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Ex. 23:1-17 – Aan de praattafel rond Gods Wet 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

„Waar het om gaat is of je een goed mens bent”, citeert columnist Lofti El Hamidi witte pater Jan Heuft in 

NRC. En voegt hij daar aan toe: ‘Het lijkt zo’n simpele opdracht. Het is niets minder dan monnikenwerk.’i 

 

Is het doen van het goede daarmee alleen aan monniken voorbehouden? Soms lijkt het er wel op. Neem 

zo’n tekst uit Exodus van vanmorgen. Ik hoop te kunnen laten zien hoe die tekst ons op het spoor wil zetten 

van hoe we het goede kunnen doen. Maar ja, met al die uitleg wordt het al snel een heel verhaal. En wie wil 

die moeite dan doen? Zeker wanneer je van alle kanten verteld wordt dat je het goede kunt doen door 

gewoon je hart te volgen … En zo dreigt het je bezig houden met zo’n Exodus-tekst te worden wat het in de 

Middeleeuwen was: monnikenwerk; voorbehouden aan een klein groepje monniken (of nonnen) in een 

klooster … 

 

Tegelijk: strijd dat niet met de protestantse principes? Je bezighouden met de betekenis van de Bijbel moet 

toch niet voorbehouden zijn aan een kleine elite? Ik zou dat oprecht jammer vinden. Te meer omdat ik er 

van overtuigd ben dat in dit boek “een rijke schat van wijsheid” (NLB 313) te vinden is. Die gun je toch 

iedereen? 

 

Misschien voor we verkennen hoe we in Exodus 23 op het spoor van het goede gezet wordt nog even de 

onderstreping dat het in het doen van het goede niet gaat om het verdienen van de hemel. Zoals ik vorige 

week ook zei (nav. de 10 Geboden) gaat het niet om punten te scoren, voor wat er dan ná komt, maar om 

het meespelen in de harmonie zoals God die voor ogen staat. (Nu al een beetje en straks ten volle). 

 

Het doen van het goede, ga er maar aan staan! Hoe doe je dat nu? Er is oneindig veel over te zeggen en 

tegelijk laat het zich samenvatten in verrassend simpele regels. Zoals (natuurlijk) het Grote Gebod. Of deze 

(nog kortere) van de Noord-Afrikaan Augustinus: “Heb lief, en doe wat je wilt!” Prachtig in zijn eenvoud! 

Maar zo’n regel kan ook oproepen: #hoedan. 

 

De uitwerking van dat #hoedan heet in de Joodse traditie de halacha, wat betekent “hoe te gaan”, oftewel: 

“de Weg”. Die Weg wordt verkend in een al eeuwen durende vorm van gesprek. De 10 geboden en de 

uitwerking ervan in Exodus (en Numeri, Leviticus en Deuteronomium) vormen de basis van dat doorgaande 

gesprek.ii In dat gesprek worden de wetten steeds weer uitgewerkt naar de levensregels voor nú. De mooiste 

vondsten (niet zelden zeer humorvolle verhalen) zijn (en worden) opgeschreven. Om bewaard te worden 

voor het nageslacht. Zo ontstaat een hele lange traditie, waar Jezus met zijn Bergrede ook in staat. Zo is 

Jezus aanwijzing om je vijand lief te hebben ingegeven door wat we lazen uit Exodus 23 (over hulp bieden als 

de ezel van je vijand onder z’n last bezwijkt). Humor en verhalen (zoals Jezus’ gelijkenissen) vormen een 

wezenlijk element van deze traditie. 
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Misschien is het een ongepaste vergelijking, maar ik moest denken aan de praat-tafels van voetbal-

programma’s. Je zou zeggen: voetbal is een betrekkelijk eenvoudig spel. Commentator Gary Lineker vatte 

het samen als: 22 mannen rennen 90 minuten achter een bal aan, en aan het eind winnen de Duitsers? Toch 

raken (de vaak ook) mannen er niet over uitgepraat – zelfs nu er (nog) niet gespeeld wordt. Details worden 

uitgelicht, legendarische anekdotes gedeeld, grappen (toegegeven: niet altijd OK) vormen een wezenlijk 

onderdeel. Als er over zo’n betrekkelijk eenvoudig spel al zoveel te zeggen en vertellen valt, hoeveel te meer 

dan over het (goede) leven? Waar zijn de praat-tafels over dat onderwerp? Of zijn die nu net hier, onder dit 

dak te vinden (zij het nu: digitaal)? 

 

De parallel gaat natuurlijk niet helemaal op: ik hoop dat onze praat-tafels wat veiliger zijn, dan hoe de botte 

bijl aan een voetbal-tafel gehanteerd kan worden. En ja: de materie is wat serieuzer; zij het dat ik goede 

hoop heb dat (net als in de Joodse traditie) ook aan onze praat-tafels humor (gein) een belangrijk ingrediënt 

is. 

 

Nu missen we juist in deze tijd de praat-tafel. De koffie-tafel is er voorlopig nog niet. Maar dat kan juist ook 

maken dat we creatieve manieren zoeken om toch het gesprek aan te gaan. Ik wil vanmorgen zo’n manier 

uitproberen. Met behulp van Mentimeter. Omdat onze beamisten (die toch al krap bemenst zijn) de handen 

al aardig vol hebben aan én KerkTV én een presentatie, probeer ik het vanmorgen eerst uit op alleen m’n 

laptop. Op je smartphone kun je een app installeren (zoek op Mentimeter). En dan het nummer invoeren dat 

ik zo noem. Dan kun je je antwoord geven op een tweetal vragen nav. de Exodus-tekst. 

 

De eerste. 

