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Lezing: Exodus 16,28-30 en 17, 1-7 
 
28Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Hoe lang blijven jullie 
nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te 
nemen? 29De HEER heeft jullie de sabbat gegeven en 
daarom geeft hij jullie op de zesde dag voedsel voor 
twee dagen. Laat ieder dus op de zevende dag blijven 
waar hij is, niemand mag dan het kamp verlaten.’ 
30Toen hield iedereen op de zevende dag rust. 
 
171Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van 
Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, 
volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun 
tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te 
zijn om te drinken. 2Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef 
ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. Mozes zei: 
‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de 
HEER op de proef?’ 3Maar omdat het volk daar hevige 
dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt u ons uit 
Egypte weggevoerd?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons 
van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons 
vee?’ 
4Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk 
beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te 
gebeuren of ze stenigen mij!’ 5De HEER antwoordde 
Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van 
Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de 
Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6Ik zal je 
opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots 
slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken 
heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van 
Israël. 7Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat 
de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en 
omdat ze daar de HEER op de proef hadden gesteld 
door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’ 
 
Muziek: Sonatina in B van G.F. Händel 
 
Overweging 
 
Vorige week hoorden we het: de sabbat is ingesteld. 
God heeft duidelijk gemaakt dat er een moment van 
ophouden is. Dat het gesloof en geslaaf, dat het hele 
leven bepaalde in Egypte, doorbroken moeten worden. 
De sabbat, een oefening in ruimte maken voor leegte. 
Leegte die vruchtbaar kan zijn. Leegte die nodig is om 
op nieuwe gedachten te komen. Sabbat betekent 
‘ophouden’: van ophouden weten, omdat het niet nodig 
is altijd maar door te gaan. Omdat het niet altijd méér 
en beter hoeft. Omdat we ook wel eens mogen zeggen, 
zelfs móeten zeggen: even stoppen nu; even gas terug. 
 

De sabbat is ingesteld. En direct daarna is het mis.  De 
slavenmentaliteit keert terug: van het steeds maar door 
moeten gaan en nooit kunnen stoppen. ‘Geef ons te 
drinken! Geef ons water!’, roept men naar Mozes. 
 
Maar… is dat slavenmentaliteit?, kun je vragen. Er is 
toch geen water? Eén van de basisvoorwaarden om te 
kunnen leven is er toch niet? Dan móet je wel hulp 
inroepen! 
 
Het bijzondere is dat dit er niet staat: er staat niet dat 
er geen water meer is. Mozes komt met zijn volk in 
Refidim, waar geen drinkwater blijkt te zijn, maar 
intussen is er nog wel water in voorraad. 
 
De vraag om water is in deze situatie een vraag om 
overvloed, zeggen joodse commentatoren. Het is een 
vraag om voortdurend te kunnen drinken, ongeremd. 
Vandaar dat Mozes zo geïrriteerd is, zeggen ze. Hier 
komt de slavenmentaliteit weer boven: de gedachte dat 
het nooit genoeg is. Dat je altijd maar door moet 
bikkelen voor méér. 
 
Deze uitleg houdt ons een spiegel voor. Is het bij ons 
wel eens genoeg? Worden wij niet net zozeer geleid 
door een slavenmentaliteit: de verslaving aan welvaart? 
Verslaving aan steeds ‘meer’ en ‘beter’? Verslaving aan 
productie en efficiëntie, aan vooruitgang en techniek…? 
 
En toch, die boosheid en die schreeuw om water – je 
kunt die ook begrijpen. Er wordt veel van ons 
uithoudingsvermogen gevraagd, in deze coronatijd. Ik 
denk aan zzp-ers met contactberoepen. Aan mensen 
die een horecabedrijf hebben, zoals Cor en Ans Horst. 
Aan mensen die een kapperszaak runnen, zoals Gerard 
en Ria van Straalen en zoals Lydia van Dunschoten. Aan 
fysiotherapeuten en tandartsen en anderen. Van hen 
wordt veel gevraagd. Is voor hen de aanwezige 
watervoorraad voldoende? Houden zij er vertrouwen in 
dat ze het gaan redden? 
 
Deze tijd van coronamaatregelen heeft iets van een 
sabbat. Van ‘blijven waar je bent’, wat Mozes zijn 
mensen opdraagt. Van weten van ophouden. Onze 
routine wordt doorbroken. In plaats van voort te 
kunnen hollen worden we stilgezet. Ons sociale leven 
staat op een laag pitje. Uitjes en familiebijeenkomsten 
en vakanties worden afgezegd of uitgesteld. 
En het heeft voor ieder weer andere gevolgen. De een 
ervaart meer ruimte en rust. De ander ervaart meer 
spanning. Nog anderen ervaren eenzaamheid en 
verveling. Nog weer anderen zien hun bedrijf voor hun 
ogen verdampen. 
 
Pas aan het einde van de lezing uit Exodus horen we de 
vraag waar het al die tijd eigenlijk om gaat: “Is de 



Eeuwige nu in ons midden of niet?” Het is de vraag naar 
een anker in deze woeste zee. De vraag naar houvast. 
Maar dit blijkt niet de vraag te zijn naar een God die als 
een machtige heerser de problemen komt oplossen. 
Dat is te horen aan de woorden die hier gebruikt 
worden: “Is God in ons binnenste of niet?” 
Het is een vraag die om zelfonderzoek vraagt. Die 
vraagt om aandacht naar binnen toe – wat alleen 
mogelijk is als je stil staat. Als je ‘sabbat’ houdt. Dan kun 
je naar binnen kijken en zien of God daar is. 
 
Juist nu, in coronatijd, hoeven we maar om ons heen te 
kijken om óók dit te zien: hoe God ín mensen werkt. Kijk 
je daarnaar, dan zie je dat er veel moois gebeurt. 
Dat deze ‘sabbat’ echt ruimte kan creëren. Dat er 
solidariteit groeit. Je ziet hoe bijvoorbeeld een bedrijf 
als Campina de eigen overschotten, die ontstaan 
doordat de horeca geen melkproducten afneemt, aan 
de voedselbank en het Rode Kruis schenkt. Hoe mensen 
allerlei manieren bedenken om elkaar een hart onder 
de riem te steken. 
 
Zou God niet zo ‘in ons midden’ zijn? 
 
 
Lied: ‘Behoed en bewaar Jij ons, lieve God’ 
(t. Alex van Ligten, m. Anders Ruuth; Zangen van zoeken 
en zien 252)  
 


