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Stichting ZwanenhofViering  
 

Nieuwsbrief  
 

 
 
Zwanenhofvieringen cyclus voorjaar 2018 ”Er is jou mens gezegd wat goed is.”  
 
Het onderscheid tussen de grote en de kleine schriftprofeten is 
er niet één van kwaliteit, maar van kwantiteit. De 12 kleine 
profeten worden klein genoemd omdat zij korte geschriften 
hebben nagelaten. Profeten, ze komen in opstand, wijzen op 
wantoestanden, beschuldigen, roepen onheil af, zeggen 
geroepen te zijn door God, spreken vanuit het visioen en 
waarschuwen voor valse profeten. Ze houden een spiegel voor:  
“Als jullie zo doorgaan, loopt het slecht met jullie af”.  
 
Joel: 13 mei, Thema: Vervreemding en bezieling 
Dienst van woord en gebed met voorganger Gert van de Bunt, 
contactpersoon is Akke Fokje Stienstra. De voorbereiding is op 
woensdag 18 en 25 april. 
 
Sefanja: 10 juni, Thema:  ‘met een lampje te zoeken’ 
Viering van woord en tafel met voorganger Susan van Os, 
contactpersoon is Hennie Lelieveld. 
De voorbereiding is op dinsdag 15 en donderdag 24 mei. 

Bloemstuk bij de viering van 8 april, met dank aan Marietje Zegger. 
 

Verdiepingsavond met Qassim Alsaedy op 17 mei om 19.30 uur op de 
Zwanenhof 
 
Qassim Alsaedy is twee keer zijn land Irak ontvlucht. Intussen is hij een internationaal gewaardeerd 
kunstenaar van keramiek en schilderwerk. Op de avond van 17 mei a.s. zal hij ons zijn verhaal doen 
en ons zijn werk laten zien. Qassim Alsaedy schildert en boetseert, van oorlog en pijn, maar niet 
zonder hoop en niet zonder vertrouwen in de mensheid. Wat betreft zijn onderwerp sluit hij mooi aan 
bij de thema's, die de kleine profeten in onze huidige cyclus ook voortdurend onder de aandacht van 
het Joodse volk brengen. 
Op dit moment is zijn werk te zien bij de expositie “Ninive” in het Oudheidkundig Museum te Leiden. 
  
Datum:  donderdag 17 mei, van 19.30 – 21.30 uur in de Zwanenhof in Zenderen.  
Kosten:  € 7,50 per persoon, te voldoen op de avond zelf. 
 
 

Uitnodiging voor de WARMING-UP over de 10 geboden (leerhuisavond),  
op 23 mei om 19.30 uur op de Zwanenhof 
 
Van harte ben je uitgenodigd om deel te nemen aan deze avond rond de 10 geboden.  
De 10 geboden vormen het thema van het gehele seizoen 2018-2019: van september a.s. tot juni 
2019 zal iedere zondag één gebod (of liever “woord”) centraal staan. 
De ‘warming-up avond’ is bedoeld voor ieder, die geïnteresseerd is in het thema. Of je nu wel of niet 
van plan bent om te gaan deelnemen aan de voorbereiding van een viering… of je nu veel of weinig 
weet van de bijbel of de tien geboden…   
 
Als het je leuk en interessant lijkt om met anderen van gedachten te wisselen (of om vooral te 
luisteren naar wat anderen er over te zeggen hebben). Deze avond is dé mogelijkheid jezelf warm te 
laten lopen voor wat in het najaar en later volgt. 
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De avond zal het karakter hebben van een actief samen-zijn, waar plaats is voor jouw verhaal en 
ervaringen. Je eigen verhaal leg je naast dat van anderen. Samen zoeken we naar andere duidingen 
en interpretaties.  De voorbereidingsgroep zal je deelgenoot maken van wat zij hebben ontdekt aan 
nieuwe en bevrijdende inzichten.  
De tekst “VAN GEBOD NAAR WOORD VAN BEVRIJDING… DE TIEN GEBODEN”, die gemaakt is 
voor de vieringen in de cyclus van het najaar, vind je verderop in deze Nieuwsbrief.  
Zo je wilt kun je deze doornemen als voorbereiding op de WARMING-UP. Je vragen kun je op de 
avond zelf kwijt… 
 