De Joodse traditie stelt bij de aanwijzing uit Ex. 23:4-5 de volgende vraag (denk even aan die praat-tafel): stel 

nu dat je tegelijkertijd de ezel van een vriend én de ezel van een vijand onder z’n last ziet bezwijken – wie 

moet je dan als eerste helpen? 

→ Mentimeter poll 1 

Het antwoord uit de Joodse traditie is: help eerst je vijand, zo sla je mogelijk twee vliegen in één klap. De 

ezel (een onschuldig dier) is geholpen, en wellicht opent het de weg naar verzoening. Terwijl een vriend er 

vast wel begrip voor heeft dat je eerst een ander helpt. 

De tweede. 

Nog een poll (geholpen door de toelichting van Marjan van Hal in KoZ). Kun je de herhaalde waarschuwing 

tegen valse beschuldigingen (‘lasterlijke aantijgingen’ in vs. 1 en ‘valse aantijgingen’ in vs. 7) vergelijken met 

het verspreiden van desinformatie op basis van geruchten? 

→ Mentimeter poll 2 

Ik besef: het is een beetje de vraag of je dit soort dingen tot ja/nee vragen kunt terugbrengen. Het liefste is 

zo’n poll de opmaat voor een gesprek – hier samen aan de koffietafel, of later doordeweeks … Maar ja, dat 

zit er onder dit dak voorlopig nog niet in. 
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Wat ik met die polls wil laten zien is hoe verrassend actueel deze aanwijzingen uit Exodus kunnen zijn. “Het 

goede doen” dat gaat niet vanzelf. “Recht doen” heeft aandacht en gesprek nodig. Diverse aandachtspunten 

die het recht krom zouden kunnen maken komen langs in Exodus. En ik wil iedereen uitnodigen om je heen 

te kijken, om te zien wat je er van herkent. “Valse geruchten” (zoals oa. de Groot Nieuws vertaling vertaalt) 

verspreiden ondermijnen het rechtssysteem (vs. 1 en 7). Er wordt ook geen recht gedaan, wanneer je een 

kwetsbare eenvoudigweg voortrekt (vs. 3); tegelijk wordt er gewaarschuwd: let op dat de rechten van 

kwetsbaren wel net zo gerespecteerd worden als die van rijken – hoed je voor klassenjustitie, waarbij het 

recht alleen iets is dat je kunt halen als je het geld er voor hebt (vs. 6 en 8). Vorm je eigen oordeel, en ga niet 

te snel mee met “wat iedereen zegt” (vs. 2); want dat zou zelfs de dood van een onschuldige kunnen 

veroorzaken.iii 

 

“Recht doen” is iets dat inspanning nodig heeft, het gaat niet vanzelf. Zoals het goede doen “monnikenwerk” 

is. Maar (zoals ik ook in een bijdrage in OHN schreef): geldt dat niet voor alles wat de moeite waard is? En is 

proberen te leven zoals God het bedoeld heeft niet al onze moeite waard? Willen we – als goede 

protestanten – ons allemaal (m/v) aan dit monnikenwerk wijden? 

 

Er zit natuurlijk nog veel meer in deze paar (17 slechts!) verzen uit Exodus: ervoor hoeden dat 

vreemdelingen (wij zouden misschien zeggen: seizoenarbeiders) niet uitgebuit worden; het markeren van de 

tijd, door het vieren van feesten tot eer van Gods Naam. Uit dankbaarheid voor wat we uit Gods handen 

ontvangen: onze vrijheid, de oogst van onze inspanningen. En (alweer) bovenal: de heilige rust. Niet altijd 

maar doorjakkeren en door akkeren. Zelfs het akkerland wordt rust toebedeeld: om de zes jaar een jaar rust. 

Een jaar leven van wat de aarde toch nog voortbrengt. Stel je voor dat we het gewoon zouden doen? Een 

mooi onderwerp voor een praat-tafel … 

 

Misschien nog goed om te zeggen dat ik bij “praten” denk aan die twee kanten van het woord voor “woord” 

in het Hebreeuws: woord én daad. Praten is dus: praten en doen, uitproberen, ervaringen delen. Verhalen 

maken. Zoals Jezus dat ons heeft voorgedaan. Want dat is waar de beweging van Hemelvaart naar 

Pinksteren over gaat: nu wij! Nu mogen wij onze vleugels uit gaan slaan, aangeblazen en gedragen door de 

Adem van Gods Geest. 

 

Amen 

i Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/20/een-generatie-die-verdwijnt-a4000301. 
ii Ik stelde mezelf de vraag wat er nu eerst was: de 10 Geboden en daarna de uitwerking in allerlei specifieke 
aanwijzingen; of eerst al die aanwijzingen, die later teruggebracht zijn tot 10 (meer abstracte) geboden? Ik heb het niet 
goed na kunnen zoeken; maar ik stel me voor dat de weg gegaan is van meer specifiek naar meer abstract. Zoals in de 
traditie waar Jezus deel van is de abstractie door kan gaan tot het Grote Gebod; en Augustinus ze nog verder kan 
abstraheren tot “heb lief en doe wat je wilt”. 
iii Ik denk aan de film “12 Angry men”. Het plot van deze film draait om het gesprek in een jury ivm. een mogelijke ter-
dood-veroordeling. De zaak lijkt glashelder, 11 jury-leden stemmen dan ook voor “schuldig”. Eén gaat de discussie aan: 
is de zaak inderdaad “beyond reasonable doubt” (zoals dat in de Amerikaanse setting heet)? En door de film heen 
komen er punten naar boven die toch ruimte voor twijfel laten. De hele film zou je kunnen bekijken als een “case-
study” bij Ex. 23:7. Zie voor een samenvatting (in het Engels): https://www.imdb.com/title/tt0050083/plotsummary. 
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