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Muren (NGKE 22-9-2019)


Haram 
Het nieuws van twee weken geleden [10-9] schokte mij. 
Het onderwijs op salafistische moslimscholen in Nederland blijkt uiterst radicaal. 
“Alcohol en varkensvlees zijn haram”, zo geldt het in de Islam. 
Dat kun je prima billijken, ieder zijn overtuiging.  
Maar op díe scholen voegt men er aan toe dat iedereen die in de supermarkt vakken vult met bier 
of varkensvlees vervloekt is.” 
Iemand vervloeken vinden wij not-done in ons land. 
En terecht. 
Erger nog wordt het als men daaruit de conclusie trekt: 
dat iemand die één van de zuilen van de Islam ontkent, gedood moet worden omdat hij ongelovig 
is.  
Dat zijn ideeën die we kennen van landen onder een Islamitische dictatuur of dichterbij van 
terroristische organisaties die aanslagen plegen.  
Als bepaalde Nederlandse scholen moslimkinderen zulke ideeën leren op school, dan schrikken we. 
Het staat haaks staan op de basisprincipes van de Nederlandse rechtsstaat.” 

Ook diefstal is haram. 
In sommige islamitische landen kan je dat een hand kosten. 
Dat is de straf op diefstal. 
Maar wij beleven dit niet als rechtvaardig,  
eerder als barbaars en uiterst onrechtvaardig. 
Zo’n straf staat voor ons op geen enkele manier in verhouding staat tot de misdaad. 

Een term als ‘haram' doen me de rillingen over de rug lopen. 
Juist vanwege het onbarmhartige consequenties ervan. 
Het roept associaties op met terreurgroepen als Boko Haram. 
(Het boek is haram) 
Nou dat laten ze met alle geweld zien. 
Het schokte me aan het begin van deze week dus ook om te lezen: 
‘de stad met alles en iedereen daarbinnen is haram’ (17) 
Hetzelfde woord wordt er hier gebruikt (ban) 
en even verderop: 
‘En (zij) doodden alles wat erin was, zowel mannen als vrouwen, zowel kinderen als bejaarden, 
zowel runderen en schapen als ezels. (21). 
Haram, dood en verderf in een tekst in de bijbel? 
En weer voelt dit niet niet rechtvaardig maar als uiterst onrechtvaardig, als barbaars. 
Waarom geeft de Heer zo’n gruwelijke opdracht? 
Dit is toch een oorlogsmisdaad! 
Het doden van vrouwen, kinderen en bejaarden. 
Genocide, noemen we dat tegenwoordig. 
Voor zoiets wordt je voor het Internationaal Strafhof gedaagd. 

Is dit niet een uiterst extremistische tekst? 



Wat kan de boodschap hiervan nu zijn voor ons zijn?  
‘Alle ongelovigen moeten gedood worden?’ 
Dat kan toch niet!  
Wat is dan het verschil met zonet, zelfs de termen zijn hetzelfde. 

Het Nieuwe Testament 
Nee, dat kan de boodschap niet zijn. 
Dat voelen we ook wel, maar ja je bent er wel verlegen mee 
Want, die rillingen lopen ons over de rug, 
omdat de Heer Jezus ons zelf geleerd heeft onze vijanden lief te hebben. 
En de Heer God ons zelf leert geen wraak te nemen, 
omdat dit aan Hem toekomt. 
Lezen we bij Paulus (Rom. 12,19) 
Hij zal óns zoiets niet vragen, 
dat kan de boodschap voor ons niet zijn. 
En daarom beleven we zo’n straf ook als onrechtvaardig. 
Het lijkt ons ook niet bij de Heer God en niet bij ons geloof te passen. 
Zo heeft Hij het ons geleerd. 

En al het geweld dat in de geschiedenis van de kerk gebruikt is, 
is dan ook niet goed te praten. 
Kruistochten en brandstapels passen niet bij een christelijke levensovertuiging. 
Je zou kunnen zeggen: zij zijn haram. 
Dat wil onze Heer niet. 

Het is eerder omgekeerd. 
Het meest bekende symbool van ons christelijke geloof. 
-het kruis, het staat hier nu al een tijdje in beeld- 
laat ons zien dat onze Heer God ons geen straf op wil leggen, 
maar juist onze straf op zich wil nemen om ons te redden. 