Datum:  woensdag 23 mei, 19.30 uur – 21.30 uur (er is koffie en thee; deelname is gratis) 
 
 

Van het Bestuur Zwanenhofviering  
 
Nieuwe voorzitter 
Mijn naam is Jan Morsink, 66 jaar geleden gedoopt met de namen 
Johannes Lambertus Gerhardus Jozef, en in 1977 getrouwd met Els. 
Samen hebben we drie kinderen en drie schoonkinderen en sinds kort een 
kleinzoon Olivier. 
Sinds 1971 ken ik de Zwanenhof en toen ik de Pastorale Kadertraining 
volgde leerde ik nog iets meer van de Zwanenhof kennen. Een plek waar je 
tot rust kunt komen én waar je mensen kunt ontmoeten.  
"Ze hebben iets met religie en met elkaar".  
Dat komt ook steeds weer naar voren op de tweede zondagmorgen van de 
maand. Al meer dan dertig jaar zijn Els en ik met een zekere (on)regelmaat 
bij "onze" vieringen. Zo voelt dat. Daarom schenken we ook graag af en toe 
koffie.  
Sinds kort mag ik voorzitter zijn van de Stichting Zwanenhofviering. Met 
een aantal mensen proberen wij de organisatorische zaken naar behoren 
voor te bereiden en uit te (laten) voeren. En dat allemaal ten dienste van u, van jou en in nauwe relatie 
met het Twents Liturgie koor. 
 
Omdat ik sinds vorig jaar gepensioneerd ben wil ik graag tijd vrij maken om dit ondersteunend 
bestuurswerk te doen. Het lijkt een volgende stap te zijn.... Na 44 jaar (basis)onderwijs bestuurlijk 
gewerkt te hebben, en nog steeds aangetrokken tot "het religieuze en spirituele" hoop ik ook hier, voor 
de Zwanenhof-Viering mijn steentje te kunnen bijdragen in "het verbinden en delen". 
Met hartelijke groet uit Borne, 
Dat het oons saam'n good geet en dat wie er veur mekaar bint, 
 
Jan Morsink 
jan.morsink@kpnmail.nl 

 
 

De Nieuwsbrief (colofon) 
 
Het bestuur van de Stichting ZwanenhofViering wil graag contact houden met de bezoekers en 
donateurs van de Zwanenhofvieringen. Deze nieuwsbrief verschijnt vier tot zes keer per jaar. Als u de 
nieuwsbrief voorheen nog niet ontving kunt u uw e-mail adres opgeven via info@zwanenhofviering.nl. 
U kunt zich zo ook afmelden. Informatie over de Zwanenhofvieringen en het Twents Liturgiekoor staan 
op de website www.zwanenhofviering.nl.  
De Stichting ZwanenhofViering heeft de ANBI status en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 56635494. Ons bankrekeningnummer is: NL94TRIO 0254 854400. 
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               VAN GEBOD NAAR WOORD VAN BEVRIJDING 

DE TIEN GEBODEN 

 

Vooraf:  

1. De woorden, ingebeiteld “in de stenen tafelen”, die ten tijde van het verblijf in de woestijn door JHWH 

aan Mozes waren gegeven, hebben zich in onze hoofden en harten genesteld als ‘geboden’: verboden 

en plichten, waaraan je je te houden had, wilde je een goed mens zijn en de hemel verdienen.    

 

Gedurende het hele seizoen, d.w.z. van september 2018 tot juni 2019 zullen de tien geboden centraal 

staan, in iedere viering één gebod, één woord. 

