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Overweging tijdens het ochtendgebed  
van 22 maart 2020 – zondag Laetare 
 
 
Lezing: Exodus 7,8-25  
 
8De Eeuwige zei tegen Mozes en Aäron: 9‘Als de 
farao jullie om een wonder vraagt, moet jij, 
Mozes, tegen Aäron zeggen dat hij voor de ogen 
van de farao zijn staf op de grond gooit; die staf 
zal dan een grote slang worden.’ 10Mozes en 
Aäron gingen naar de farao en deden wat de 
Eeuwige hun had opgedragen. Voor de ogen van 
de farao en zijn hovelingen gooide Aäron zijn staf 
op de grond, en de staf veranderde in een slang. 
11De farao liet op zijn beurt de geleerden en 
tovenaars komen, en deze Egyptische magiërs 
bereikten met hun toverformules hetzelfde. 
12Ieder gooide zijn staf neer, en elke staf 
veranderde in een slang. Maar de staf van Aäron 
verslond alle andere staven. 13Toch bleef de farao 
onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron 
luisteren, zoals de Eeuwige gezegd had. 
 
14De Eeuwige zei tegen Mozes: ‘De farao blijft 
hardnekkig weigeren het volk te laten gaan. 15Ga 
morgenochtend naar hem toe, wanneer hij naar 
de rivier gaat. Wacht hem daar op, aan de oever 
van de Nijl, met in je hand de staf die in een slang 
veranderde. 16Je moet het volgende tegen de 
farao zeggen: “De Eeuwige, de God van de 
Hebreeën, heeft mij naar u toe gestuurd om te 
zeggen: ‘Laat mijn volk gaan om mij in de 
woestijn te vereren.’ Tot nu toe hebt u niet willen 
luisteren. 17Daarom – zo zegt de Eeuwige – zal hij 
u laten zien wie hij is. Ik zal met deze staf op het 
water van de Nijl slaan, en dat zal dan in bloed 
veranderen. 18De vissen gaan dood en de rivier 
zal zo gaan stinken dat de Egyptenaren het wel 
zullen laten nog van het water te drinken.”’ 
 
19Toen zei de Eeuwige tegen Mozes: ‘Zeg tegen 
Aäron dat hij zijn staf geheven houdt boven het 
water van Egypte, boven rivieren, kanalen en 
moerassen, boven elke plaats waar water is. 
Overal in Egypte zal het water dan in bloed 
veranderen, tot in de houten en stenen 
waterbakken toe.’ 20Mozes en Aäron deden wat 
de Eeuwige hun opdroeg. Voor de ogen van de 
farao en zijn hovelingen hield Aäron zijn staf 
geheven boven de Nijl en sloeg ermee op het 
water, en toen veranderde het Nijlwater in bloed. 

21De vissen gingen dood en de rivier stonk zo dat 
de Egyptenaren er niet meer uit konden drinken. 
Overal in Egypte was bloed. 22Maar de 
Egyptische magiërs bereikten met hun 
toverformules hetzelfde. Daarom bleef de farao 
onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron 
luisteren, zoals de Eeuwige gezegd had. 23Ook dit 
teken bracht hem niet tot andere gedachten, hij 
keerde zich om en ging terug naar zijn paleis. 
24Omdat de Egyptenaren het water uit de Nijl 
niet meer konden drinken, moesten ze in de 
omgeving van de Nijl naar drinkwater graven. 
25Zeven dagen duurde de plaag waarmee de 
Eeuwige de Nijl had getroffen. 
 
 
Meditatie  
 
Dit zijn niet zomaar aardige verhalen. 
Dit zijn verhalen voor tijden van crisis. Voor tijden 
van woestijn. Voor quarantaine, voor 
veertigdagentijd – want dat is eigenlijk wat 
quarantaine betekent. We zijn op weg, maar 
waar we uiteindelijk zullen eindigen, dat is 
onduidelijk. Beter dan ooit kunnen we ons dat nu 
voorstellen. 
 
