
1 
 

Overweging tijdens het ochtendgebed  
van 29 maart 2020 – Vijfde van de veertig dagen 
 
 
Lezing: Exodus 9,13-35 
 
13De HEER zei tegen Mozes: ‘Wacht de farao morgen 
in alle vroegte op en zeg tegen hem: “Dit zegt de 
HEER, de God van de Hebreeën: Laat mijn volk gaan 
om mij te vereren. 14Dit keer tref ik uzelf, uw 
hovelingen en uw volk met mijn zwaarste plaag, dan 
zult u beseffen dat er op de hele aarde niemand is als 
ik. 15Ik had mijn hand allang naar u en uw volk kunnen 
uitstrekken en u met de pest kunnen treffen, dan was 
u al van de aarde weggevaagd. 16Maar ik heb u alleen 
in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om 
iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. 17Als u 
mijn volk nog langer dwarsboomt en het niet laat 
gaan, 18zal ik het morgen om deze tijd in Egypte zo 
zwaar laten hagelen als het nooit eerder heeft 
gedaan, vanaf de dag dat Egypte ontstaan is tot nu 
toe. 19Laat daarom uw vee en alles wat er verder nog 
buiten is in veiligheid brengen, want alles wat buiten 
blijft, mens of dier, wordt door de hagel getroffen en 
komt om.”’ 20Sommige hovelingen van de farao 
namen de woorden van de HEER ernstig en brachten 
hun slaven en vee binnen in veiligheid. 21Anderen 
sloegen er geen acht op en lieten hun slaven en vee 
buiten. 
 

22Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Strek je arm uit naar 
de hemel, dan gaat het in heel Egypte hagelen, op 
mensen, dieren en planten.’ 23Mozes hief zijn staf naar 
de hemel, en toen liet de HEER het donderen en 
hagelen. Er schoot vuur naar de aarde, en de HEER liet 
de hagel op Egypte neerkletteren. 24Zo’n zware 
hagelbui, waarbij onophoudelijk de bliksem flitste, 
was er in Egypte nooit eerder gevallen, zolang het volk 
bestond. 25Overal in Egypte sloeg de hagel neer op 
alles wat buiten was, op mensen, dieren en planten; 
zelfs de bomen werden vernield. 26Alleen in Gosen, 
het gebied waar de Israëlieten woonden, hagelde het 
niet. 
 

27Toen ontbood de farao Mozes en Aäron en zei: 
‘Ditmaal erken ik dat ik gezondigd heb. De HEER staat 
in zijn recht, de schuld ligt bij mij en mijn volk. 28Bid 
tot de HEER dat hij een eind maakt aan die vreselijke 
donder en hagel. Dan laat ik jullie gaan en hoeven 
jullie hier niet langer te blijven.’ 29Mozes antwoordde: 
‘Zodra ik de stad uit ben, zal ik mijn handen opheffen 
naar de HEER. De donder en de hagel zullen 
ophouden, zodat u beseft dat de aarde aan de HEER 
toebehoort. 30Maar ik weet dat u en uw hovelingen 
nog steeds geen ontzag hebben voor God, de HEER.’ 
31(Het vlas en de gerst waren kapotgeslagen, want de 

gerst stond al in de aar en het vlas in de knop. 32Maar 
de tarwe en de spelt werden niet vernield, want die 
rijpen later.) 33Mozes verliet het paleis en zodra hij de 
stad uit was, hief hij zijn handen op naar de HEER, en 
toen hielden de donder en de hagel op, en stortte de 
regen niet langer neer. 34Toen de farao merkte dat de 
regen, de hagel en de donder voorbij waren, viel hij 
terug in zijn zondige houding; hij was onverzettelijk, 
net als zijn hovelingen. 35Hardnekkig bleef hij 
weigeren de Israëlieten te laten gaan, zoals de HEER 
bij monde van Mozes had aangekondigd.  
 
 
Muziek 
 
Overweging 
 
Weer zo’n plaag. Weer zo’n woeste tekst. 
Iemand zei na de lezing van vorige week: wat 
beangstigend allemaal! Zo woest als God tekeer gaat… 
Maar laten we niet vergeten hóe we deze verhalen 
horen. Zittend rond een vuur in het donker. Daar 
passen de sterke verhalen. De verhalen waar je een 
beetje bang van wordt. Ze hebben een duidelijk doel: 
troost bieden. Al begrijpen we niet hoe hij het doet, 
God zal ons niet laten vallen uit zijn hand. Dat is de 
achterliggende boodschap. Telkens opnieuw. 
 
