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Baptistengemeente Utrecht Silo
Zondag 14 augustus 2016
Thema: Serieus genieten!
Schriftlezingen: Deuteronomium 14:22-29; 2 Korinthe 9:6-15
Spreker: Kirsten Timmer-Groeneweg
Introductie:
Begin deze maand waren we in Frankrijk op het platteland. De boeren waren
volop bezig met de oogst van tarwe; het koolzaad was al geoogst en het
uienzaad wordt de komende weken geoogst. De geoogste tarwevelden kleurden
goud bij de ondergaande zon. Ook de eerste aardappelen waren uit de grond en
smaakten heerlijk! De kleuren, geuren en smaken van augustus, de oogstmaand
bij uitstek laten je genieten of je nu in Frankrijk, in Nederland of elders bent.
Zoals de meesten onder ons, ben ik zelf niet betrokken ben bij het natuurlijke
proces van zaaien, groeien, oogsten, maar wel bij het consumeren van die oogst.
De meesten ontvangen een andere oogst, nl. een salaris voor onze arbeid. We
mogen genieten van de mogelijkheden die de oogst ons biedt. Ik heb het niet
over plat hedonistisch genieten waarbij we alleen maar aan onszelf denken. Nee,
het gaat om serieus genieten waarbij de zegen van de oogst verder reikt dan
onszelf. Alle reden om een feestmaal aan te richten en te delen met anderen!
Deuteronomium 14:22-29:
Je verwacht het misschien niet: feesten als onderwerp van een tekst uit
Deuteronomium. Deuteronomium betekent immers tweede wet en herhaalt
gedeeltelijk de wetten in Exodus. Waar draait het precies om in deze lezing?
Het gaat om het jaarlijks apart zetten van een tiende van de oogst en het vee.
Dit tiende deel moeten de Israëlieten in natura of in geldelijke vorm naar het
heiligdom brengen. Als ze geld meenemen, dan moeten ze bij het heiligdom de
ingrediënten voor een feestmaal kopen: biefstuk, schapenvlees, wijn en andere
alcoholische dranken. Als ze oogst en vee meenemen, dan kunnen ze die ter
plekke nuttigen met hun families. De reden voor de maaltijd: “Zodat u steeds
opnieuw leert te leven in ontzag voor de HEER, uw God.” Toen het volk deze
opdracht en de andere in dit bijbelboek ontving, stond het op het punt om het
beloofde land binnen te trekken na 40 lange jaren van omzwervingen in de
woestijn. De Almachtige had het volk uitgekozen om te leven als zijn volk in het
beloofde land waar de Heer zijn zegen gaf aan de oogst. Het volk mocht nooit
vergeten, dat de Heer dit voor hen had gedaan, niet zijzelf. Met dit in gedachten
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was het uiteindelijke levensdoel van elke Israëliet leven in ontzag voor en
toewijding aan God. En daarbij horen feesten en serieus genieten!
De lezing geeft ook de praktische uitwerking van dit levensdoel: nl. delen met
anderen. Elk derde jaar moeten de Israëlieten een tiende deel van hun oogst en
vee geheel afstaan en in hun eigen stad opslaan. Dit deel gaat in zijn geheel naar
enkele groepen mensen. Als eerste worden de Levieten genoemd, die voor
geestelijk onderwijs zorgen en ondersteuning bieden bij de diensten in de
tempel. Levieten hebben zelf geen grond, dus kunnen niet leven van een eigen
oogst. Ze zijn afhankelijk van de gaven van het volk. Levieten genieten aanzien
onder het volk. Delen met hen was wellicht geen zware opgave voor de
gemiddelde Israëliet. De Levieten verrichtten immers geestelijke verplichtingen
voor het volk. Voor wat hoort wat, toch?
Delen met de overige genoemde groepen vormde een andere ervaring. De
vreemdelingen, waaronder vluchtelingen, de weduwen en de wezen hadden over
het algemeen geen maatschappelijke waarde om het maar cru te zeggen.
Integendeel, ze vormden een blok aan het been van de samenleving, omdat ze
meestal zelf geen inkomen konden genereren. De weduwe had geen echtgenoot
meer om voor haar te zorgen – zo ging dat in die tijd; haar kinderen hadden
geen vader meer om voor hen te zorgen. De vreemdelingen spraken niet altijd
de taal, vonden het waarschijnlijk moeilijk om te integreren in de
monotheïstische cultuur van het volk Israël en hadden lang niet altijd werk.
