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1e zondag in de veertigdagentijd. Invocabit  2015 Eshof of Exodus 3:1-16, Marcus 1, 12-15 
 

Twee verhalen van mensen, die door de Geest de woestijn worden ingeleid. Het verhaal van 

Mozes en van Jezus in de woestijn. Twee verhalen waarin mensen de vuurproef ondergaan, 

allebei na een geweldige religieuze ervaring. Mozes, ‘Prince of Egypt’, asielzoeker in Midjan 

veertig jaar lang herder van Jetro, een lang leerschool die hem alle kanten van de woestijn laat 

zien. Jezus nog maar net gedoopt en dan al aangewezen als de Messias, veertig dagen inde 

woestijn op de proef gesteld door Satan... Wat moet dat worden ? Zal hun idealisme, hun 

geloof, hun roeping stand houden tegen de uitdaging van de wereld, de uitdaging van de macht 

en geld? In de woestijn ontmoet je God, maar wat als je nog niet weet wie hij eigenlijk voor je 

is. Als je nog eigenlijk de stem van God niet kunt horen of onderscheiden temidden van al die 

andere duivelse stemmen, die de woestijn van het bestaan onveilig maken? En dan die verade-

ming aan het eind als de duivel je met rust laat en engelen om je heen gaan staan... 

Maar zover is nu nog niet: Mozes is voorlopig de gesjeesde ‘Prince of Egypt’, ridder 

van het droevige figuur, en hoe gaat het eigenlijk met Jezus zelf, die zijn roeping waar moet 

maken. Als pelgrim raak je soms de weg kwijt en dat is erg, want je wil zo graag iets van God 

zien, ervaren. Geloof blijkt in deze verhalen van de veertigdagentijd, hier en in de nevendienst 

geen onvervreemdbare menselijke eigenschap. Je kunt het bij tijd en wijle verliezen, kwijt zijn. 

Maar je kunt het ook terugvinden in dezelfde woestijn. Marcus is daar merkwaardig kort over, 

vergeleken bij Mattheus en Lukas. Dat laat ons veel ruimte om zijn woestijnervaring anders dan 

anders in te vullen. Bij Marcus geen duivelse influisteringen, die het verhaal bij de anderen zo 

spannend maakt. Marcus volstaat ermee te laten zien hoe Jezus in zijn evangelie voorgaat op de 

weg gewezen door Mozes en de profeten,veertig dagen met God of toch niet…?  

Verhalen in de bijbel zijn geloofsbelijdenis, verhalen van een unieke ervaring, waarvan 

je mag hopen dat wij er ook iets aan hebben. Vandaag mogen we het verhaal van Jezus invullen 

met het verhaal van Mozes, dankzij de ruimte die Marcus daarvoor open laat… Ook Mozes 

moet 40 jaar oud volgens de bijbelse overlevering nog veertig jaar wachten op God, ontdekken 

wie God nu eigenlijk is, voordat hij heil en bevrijding mag gaan verkondigen voor de Hebreeërs 

in Egypte, de slaven van Farao. Wat zegt U, Mozes en Jezus moeten nog ontdekken wie God 

is. Inderdaad, Mozes en Jezus, ze worden allebei geroepen om het geloof van Israël nieuw 

leven in te blazen. Om de reli-markt van religies en geloven op te gaan… Dat is op zich niet zo 

bijzonder. Er worden per jaar gemiddeld vijftig nieuwe geloven en religies geboren, meestal 

komen ze vandaag aanwaaien uit Amerika, nieuwe sleutels tot geluk en succes. Als mensen 

geen god meer hebben, moet hij uitgevonden worden, want mensen kunnen blijkbaar niet leven 

zonder …  

Mozes was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro te hoeden. Jetro, priester van 

Midjan, die asielzoeker Musa/Mozes een nieuw bestaan gunt. Jetro die geen pijnlijke vragen 
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stelde over het verleden, maar die wel wist hoe Mozes al de wijsheid van Egypte, heel de 

santekraam achter zich heeft gelaten. Een mens op zoek, zonder god… Vandaag trekt hij verder 

dan ooit… helemaal daarheen waar de woestijn eigenlijk ophoudt, waar alleen nog het niets is… 

Je hebt van die plekken in de Sahara en in de Sinai, waar geen mens meer komt, waar geen 

mens het uithoudt, rubc al-chali ‘het lege kwartier’ noemen de bedoeienen dat, een soort 

Bermoeda-driehoek. Et-Tih noemen de bedoeien van de Sinai het: de waterloze woestenij. 

