dat doet hij wel in het verhaal dat zojuist klonk. Misschien heeft u het 
meegekregen: in het verhaal van de vrouw die op de sjabbat genezen wordt, staan ze getweeën bij 
de kribbe/ de voederbak, die os en die ezel. Ik vermoed dat u er geen kerstgevoel bij kreeg en dat 
klopt ook wel: de sfeer van de geboorte van een mensenkind is er ver te zoeken.

Of misschien is ze er toch wel: want gaat het bij die vrouw die achttien jaren ziek is geweest, ten 
diepste niet om een soort wedergeboorte nu ze aan een nieuw leven mag gaan beginnen. Zoals 
iemand die een moeilijke periode achter zich laat en aan een nieuw tijdperk in zijn leven begint, 
kan zeggen: ik voel me als herboren! En misschien heb je het al als je deze dagen de kracht van de 
lentezon weer voelt en de eerste krokussen het Voorhout weer kleur beginnen te geven. Een gevoel
van opnieuw geboren zijn.
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Of deze vrouw het binnen het verhaal ook zo voelt, vertelt Lukas alleen tussen de regels door. 
Haar situatie wordt maar in een paar woorden geschetst: achttien jaren doorademt haar een geest 
van krachteloosheid. Vast zit ze, gebonden, gekluisterd aan een vreemde macht. Ze is niet verder 
gegroeid in haar leven, maar kromgebogen, niet meer bij machte om rechtop te staan. Ze is niet 
meer zichzelf. U begrijpt wel dat deze vrouw bij Lukas voor veel meer staat dan alleen voor 
zichzelf. Zij staat, als dochter van Abraham, zoals Jezus haar noemt, allereerst voor het volk Israël 
zelf. 

Immers, op het moment dat Lukas zijn evangelie schrijft, is het jaar 70 al verleden tijd, het jaar dat 
Jeruzalem en de tempel zijn verwoest na de Joodse opstand. Kort daarna wordt de tempelbelasting 
die ten behoeve van de Joodse tempel werd geheven, vervangen door een belasting voor de bouw 
van een tempel voor Jupiter in Rome. Deze voor Joden nogal vernederende belasting heet de 
fiscus judaicus, de joodse belasting. De bijbehorende munt toont aan de ene zijde de kop van de 
overwinnaar, keizer Vespasianus. Aan de andere zijde is een zittende vrouw te zien, kromgebogen,
het hoofd naar beneden. Judaea capta staat er bij, Judea gevangen/veroverd. 

In de dagen dat Lukas schrijft is dát de realiteit van Israël: het volk ligt als de vrouw uit dit verhaal 
kromgebogen aan de voeten van de vijand. Het is gevangen door de ziekmakende geest van het 
ene volk dat opstaat tegen het andere. Het is een geest die waart door alle tijden en plaatsen. Een 
geest die muren van scheiding bouwt, en de ander niet meer mens noemt, maar illegaal, crimineel. 
Iedere eerste stap in de strijd tussen volk en volk begint altijd met het ontmenselijken van de ander.
Want wie geen mens meer is, geschapen naar het beeld van de Eeuwige, hoeft ook niet meer als 
een mens behandeld te worden. Het is de geest van een op handen zijnde nieuwe wapenwedloop, 
die de mannetjesputters van deze wereld weer lijken te lanceren, geboeid als ze zijn, geboeid in de 
zin van deze vrouw: vastgeketend door hun vreemde logica dat wie de vrede wil zich voorbereidt 
op de oorlog. Maar nóg beter is het toch dat wie de vrede wil, zich gaat voorbereiden op de vrede 
door los te komen uit de ketenen van de angst, de onwil en de rivaliteit.

Ja, zo staat deze vrouw allereerst voor Israël en daarin voor zoveel andere volkeren, die zijn 
gebonden door een geest van onvrijheid. Judaea capta.

