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Overweging uit de dienst van 14 februari 2021, Paaskerk 
Zesde zondag van Epifanie; Quinquagesima 'de vijftigste' 

ds. W.T. Pieterse 
 
Exodus 22:20-26; Matthues 5:38-48 
 
Gemeente van de HEER,  

Jij bent vreemdeling geweest in het land Egypte- Die ene zin die net na de tien 

woorden in het boek Exodus klinkt, is fundamenteel voor alles wat volgt. Jij 

bent vreemdeling geweest - dus je weet hoe kostbaar, hoe kwetsbaar vrijheid is, 

menselijkheid. Jij kent Egypte - dus je weet hoe wetten en regels kunnen doden, 

klein houden, buitensluiten. Je weet dus ook hoe moraal kan ontsporen, hoe 

ideologie, systemen en religies mensen gevangen kunnen zetten je weet wat het 

gevolg is van denken in getallen, in massa's, in volk, in groepen, in eigen en 

vreemd. 

Want jij bent vreemdeling geweest. Misschien is dat wel het probleem van deze 

dagen. Dat wij juist dát vergeten zijn. Dat wij niet meer weten hoe het is om 

vreemd te zijn, niet-thuis. En het lijkt wel hoe meer we dat vergeten - hoe 

banger we worden voor het vreemde het andere, dat wat we niet kennen. De 

letterlijke ander - de vreemdeling, maar ook dat wat zich onttrekt aan wat wij 

dachten en denken te beheersen. Wij, die ons alles eigen hebben gemaakt - over 

alles beschikken - het hele leven, van de wieg tot het graf. Kijk toch hoe bang 

we zijn geworden voor het andere. Hoe we verontrust te raken door wat we niet 

weten, niet beheersen, niet past in wie we denken te zijn.  

'Vreemdeling ! Voeg je in het systeem. Als je niet past, heb jij een probleem.' 

We zullen het weer meer en meer horen, nu de verkiezingen naderen - Doe 

normaal, wat wil zeggen - doe zoals wij. Zo moet jij willen zijn, en zo willen we 

zijn, kijk maar om je heen.  

De vertaling doet alsof het zinnetje in de voltooid verleden tijd staat. Ooit, 

ergens.. Vroeger, ja vroeger - en zo wordt het vreemdelingschap een voorbije 

fase - iets om op te halen in dagen van herdenken - steeds ouder wordende 
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getuigen, houden de geschiedenis levend en de moraal wakker - weet je nog - 

dat nooit meer...  

Maar het Hebreeuws is veel scherper omdat ze de werkwoordvorm als voltooid 

verleden tijd zo niet kent. Evengoed zou je kunnen vertalen zeggen: jij bent 

vreemdeling in Egypte of in Egypte zul je vreemdeling zijn.  

Het is niet alleen een herinnering, maar een appel : 'zorg dat Egypte je vreemd 

is, zal zijn en zal blijven.' Want Egypte is geen plaats ver weg of van een ver 

verleden, dat zouden we wel willen. Maar de plaats waar benauwenis en 

onvrijheid concreet wordt dichtbij is, altijd. En dat vraagt om alert te blijven. In 

ieder systeem waarin de uniciteit van de mens ontkent wordt ten bate van 

structuren getallen, massa en groep, komt Egypte dichtbij. Egypte wordt het als 

het beginsel van OT en NT, de boeken die ons lief zijn, wordt miskend: jij als 

unieke enkeling, jij en je naaste zijn schepsel van de Levende.  