Er zijn natuurlijk mensen die deze plagen letterlijk 
nemen. Die geloven dat dit verhaal een feitelijk 
verslag is. En dat God werkelijk allerlei plagen heeft 
gestuurd. Zo zijn er nu mensen die geloven dat de 
Corona epidemie van God komt. Als een straf of zo. Of 
een waarschuwing. 
Mensen gaan héél ver in hun poging grip te krijgen op 
de werkelijkheid. Want dat is wat hier gebeurt. Ze 
schrijven Corona aan God toe. En plaatsen daarmee 
Corona en God en een hokje dat ze kunnen begrijpen. 
Het hokje van de antwoorden. 
 
Maar het leven is een groot mysterie. 
Wetenschappers beseffen dat. Hoe meer je weet, hoe 
meer je beseft dat j niet weet. Een groot deel van ons 
leven kunnen we onszelf wijsmaken dat het met dat 
mysterie wel meevalt. Dan leven we alsof we het van 
dag tot dag kunnen plannen. En vaak gaat dat nog 
goed ook. 
 
Totdat er iets gebeurt wat alles op losse schroeven 
zet. Het voorbeeld daarvan is natuurlijk Corona. 
Ineens kun je niets meer plannen. Kun je enkel zo 
goed en zo kwaad als dat gaat omgaan met de 
gegeven situatie. En de voorschriften van RIVM en 
overheid zo goed mogelijk in acht nemen. Ze geven 
houvast. Maar zekerheid geven die niet. Er is geen 
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zekerheid in dit leven – meer dan ooit beseffen we 
dat. 
 
In deze situatie horen de verhalen thuis. Verhalen 
over grote rampen, zoals de hagel in Egypte. Rampen 
die op één of andere manier ten goede worden 
gekeerd. Niet zomaar en niet op een voorspelbare 
manier. Het kwaad in de persoon van de farao is 
hardnekkig en grillig. Maar er kómt lucht. Eens. We 
zullen opstaan. Ooit. Er komt bevrijding uit de 
benauwdheid. 
Dát is wat de verhalen ons vertellen. 
 
Bij deze hoop maakte de werkgroep liturgische 
vormgeving de verbeelding die hier hangt. Hij is in de 
nieuwsbrief te zien. Tralies met prikkeldraad 
eromheen. En op dat prikkeldraad een vogel. Tsippora 
in het Hebreeuws. Zo heette de vrouw van Mozes. 
Vogeltje. Tsippora heeft maar een klein rolletje in de 
verhalen. Klein als een vogel. Maar de kleine rol die ze 
speelt is van groot belang. Want zij is het die de vrede 
terugbrengt tussen God en Mozes. 
Door haar geïnspireerd schreeft Margryt Poortstra het 
lied: ‘de vrede zal een vogel zijn’. Over vrede die door 
een vogel wordt gebracht. Als in het verhaal dat Bea 
de Rijke op de eerste zondag van de veertig dagen aan 
de kinderen vertelde. Ze vertelde over een 
gevangene. Het was oorlog; hij zat in de gevangenis 
en wist niet of hij ooit vrij zou komen. Maar door de 
tralies van zijn raam zag hij een vogel in de boom voor 
zijn raam. Elke dag kwam de vogel. En elke dag gaf de 
vogel hem een beetje hoop. Hoop dat hij ooit weer zo 
vrij zou zijn als een vogel. 
 
In deze dagen zingen de merels, koeren de duiven, 
keffen de meerkoeten, tsjilpen de koolmezen… Iedere 
vogel laat van zich horen. 
Dat ze ook ons vrede mogen brengen. Dat ook wij 
moed en hoop mogen houden in deze 
onwaarschijnlijke tijd, dat we ooit weer zo vrij zullen 
zijn als een vogel. 
 
 
Muziek:  ‘De vrede, de vrede zal zijn’ (t. Margryt 
Poortstra, m. Teresa Takken) 
 


