
Uitleg 26 mei 2019. 

Wat fantastisch dat jullie hier allemaal zijn, bijzonder, mijn familie, collega’s, vrienden en vooral osg-

ers.  Met deze plek en met jullie voel ik me al lang verbonden en dat zal ook niet veranderen, vanaf 

1987 toen ik hier mijn stage kwam doen en ik ingewijd werd in de geheimen van de relatie tussen 

kunst en religie. Vanaf 2000 mocht ik hier terugkomen als pastoraal werker wat ik met veel plezier en 

overgave heb gedaan, dat kon alleen maar omdat er over en weer betrokkenheid en vertrouwen 

was. 

Bij het opruimen vond ik nog een uitgeknipt krantenartikel:de oec. Streekgemeente Kortenhoef heeft 

de russische partijleider Gorbatsjov een paasgroet gestuurd Na opgemerkt te hebben dat de wereld 

vol is van sceptici die er hun beroep van maken in de lente zelfs de groene loten grijs te verven wordt 

de brief vervolgd met: Toch willen wij , kleine gemeenschap van dissidenten in de westerse 

samenleving u danken voor alles wat u hebt gedaan voor de vrijlating van mensen..Een tijdsbeeld, 

maar ook een blijk van vitaliteit v.e kleine gemeenschap, betrokken op het wereldgebeuren. In die 

traditie moeten jullie vooral voortgaan. 

Basis is altijd geweest de Schrift. 

Twee teksten vanmorgen, een horend bij deze zondag vlak voor hemelvaart uit het Joh ev. waarin 

Jezus de leerlingen zegt hen niet als wezen achter te zullen laten en dat toelicht, en een zelfgekozen 

tekst uit Jozua, de opvolger van Mozes,  

Overeenkomst de naam: Jozua: de Heer redt betekent zijn naam, is exact dezelfde naam als Jezus 

Jehoshua, Jezus is de vergriekste vorm hiervan, waarmee de basisstructuur wordt blootgelegd. Elke 

naam heeft zijn betekenis, nieuwe Testament is niet te begrijpen zonder het oude. Jozua moest het 

volk naar het beloofde land begeleiden en Jezus moest een groep leerlingen en eerste christenen 

nieuwe wegen wijzen. 

in Tenach is Jozua een profeet, Heschel beschrijft de taak van een profeet in zijn boek Profeten als 

volgt: ”de profeet is een aangevochten mens, wiens leven  en ziel op het spel staan bij wat hij 

zegt,maar die ook in staat is de stille zucht van het menselijk lijden op te vangen”.  

Gewoonlijk stellen we ons profeten voor als mensen die de toekomst voorspellen,maar het gaat 

erom dat het iemand is die de woorden van de Eeuwige kan vertalen naar het dagelijks leven. 

Profeet zijn is deelgenoot zijn in de gevoelens van God, hij/zij hoort de stem van God en kijkt vanuit 

het perspectief van God. 

Jozua was de leerling en studiegenoot van Mozes, hoe groot iemand ook is het is altijd nodig een 

studiegenoot te verwerven met wie we een hechte band hebben en die ons in alle opzichten 

corrigeert. 

Jozua, dienaar van de Eeuwige, ook wel vertaald slaaf, dat is de laagste bestemming die een mens 

kan hebben omdat hij een deel van zijn vrije wil inlevert, maar in relatie tot de Eeuwige het is de 

edelste titel omdat het betekent dat de persoon tot een hoog spiritueel nivo is gekomen waarbij hij 

geheel afhankelijk is van God,,hij was een van de verspieders  

In  de gelezen tekst uit Jozua  wordt driemaal genoemd: Chazaq we emats, de tekst die mijn leraar 

altijd onder zijn brieven schreef en die ik de afgelopen jaren regelmatig aan sommigen van u 

geschreven heb, en tijdens mijn ziekte van u weer terugkreeg :Wees sterk en houd goede moed.  



Chazaq: wees sterk  betekent volgens het commentaar van de Vilna Gaon: versterking van het 

lichaam en emats zou verwijzen naar de versterking van iemands gevoel/emoties zodat hij niet bang 

is/door angst overheerst wordt. Of een andere interpretatie noemt: chazaq verwijst naar een oproep 

om jezelf te motiveren en emats draait om de vertaling van de theorie naar de praktijk. 

Voor ieder van ons is het een oproep om je iedere dag opnieuw te verhouden tot de Eeuwige, te 

lernen en te doen… 

Vers 6: versterk jezelf, maar hoe doe je dat? 