De hoop en verwachting is, dat gedurende deze tijd een nieuw verstaan van de tien geboden zal 

ontstaan: van gebod naar woord, van verleden, via heden naar toekomst. Eens gesproken woord, dat 

erom vraagt om niet zozeer letterlijk herhaald te worden, maar dat uitnodigt om steeds opnieuw te 

worden ‘hernomen’: opnieuw te bezien, tegen het licht van het heden te houden, gekanteld te 

worden en -misschien zelfs- op zijn kop gezet te worden. Waarmee we ons voegen in een heel oude 

Joodse traditie, die van de Talmoed, waar het woord heilig was, zo heilig, dat het -om en om en om- 

steeds weer omgekeerd moest worden om te begrijpen waar het in het leven om gaat…  Het 

verleggen van het accent van gebod naar woord impliceert niet, dat nu alle verplichtingen ophouden. 

Wel degelijk telt: als je je houdt aan de Wet van de Heer en dat betekent: als je de Wet doet, dan 

behoor je Hem toe. Maar het gaat nog verder: het gaat om Woord én daad, het gaat  

(zelfs) om wie je bent: om je identiteit. Je bent/ wordt wie je bent door je aan de Wet te houden.    

 

2. De telling en de volgorde van de tien woorden is in diverse tradities verschillend. De katholieke traditie 

bv. beschouwt de eerste zin “Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd” 

niet als het eerste gebod/woord, maar als aanhef/ aankondiging van de daarop volgende 10 geboden.  

In ‘onze’ cyclus houden we de telling en volgorde aan van de Joodse traditie. Dit, omdat hierin de 

woorden, hoewel afzonderlijk opgetekend, gezien worden als één samenhangend geheel, waarin 

eerbied voor God en mens synoniem zijn en eredienst zowel gebed als daad is. 

 

3. Bij iedere viering wordt een aantal lezingen gesuggereerd / aanbevolen. Voor de hele cyclus wordt de 

suggestie gedaan om -iedere keer- de tekst van de tien woorden te (Exodus 20 : 1-20 c.q. 

Deuteronomium 5 :1 t/m 22) te lezen. Deze tekst kan overigens ook worden gelezen in andere 

berijmingen/ versies (bv. K. Eijkman). Zie ook: Lev. 19. 

De voorbereidingsgroepen moeten zelf maar uitmaken wat ze met deze suggestie doen en wellicht dat 

het verloop van de cyclus ook wel zijn leergeld oplevert.   

Daarnaast kan worden gekozen voor een aantal liederen (volgt).  

 

  

VIERING zondag 9 september.  

“Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd”    

Soort viering:  Viering van Woord en Tafel  

Voorganger:   Ina van de Bunt-Koster 

 

In deze eerste viering in een lange cyclus komt naar voren, dat het eerste woord -behalve aanhef- ook het 

overkoepelende woord is, dat alle volgende woorden omvat en begeestert.  

 

Het eerste woord: 

 

• “IK BEN”…. Die heeft bevrijd. “Ik ben” duidt op de aanwezigheid van de Eeuwige, de 

Alomtegenwoordige, in verleden, heden en toekomst. Die met je meetrekt. En die heeft bevrijd. Het 

“heeft bevrijd” gaat niet alleen/ zozeer over het verleden, maar betrekt ook de toekomst. Het is geen 

oproep tot (nostalgische) herinnering van voorbije en statische situatie, het wil juist verder reiken: 

“Herinner je de toekomst”: die er een van bevrijding zal zijn. Een belofte… niet abstract, geen gouden 

bergen, maar een belofte die wordt gegeven in een situatie van knechting en uitzichtloosheid. Geen 

vrijheid zonder slavernij, geen bevrijding zonder beknelling. Het woord (de 10 geboden) wordt 

gegeven in een situatie van uitzichtloosheid: de woestijn, waarin het Volk het niet meer ziet zitten en 

dringende behoefte heeft aan perspectief. “Grenssituaties” noemt Karl Jaspers dit, waar het gaat om 
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persoonlijke existentiële nood en vragen. “Ik ben” is houvast, troost, belofte en opdracht tegelijk. Voor 

het Volk als geheel, maar ook voor ieder persoonlijk. “Ik ben”: de belofte én de ervaring van het 

gezicht van God. “Delf mij /ons op”…      

 

De 10 geboden/ woorden als geheel: hoe op te vatten?  