Maar ze staat ook voor ieder mens, voor u, voor mij, die zoekt naar vrijheid in de beklemming van 
zijn bestaan. Want zo kan het voelen: dat je op een goed moment in je leven een verkeerde afslag 
neemt en je van je schreden wilt terugkeren, – maar hoe moeilijk is dat als je gevangen bent in de 
conventies van familie en vrienden, als je vastzit in een patroon dat je jezelf hebt opgelegd, bang 
voor gezichtsverlies, voor het oordeel van de ander, de roddel van de inner circle. Soms zoeken 
wij liever de zekerheid van wat ons kwelt, dan de onzekerheid van de vrijheid. Wij zijn dan toch 
een beetje – en ik verontschuldig me bij voorbaat voor de vergelijking – als die chimpansees die de
afgelopen week uit de dierentuin in Belfast ontsnapten door een soort ladder te bouwen. Maar 
eenmaal buiten waren ze een beetje uit hun doen en zochten ze snel hun vertrouwde thuis achter de
omheining weer op. De vrijheid kan een mens te veel zijn. 

Want wat zou die vrouw uit het verhaal ons zeggen als we haar vragen hoe het met haar is? Zou ze
niet zeggen, wat we zelf ook wel zeggen of denken: 'Ach, het gaat wel, weet je, anderen zijn er nog
veel slechter aan toe'. Ze is er al zo lang aan gewend, dat niemand haar in de ogen kan kijken door 
haar gekromde lijf, achttien jaren al. En ze gaat ook niet naar Jezus toe om hem aan te spreken, of 
aan te raken. Waarom zou ze? Ze leeft nu eenmaal met haar beperking, zoals een mens gewend 
kan raken aan het leven dat hij leidt en zich niet meer afvraagt of het ook anders kan, of het altijd 
maar moet zijn zoals het is. Ja, we leren al snel dat we ons aan moeten passen aan de 
omstandigheden.
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'Zo is het leven', zei een van mijn klasgenoten van de Middelbare school altijd als er niets meer te 
zeggen viel bij wat ons ongerijmd voor kwam. En soms moet het ook, de dingen aanvaarden zoals 
ze zijn. Je hebt geen keus. Dan ben je al blij met de weg die je gaat. Maar het kan je ook 
afstompen. Dan vergeet je dat er van binnen ook nog een diep verlangen leeft, een stille hoop, een 
onuitgesproken verwachting. Dan vergeet je dat je ogen, als van die vrouw, niet alleen naar 
beneden kunnen kijken, hoogstens die paar meter voor je, kromgebogen als je bent, maar dat ze 
ook naar voren willen kijken, een vergezicht willen zien, perspectief willen ontwaren. 

Maar hoe smal is de weg niet tussen realisme en berusting, tussen aanvaarding en lijdzaamheid? 
En op die smalle weg ziet deze vrouw niet zo'n vergezicht. Zij ziet het niet, maar Jezus ziet haar 
wel. Hij ziet haar zoals zij zichzelf niet meer ziet en roept haar. 'Je bent verlost van je 
krachteloosheid', zegt hij haar, nog voordat er een woord gewisseld is en meer woorden worden er 
ook niet tussen hen beiden gewisseld. Er wordt alleen een daad gesteld, de daad wordt bij het 
woord gevoegd, en hij legt zijn handen op haar hoofd. En ze vertrouwt de belofte en werpt haar 
ketenen af en ze recht haar rug. Na achttien jaren stilstand kijkt ze de ander weer in de ogen en 
looft de Eeuwige. Ze is opnieuw geboren. Eind goed, al goed. Was er ooit een mooiere sjabbat?

Ja, dat is precies de vraag, in elk geval de vraag van de overste van de synagoge. Was er ooit een 
mooiere sjabbat? Ja, die was er zeker. Dat was de sjabbat dat er geen onverwachte dingen 
gebeurden. Tegen de vrouw durft hij het niet te zeggen, laat staan tegen Jezus, maar tegen de 
menigte durft hij het wel. Als jullie genezen wilt worden, dan kan dat op alle dagen, behalve deze. 
Kom dán, niet nu.  Het moet in zijn synagoge toch ook geen rommeltje worden, geen alledaagse 
toestanden. De liturgie is heilig spel, geen spelletje 'Mens-erger-je-niet', maar hij ergert zich wel. 
Zes dagen is het alledaags, één dag moet er uitspringen, perfect zijn. Hij meent het goed en ik 
herken er wel iets in: de rust van de zondagochtend op het Voorhout, de andere sfeer die er hangt 
in de stad, meer beschouwend dan gehaast, meer ontspannen dan gestrest, zoals de Eeuwige zelf 
de werken van zijn handen op de dag van de sjabbat aanschouwt en ziet dat het goed is. Maar 
perfect? Zo vaak werpen de dingen van de komende week al hun schaduwen vooruit, en je 
gedachten uitzetten laat zich nu eenmaal slecht organiseren. Je neemt toch altijd jezelf mee. Je zou 
het wel willen, zo'n perfecte dag, die volgens de regels aan alle tijd ontheven is, maar de weg 
tussen hoe het hoort en koppigheid is maar smal, zien we aan de overste van de synagoge.