Door Torastudie (er kwam deze week een mailtje van de landelijke PKN langs dat er weinig meer aan 

catechese gedaan wordt, en men dus niet meer gewend is te leren,terwijl dat de basis is van zoveel 

rijkdom). 

 Laat de boekrol met dit onderricht, met vreugdevolle teksten die het leven vieren, zich niet 

verwijderen van je mond, overpeins hem dag en nacht opdat je waakzaam bent om te doen. Naar al 

wat daarin geschreven staat, en dat draait dus altijd weer om gerechtigheid, het omzien naar wees, 

weduwe, vreemdeling, zieke. 

 

Sterk jezelf door Torastudie en  volhard in het doen van goede daden - waarvan u wellicht weet dat 

Maimonides daar een  volgorde in heeft aangebracht: 

 De hoogste trede is wanneer iemand de hand vasthoudt van een Israëliet die in armoede geraakt is 

en hem ondersteuning toekent dan wel krediet geeft,dan neemt hij deze als partner op in zijn zaak, 

of helpt hij deze aan werk,met als doel diens hand te versterken, zodat deze niet is aangewezen om 

anderen iets af te smeken . Daarvan spreekt Lev. 25:35 “Stel een broeder van jou raakt aan lager 

wal,-zijn hand wankelt en zoekt steun bij jou: vasthouden zal je hem- ook al is hij zwerver en 

bijwoner-en leven zal hij bij jou” D.w.z.: versterk hem, opdat hij niet valt en in hulpbehoevendheid 

geraakt. 

2. de  hierop volgende lagere trede is wanneer iemand de arme tsedaka geeft (dan moet dat) zonder 

te weten aan wie hij geeft en zonder dat de arme weet heeft van wie hij ontvangt. Want dit betekent 

het doen van een gebod omwille  van het gebod zelf. 

3. de hierop volgende lagere trede is wanneer iemand iets geeft en weet aan wie hij geeft,maar dat 

de arme niet weet van wie hij ontvangt 

4. hierop volgende lagere trede is wanneer de arme weet van wie hij  iets krijgt maar de donor niet 

weet aan wie hij geeft. 

5. De hierop volgende lagere trede is wanneer iemand ( een arme een aalmoes) in de hand 

legt,voordat deze hem daarom verzoekt. 

6. De hierop volgende lagere trede is wanneer iemand ( een arme een aalmoes) in de hand legt,nadat  

deze hem dat heeft verzocht. 

7.De hierop volgende lagere trede is wanneer iemand minder geeft dan gepast is, maar dit evenwel 

vriendelijk kijkend doet. 

8.De hierop volgende (laagste) trede is wanneer iemand iets geeft met een somber, duister gezicht. 

Houd je voor alles vastberaden en standvastig aan het onderricht waarin Mozes jou heeft 

onderwezen. Wijk daarvan niet af, neem de regels in acht, Tora heeft met onderwijzen te maken en 

met terugstralen, reflecteren, niet naar jouw persoonlijke opvattingen maar de richtlijnen van de 

Tora moet je volgen. De woorden v.d. Tora worden wel vergeleken met kleding van fijn linnen,lastig 



te verkrijgen en snel beschadigd,zo zijn de woorden van de Thora ook, het vraagt 

voorzichtigheid/zorgvuldigheid. Zo kan Jozua zijn lastige taak om Mozes op te volgen uitvoeren. 

In het NT gaat de tekst ook over een nieuwe periode nl. zonder de directe aanwezigheid van Jezus en 

hij legt zijn leerlingen uit hoe ze voort kunnen gaan. De tekst in het joh evangelie  is een soort 

afscheidsrede van Jezus aan zijn leerlingen en de eerste gemeente. Jezus gaat terug en zal een 

parakletus geven, een trooster ,de geest der waarheid., de geest van God die vanaf het begin 

voortdurend mensen heeft vervuld,Mozes, Sara, de profeten, David, Salomo,Vrede geef ik u, sjaloom, 

vrede, of eigenlijk heelheid. Ga in vrede. Het is troost voor altijd, dat vraagt om een reactie daarom 

zegt Jezus dan: hebt elkaar lief. Bewaar de eenheid. De weg van God is de tora, de  leefregel. Jezus’ 

daden weerspiegelen dat. Ook in  het NT is sprake van onderricht, nl door de troosttoeroeper zoals 

Oussoren vertaalt, die zal uitleg geven. 

