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Preek van 4 oktober 2015, Israëlzondag, 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

ONDER EEN OPEN HEMEL 

Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Israëliet moet in een loofhut 

wonen. (Leviticus 23,42) 

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat 

wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’ (Johannes 7,37) 

 

Vastigheid 

Geen mens moet onverzekerd door het leven gaan. Maar toen ik mijn map met 

verzekeringen eens doornam, schrok ik wel van het aantal. Telt u even mee? 

 Ziektekostenverzekering 

 Overlijdensrisicoverzekering 

 Motorrijtuigenverzekering 

 Inboedelverzekering 

 Woonhuisverzekering 

 Aansprakelijkheidsverzekering 

 Ongevallenverzekering 

 Rechtsbijstandsverzekering 

 Doorlopende reisverzekering 

 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

 Uitvaartverzekering (2) 

Nogmaals, geen mens moet niet onverzekerd door het leven gaan. Maar als je er 

even goed bij stilstaat, zie je: het is wel erg veel! Wat voelen we ons kennelijk 

onveilig! Wij willen elk risico uitsluiten. We leven met een schild dat ons 

beschermt tegen…ja, tegen wat? Tegen noodlottig toeval. Tegen de grillige kant 

van het leven. We willen vastigheid.  

Angst 

Ik hoorde pas op televisie iemand dat zo verklaren. Je komt ter wereld als een 

hulpeloos wezen. Je bent totaal afhankelijk van je ouders. Als mama even weg 
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is, zet je het op een brullen. Het is een noodsignaal: ‘Laat me niet alleen!’ Want 

als je alleen gelaten wordt, overleef je het niet. Die bestaansangst blijft de 

onderstroom van ons leven. We blijven ons afhankelijk voelen én maken. En 

daarom bouwen we allerlei mechanismes in om niet in een gat te vallen. We 

houden ons vast aan ons werk, onze partner, onze kinderen, onze hobby, onze 

bankrekening, ons huis. Want als je geen houvast hebt, wat blijft er dan van je 

over?  

En natuurlijk is die angst reëel. Een mens heeft andere mensen nodig, en 

structuur, een dak boven je hoofd, een aantal verzekeringen. Maar die 

bestaansangst kan ook te groot worden. Je moet de mensen niet de kost geven 

die het heel goed hebben, maar die voortdurend denken: ‘Het gaat nu al zo lang 

goed met mij, dat kan nooit lang meer goed gaan. Er kan elk ogenblik iets ergs 

gebeuren.’ Ze kunnen niet leven met een dosis onzekerheid. Ze willen op alles 

greep hebben. Voor hen is het Loofhuttenfeest bedoeld. 

Nou ja, ik zeg ‘voor hen’. Maar eigenlijk bedoel ik: voor ons allemaal. Want het 

overgrote deel van ons heeft last van die onderstroom van bestaansangst.Geen 

leven zonder onzekerheid. Daarom is het jammer dat het Loofhuttenfeest alleen 

een Joods feest is gebleven. De kerk heeft het nooit overgenomen.  

Feest 

Het Jodendom vierde het Loofhuttenfeest in de afgelopen week. Overal ter 

wereld bouwden Joden een hut naar eeuwenoude voorschriften. Een deel van 

de dag werd doorgebracht in dat schamele hutje. Schamel, want zo’n hut moet 

herinneren aan de tocht van het volk Israël door de woestijn. Het volk was 

bevrijd uit Egypte. Maar de weg naar het beloofde land was lang. En in die 

tussentijd leefde het in tenten en hutten. Geen stevige huizen met een 

waterdicht dak. Maar in haast opgetrokken bouwsels waar de kieren in zaten. En 

daarom moet het dak van elke loofhut niet helemaal dicht zijn. Het moet een 

dak van loof zijn. Vandaar die naam: lóófhut. Je moet tussen de takken door de 

hemel kunnen blijven zien. Dat is niet alleen een herinnering aan een barre 

periode, maar ook een herinnering dat God met hen meeging. Ze leefden onder 

een open hemel, dicht bij God. 

Het Loofhuttenfeest is ook een oogstfeest. De cirkels van de seizoenen en de lijn 

van de geschiedenis van weleer worden bij Joodse feesten met elkaar verweven. 

Er wordt gevierd dat de vruchten van het land en de boomgaarden zijn 
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verzameld. Je kunt weer een winter door. Een gelukkige zekerheid! Maar het 

Loofhuttenfeest is ook bedoeld om erbij stil te staan dat het leven vergankelijk 

is. En dat je niet alles in eigen hand hebt. Geen leven onder onzekerheid. De 

loofhut wil eraan herinneren dat je dat niet wegdrukt.  

Deprimerend? Welnee, bevrijdend juist! In die loofhut nodig je je vrienden, 

buren of familie uit om er samen te eten en te drinken. ‘Lachaïm!’ zeggen ze dan: 

‘Proost! – Op het leven!’ Er wordt genoten van het leven en het goede van de 

aarde. Maar er wordt ook stilgestaan bij de kwetsbaarheid van het leven. En: 

gebeden om regen. Want na het droge seizoen was je in het Midden-Oosten 

afhankelijk van een goede regenperiode in herfst en winter wilde er het jaar 

daarop weer een goede oogst zijn.  