Ander perspectief  

Maar hoe kun je een geschiedenis als deze dan ooit begrijpen? 
Spreekt God zichzelf tegen? 
En noemt Hij later iets fout wat Hij eerst zelf deed? 
Nee, dat denk ik niet maar ik denk dat je pas iets van deze geschiedenis kúnt begrijpen als je die 
vanuit een ander perspectief leert zien. 
Soms begrijp je niet wat je ziet omdat je het van een bepaalde kant bekijkt. 

Zoals dit gezicht, wat is er mee aan de hand? 
Zie je het? 
… 
En als je het nu eens zo bekijkt? 
Ineens begrijp je waar je naar kijkt. 
De spiegeling van het gezicht in het wateroppervlak. 

Laten we ook eens anders naar deze geschiedenis kijken. 
Probeer het nog eens voor te stellen. 
De stad met de hoge muren. 
De poorten gesloten. 



Wachters op de muren. 
De optocht om de stad heen: 
zwaar bewapende militairen voorop 
maar geen strijdkreet en geen aanval- 
Daarachter de zeven priesters met de zeven sjofars. 
Daar weer achter andere priesters met de ark 
… 
De sjofars klinken. 
Verder zegt niemand iets. 
Geen strijdkreet, geen wóórd. 
Zes dagen lang 
en op de zevende dag -is het de sabbat?- 
ook heel lang niet. 
zes keer zwijgend om de stad. 
Alleen het geluid van de ramshorens klinkt. 
Stel je het voor. 
… 
Waar doet het je aan denken? 

Aan een aanval? 
Nee!  
Eerder aan een religieuze processie 
een gewijde optocht. 
Een ritueel. 

Maar wélk ritueel dan? 
Het ritueel waarin de Heer God zijn eigendom terugvraagt.  
Het land, de stad, de inwoners en al hun bezittingen zijn van Hem. 
En nu vraagt de Heer het terug! 
Maar zij willen niet. 
Die hele week houden ze hun poorten dicht. 
Maar de muren om hun leven heen zullen God niet buiten houden 
Als de poorten na zeven dagen nog niet open zijn, 
storten de muren van hun stad in. 
En neemt God terug wat Hij hen gaf: 
hun bezittingen, ja ook hun leven en dat van hun dierbaren. 
[Lees ook 5, 13-15) 

Mensenrechten? 
Wij zijn moderne Westerse mensen. 
Gezien vanuit ons perspectief staan de rechten van de mens voorop. 
En in deze geschiedenis beleven wij dan ook hoe vrouwen, kinderen en bejaarden onrecht gedaan 
wordt. 
En dat keuren we af. 
Niemand mag de rechten van andere mensen tekort doen. 
En als het volk Israël dit zelf zo bedacht zou hebben, dan zou het onrecht zijn. 
En als wij dit elkaar zouden aandoen, mag je dat ook zo zeggen. 
Dan is het onrecht! 
Wij mogen elkaar niet zo tekort doen. 
Wij mogen elkaar niet beroven, mishandelen of doden. 
Gelukkig dat we de rechten van de mens hoog houden en die proberen te eerbiedigen. 



Dan doen we precies wat God wil. 
‘Oordeel niet!’ zegt onze Heer, immers 
… 
Maar welke rechten kunnen wij mensen laten gelden tegenover onze God? 
Dat is het andere perspectief. 

Stel wij besluiten onze eigen weg te volgen. 
Ons leven op onze manier te leven, alsof wij onszelf gemaakt hebben en ook onze kinderen 
gemaakt hebben. 
We leven los van wat God wil; eerlijk gezegd weten we niet eens precies wat Hij wil. 
We richten ons eigen leven in, zoals wij dat zelf willen. 
Dienen onze eigen goden, of wat wij dan als goden zien. 
Profiteren van de opbrengst van het land. 
- dat hebben we wel van God gekregen,  
maar wij eigenen het ons toe alsof we de opbrengst zelf hebben laten groeien, alsof het ons 
product is en zien het als ons eigen bezit. 
 We roven ook het bezit ja zelfs het leven van anderen, die zwakker zijn dan wij. 
Want dat is het recht van de sterkste. 
Dat kan door middel van een oorlog, maar ook door economische maatregelen. 
Het is onrechtvaardig, maar ja wie houdt ons tegen 
In de loop van de eeuwen worden we schatrijk. 
En om te voorkomen dat een ander op zijn beurt ons bezit weer afpakt bouwen we een stad, 
zetten er muren omheen en hangen zware deuren in de poorten en zetten wachters op de muren, 
We maken van ons leven een onneembare vesting. 

