
De gebrokenheid is niet het einde
Preekschets bij Marcus 10:1-16 en Maleachi 2:10-16

In de evangelieperikoop voor deze zondag komt het thema echtscheiding aan de orde. Een
thema dat in onze samenleving sterk actueel is, alle lagen van de bevolking treft. Een thema
dat in de meeste gevallen met veel leed gepaard gaat. In de eerste plaats voor de mensen die
het betreffen: twee partners die niet meer samen verder kunnen. Maar minstens zo pijnlijk
voor de kinderen, die vanaf dat moment te maken krijgen met twee werelden. Twee werelden
die niet of nauwelijks meer te verenigen zijn, vooral ook in henzelf. Ook als de ouders niet in
een vechtscheiding zijn verwikkeld, ook als de ouders op latere leeftijd scheiden. Er is iets
kapot wat niet meer geheeld kan worden.
Een bespreking van dit thema die recht doet aan alle facetten en gevoelens van het thema
‘echtscheiding’ is binnen het bestek van deze schets onmogelijk. Naast relationele,
psychische, sociale en economische dimensies kunnen zeker ook religieuze facetten een rol
spelen. “Dat wat God heeft verbonden zal geen mens scheiden.” (Marcus 10:9) Bij mensen
die een scheiding doormaken, spelen daarom naast het verdriet (maar vaak ook opluchting)
ook emoties mee zoals onmacht, schaamte en schuld. In de echtscheiding worden we als
mens sterk geconfronteerd met het menselijk tekort, met de gebrokenheid. Een gebrokenheid
als pars pro toto voor veel in onze wereld, waar mensen van elkaar vervreemd zijn, waar
mensen van God en Zijn toekomst vervreemd zijn, waar mensen van zichzelf vervreemd zijn.

En die menselijke gebrokenheid en vervreemdheid vormt de achtergrond van dit gedeelte uit
Marcus waarin Jezus een bewuste keus heeft gemaakt om naar Jeruzalem te gaan, met alles
waar Jeruzalem symbool voor staat, wat de stad zou moeten zijn: stad van vrede, koninkrijk
van God, toekomst van God. Een toekomst waar de menselijke gebrokenheid is geheeld.
Waar het visioen van Jesaja 25 werkelijkheid is geworden. Waar geen verdeeldheid meer is
tussen zusters en broeders, tussen Judeeërs en Samaritanen. Een thema dat we nu door
kunnen trekken naar alle plekken in de wereld waarin mensen in verdeeldheid en onderlinge
strijd leven, waar mensen met de rug naar elkaar toeleven: Joden en Palestijnen, Democraten
en Republikeinen, klimaatactivisten en klimaatsceptici. Maar tegelijk ook de relatie tussen
God en mensen.
In de Tenach wordt deze relatie vaak vergeleken met de relatie tussen man en vrouw. In
Hooglied komt dit in al zijn prachtigste facetten tot uiting, maar in veel profetische teksten
wordt de houding van de mens in deze relatie als een overspelige man of vrouw beschreven.
Hosea is hiervan een goed voorbeeld, maar zeker ook de Tenach-lezing van deze zondag uit
Maleachi. Als de liefde tussen man en vrouw de metafoor is van de liefde tussen God en
mens, dan is de echtscheiding de metafoor van de gebrokenheid tussen God en mens, een
mens die het (huwelijks)verbond met God heeft verbroken en andere goden (macht, rijkdom,
status, prestaties) trouwt. Duidelijk wordt hier ook naar verwezen door Jezus als Hij verwijst
naar de schepping van de mens als Gods evenbeeld, mannelijk en vrouwelijk. (Gen. 1:27)
Zonder deze grondmotieven uit de Tenach kunnen de woorden van Jezus over echtscheiding
tot een morele (zelf)veroordeling leiden van mensen die een echtscheiding doormaken.

