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Zondag 1 maart 2019 

eerste van de veertig dagen 

 

Lezing uit de Torah: Exodus 3,1-15 

 

Lied: Psalm 113 (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel; uit: 

‘Voor de kinderen van Korach – de lofzang’) 

 

Evangelielezing: Matteüs 4,1-11 

 

Acclamatie: ‘Een mens te zijn op aarde’: lied 538,4 

 

Overweging 

 

Bevrijdingsjournaal, Hoevelaken 75 jaar vrijheid, 

bevrijding van Auschwitz – er zijn dit jaar veel momenten 

waarop we het einde van de Tweede Wereldoorlog 

gedenken. 

Bij al die momenten kun je jezelf de vraag stellen: wat 

betekent bevrijding voor mij? 

 

Ik vermoed dat daarom door de makers van het 

leesrooster is gekozen voor het Bijbelboek Exodus. Tot 

aan Pinksteren kunnen we lezen over Mozes en de 

bevrijding uit Egypte – tot aan de sluiting van een verbond 

van vrede. Verhalen die verteld moeten blijven worden, 

zoals de verhalen over de oorlog verteld moeten blijven 

worden. Aangrijpende, verschrikkelijke, ontroerende, 

soms spannende verhalen. Met altijd een diepere laag. 

Want ze houden ons een spiegel voor: waar sta jij in dit 

verhaal? 

 

Vandaag zijn we met Mozes in de wildernis. We laten de 

kudde schapen en geiten grazen. Het bestaan van herder 

is een hard bestaan. Het komt voor dat je dagenlang geen 

mens ziet. Je moet voortdurend alert zijn. Een roofdier 

kan er zomaar één van je beesten te pakken nemen. 

Wildernis, eenzaamheid – zou het daardoor komen dat 

Mozes een mystieke ervaring krijgt? Mensen zoeken de 

stilte op om zich open te kunnen stellen voor God. Al in 

de derde eeuw trokken Egyptische christenen zich terug 

in de woestijn om in de stilte God te vinden. Al vanaf de 

vierde eeuw staat aan de voet van de Sinaï het St 

Catharinaklooster. 

 

Je kunt je openstellen voor God. Maar je kunt een 

ontmoeting met God niet zelf creëren. Die overkomt je.  

Er zijn mensen die dit kennen: een godservaring zoals 

Mozes die had. Als ze er tastend en zoekend woorden 

aan geven, hebben ze het over een allesomvattende 

ervaring; een overweldigend gevoel van harmonie. Van 

eenheid met de hele schepping. Een diep besef van 

vrede, van heelheid. Een gevoel dat alles klopt zoals het is 

en goed is zoals het is. 

Zo’n godservaring overkomt je. Dat lezen we vandaag 

over Mozes. 

 

We zeggen dat geloof in God bevrijdend is. Het kan je 

losmaken van je ikje, van je ik-gerichtheid. Het kan je 

inspireren tot mildheid en betrokkenheid. Het kan het 

beste in je naar boven halen.  

Ik vroeg aan enkele mensen wat voor hen bevrijding 

betekent. 

Iemand zei: ‘bevrijding is voor mij: loskomen van 

groepsdwang; van wat ‘men’ verwacht; niet meedoen 

met de massa als ik daar zelf geen zin in heb. Ik voel me 

heel bevrijd als dat lukt.’ 

Iemand anders vertelde: ‘Pas geleden heb ik een baan 

niet aangenomen. Ik had meer kunnen verdienen. Maar 

wat ik zocht: een goede sfeer in het bedrijf, die miste ik. 

Het voelde als een bevrijding toen ik besloten had nee te 

zeggen.’ 

Nog iemand anders zei: ‘Bevrijding betekent voor mij: 

bevrijd zijn van de somberheid en frustratie die ik soms 

voel door mijn handicap.’ Het viel me op dat hij niet 

bevrijd wilde zijn van die handicap. De handicap zélf was 

het probleem niet. Wel de somberheid en frustratie die 

erdoor ontstaan. Die vaak naar boven komen door 

verwachtingen of door wensen die niet reëel zijn; door 

zelfmedelijden soms. 

 

Maar hoe is nou zo’n ontmoeting… zo’n godservaring. Is 

die ook bevrijdend? Mozes hoort de opdracht een heel 

volk te bevrijden – maar hoe (be)vrij(d) voelt hij zichzelf? 

In het verhaal horen we hoe dubbel het is. 

 

Mozes hoort Gods stem. ‘Mozes! Mozes!’ Tweemaal 

hoort hij zijn naam. Zo gaat dat telkens als God zich tot je 

richt. En hij ziet een wonderlijke struik. Wat ziet hij? 

Bij de liturgische vormgeving is een gedicht gekozen van 

Elisabeth Barret-Browning: 

 

De aarde zit boordevol hemel 

en elke struik, hoe gewoon ook, 

staat in lichterlaaie van God. 

Maar enkel hij die het ziet 

doet zijn schoenen uit. 

De rest zit er omheen 
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en plukt bramen. 

 

De schapen en geiten van zijn kudde zien niets anders dan 

de zon die vuurrood ondergaat achter de struiken. Maar 

Mozes ligt plotseling op zijn knieën want hij ziet meer. 