Zie je het? Dit verhaal begint niet pas op de zevende dag 
Vanuit Gods perspectief is het nationaal product van Jericho, niet van de inwoners. 
En ook het vee niet, 
De slaven en slavinnen niet. 
Ja zelfs de levens van al de inwoners niet . 
Het is allemaal van Hem. 
Haram, in de betekenis van God gewijd. 
Op de zevende dag vraagt de Heer God het terug. 
Anders gezegd: als de tijd zijn einde bereikt heeft, 
vraagt Hij het terug. 
Zo was het in Kanaän gegaan. 
Aan deze dag waren eeuwen voorafgegaan 
Eeuwen waarin ze geleefd hadden alsof God niet bestond, 
Met kinderoffers, rituele prostitutie, moord en roof, 
hadden ze hun medemensen onrecht gedaan  
en de Heer van zich vervreemd. 
Ze hadden hun kinderen daarin meegnomen, 
en in dat systeem opgevoed, 
En ondanks alles: 
de reputatie van God die Israël vooruit reisde, 
de angst die dat veroorzaakte en heel de stad al in zijn greep had. 
Ondanks het waarschuwende geluid van de sjofar die God komt aankondigen. 
Ze hadden hun poorten gesloten gehouden. 
Op de zevende dag laat God hun wereld instorten. 

De rillingen lopen ons hier over de rug, en dat zal ook wel zo blijven. 
Want het is gruwelijk. 



Want zo is het niet bedoeld, 
het oordeel niet, maar ook een leven zonder God niet, 
Maar uit dit perspectief kun je toch enigszins begrijpen wat er hier gebeurt 
God vraagt terug wat van Hem is, 
omdat zij het van Hem geroofd hadden voor hun eigen leven 
én om te voorkomen dat hun levensstijl 
zijn volk Israël zal beïnvloeden in het nieuwe land, 
ontneemt Hij hen het leven dat zij zonder Hem wilden leven. 
De boosheid van God is altijd de keerzijde van zijn liefde. 

Muren 
En toch zal het zo niet weer gaan. 
Nee, nooit weer zal Hij mensen medemensen laten oordelen, 
zoals toen nog wel gebeurde. 
En ook staat voorop dat Hij iedereen wil redden. 

Het is goed dat wij de rechten van de mens eerbiedigen, 
Maar die zijn niet méér dan de rechten van God. 

 We kunnen wel zeggen dat we ‘kindertjes maken’, 
maar we kunnen dat helemaal niet. 
We kunnen wel zeggen dat ieder die wil voor zichzelf kan zorgen, 
maar dat kunnen we helemaal niet. 
Wij krijgen alles van de Heer: 
ons leven, onze gezondheid, onze kwaliteiten, de producten van het land, die uit ons fabrieken en 
onze denkproducten. 
Het is van Hem gekregen. 
Hij laat ons eraan meewerken, maar daarmee hebben we nog niet helemaal zelf gedaan. 
Wat heb je wat je niet ook gekregen hebt? 
Ons land, de vrede en de welvaart… 
het is van God gekregen goed. 

We kunnen wel doen alsof allemaal van ons zelf is. 
Te gebruiken naar eigen inzicht. 
Onze eigen Algemene Beschouwingen erop loslaten. 
We kunnen mooie huizen bouwen waarin we onze mooie spullen zetten. 
Ons leven leiden zoals het ons zelf goed lijkt. 
En dat noemen we dan vrijheid. 
 We kunnen muren bouwen - soms letterlijk- om anderen buiten onze samenleving te houden. 
Maar er komt ook voor ons een dag dat God het van ons terugvraagt, omdat het van Hem is. 
Tenminste als wij het buiten Hem om voor onszelf willen houden. 

Staan er rondom jouw leven ook muren? 
Of om delen van je leven. 
Gebieden die je echt helemaal voor jezelf wilt houden? 
Denk daar eens over na deze week. 
En realiseer je dat die delen van je leven, 
die je voor jezelf wil houden,  
zo niet mee kunnen het Koninkrijk van God in. 
Het Koninkrijk is geen koninkrijk voor kleine zelfstandigen. 



Broers en zussen, de Heer heeft ons lief. 
Wie we zijn en wat we hebben, we kregen het van Hem. 

De Vader legt de rode loper voor ons uit. 
Hij wil ons graag in zijn aanwezigheid. 
Daar heeft Hij alles voor over 
Maar als wij desondanks muren optrekken rondom ons leven 
om het voor ons zelf op te eisen. 
Realiseer je dan dat Hij op een dag die muren zal afbreken. 

Want een leven zonder God is uiteindelijk toch haram 

Amen. 

(c )Wieb Dijksterhuis 22 september 2019
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