Jezus staat op (Marcus 10:1). De opstanding uit dood en alles wat klein maakt is een
voortdurend motief van Marcus. Hij staat op en gaat op weg naar Jeruzalem en komt bij het
gebied van de Jordaan. De Jordaan, de plek waar Mozes zijn grote rede hield over leven en



dood, over dicht bij God leven en ver van Hem verwijderd zijn. De plek waar de schriftelijke
Thora werd afgesloten en de mondelinge Thora werd geopend, en een eeuwenlange traditie
begon van het samen leren, het lernen. En dat is ook wat Jezus doet: als de menigte
samenkomt volgt er lering. Er worden vragen gesteld, op het scherpst van de snede. Op de
achtergrond speelt de discussie mee over dit thema tussen de scholen van Hillel, Sjammai en
de Essenen. Daarbij lijkt Jezus een halachische discussie (welk voorschrift geldt) om te
zetten in een aggadisch gesprek, een verhaal om iets duidelijk te maken. En in dat gesprek tilt
Jezus het thema echtscheiding tot het hogere niveau van alle gebrokenheid in deze wereld.
En in dat licht worden de woorden van Jezus, ‘dat wat God heeft verbonden zal geen mens
scheiden’, een bron van hoop: de gebrokenheid (tussen mensen, in mensen, tussen mensen
en God) is niet het einde, wat we maar moeten accepteren. We mogen leven vanuit het
visioen dat die gebrokenheid wordt geheeld. Dat is waar we naar op weg zijn, dat is waar
Jezus naar op weg was, dat is het ‘huis’ uit vers 10, waarin die echtscheiding (lees de
gebrokenheid van de wereld) niet meer zal zijn. Dat is troost en opdracht.
En daarom volgt juist hier het stukje over de kinderen. Waar mannelijk en vrouwelijk niet meer
gescheiden zijn in de mens wordt de nieuwe toekomst zichtbaar. Dat is wat we ten diepste
zijn, ondanks al onze gebrokenheid: door God geliefde kinderen.

Liturgiesuggesties
Psalm 8
Psalm 128
Lied 612 Wij komen als geroepen
Lied 686 De Geest des Heren heeft
Lied 795 Wat ons bond, God, is verbroken
Lied 830 Leven is wachten
Lied 993 Samen op de aarde

Dat er een morgen komt
Ga met ons God,
de lange weg
van onmacht en verdriet
naar kracht en opstanding.
Ga met ons die weg
die over sterven heen
naar onaantastbaar leven voert.
Duld onze vragen.
Erken ons verdriet.
Verzacht wat zo pijn doet.
En laat er ook licht zijn.

Blaas de gloed
van verlangen weer aan.
Dat er een morgen komt
die ons optilt.
Dat er een avond is
van vervulling,
van eeuwig weerzien
en thuis zijn met allen.

Kris Gelaude

Vrede
Bij de woorden aan het einde van het tafelgebed ‘Die vrede sticht in de hoge, Hij zal vrede
stichten over ons’, zei Rabbi Pinchas van Koretz: ‘De hemel (sjamajim) ontstond, zoals
bekend, hieruit dat God vrede stichtte tussen vuur (esj) en water (majim). En Hij die zo de
uiterste tegenstellingen met elkander verzoende, zal zeker ook ons allen met elkaar
verzoenen.’



Rabbi Rafaël van Bersjad was er ten zeerste op uit vrede te stichten. Eens verbleef hij op de
negende Ab, de verjaardag van de verwoesting van het Heiligdom, in een gemeente waarvan
de leden sinds lang in een steeds minder te ontwarren strijd waren gewikkeld. De ene partij
verzocht hem de vrede te herstellen. ‘Maar het zal de rabbi misschien minder aangenaam
zijn’ zo zeiden zij, ‘zich nu, in deze tijd van rouw, met onze zaken bezig te houden.’ ‘Op geen
dag juist meer dan nu’, antwoordde hij. ‘Vanwege ijdele twist is immers de Godsstad
verwoest’. (Naar een talmoedische traditie heeft een onbeduidende twist tussen twee joodse
families al gevolg gehad dat de vernietigende oorlog met de Romeinen werd ontketend.)

Op de sabbat, waarop het eerste hoofdstuk van de Bijbel, de geschiedenis van de schepping,
wordt voorgelezen, zingen de chassidim van Bersjad, terwijl ze in een kring zitten, telkens
weer opnieuw: ‘Sabbat van de schepping, alles in één, sabbat van de schepping, alles in één.’

uit: Martin Buber, Chassidische vertellingen, pag.164-165.
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