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Verkondiging 
 
Ik wil jullie een bijzondere afbeelding laten zien. 
De kunstenaar, de Groningse drukker Hendrik Werkman, 
noemde het een ‘druksel’. 
Hij maakte middenin de tweede Wereldoorlog 
een set van twintig druksels bij Joodse (chassidische) verhalen uit Oost-Europa, 
als klein verzet tegen de bezetting. 

Het gaat me vandaag om deze ‘sabbat van de eenvoudigen’.  
Twee arme Joodse mensen vieren op vrijdagavond 
het begin van de sabbat; 
iedere week is dat weer een feest. 
Ze dánsen, die twee, en ze houden een stoel vrij voor de profeet Elia, 
of voor een vreemdeling; die kan dan na de synagogedienst  
aanschuiven voor het sabbatsmaal: 
ze delen het weinige wat ze hebben! Die kunst verstaan ze! 
Altijd, ook in de verdrukking,  
is het Jodendom de sabbat blijven vieren - zoveel als maar mogelijk -  
ook in de concentratiekampen van de oorlog bijvoorbeeld, juist daar ook!. 
 
In de sabbat klopt het hart van het Joodse geloof. 
Het is een groot geschenken van het Jodendom aan de mensheid. 
Sabbat vieren, hoe en waar is dat begonnen? 
Dat was in Babel, in de ballingschap, Babel, die gedwongen opeenhoping  
van gedeporteerde mensen uit alle volkeren en culturen van toen,  
met al hun godsdiensten. 
Alle zeven dagen was het zwoegen daar, het slavenbestaan van de ballingen; 
het was geen leven, daar rustte geen zegen op. 
Daar in Babel gingen de Joden staken; ze ontdekten samen:  
er is ‘sjabbat’ nodig, dat betekent letterlijk: ‘ophouden’, ‘stoppen’, 
tijd voor God, tijd om te rusten, al is het maar één dag; 
de Schepper God deed dat zelf ook: rusten op de zevende dag! 
Iedereen heeft dat nodig, iedereen: 
‘je dochters en je zonen, je slaven en slavinnen, de vreemdelingen, 
ook je vee!’ 



Dat was daar in Babel een revolutie, het zal niet zonder slag of stoot zijn gegaan. 
Waarom sabbat?   
Denk maar aan Egypte, het slavenhuis, daar heeft God jullie niet voor niets uit bevrijd. 
De sabbat is: wekelijks Bevrijdingsdag! 
De eerste christenen, joden als zij waren, bleven de sabbat vieren,  
maar het werd voor hen de zondag, de dag van Jezus’ verrijzenis. 
 
Ik zet met jullie de stap naar het evangelie van deze keer. 
De twee fragmenten spelen op sabbat: 

a. de leerlingen plukken aren, en eten ervan. 
b. En in de synagoge geneest Jezus iemand met een misvormde hand. 

Beide keren zijn er de spiedende ogen van Joodse leiders, 
die vinden dat hier de sabbat wordt geschonden. 
Het is een oeroud en heel tragisch gegeven: 
de beste godsdienstige bedoelingen raken bedolven onder angstige regels  
en onder strijd over wat wél mag en wat níet. 
De farizeeën raken er daar zelfs ‘buiten zinnen van’, 
en beginnen ‘onder elkaar te overleggen 
wat ze met Jezus zouden doen’.  
Het is eigenlijk dubbel tragisch: het conflict gaat over de sabbat,  
nota bene het wekelijkse feest van de vrijheid. 
Jezus brengt het elders tot ware proporties terug in de oneliner:  
‘de sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat’. 
 
De vraag is nu: waar roept het sabbatswoord ons concreet toe op? 
Vooral en oorspronkelijk: tot vrijheid van en in de arbeid. 
De sabbat beschermt ons tegen onbeperkt, mateloos werken; 
daar kunnen wij opgebrand van raken, ‘burned out’.  
Je kunt slaaf van je werk worden. 
Maar ook hier geldt:  
‘de arbeid is er voor de mens, en niet de mens voor de arbeid’. 
Als ik dat zo zeg, wil ik er meteen van alles aan toevoegen, bijv.: 

• dat zovelen op aarde geen keus hebben 
en moeten sappelen en ploeteren voor hun dagelijks brood; 

• dat er velen zijn dolgraag fijn werk zouden willen vinden, 
maar het steeds maar niet vinden; 

• hoeveel kinderarbeid er op de wereld nog is! 
Juist de sabbat voedt de honger 
naar méér rechtvaardigheid en gerechtigheid ook en juist op het gebied van werk. 
 
De Veertigdagentijd is ten diepste een jaarlijkse grote sabbat; 
dan kunnen wij met Pasen schepping, bevrijding en opstanding  
voluit vieren. 
We brengen het ons in deze weken weer te binnen: 

dankzij Jezus’ bevrijdende leven-ten-einde toe 
delen wij in de vrijheid van de kinderen Gods. 

Dat besef raakt bij ons soms zoek of op een laag pitje. 



De Veertigdagentijd haalt ons er weer bij terug: 
dat we leven in de vrijheid van Gods kinderen. 
We prenten het onszelf weer in, via vanouds drie wegen: 

vasten, aalmoezen en bidden. 
In alle drie is vrijheid het kloppend hart; 
In alle drie wordt vrijheid ‘geoefend’. Ik ga ze kort na. 
 
Vasten:  
je losmaken van vastgeroeste manieren van denken en doen, 
versoberen in consumeren, aandacht voor duurzaam leven, 
minderen of wegdoen waar je de slaaf van dreigt te worden.  
 
Aalmoezen (oud woord, maar altijd actueel):  
delen met wie minder heeft, 
vrij-gevigheid (‘laat je linkerhand niet weten wat je recht doet’). 
Fantastisch wat er de laatste weken al is gegeven 
voor het St. Martinushuis in Fastiv, Oekraïne. 
 
Bidden  
is de derde speerpunt voor de Veertigdagen:  
schep extra ruimte voor bezinning en bezieling,  
zorg weer eens goed voor je ziel;  
zoek het hier in de viering of in je ‘binnenkamer’ waar dan ook: 
‘Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag’. 
 
Kortom: durf vrij te zijn! 
Houd dat beeld maar vast: de sabbat van de eenvoudigen. 
De dansende vrouw is in het groen, 
de kleur van de hoop! 
 

 