  

• Woord of wet. Decaloog is letterlijk: 10 woorden. In de X-lijke traditie kennen we ze vooral als ‘tien 

geboden’, met nadruk op de wettische, legalistische kant. “Gij zult…” In de Joodse traditie ligt het 

accent op het woord, eens gesproken en voortdurend er op uit opnieuw gesproken en geïnterpreteerd 

te worden. 

 

• Woord ter beperking of ter bevrijding. In de X-lijke traditie is één puzzelstukje uit het geheel van de 

Thora ‘geplukt’ en ingebracht als het chiffre (kengetal) van het morele handelen. Alle casuistiek 

vloeide hieruit voort, met als enige en voornaamste doel het handelen van de christen te reguleren. 

Zo je je hieraan hield, zou je toegang tot het paradijs krijgen. In de Joodse traditie is de decaloog veel 

meer onderdeel van het geheel van de Thora, waarin het gaat om het volgen van Gods wet (woord). 

Centraal daarin is de bevrijding (uit slavernij en ballingschap).  Centrale vraag: zet het mij/ons vast of 

helpt het mij/ons op weg? 

 

• Straf en beloning. Voorbije opvoeding ging veelal uit van ‘op straffe van’: als je het ouderlijke woord 

niet opvolgt, dan volgt er wat…". Huidige opvoeding gaat veel meer uit van beloning. In de plaats van 

de straf lijkt beloning nu het adagium: pamperen tot de dood erop volgt. Wellicht een valse 

tegenstelling, als het erom gaat op welke wijze je het paradijs kunt verdienen (of dat nu hier-en-nu 

dan wel straks-en-ginds is).  Het eerste woord gaat over bevrijding én over verbond. Aan alles gaat 

vooraf: “Ik ben”, om aanwezigheid en om een zijnswijze, die niet abstract zijn, maar die zichtbaar en 

aanvoelbaar willen zijn. Vgl. Levinas: “in het gezicht van de ander doemt de Ander op”.  

 

• Woord en daad. De Talmoedische school kun je opvatten als een soort van speelplein, waar in 

openheid en ontvankelijkheid werd geprobeerd de eens geschreven woorden opnieuw tot leven te 

wekken. Het enige dat vaststond was het eens geschreven woord. Almaar werd en wordt er gezocht 

naar nieuwe betekenis. Van de woorden in de stenen tafelen wordt wel gezegd, dat deze woorden 

niet ‘in de steen’ waren ingebeiteld, maar er zelfs doorheen. De leegte, die hierdoor ontstond, vraagt 

erom steeds opnieuw gevuld te worden, steeds vanuit de relatie tussen het eens geschreven woord en 

het nu te spreken woord en nu te leven bestaan. Het woord wordt – steeds weer- geïnterpreteerd en 

krijgt -steeds opnieuw- ‘smoel”: woord én tegenwoord, handen én voeten, daad en tegend(r)aad. 

 

Lezingen:  

Vaste lezing: Exodus 20, 1-20 c.q. Deuteronomium 5, 1 -22. 

Ter keuze: (nb. kernelement in de lezing is het element van bevrijding) 

NT: Een genezingsverhaal. B.v. Lukas 13, 10-17.  

Joh.8, 38 e.v.: ”De waarheid zal u vrijmaken.” 

Galaten 5,  1-13, over de vrijheid van de christen. Of misschien Coll. 2, 15: De machten onttroond.  

 

 

VIERING zondag 14 oktober.  

“Maak geen godenbeelden”    

Soort viering:   Woord en Gebed 

Voorganger:  Pauline Kramer 

 

Gouden kalf. Voor velen staat het gouden kalf symbool voor de afgodendienst. Eén opvatting is, dat het 

probleem niet zozeer het gouden kalf zelf was, maar het feit, dat God ermee vereenzelvigd werd. Hoe het ook 

zij: het confronteert ons met de vraag wie of wat de afgod is, maar net zozeer met de vraag wie die God dan 

wel is, die er al dan niet op zit of gezet wordt.  