Hou dat beginsel hoog voor jou en je naaste, doe het niet te niet in de systemen 

die je bouwt. Want steeds opnieuw stolt de onderwijzing in de woestijn, deze 

oude woorden van Mozes tot wetten en regels. De behoefte aan One-liners en 

eeuwige wetten - duidelijkheid  -  is tijdloos - Misschien is dat zelfs wel de 

diepste zin van het eerste vergrijp in de tuin: We willen weten van goed en 

kwaad, een norm van nu tot in de eeuwigheid, we kunnen het niet uithouden met 

de vraag. -  

Het gaat in deze boeken niet om normen of wetten, maar te leven uit dit beginsel 

- de ander is als jouwzelf, vreemd - te vreemd, te anders voor Egypte - voor de 

wereld - Er is in jou en dse ander wat niet van de wereld is, wat niet te 

classificeren, te identificeren, te becijferen is, iets onverklaarbaar raadselachtigs. 

Je zou dat ziel kunnen noemen bijvoorbeeld, het vreemde, unieke, andere, 

verrassend eigene. En juist dat maakt jou schepsel, beeld van de Allerhoogste, 

oneindig veel groter dan de beelden die wij ons scheppen, de indelingen die wij 

maken, de stikkers die wij plakken, de identiteiten waar wij ons toekennen.  
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Steeds weer lonkt Egypte - het land van orde rust en regelmaat. Omdat een 

economie moet draaien - een land moet functioneren, een ambitie gehaald moet 

worden, een leerling moet presteren, een project moet slagen. Vergeet niet - 

vreemdeling ben je in Egypte - vergeet dat niet. Ieder mens is de uitzondering - 

Die menselijke maat keert na de grootse tien woorden in de woestijn  

voortdurend terug. Dit is geen hoogdravende moraal met een goddelijke 

goedkeuring, maar een beginsel van menselijkheid. Dat begint met kleine daden: 

Als je iemands mantel als onderpand neemt, moet je die voor zonsondergang 

aan hem teruggeven, want hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. 

Waarmee moet hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat slapen? Het gaat 

om economie, onderpand, maar als de kilte van de woestijnnacht toeslaat kan de 

mantel - het opperkleed een leven redden. Laat de ander niet naakt in de 

woestijnnacht. En dan komt het: Als hij mij om hulp smeekt, zal ik naar hem 

luisteren, want ik ben een genadige God -  

Deze God, die van de Tien Woorden is geen God van de grote moraal, geen God 

die niet meekijkt met de macht, hoe politiek correct die ook is - maar de God die 

zich ontfermt over wie is in de woestijn-nacht. God heeft dus niet vergeten - dat 

de mens als zijn schepsel, met de vrijheid hem of haar gegeven - Egypte vreemd 

moet zijn en blijven. Begonnen zo de woorden niet: 'Ik ben de Heer je God die 

je uit Egypte leidt'. Ik zal horen naar wie smeekt in de woestijn. Zijn dat deze 

dagen niet de mensen in Jemen - de mensen in de modder in Bosnië aan de grens 

van de EU. De mensen die wij - die wij niet willen - omdat ze ons te vreemd 

zijn.  

* 

Eeuwen later schrijft Matthues de woorden waarmee Jezus ons terugbrengt bij 

de oude woorden van Mozes: Je hebt gehoord dat er gezegd is: 'Je moet je 

naaste liefhebben en je vijand haten'... En ik zeg jullie: heb je vijanden lief ... 

Ook dit woord brengt je terug bij diezelfde kern - he jij bent ook zo'n mens,  vol 

verlangen; levend met bange dagen; met geloof; soms meer soms minder soms 
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helemaal geen moer; een mens die als zich als kind zo klein voelt en verstoppen 

wil en zich groot wil maken bij tijden; zich verbaast over de snelheid van de tijd, 

de kracht van het kwaad en de schoonheid van het goede; het plotselinge van het 

verdriet - he jij bent ook zo'n mens die het koud heeft in de nacht.  Hopend en 

biddend om gezondheid. Hoe kan een mens je vijand zijn? 

Vreemd ben je in Egypte..., jij en je naaste, laat Egypte voor jou vreemd zijn en 

blijven... want ik, De Heer jouw God, die er zijn zal - de God die hoort naar het 

hulpgeroep van wie in de woestijn is, heb je weggeroepen uit Egypte om te 

leven - jij en je naaste.   
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