En die verhalen geven moed. Ze laten zien dat 
het kwaad het niet wint. Dat God sterker is. 
Sterker dan een machtig iemand zoals de farao 
die mensen als dingen behandelt. Sterker dan de 
vertwijfeling en zorg die ons kunnen overspoelen 
door een Corona-epidemie. 
 
Als Corona een persoon was, zou je hem 
gemakkelijk met de farao kunnen vergelijken. 
Die farao, dat is er eentje met grootheidswaan. 
Hij is zoon van de hemelgod, goddelijk heerser 
over Egypte. Omgeven door alle attributen van 
de macht, stel ik me zo voor, met een paleis en 
een ambtelijk apparaat en een college van 
wijzen. Tegenover hem staat Mozes, een oude 
schaapherder met alleen een stok en een broer. 
God heeft tegen hem gezegd: ‘Ik zal ervoor 
zorgen dat jij als een god voor de farao staat’ 
(7,1). Twee soorten van goddelijke macht 
tegenover elkaar. De één heeft alles om op terug 
te vallen, de ander helemaal niets behalve het 
erewoord van JHWH. 
Maar als luisteraars daar rondom het vuur 
kennen wij dit verhaal en weten wij: de grote 
heerser, het kwaad, zal het verliezen! Ook al is 
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het nu nog rondom ons, het zal overwonnen 
worden. Er zal bevrijding zijn! Zelfs al is het 
donker nu nog zo diep. 
 
In de nieuwsbrief staat een foto van het raam dat 
hier voorin de kerkzaal hangt. Een raam vol 
spijlen, zoals een venster in de gevangenis. Elke 
zondag wordt één van de spijlen vervangen door 
iets anders. 
Vandaag zien we foto’s hangen. Foto’s van 
mensen middenin het donker. 
Een jongen die een stuk brood in handen heeft; 
hij heeft duidelijk honger. Een man die 
vertwijfeld voor zich uit kijkt. Verplegend 
personeel met mondkapjes. Een gesluierde 
vrouw. Een vrouw, gefotografeerd middenin een 
schreeuw. 
Mensen in crisis. Net als wij. Middenin een crisis 
van een omvang die we nog niet eerder hebben 
meegemaakt. Die mensen bang maakt. Als ik 
ziek word, wat dan…? Mijn bedrijf is er heel 
slecht aan toe, hoe kan ik leven zonder 
inkomsten? Wat moeten we als de voorraden 
opraken? Hoelang gaat dit duren? 
We zijn de grip kwijt. Het kan ons heel vermoeid 
maken. Dat niet-weten kost energie. Het maakt 
onrustig. 
 
En toch… Tussen de spijlen van het raam door 
kiert licht. ‘Er is altijd een uitzicht door Gods 
venster’, staat er bij het raam. Er zijn allerlei 
tekenen dat het kwaad wordt overwonnen. Nu al. 
Want we zien ook veel moois gebeuren. 
Mensen die ooit in de zorg hebben gewerkt en 
zich nu aanmelden, bij duizenden tegelijk, om te 
helpen. 
Waardering die groeit voor bestuurders en 
mensen in de zorg en het maatschappelijke leven 
die belangrijk werk doen en het hoofd koel 
houden. 
Initiatieven van mensen die voor elkaar 
boodschappen doen en die elkaar in de gaten 
houden. In de nieuwsbrief ziet u ook zo’n mooi 
initiatief: een oproep voor straatcoördinatoren. 
De natuur die opademt nu er minder wordt 
vervuild. 
‘Ik ben erbij,’ heeft God aan Mozes beloofd. Als je 
goed kijkt, kun je het zien… Tussen de spijlen van 
het raam door schijnt Gods dageraad, rozerood. 
 
 

Psalmen als psalm 105 werden vanuit de 
benauwdheid gezongen. Door het lied te zingen, 
zing je je als het ware boven jezelf en boven je 
narigheid uit. 
We luisteren naar Simon die deze psalm speelt. 
 
 
Psalm 105 
 