 

Beeld(en). Allereerst: “God”, dan wel het beeld ervan, was ook in de Joodse traditie geen eenduidig beeld. De 

priesterlijke kaste had een heel wat strenger beeld dan de zgn. Elohim-traditie, die God een veel menselijker en 
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vertrouwenwekkender gezicht gaven. Ook had Israël te maken met een omgeving, die vervuld was van velerlei 

goden en geesten.  

Desalniettemin: de erkenning van één enkele God, die -in tegenstelling tot de vele goden van andere volkeren- 

te vertrouwen was, als een God van liefde, dat was nieuw en uniek. En zo de moeite waard, dat Hij, en alleen 

Hij vereerd werd en mocht worden.  

  

De beklemtoning van het unieke karakter van deze ene God heeft ook een schaduwkant. Met een beroep op 

diezelfde Ene God zijn heel wat mensen vermoord en volken uitgeroeid. Dit gegeven stelt de zaak meteen op 

scherp.    

 

Oude en nieuwe beelden. Wat betekent het maken van beelden van God? Wat, als je je eigen beelden van God 

maakt? Hoe zit dat met onszelf, in onze Zwanenhofgemeenschap? Hoe zit dat met onze HH. Oosterhuis, die wij 

steeds hernemen en achterna lopen in onze vieringen? Afgoderij? Welke zijn de oude goden en welke de 

nieuwe? We kunnen niet anders dan beelden maken, en -tegelijk- dienen we er subiet mee op te houden. 

Stante pede zouden we de kerk / kapel misschien wel moeten verlaten.  

“Die zegt God te zijn… laat hij tevoorschijn komen”.  Het gebod van ‘geen afgoden’ roept ons op tot een groter 

mate van bescheidenheid en terughoudendheid m.b.t. onze eigen beelden. En dus ook tot respect voor andere 

tradities en beelden.       

 

Religie: één betekenis er van is : verbinden (religare). Het is de diep menselijke behoefte naar geborgenheid. 

Vgl. ook de Basic-trust… als een mensenkind geen basisvertrouwen verwerft/krijgt, dan zal dat nadelige 

gevolgen hebben voor heel zijn leven. Zoeken naar geborgenheid impliceert vaker ook zoeken naar 

houvast/vastigheid: tempels bouwen, tradities willen vasthouden, teruggrijpen op het verleden (“toen Heel 

Nederland nog wit was en het nog goed was”, Thierry Baudet). Volk, bloed, bodem.  

De tien geboden van toen zijn nu de deugden van nu: vrijheid, autonomie, zelfontplooiing, barmhartigheid, 

integriteit, respect. Net als bij de tien geboden gaat het om de uitersten: fundamentalisme tgo. 

vrijblijvendheid. Absoluteren tgo. relativeren. 

En let wel: religie (welke dan ook) is niet ”eens-en-voorgoed”. Ook religie beweegt (met ons mee).  

  

De vraag naar (onze) afgoden impliceert de vraag naar (onze) God en goden. Uiteindelijk geldt ook hier het 

eerste woord, dat het eerste en allerlaatste criterium is: “Ik ben”(aanwezig) met de juiste attitude (zijnswijze): 

gerechtigheid en bevrijding.           

 

Lezingen:  

Vaste lezing: Exodus 20: 1-20 c.q. Deuteronomium 5: 1 -22. 

Ter keuze:  

OT: Het gouden Kalf: Exodus 32; vgl. 1 Koningen 12, 25 -32 

Bespotting van godenbeelden: Jesaja 44, 9;  e.v. Jeremia 10, 1- 5; Psalm 135 slot. Vgl. ook: Daniel 3. 

NT: Beeldenaar van de keizer of van de Naam: Matth.22,  20  Te denken aan demonenuitdrijvingen: Lukas 9, 37 

e.v. 

Hand. 17, 22 Paulus op de Areopagus;  1 Kor. 8, 5(!);  2 Kor.4, 4 

 

 

VIERING zondag 11 november.  

“Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet”    

Soort viering:   Meditatieve viering  

Voorganger:     Ben Hövels 

 

Waarheid en onverschilligheid. In de Statenvertaling staat geschreven: “Misbruik de naam Gods niet voor valse 

zaken”.  

