
“Handel ernaar .. en breng ze stipt ten uitvoer…” !
1ste lezing: Deuteronomium 4,1.5-9 
Psalm: 147, 12-13,15-16,19-20 
Evangelie volgend Matteüs 5,17-19 !
In de eerste lezing van vandaag roept Mozes het volk op om trouw te zijn aan het 
verbond. Ze stonden ook voor een grote uitdaging, een grote missie: Bezit gaan nemen 
van het land dat de Heer hen geschonken had. Ook zij waren bang voor die grote naties 
die ze moesten overwinnen om bezit te nemen van het beloofde land. En wat moesten ze 
doen? In grote lijnen spreekt Mozes over twee dingen:
!
Allereerst zegt hij: „Luistert dan, Israël, naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer en 
handel daarnaar. Dan zult gij leven.” (Dt. 4,1). Het volk van Israël moest goed luisteren en 
trouw blijven aan de bepalingen die God ze via Mozes gegeven had.
!
Ook wij bevinden ons in een bijzondere tijd. Ook wij kunnen angstig zijn en ons onzeker 
voelen als we het nieuws zien. Vandaag werd door de Nederlandse bisschoppen ook 
aangekondigd dat de verscherpte maatregelen van kracht blijven tot twee Paasdag. Geen 
vieringen in de Goede Week, geen Paastriduüm, geen Paaswake, geen Paaszondag met 
de gehele parochiegemeenschap. Ik moet bekennen dat ik er meteen verdrietig van werd. 
Ook ik, en velen onder ons, had gehoopt dat wij met Pasen weer bij elkaar konden komen 
om samen te vieren, maar de huidige situatie vraagt van ieder van ons grote offers. De 
vanzelfsprekendheid van het vieren van de liturgie samen met jullie behoort niet meer tot 
onze mogelijkheden. Ik hoor in mijn achterhoofd weer de woorden van het gebed van 
Azarja in de eerste lezing gisteren „We hebben geen heilige plaats waar wij u kunnen 
offeren om zo uw barmhartigheid te kunnen ervaren” (Dan 3,38).
!
Maar juist in deze beproeving is het woord van Mozes een troost: Luistert Israël en gij zult 
leven” Ook aan ons wordt in deze tijd gevraagd om goed te luisteren naar onze herders 
en onze herders roepen om ons op om gehoorzaam te zijn aan de algemene adviezen van 
de overheid, met name om onze kwetsbare parochianen te beschermen. Ook zij doen dat 
met pijn in het hart, zoals ze schrijven in hun brief aan ons. 
!
Maar Mozes zei meer: „Is er soms een andere grote natie aan wie hun goden zo nabij zijn 
als de Heer onze God ons nabij is?” (Dt.4,7) Ook de bisschoppen onderstrepen dat God 
ons nabij is. „Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met 
ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.” (uit het gebed van de 
bisschoppen tegen het coronavirus).
!
Vervolgens zei Mozes: „Wees op uw hoede en zorg er voor, dat gij niet vergeet wat gij met 
eigen ogen gezien hebt.” (Dt.4,9). Ook wij moeten op onze hoede zijn in deze tijd maar 
daarbij niet vergeten dat wij al vaker wonderen hebben gezien in ons leven. Hoe vaak 
heeft God ons al gered uit moeilijke situaties als wij onze toevlucht hebben genomen tot 
Hem? Hoe vaak heeft God ons laten zien dat Hij machtig is en dat Hij van ons houdt en 
ons beschermt? Hoe vaak heeft God ons al bewezen dat Hij voorziet in de nood?
!
Dit wordt door Jezus zelf bevestigd in het evangelie. Hij is gekomen om de vervulling te 
brengen. De vervulling van de beloftes die God aan Israël had gedaan. Hij is gekomen om 
te bewezen dat God macht heeft over de dood. Israël moest het beloofde land veroveren 
maar Jezus laat ons, door zijn dood en verrijzenis, delen in het Eeuwige Leven. Amen 


