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Lezing: Exodus 19, 1-19 
 
Muziek 
 
Overweging 
 
Het is precies drie maanden later: drie maanden na de 
uittocht uit Egypte. Ha!, denken we, opletten nu. Als 
het de derde is, gebeurt er altijd iets. Op de derde dag 
kwam Jona uit de vis. Op de derde dag stond Jezus op 
uit de dood. 
 
Wanneer je dat hebt bedacht, is het wel een beetje 
teleurstellend om te horen wat er dan volgt. Want dat 
lijkt niet zoveel, eigenlijk. Enkel allemaal 
voorbereidingen. Het eigenlijke waar het om gaat, de 
Tien Woorden, die komen hierná pas. 
 
Of wil dit verhaal ons zeggen dat juist om die 
voorbereiding gaat? Horen we daarom over die derde 
maand? 
Dat zou best eens kunnen… 
Goede voorbereiding is het halve werk, zeggen we wel 
eens. Is dat wat hier bedoeld wordt? 
 
En het zijn nogal wat voorbereidingen. Mozes lijkt 
voortdurend heen en weer te pendelen tussen zijn 
volksgenoten en God. Als een soort bemiddelaar brengt 
hij hen als het ware stap voor stap ietsje dichter bij 
elkaar. 
Als een bemiddelaar vertelt hij welke voorbereidingen 
belangrijk zijn. Dat je je ‘heiligt’, is er één van. Er wordt 
niet uitgelegd wat dat is. Maar we kunnen ons er wel 
een voorstelling van maken: in het woord ‘heilig’ zit het 
woord ‘heel’. Heel zijn, mens uit één stuk zijn, één zijn 
met alles wat in je is – daar denk ik aan. Dat is ook 
aanvaarden wat je niet zo leuk vindt aan jezelf. En 
eerlijkheid, geen dubbele agenda, geen twee gezichten. 
Jezelf ‘heiligen’ heeft ook betekenis voor hoe je met de 
ander omgaat. Niet afwijzend of oordelend. Maar met 
mededogen. De ander aanzien met het licht van Gods 
ogen. 
 
Goede verzorging van jezelf is een ander punt van 
voorbereiding. Ieder moet zijn kleren wassen. Een teken 
van respect en eerbied. 
En Mozes vraagt om naar buiten gerichte aandacht. Zo 
versta ik in deze context het niet hebben van seks. In 
deze patriarchale context heeft hij het tegen de 
mannen, of liever: tegen degenen die de touwtjes in 
handen hebben. Tegen hen zegt hij: het gaat nu niet om 
je eigen behoeften, maar om gerichtheid op de 
A/ander. 
 
Dan klinkt opnieuw het getal drie. ‘Op de derde dag, bij 
het aanbreken van de morgen, begon het te donderen 
en te bliksemen…’ 

Een directe ontmoeting tussen God en mensen. Op een 
overweldigende manier, horen we. Zonder tussenkomst 
van Mozes of priesters of wie dan ook. 
 
Voorbereiding die met toewijding en zorg en aandacht 
wordt uitgevoerd: het verhaal vertelt dat die leidt tot 
een ontmoeting met God. Tot een omslag zelfs. Niet 
voor niets gaat het hier over de derde maand en de 
derde dag. 
 
Het is niet zo moeilijk om te zien hoe dit verhaal ook 
ons verhaal is. Hoe ook wij, losgemaakt van onze vaste 
routine, als het ware leven op de derde dag. Hoe ook 
wij worden uitgenodigd om los te komen van vaste 
patronen, zoals vliegvakanties. 
Ook ons biedt deze derde dag mogelijkheden. 
Misschien wel om onszelf te heiligen. Teruggeworpen 
als we zijn op het meer basale van het leven. 
Voor veel jongeren en anderen is het leven nu 
buitengewoon saai. Voor veel ouderen is het een lege 
en eenzame tijd. Voor ons allemaal is behoedzaamheid 
en voorzichtigheid geboden. En voor ons allemaal is er 
onduidelijkheid en onzekerheid over hoe het verder 
gaat, juist nu de coronamaatregelen worden 
versoepeld. 
Allemaal moeilijke gevoelens en lastige aspecten van 
deze tijd om mee om te gaan. Een beetje zoals de 
Israëlieten enorm schrikken van de verschijning van 
God. 
 
Maar wie er aandacht voor heeft, vindt misschien ook 
iets anders. De informatie over Hemelvaartsdag nodigt 
ons uit hier onze gedachten over te laten gaan. 
Misschien is er nu ruimte voor een andere invulling van 
de tijd. Een andere manier om met elkaar om te gaan. 
Een verscherpte blik op wat belangrijk is en wat niet. Zo 
bereiden we ons met toewijding en zorg en aandacht 
voor op een nieuwe tijd. 
Dat die voorbereiding ook voor ons mag leiden tot een 
ontmoeting met God. 
 
 
Lied:  ‘Zing een nieuw lied, alle landen’: lied 96a  
(t. Maurits van Vossole, m. Ignace de Sutter) 