Jezus kondigt de komst van een pleitbezorger aan. Na de opstanding begroet Jezus zijn leerlingen 

met de vredegroet, eirene in het Grieks, sjaloom in het Hebreeuws: vrede, heelheid, een hemelse 

vrede die verder rijkt dan de afwezigheid van oorlog. God is daar aanwezig waar mensen elkaar 

liefhebben en dienen in het voetspoor van Jezus. 

Eigenlijk gaan beide teksten over hoop, over hoe verder te gaan in nieuwe situaties, zonder Mozes, 

zonder Jezus. 

In zijn boek ‘Baltische zielen’ schrijft Jan Brokken over de Litouwse beeldhouwer Chaim Lipchitz. 

LIpchitz was in 1909 naar Parijs vertrokken naar de kunstacademie. Voordien in 1902 had zijn vader 

hem naar de handelsschool gestuurd in Polen, Bialystok, n.a.v. een incident in 1905 werd er een 

pogrom gehouden Joodse winkels werden in brand gestoken, mannen neergeschoten, vrouwen 

verkracht. Velen probeerden weg te komen maar het Poolse treinpersoneel zette de seinen op rood. 

In een kelder van ene v.d. scholen zat Chaimke Lipschitz twee dagen en twee nachten. 

“De kreten en het geschreeuw van de massa had hij uit z’n geheugen gebannen totdat hij een beeld 

maakte dat de schreeuw moest heten, “de opengesperde mond was vrij snel gekneed in gips. Een 

bovenkaak, een onderkaak. Maar toen gebeurde er iets vreemds .De bovenkaak kreeg de vorm van 

een hoofd en de onderkaak van een ander hoofd. Aan het ene hoofd kwamen schouders te zitten, aan 

het andere ook een rug, voor de bovenste figuur een buik voor de onderste. Hij deed een paar stappen 

naar achteren, moest lachen. Hij kon geen macaber angstaanjagend beeld maken, Onder zijn handen 

was een liefdesdaad ontstaan De schreeuw was de schreeuw v.e. paar geworden. Hij besloot het 

beeld ook zo te noemen: de schreeuw/het koppel/het paar. 

Het luchtte hem op: uit iets verschrikkelijks had hij iets puurs gemaakt, uit de dood had hij het leven 

gelicht, uit wanhoop hoop( tot z’n verbijstering werd het beeld verboden in 1929 in Amsterdam, het 

zou de eerbaarheid schenden. In de jaren 50 werd het door het Kröller-Müllermuseum gekocht. Waar 

het nog altijd staat.” 

Lipschitz  wist uit wanhoop hoop te toveren, uit donker, licht. Hoop hebben we nodig om te leven. 

Al jaren ben ik geïnspireerd door de Hebreeuwse letters, die kunnen vandaag niet ontbreken, op de 

voorkant ziet u er twee, de he en de lamed. 



DE he die vensteropening betekent en staat voor de hoop, het is de tweede letter van de godsnaam 

en we kennen het in ons taalgebruik heitje voor een karweitje, betekent  5 keer 5( he heeft 

getalswaarde 5) een kwartje dus, was een heitje/heetje. 

DE H wordt wel gebruikt als amulet voor kinderen, in het boek koosjer Nederlands dat ik ooit van 

jullie kreeg staat in de toelichting bij de he: toen ik vroeger met schoolreisje ging had ik niet mijn 

gebedsmantel om maar kreeg van mijn moeder een muntje mee met een h erop. 

 Er moet licht van buiten naar binnen vallen, zodat we nooit in het volledige donker verblijven. Het 

licht schijnt in de duisternis. 

DE Lamed de andere letter, betekent de ossenprikstok, waarmee we aangespoord moeten worden 

om te lernen, om te doen, om onze comfortzone te verlaten. 

Leren niet zozeer intellectueel, het is een leren dat je in beweging zet, wat je warm maakt. Wat je 

beleeft; lernen waardoor je verbinding hebt met de andere wereld. 

Deze twee bijzondere letters geef ik u straks graag mee, ze zijn gemaakt door de zusters uit het 

Liobaklooster waar we met een aantal van u ooit waren. Het klooster waar ik vanwege mijn naam al 

lang mee verbonden ben. 

Het is aan ons om de hoop levend te houden, de moed niet te verliezen, te blijven lernen, je te laten 

verrassen, te doen, wees sterk en moedig. Amen. 

Uitgesproken door Corrie van Egmond 

26 mei 2019, Kortenhoef 

 

 

 
 

 

 

 

 