Dat is net even anders dan “Gij zult niet vloeken”. Karel Deurloo (em. hoogleraar bijbelse theologie 

Amsterdam) zei eens, dat vloeken niet is toegestaan. Wat van hem wel mocht, was te zeggen: ”Verdomd als 

het niet waar is”. Daarmee wordt de waarheid in geding gebracht. En waarheid staat tgo. onverschilligheid. Van 

een gelovige mag je verwachten, dat hij onverschilligheid weigert: het is niet onverschillig, waar je de Naam 

van God aan koppelt.  
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De naam. Wie kent niet het beroemde gedicht van Neeltje Maria Min “Mijn moeder is mijn naam vergeten”, 

dat eindigt met de zin: “Voor wie ik liefheb wil ik heten”.  Hier is de naam in het geding. Wat is ‘een naam’? In 

ieder geval niet: ieder dingetje moet een naam hebben. Bij de naam, jouw naam gaat het erom, dat je gekend 

wordt, erkend, bemind. Een eeuwig gebod: “je zult de ander kennen, wie/zoals hij/zij is”. Het is opgave en 

onmogelijkheid tegelijk. Niet alleen zul je de ander nooit helemaal kunnen kennen (wie kent zichzelf 

helemaal?), maar ook moet/mag je hem/haar ook nooit vastleggen. Hoe goed bedoeld ook kun/mag je van je 

kind nooit zeggen, dat je een pacifist van haar maakt. Mijn beeld van de ander is nooit hét beeld (niet de 

waarheid). Net zomin als het beeld van jezelf, laat staan dat van God, de waarheid is.  

 

Openheid en geslotenheid. Het gaat om principiële openheid, het openlaten van ander/ nieuw perspectief en 

(toekomst)mogelijkheden. Dit willen praktiseren is gave en opgave tegelijk. De identiteitskwestie, zoals die 

vandaag de dag wordt gevoerd, staat onder deze spanning. Opeisen van de eigen identiteit vraagt van een 

ander, dat deze daarvoor openstaat. Tegelijk kan het ook leiden tot verabsolutering van de eigen persoon/ 

groep. En zo heeft iedereen gelijk, althans het eigen… 

Zgn. bevrijdingsbewegingen leiden niet zelden tot fundamentalisme. Hoe vaak is “de Naam” niet gebruikt voor 

de rechtvaardiging van oorlogen. Of om gescheiden katholieken de toegang tot de Communie te ontzeggen… 

 

Autonomie: Eén van de hedendaagse deugden is: “Gij zult autonoom zijn”. En autonomie is als snel verworden 

tob zelfredzaamheid, bouwsteen onder de participatie-samenleving. Autonomie als zelfstandigheid, in te 

zetten als argument voor bezuinigingen (VVD). Eigen regie tgo. aandacht voor de kwetsbaarheid.  

 

Misbruik van de Naam: als barmhartigheid ontbreekt, humaniteit wordt geschonden en bevrijding knechting 

wordt.   

 

Gebruik van de Naam: Rest de vraag: welke Naam kun/ mag je nog wel gebruiken. Daarmee stoeien we ons 

wat af, ook in onze eigen kring: Eeuwige, Ene, Onzegbare, Levende, Zij/Hij, het Niets. 

Niets deugt, uiteindelijk. Anders gezegd: geen enkele naam is toereikend, dekkend. Niet voor niets, dat in 

meerdere tradities wordt gezegd, dat je de Naam niet mag uitspreken. JHWH, zonder klinkers. Daar is geen 

speld tussen te krijgen, maar wat zeg je dan??? “DE ONZEGBARE?”  Contradictio in terminis.  

 

Lezingen:  

Vaste lezing: Exodus 20,  1-20 c.q. Deuteronomium 5, 1-22. 

Ter keuze:  

OT: Uiteraard Exodus 3, vooral vs.13 en 14. Zie ook 6, 2 e.v.  Exodus 33, 19 /  35, 5: De Godsverschijning. 1 Kon. 