Horeb heet het in de bijbel, de complete woestenij, het rijk van de duivel… En daar verscheen 

hem de engel… Niet als een vuurvlam zoals het in de vertaling staat. Het is niet alsof … De 

verteller weet waar hij het over heeft, hij weet wat Mozes waarneemt … Nee, in de vlammen 

die hij ziet slaan uit een Sene-struik, ziet hij iets of iemand… De Seneh-struik doet ons denken 

aan de Sinai, de berg van God. Sene-struiken zijn er genoeg in de woestijn. Ze tieren er welig 

en zijn een bron van brandstof voor de bedoeienen. In de verzengende hitte gaat zo’n struik 

soms spontaan tot zelfontbranding over… Een bijzonder verschijnsel, een mysterie voor de 

antieke mens, heilig vuur, een heilige plaats waar God zich laat zien en de mens tegemoet 

komt… 

Mozes noemt dit ‘wonderlijke verschijnsel’ zelf een ‘grote verschijning’. De verteller 

voegt er nog aan toe dat de struik bleef branden en niet door het vuur werd verteerd… Dat de 

struik niet verbrandt is al op veel manieren uitgelegd. Het duidt volgens sommigen op het 

wonderbaarlijk, verrassende verschijnen van de Heer. In de rabbijnse exegese is het een teken 

dat Israël niet ten onder zal gaan in Egypte, wanneer de Heer zijn intrek neemt bij zijn volk. In 

de Koptische traditie is het uitgelegd als een messiaanse profetie van de geboorte van de Messias 

uit de maagd Maria. Hoewel de godheid lichamelijk in haar woning zocht ging ze toch niet te 

gronde… Al die wijzen van joodse en oudchristelijke uitleg hebben gemeen dat ze het gebeuren 

beschouwen als een beeld van de incarnatie, van de inwoning van God in Israël, in het 

bijzonder in de mens Jezus. Het wonder van het vleesgeworden woord. 

Het heilige fascineert. Dat is al sinds het ontwaken van de mensheid zo geweest. Dit is 

een ontzagwekkende plaats, dit is een poort des hemels… roept Jacob als hij wakker wordt uit 

zijn droom. Mozes, blijf even staan, kom niet dichterbij, doe de schoenen van je voeten want de 

plaats waarop gij staat is heilige grond. Hoogspanning, aanraken der draden levensgevaarlijk! 

Fools rush in where angels fear to enter … Het is maar dat we het weten. Het valt ook niet te 

filmen. Ook de laatste Mozesfilm Exodus: Gods and Kings maakt er weer een potje van. De 

ontmoeting in de brandende woestijnstruik is met stip altijd de minst geslaagde scene in alle 

Mozesfilms. Meestal zien we een verdwaasde Mozes van een hoog Lawrence of Arabia gehalte, 

een kinderbijbel-gestalte gekleed volgens de Palestijnse mode van de 19e eeuw. Nergens wordt 

mij in de film duidelijk waarom hij zijn schoenen uit moet doen. Want er is in de film nergens 

heilige grond, waarop in heilige taal de ontmoeting tussen Mozes wordt vertolkt.  

Mozes is het verhaal van een fundamentele ervaring, een moment dat je leven voor 
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altijd verandert, een moment dat zich blijkbaar niet in beeld laat vast leggen. Hooguit in het 

suizen van een zachte koelte, maar daar heeft Hollywood nog nooit van gehoord. Toen verborg 

Mozes zijn gelaat, want hij was bang om God te zien… Wie spreekt ons ineens aan, wat zien 

we soms even? De woestijnervaring van Mozes en de profeten, van Jezus zelf is een les in de 

omgang met God. God kun je niet op afroep bestellen. Dat is de eerste les in geloof die Mozes, 

die Jezus zelf, die wij allemaal door schade en schande moeten leren. En hoe groter de reli-

gieuze topervaring, hoe harder de twijfel, die toeslaat... Het  ware geloof wordt anders dan Ds 

van der Kaaij uit Nijkerk beweert niet uit de wijsheid van Egypte geboren, maar in de woestijn. 

Daar waar de mensen op zichzelf wordt terug geworpen en God opnieuw ontdekken als de God, 

die bij mensen wil zijn, die grond van hun bestaan is en hoe ... ? Ik ben de God van Abraham, 

de God van Izaäk en de God van Jacob… Niet de god van filosofen en geleerden, voegde Blaise 

Pascal in zijn memorandum, het document van zijn fundamentele godservaring er aan toe. Het 

eerste en meest fundamentele wat je wordt verteld is dat God eigenlijk een oude bekende is, de 

God van je ouders en voorouders, Abraham, Izak en Jacob, Sara en Rebecca, Douwe en 

Reintje, Piet en Annie… Je weet dan misschien niet wie God is, maar je kunt wel weten wie je 

ouders en voorouders waren, wie hún God was…Daar kun je altijd mee beginnen.  