En Jezus spreekt. Hij beroept zich niet op zijn autoriteit, zoals bij Markus, waar hij betoogt dat 'de 
mensenzoon heer over de sjabbat is'. Het gaat nu niet om hem, maar om wie zichzelf niet van hun 
ketenen kunnen bevrijden. En nu komen die os, die ezel en die kribbe in beeld, waarover ik het aan
het begin had. Ik vergeleek onszelf al met chimpansees, dus u bent deze morgen al een beetje 
gewend aan de dierentuin als beeldmateriaal voor ons handelen. Jezus spreekt tot wie orde en rust 
hoog in het vaandel hebben staan. Hebben jullie niet een os of een ezel die je op sjabbat losmaakt 
van de kribbe om te laten drinken? Hoeveel te meer is het dan gerechtvaardigd, deze vrouw los te 
maken om haar de vrijheid terug te geven? Als er op sjabbat ruimte is voor de dingen van alledag, 
hoeveel te meer dan voor het bijzondere dat een mens geraakt door een woord Gods, zich opricht 
en als nieuw geboren wordt? En wat voor een mens geldt, geldt ook voor een volk. Israël heeft 
zich uiteindelijk weer opgericht na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En je wenst het 
ieder volk toe dat het zijn rug kan rechten als het er op aan komt. 

Zoals een mens verantwoordelijk is voor zijn dieren en hun geeft wat ze nodig hebben om te leven,
iedere dag opnieuw, zo geeft Jezus deze vrouw wat ze nodig heeft om te leven: een rechte rug, een 
groeizaam leven. Het gaat erom dat je je als mens kunt oprichten als je vast bent komen zitten. 
Misschien is de sjabbat daar wel de meest uitgelezen dag voor. Niet omdat het een dag is die 
perfect is volgens de regels, want wie bij voorbaat en krampachtig uitgaat van perfectie weet dat 
het alleen maar kan tegenvallen. Maar wel een dag die, als ze gevierd wordt in ontspanning, kan 
uitlopen op het goede voor de mens, die gezien wordt in zijn beklemming, en vrij mag worden. 

3



Iedere dag kan zo'n dag zijn dat je je als herboren voelt, iedere dag biedt de mogelijkheid dat je je 
opgericht weet en kan groeien, iedere dag kan het sjabbat zijn. 

Bronnen:
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden, Het evangelie van Lukas, vertaald en van aantekeningen voorzien, Vught:
Skandalon 2007
Niek de Wilde, 'Losmaken op sjabbat', Kerk & Israël Onderweg 18/3 2017

Gebeden
Trouwe God,
wij danken u
voor al die ontmoetingen
niet in het minst
die met U
die ons losmaken
uit wat ons vasthoudt:
onze angsten
onze zelfgenoegzaamheid
onze zelfverklaarde
waarheden
dat iedere dag opnieuw
iets van de sjabbat
in zich draagt
om het goede te doen
en het goede 
te kunnen ontvangen.

Daarom bidden wij
voor wie 

vastzitten
in hun leven,
die door oorlog
door honger
niet kunnen uitgroeien
tot gelukkige mensen 
die door 
onrecht
en intimidatie
gekleineerd worden
dat zij gezien worden
in hun ellende
dat zij de moed krijgen
om hun rug te rechten. 

Voor wie 
ziek zijn bidden we
en wij noemen 
in het bijzonder...

Wij gedenken 
met eerbied en genegenheid
...
die elk
op hun eigen wijze
dienaar waren 
van uw woord.
Wij bidden 
om uw nabijheid
voor wie
en missen
en om hen treuren
en dankbaar zijn
voor wat zij
in hen ontvangen hebben.

In stilte
voegen wij daaraan toe
wat ons verder persoonlijk 
bezighoudt...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift over te
maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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