(Komt dit ons niet bekend voor vandaag in Nederland?) Kortom, deze mensen
leverden de doorsnee Israëliet niets op. En toch moesten de Israëlieten elk derde
jaar delen. God verbond er een belofte aan: als ze deelden, zou de Heer hen
zegenen in alles wat zij ondernamen. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om ‘voor
wat hoort wat.’ Ook gaat het niet om een ‘prosperity gospel’ – een
welvaartsevangelie waarbij je als gelovige automatisch beloond wordt voor het
goede wat je doet. Het onderliggende idee van Deuteronomium is de toewijding
van de gelovige aan God waarvan hij in de praktijk uiting geeft door goed te
doen aan een ander, wie de ander ook maar is. Een andere vergelijking is dat de
Almachtige het land en andere goede gaven aan het behoeftige volk Israël geeft
en dat Israël in imitatie van God aan de behoeftigen binnen de samenleving
geeft. Serieus genieten is dan genieten van alles wat je ontvangen hebt, in het
besef van waar je vandaan komt, van wat God voor je heeft gedaan, en in het
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ruimhartig delen met je familie, en met anderen, ongeacht hun sociale status en
achtergrond.
Vandaag en 2 Korinte 9:6-15:
Wat betekent dit alles voor ons vandaag? Moeten we nu allemaal boer worden
om jaarlijks 10% van de oogst af te kunnen staan? Of moeten we precies 10%
van ons inkomen delen, en gaat het dan om 10% van ons bruto of netto
inkomen? Het principe van toewijding aan God en van daaruit delen wordt
duidelijk in de lezing uit 2 Korinthe. Paulus schrijft helemaal niets over het
afstaan van een vast percentage. Voor volgelingen van Jezus vandaag geldt dat
we blijmoedig mogen geven en zoveel als we zelf besluiten, zonder dwang of
tegenzin. Vanuit de toewijding aan de Heer delen we uit aan armen, aan
zwakken, aan vreemdelingen, aan een ieder die iets nodig heeft. De
geruststelling die we daarbij hebben is dat God ons overvloedig zegent, zodat we
voldoende hebben voor onszelf en ruimschoots kunnen geven aan anderen. Bij
het delen met anderen gaat het niet alleen om geld; het gaat net zo goed om tijd
beschikbaar stellen voor anderen en anderen helpen met dingen waar jij goed in
bent. En als je zelf iets nodig hebt, weet dan, dat je dit zonder schaamte mag
vragen en ontvangen.
Enkele praktische voorbeelden voor ons als Silo mensen: 1. Kom vanmiddag
naar de Roze Viering hier in Silo. Mensen, die niet door iedereen worden
geaccepteerd, hebben onze aanwezigheid en aandacht nodig. We kunnen laten
zien dat God geen onderscheid maakt, dat we van God samen mogen genieten
van al het goede dat we hebben. 2. Zondag 11 september is de startzondag van
Silo. Na afloop van de dienst lunchen we met elkaar. U kunt een gerecht
meenemen, al dan niet zelf gemaakt. Binnenkort komt er een intekenlijst. Een
hele zichtbare manier om met elkaar te delen van de goede gaven die we
ontvangen hebben. 3. En straks mogen we weer blijmoedig onze financiële gave
geven aan de twee collectedoelen: De ene collecte is voor het unieproject voor
Syrië om hulp te bieden aan vluchtelingen tijdens de komende wintermaanden;
de andere collecte is voor onze eigen gemeente. Onze bijdrage aan de collecten,
zo schrijft Paulus, helpen waar nood is en worden met dank aan God ontvangen.
Op welke manier gaat u de komende week serieus genieten?
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Zegen
De Heer loopt voor ons uit om ons de rechte weg te wijzen
De Heer gaat naast ons om met ons zijn vriendschap te delen
De Heer staat achter ons om ons rugdekking te geven
De Heer is onder ons om ons bij vallen op te vangen
De Heer woont in ons om ons de kracht te geven voor alledag
De Heer is om ons heen als een muur van liefde tegen zorg en angst
De Heer is boven ons om ons te beschijnen met zijn zon en te verlichten met zijn
zegen. Amen.