Wat ziet hij? Ziet hij hoe de braamstruik staat voor 

hemzelf; hoe hij verteerd werd door woede en tot 

doodslag kwam, maar niet verwoest werd? Zo staat nu de 

struik in brand zonder verwoest te worden. Een nederig 

schepsel van God zoals hij. 

En Mozes, overrompeld, zegt het enige wat hij nu zeggen 

kan: ‘Hier ben ik.’ Hij schopt zijn sandalen uit. Zoals 

moslims dat doen als ze de moskee binnengaan. 

Sandalen, als deel voor het geheel. Schoenen uitdoen, dat 

is alles afleggen wat jou verborgen houdt. Kleding, maar 

ook je stoerheid, je bevroren glimlach of juist je uiterlijke 

norsheid. Alles. Want als je God onder ogen komt, valt 

uiterlijkheid weg. Dan ben je er zoals je bent. Zonder 

opsmuk of masker. En dat, dat is heilige grond. 

Het kan heel kwetsbaar voelen. En tegelijk heel 

bevrijdend. Tegenover God is al die uiterlijkheid zinloos en 

niet meer nodig ook. Dan mag je er helemaal zijn zoals je 

bent. 

 

Maar tegelijk wordt Mozes nog iets anders gewaar. Niet 

alleen die bevrijding van tegenover God mogen staan 

zoals je bent. Hij hoort in zijn oren ook een opdracht 

klinken. Een verantwoordelijkheid. Die zegt hem: geloven 

in God is nooit iets tussen jou en God alleen. Het bestaat 

uit drie delen: jij, God en de medemens. 

Verantwoordelijkheid voor die medemens, die ander 

naast jou, de buurvrouw of buurman, de onbekende 

verder weg. Want geloof bestaat alleen als het geleefd 

wordt. 

 

Oei… Dat klinkt voor Mozes als een ‘moeten’. Een taak die 

hij niet aankan. Een lat die te hoog wordt gelegd. ‘Jij moet 

mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ ‘Maar wie 

ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit 

Egypte zou uitleiden?’ protesteert hij. 

 

Het zou ook óns protest zijn – toch? Dit is toch veel te 

hoog gegrepen? Aanvaard jij ons niet zoals wij zijn, God? 

Zonder voorwaarden? En als we terugschrikken, omdat 

we bij voorbaat weten dat we die hoge verwachting niet 

kunnen waarmaken, aanvaard je ons ook dan nog? 

 

Voorwaarden zijn de verleiding van de duivel – zo hebben 

we net gehoord. De duivel zegt tegen Jezus: ‘Dit alles zal 

ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ (4,9) Bij 

de duivel is het ‘voor wat hoort wat’. Maar Jezus trapt er 

niet in. ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, 

vereer alleen hem.”’ En hij jaagt de duivel weg. Alsof het 

hem op dat moment ineens helemaal duidelijk is: deze 

stem komt niet van God. Want hier wordt een 

voorwaarde gesteld. En dat zou God nooit doen. 

Geen voorwaarden dus. Gods liefde is onvoorwaardelijk. 

Maar niet vrijblijvend... Want God bestaat in drieën: jij, 

God en de medemens. 

 

‘Ik zal bij je zijn,’ zegt God. Dat is trouwens ook mijn 

naam. ‘Ik zal er zijn.’ Het rijmt op wat jij net tegen mij zei, 

Mozes. ‘Hier ben ik,’ zei je. In al jouw menselijkheid, in 

wie jij bent zonder opsmuk of masker, ben je sterk, want 

ik ben bij je. Waag het er maar op. 

 

God belooft niet dat het gemakkelijk zal zijn. Of dat het 

alleen maar leuk zal zijn. In onze tijd zijn we erg gefixeerd 

op ‘leuk’. Het leven moet leuk zijn. En wanneer het dat 

niet is, willen we daar zo snel mogelijk iets aan doen. 

Want dan deugt er iets niet. 

De commercie speelt hier natuurlijk aan alle kanten op in. 

Elke reclame is erop gericht ons leven op te leuken. En 

elke reclame doet zijn best ons duidelijk te maken dat het 

leven pas écht leuk en zorgeloos is met die bewuste 

vakantie, dat specifieke gerecht, deze soort koffie of die 

auto. 

Wat niet leuk is, lijken we in deze tijd te zien als een 

nederlaag. Ben je niet steeds happy, dan is er iets goed 

mis. Vind je het leven niet 100% leuk, dan moet je daar 

iets aan doen. Maar leven ís niet altijd leuk. En soms 

moet je door een diep dal om uit te komen bij iets wat je 

ervaart als goed; als heelheid; als geluk. 

 

‘Straks zul je hier weer zijn,’ belooft God, ‘en bij deze berg 

zullen jullie mij vereren.’ Hoe diep het dal ook zal zijn, ik 

ga met je mee en we zullen bij bevrijding uitkomen. Want 

dat is wat ik voor je wil. Want ik ga met jou de weg ten 

leven. De weg van het loskomen van groepsdwang. De 

weg van keuzes die goed doen. De weg van de 

aanvaarding van die handicap. De weg uit alles wat je 

gebonden houdt en wat je klein en onzeker maakt. 

Het zal niet makkelijk zijn en zeker niet altijd leuk. 

Maar ik ga met je mee. Helemaal tot aan de bevrijding. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Zoals een moeder zorgt’: lied 811; vers 1 cantorij, 2 

en 3 allen 