Jezus en water 

Jezus vierde het Loofhuttenfeest ook. En zoals voorschrift was in die tijd, bracht 

hij het door in Jeruzalem. Daar vond op het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest 

een bijzonder ritueel plaats. Er was in Jeruzalem een vijver, Siloam geheten, 

waaruit met schalen water werd geput. En die schalen werden in een optocht 

gevoerd naar de tempel. Daar werd het water over het altaar gegoten als een 

bede om regen. ‘Het regent, het zegent, de pannetjes worden nat,’ zingt een oud 

kinderliedje. Wel, regen was in het Midden-Oosten zeker een zegen.  

Bij dat waterritueel knoopte Jezus aan. Hij was op dat moment ook in de tempel. 

Plotseling riep hij: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! ‘Rivieren van 

levend water zullen uit je hart stromen.’ Raadselachtige woorden! Maar de 

verteller Johannes levert er meteen een verduidelijking bij: Jezus doelde op de 

Geest van God.  

Was dat trouwens niet een beetje veel eigendunk: dat Jezus tijdens dat ritueel 

wees op zichzelf? Het is alsof hij zegt: ‘Ik heb het, ik ben het, bij mij moet je zijn.’ 

- ‘Wat een opschepper!’ zullen veel mensen denken. Het Johannesevangelie wil 

juist het omgekeerde laten zien. Wie is Jezus? Iemand die vanuit de hoogte op 

anderen neerziet? Integendeel! In hem hebben wij te maken met God zelf. Met 

God die zich klein maakt en heel dit toevallige, grillige leven van ons komt delen. 

Geen God met zekerheden gegoten in beton, maar een God die deel wordt van 

dit onzekere bestaan van ons. Ja, die het onzekere, onveilige bestaan van ons 

omarmt. Alsof hij wil zeggen: een ander leven is er niet, leef het, wees er niet 

bang voor, hier moet het gebeuren, het is goed. 
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Je hebt het in je! 

De theoloog Tillich schreef meer dan zestig jaar geleden een wereldberoemd 

geworden boek. Het heet ‘De moed om er te zijn’. Hij bespreekt daarin een 

drietal basisangsten die aan een mensenleven kunnen knagen: a) de angst voor 

de dood, b) de angst voor betekenisloosheid, c) de angst voor veroordeling. Komt 

een mens daar ooit van los? Nee, maar die angsten kunnen wel opgeheven 

worden. Opgeheven in de zin van: opgetild naar een nieuw niveau. Een niveau 

waar je ondanks die angsten de moed hebt om er te zijn. Een niveau waarop je 

het leven met al z’n onzekerheden en dreigingen omarmt. Dat kan alleen – zo zei 

Tillich – als er iets groters is dat jou met al je onzekerheden omarmt. Hij doelde 

met dat grotere op God. Leef onder een open hemel. Dan leer je de aarde met 

al zijn onzekerheden te omarmen. 

Het evangelie gaat nog verder. De God van die open hemel kwam om dit 

stoffelijke en toevallige leven van ons delen. Hij werd zelf een toevallige God. 

Kijk naar Jezus. Hij is zelf ook een beetje grillig, lijkt het. Eerst zegt hij tegen zijn 

broers dat hij niet naar het Loofhuttenfeest gaat, en vervolgens gaat hij tóch, 

maar dan in het geheim. Alsof hij ook zijn weg moet zoeken. Een zoekende Jood 

in wie God zelf schuil gaat. Maar het gaat nog verder. ‘Jij hebt Gods Geest ook in 

je,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij drinkt, krijgt niet alleen het water van Gods Geest in 

zich, maar het wordt er tot een fontein die water blijft geven. In jou.’  

De kerkvader Augustinus zei het eens zo. ‘Jarenlang heb ik God gezocht. Ik zocht 

Hem buiten mij, maar al die tijd was Hij al in me.’ Ja, een mens kan dorsten naar 

spirituele zekerheid. Wie doet dat niet in dit toevallig, onveilige, grillige bestaan 

van ons? Maar het evangelie laat zien: je hebt het al in je, durf erop vertrouwen! 

Lachaïm! 

Wij zoeken onze zekerheden al snel buiten onszelf. In ons werk, in status, onze 

bankafschriften, in onze partner, in de waardering van anderen, in onze 

kinderen, in een map met verzekeringen. Zo bouwen wij een bouwwerk om ons 

heen dat ons moet beschermen tegen de weersinvloeden van het leven. Maar je 

bouwt je ook in. Kan God nog bij jou komen? De God die met je meegaat. De God 

die dit toevallige leven heeft aangetrokken. De God die je in je hebt. Die God laat 

je alleen toe als er ook wat kieren in je leven zitten. Als je onder een open hemel 

durft te leven.  
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Het christelijk geloof deelt met het Jodendom een aantal feesten. Pasen en 

Pinksteren. En Kerst lijkt op het Chanoekafeest, het feest van de lichtjes. 

Natuurlijk de kerk viert op die dagen iets anders dan de synagoge. Maar in wat 

de kerk viert is, is op zulke moment nog iets van de oorspronkelijke Joodse 

feesten te zien. Het Loofhuttenfeest kreeg in de kerk geen eigen vorm. Jammer! 

Maar we hebben gelukkig nog wel Israëlzondag. Dan horen we de boodschap 

van Loofhuttenfeest: ‘Mens, durf dit breekbare leven te leven onder een open 

hemel! Je hebt het in je! Proost! Lachaïm! Op het leven!’ 


