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1. Verschil maken door regels los te laten –  (Mat 15:1-9) 
 
In deze dagen van coronamaatregelen merken we wat regels en voorschriften 
met ons doen. Eerst vragen we ons allemaal af: waar zijn die maatregelen 
goed voor? Velen zullen zich bij een goede uitleg aan de regels houden. Maar 
er komen ook mensen tegen in verzet. Ze voelen zich beknot in hun vrijheid. 
Het is spannend om juist in deze 40 dagentijd dit thema deze week centraal te 
stellen: verschil maken door regels los te laten. Want misschien had jij het 
tegenovergestelde gevoel toen de 40 dagenkalender op de mat viel deze 
week. De uitnodiging om mee te lezen. Om iets te op te schrijven wat je deze 
weken wilt laten of juist wilt doen. Waarom zouden we op deze manier de 
vastentijd invullen? We voelen de spanning tussen gewoontes en vrijheid. Of 
kunnen we juist een verschil maken door regels los te laten? 
In het begin van Mattheus 15 blijkt dat het ook in Jezus’ tijd een punt was. 
Farizeeën en schriftgeleerden komen uit Jeruzalem om op een schijnbaar 
groot probleem te wijzen: de leerlingen van Jezus wassen hun handen niet 
voor het eten! Het is voor ons niet duidelijk op welk voorschrift zij een beroep 
doen. Maar Jezus gaat er serieus en fel op in. Hij wijst hen op een eigen 
gemaakt voorschrift waarmee ze de tempel financieel kunnen ondersteunen, 
ook al gaat ten koste van de zorg voor hun ouders. In een tijd zonder AOW of 
pensioen kozen zij om meer voor hun eigen eer bij God en mensen te gaan, 
dan het gebod  van God te gehoorzamen om hun ouders te eerbiedigen. Kijk 
eens wat voor kerkelijke bijdrage is geef. Maar hun vader en moeder bijten op 
een houtje. Jezus zegt: dat is hypocriet. Jullie hart is ver van God. 
Allerlei regels kunnen ons ver van God houden. Zaken, die we altijd zo gedaan 
hebben, die anderen ons opleggen of die we van onszelf moeten. Maar waar 
waren die regels ook al weer voor gegeven? “Ik ben de Here, jullie God, die 
jullie uit Egypte bevrijd heeft”. Om de vrijheid, die God ons gaf, te bewaren en 
te genieten. Laat je in deze 40 dagentijd daarom geen mensenregels 
voorschrijven, maar zoek in alle vrijheid het hart van God.  

Gemeentegesprek 
Om nog eens over door te praten: 
Ben je iemand bent die graag binnen de lijntjes kleurt, of die 
juist de regels met een korreltje zout neemt? 
 
Delen & dienen  

❖ Heb je zelf wel eens ervaren dat je veroordeeld werd, 
omdat je bepaalde geschreven of ongeschreven regels 
overtrad? Hoe was dat voor je?  

❖ En andersom: veroordeel je zelf wel eens anderen? Als we 
verschil willen maken in deze wereld, en mee willen werken in 
Gods koninkrijk, zullen we bereid moeten zijn om te breken 
met sommige tradities en regels. Als we zo leven, roept dat 
weerstand op. Dat gold voor Jezus en voor zijn discipelen, en 
dat geldt ook nu voor mensen die in navolging van Jezus 
willen leven.  

❖ Welke regels, of heersende normen staan volgens jou 
haaks op Gods bevrijdende liefde?  

❖ Wat zou er gebeuren als je die regels zou negeren? 
 
Verhalen delen  
Bekijk samen de toespraak die de Indiase theoloog en 
mensenrechtenactivist CB Samuel een aantal jaar geleden gaf 
tijdens de Goot 500. Je kunt deze vinden op het Youtube 
kanaal van Tearfund.  

❖ Bespreek met elkaar wat zijn verhaal met je doet.  

❖ Kun jij je ook echt boos maken over onrecht? Wat zijn de 
dingen waar je je boos over maakt? En zet die boosheid je ook 
aan tot actie? 
 
Gebed  
Vraag God om moed om regels en tradities los te laten die in 
de weg staan van Zijn Koninkrijk.  
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