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Zondag 11 september 2022 

dertiende van de zomer 

 
 

Lezing uit het eerste testament: Exodus 32,7-14 

 

Lied: ‘O Heer die onze Vader zijt’:  lied 836, 1 + 4 

 

Evangelielezing: Lukas 15,1-10 

 

Lied: ‘Wie heeft zijn geld verloren’: lied 896 

1 allen, 2 + 4 vrouwen, 3 + 5 mannen, 6 + 7 allen  

 

Overweging 

 

We komen een heel menselijke God tegen vandaag. 

Een God die het helemaal heeft gehad met dat volk van 

hem. 

Tegen Mozes zegt hij: ‘Ga terug naar beneden, want 

jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich.’ 

Hij heeft zich er al zo van gedistantieerd, dat hij het niet 

eens meer ‘mijn’ volk noemt. 

Wat is er aan de hand? 

‘Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben 

daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en 

gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft 

geleid!”’ 

Een God met menselijke gevoelens. Met jaloezie. Een 

van de lastigste gevoelens die je hebben kunt. Vaak 

schamen we ons voor jaloezie. We vinden het geen 

edele emotie. Bovendien heeft jaloezie alles met onze 

eigen onzekerheid te maken – en die onzekerheid 

willen we niet. Jaloezie maakt bang. Jaloezie doet zeer. 

God die jaloezie voelt? Die bang is en pijn heeft…? 

Er klinkt ook veel boosheid in zijn stem. God is 

woedend. Zoveel heeft hij voor zijn volk gedaan – en 

dan dit. Stank voor dank.  

 

Kunnen we er ons iets bij voorstellen? 

Misschien wel. 

Zo mooi is deze aarde. Zo bijzonder: de enige planeet 

met leven in een enorm universum dat zover wij weten 

voor het overige helemaal dood is. We hebben althans 

nog nergens anders leven kunnen ontdekken. We leven 

op een planeet waar alles wat groeit en leeft prachtig 

op elkaar is afgestemd en waar eindeloos veel 

schoonheid is. En al die schoonheid is ons gegeven, we 

mogen ervan genieten, we kunnen ons erover 

verwonderen, elke dag opnieuw. 

En wat doen mensen? 

Ze maken de aarde stuk. Ze laten de gletsjers smelten. 

Ze ontbossen de hele wereld. Ze voeren oorlogen om 

macht en grondstoffen en land – hoe kwaad kunnen we 

ons niet maken op Poetin.  

Maar ook dichterbij zijn ze er. Mensen die dingen doen 

waar je je bedenkingen bij hebt. Mensen die hun kop in 

het zand blijven steken. Die ongegeneerd in dat 

vliegtuig blijven stappen. Straks wordt het kouder en je 

zult zien hoeveel er zijn die onbekommerd blijven 

stoken met die buitenbrander… 

 

We kunnen ons Gods woede wel voorstellen. We 

kennen die woede immers zelf ook. 

En tegelijk, als we eerlijk zijn – zijn ook wij dan niet die 

mensen die zich laten meeslepen in de aanbidding van 

het gouden kalf…? 

Oké, we doen ons best: we doen wat we kunnen aan 

isolatie, aan energiebesparing, we investeren in 

zonnepanelen en winddelen, we vangen vluchtelingen 

op. Maar zodra Mozes uit zicht is, wenden ook wij ons 

tot het gouden kalf. Want denken ook wij niet eerst en 

vooral aan onszelf? Aan onze overvloed die niet minder 

mag worden? Zijn wij niet ook zelf de aangeklaagden? 

Als we erbij stilstaan, wat kunnen we dan veel afgoden 

opsommen. Vorige week hebben we er al enkele 

benoemd. Koopkracht. Geld. ‘Alles houden wat ik heb’. 

Aarden schatten. Overvloed. 