3, 2 ,5, 16 ev. Een huis voor de Naam. Psalm 113 , Psalm 118:26 Benedictus… 

NT: Matth 6, 9 (Onze Vader), Matth.23,  39 (Benedictus) 

Luk. 8, 26 ev. (parallel: Mth. 8,28; Mc. 5, 1-20 

 

 

VIERING zondag 9 december.  

“Houd de sabbat in ere”    

Soort viering:   Woord en Tafel 

Voorganger:  Susan van Os 

 

Sabbath en economie 

Het gebod / woord rond de sabbatsheiliging is de laatste decennia actueel geworden in de discussie rond de 

24-uurs economie. Met een beroep op de zondagsheiliging werd gepleit tegen openstelling van winkels op 

zondag. Hoe heeft de tijd ons ingehaald… 

Het is goed ons te realiseren, dat de sabbatsheiliging is ontstaan in een traditionele agrarische cultuur, waar 

eens in de 7 jaar het land ‘met rust gelaten’ werd. Die rust was noodzaak en puur een kwestie van overleven. 

Samenhangend hiermee: de zevende dag, maar ook het jubeljaar, 7x7, waar schulden werden kwijtgescholden 

en slaven werden vrijgemaakt. De periode(s) van ‘7’, waar tijd werd gemaakt om schoon schip te maken: tijd 

van en voor bevrijding.  

 

Liefde en schoonheid en vernieuwing. 

Sabbath gaat over liefde, over schoonheid en vernieuwing. In dit verband is het Joodse ritueel van de sabbath 

veelzeggend: het begint al op de avond van tevoren: men gaat in bad, maakt zich mooi, klaar voor de liefde, en 
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men ontsteekt het licht: een nieuw begin. En men herinnert zich de toekomst door verhalen van bevrijding te 

(her)lezen. Er wordt gegeten, gedronken en men viert, dat men bij en van elkaar is.  

 

Hoe verschillend de tradities van de godsdiensten, als het gaat om de sabbath/ zondag. De gestrengheid van de 

protestanten: gij zult niets dan ‘kerken alleen’. De katholieken, waar zondag toch altijd een beetje feest was (en 

ook verveling…). De Islam, waar -behoudens het vrijdaggebed- het leven almaar doorgaat (de Islam ontstond in 

een post-agrarische samenleving…).  

 

Vernieuwing en dag en nacht 

Bijzonder ook het verschil in de benadering van de dag en de nacht: de Joodse traditie, die leeft van de 

avond/nacht naar de dag en ‘wij’, die -precies andersom- leven van de dag naar de nacht. Is sabbath afsluiting 

of nieuw begin? In de huidige digitale agenda’s kun je zelf aangeven welke plaats je de zondag wilt geven: als 

laatste of als eerste dag van de week.  Vgl. ook het wat antagonistische karakter van de Advent:  het begin van 

het kerkelijk jaar in een cultuur waarin het jaar wordt afgesloten: einde en begin tegelijk. 

 

Let wel: het gaat in deze viering niet om te moraliseren (wat wel gebeurde in de discussie rond de 24-uurs 

economie). Meer gaat het om de onderliggende thema’s: pas op de plaats, rust, omwille van bevrijding, 

liefdesdienst (daarom ook viering van Woord en Tafel), schoonheid en vernieuwing.    

Tot slot:  In de Joodse traditie geldt de Sabbath als de vervulling van de wet. In de X-lijke traditie is dit de 

liefde… 

 

Lezingen:  

Vaste lezing: Exodus 20: 1-20 c.q. Deuteronomium 5: 1 -22. Aanbevolen voor deze viering: De lezing uit 

Deuteronomium, vanwege de motivering van het sabbathsgebod. 

Ter keuze:  

OT.: Gen. 2,1-3;    Belang van de Sabbath: Jesaja 56,2 e.v. Kritiek: Jesaja 1, 13 e.v. 

NT.: Genezing op Sabbath: Lukas 13 : 10-17 , Joh.5: 1-18. De Sabbath voor de mens en niet andersom: Markus 

2, 27 ev.   De Sabbatsrust die blijft: Hebr. 4, 9. 

 