Voor Mozes is blijkbaar deze ‘oude bekende’ niet genoeg. Wij hebben daar ook moeite 

mee, de God van mijn ouders, wat heb ik daarmee te maken? Ook wel te begrijpen, want waar 

heeft die geschiedenis van de God van Abraham, Izaäk en Jacob hen gebracht. In Egypte toch, 

in het slavenhuis, onderdrukt en uitgebuit door de machtigen, die het gouden kalf aanbidden… 

Doen de ‘idolen’ het soms niet beter dan die God van Abraham…? Nee, zegt Mozes: u zult toch 

met een beter verhaal moeten komen. Wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg: de God 

van uw vaderen heeft mij tot u gezonden en ze vragen: Hoe is zijn naam? Wat moet ik dan 

antwoorden? Toen zei God tot Mozes: Ik ben die ik ben…  

Het is fundamenteel dat wij een naam hebben, dat God een naam heeft. Dan pas weten 

we wie we zijn, wie de ander is die ons tegemoet komt en aanspreekt? De naam is fundamenteel 

voor elke ontmoeting, ook met God… Mozes heeft de vinger op de zere plek gelegd. Wie bent 

U eigenlijk, God van Abraham… U laat zich wel naar mensen noemen, maar ken ik u eigenlijk 

wel? En dan zegt hij: Ik ben, die ik ben… Ik zal er zijn, als ik dat nodig vindt. Niet wanneer jij 

dat nodig vindt, Mozes… Dichterbij kan God niet komen, omdat een mens niet dichterbij kan 

komen… Dichterbij kan God niet komen, met deze naam moet je het doen: Ik ben er op het 

moment dat je denkt dat ik er niet meer ben of zal komen… Deze God heb je niet in de hand… 

Laat dat ook duidelijk zijn aan het begin van Jezus’ veertig dagen tijd in Marcus. Het 

evangelie is geen goedkoop succesverhaal. Misschien is dat ook de reden waarom mensen de 

kerk de rug toe keren, er zijn goedkopere wegen tot succes... Geloof is iets wat je weg kruist, 

het is een weg, een lange reis, die vaak na een dag als te zwaar lijkt, zonder dat je precies weet 

waar je uitkomt. Je moet inderdaad een keer midden in de woestijn, op de Horeb of beter in de 
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Horeb, de woestenij, gestaan hebben om te horen hoe zacht God je aanspreekt. Zo kunnen we 

opnieuw luisteren naar het verhaal van onze asielzoeker Mozes, van de wanhopige profeet Elia, 

van Jezus zelf aan het begin van de veertig dagen.  

En als we het niet aan de hand van Mozes of Elia durven geloven, dan is er nog altijd 

het verhaal van Jezus in de woestijn. Hoe kan dat aangezicht soms verborgen zijn. In de 

woestijn, de wereld van de fata morgana, het domein van de duivel,  kan het soms net zijn alsof 

God het masker van de duivel opzet. Dan weet je het gewoon niet meer, spreekt hier God of de 

duivel, de god in het diepst van mijn gedachten…. In feite laat het verhaal van Jezus in de 

woestijn ons iets zien van de innerlijk tweestrijd van Jezus. Denken wij er wel eens over na wat 

het voor Jezus zelf geweest moet zijn toen hij die stem uit het niets hoorde: Dit is mijn zoon, de 

geliefde in wie ik mijn welbehagen heb? Het staat er zo vanzelfsprekend, maar was het allemaal 

zo vanzelfsprekend? Kunnen we ons misschien een beetje voorstellen dat hij even de tijd nodig 

had om daar rustig, alleen over na te denken, om tot zichzelf te komen? Wat zal ik? Mijn lot in 

eigen hand nemen, trouwen kinderen krijgen, en ongehoorzaam zijn aan God en zijn opdracht. 

Net doen of ik niets gehoord heb? Of zal ik in vertrouwen mijn opdracht uit de handen van de 

Vader aannemen...? 

Nergens anders in het evangelie staat Jezus ons zo puur menselijk voor ogen als  

vandaag aan het begin van de veertigdagentijd. Even dacht Jezus misschien, net zoals Mozes en 

zoveel mensen vandaag: op bergen en in dalen, ja overal is God! Onze wereld is ook zo bont en 

veelkleurig. Een kakofonie van getwitter en reclameboodschappen die ons allemaal vertellen 

wat goed en slecht voor ons is. We raken er vaak in verstrikt en weten niet meer wat we 

geloven moeten. We raken soms het spoor bijster. Dan is het zaak om even stil te staan. Wij 

leven net als Mozes en Jezus toen vandaag in een wereld waarin dingen gebeuren die ons 

verbijsteren, een wereld vol zinloos geweld, waarin miljarden zomaar verdampen, een wereld 

waarin vliegtuigen zomaar ineens uit de lucht vallen, waarin mensen vermoord worden in de 

naam van God. Jezus de Heer vraagt ons verder te gaan na Mozes, na Elia, na Johannes om het 

goede nieuws te verkondigen, dat het anders kan: het koninkrijk van God is nabij… Hoe maken 

wij onze keuzes. We zullen dit jaar, zoals het hoort, altijd opnieuw horen van de weg van de 

veertig dagen, de weg van kruis en opstanding. Een weg die wij eigenlijk niet kunnen gaan ... 

Maar kunnen we misschien proberen hem een beetje op afstand te volgen, stap voor stap, steen 

voor steen - amen 