 

Geen wonder dat God jaloers is, zoveel afgoden als wij 

hebben. Dat hij jaloers is op alles waar wij onze 

zekerheid uit halen: geld; bezit; status; macht. Dat hij 

baalt als een stekker omdat we eerder geloven in 

zelfgecreëerde illusies dan in hem. Dat we eerder ons 

egocentrisme volgen dan hem. Dat hij daar kwaad om 

wordt. 

En natuurlijk weten we niet of God écht woedend is – 

het blijven verhalen die mensen over God 

doorvertellen. Zíj ervaren die woede van God. En ze 

vertellen die door, misschien wel om anderen en ook 

zichzelf ervan te overtuigen dat het anders moet. Dat 

het zo niet door kan gaan.  

Maar maakt dit uit? Waar het om gaat is dat we voelen 

dat het klopt: dat die woede terecht is. 

 

Ja, we kunnen ons er wat bij voorstellen, bij die woede 

van God. 
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Waar zouden wij zijn zonder de voorspraak van Mozes? 

God wil de mensheid verdelgen. Maar Mozes weet hem 

tegen te houden. Met argumenten die een beroep 

doen op Gods eergevoel. En die een beroep doen op 

zijn belofte, eens gedaan aan verre voorouders die we 

allang vergeten zijn… 

 

En dan is daar Jezus. Die net als Mozes in een heel 

ándere kant van God gelooft: de kant van de liefde. In 

hem zien we de uitwerking van die andere kant van 

God. De kant die Mozes naar boven weet te roepen 

met zijn pleidooi: de genadige kant.  

 

Jezus wordt wel de tweede Mozes genoemd. De 

tweede pleitbezorger. Die in hoe hij leefde, in wat hij 

zei, in wat hij deed, de milde kant van God laat zien. 

In wat hij vandaag over God zegt, kun je feitelijk 

hetzelfde pleidooi horen. Zoals de herder zich verheugt 

over het ene schaap dat hij terugvindt, zo verheugt de 

hemel zich over één zondaar die tot inkeer komt, zegt 

Jezus. Zoals de vrouw blij is wanneer ze haar ene 

verloren munt terugvindt, zo zijn de engelen van God 

blij met één zondaar die tot inkeer komt. 

Ook dát is voorspraak. Het is of Jezus tegen God zegt: 

als de hemel en de engelen zo blij zijn, dan kun jij, mijn 

God, toch niet achterblijven? En zelf geeft hij het goede 

voorbeeld: hij schuift aan tafel bij tollenaars en 

zondaars. Als iemand die niet oordeelt. Als iemand die 

openstaat, ook en juist voor wie het etiket ‘zondaar’ 

opgeplakt heeft gekregen. 

 

Zo geeft hij, de tweede pleitbezorger, het voorbeeld. 

Aan God. Aan ons. In hem, zeggen we, kunnen we zien 

hoe God is. In hem, zeggen we, kunnen we zien hoe wij 

zelf bedoeld zijn. 

Met hem als voorbeeld zetten jullie, Dora en Jan 

Willem, vandaag de stap om ambtsdrager te worden. 

Een ambtsdrager, kun je zeggen, is iemand die de 

gemeente voorgaat in wat haar te doen staat in de 

wereld. Daarmee ben je tegelijk in zekere zin wat 

Mozes en Jezus zijn: pleitbezorger. Je laat je door hen 

inspireren om met milde ogen naar de ander te kijken. 

En om die ander in gebed voor God te gedenken. 

Zonder oordeel. Met een open geest en open hart voor 

wie er maar op je weg komt. 

 

Dat is natuurlijk mooi gezegd – maar ga er maar aan 

staan! 

Toegroeien naar een open geest en een open hart – het 

blijft een reis van een leven lang. Een reis die jullie 

natuurlijk niet alleen gaan, als gemeente gaan we die 

samen. Een zoektocht naar levend water. We zullen er 

zo meteen een lied van zingen. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Wij gaan de nacht door’: lied 895 (Nederlandse 

tekst) driemaal 

 

 


