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Verkondiging zondag 16 mei 2021, De Eshof, Hoevelaken 
ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezingen: Exodus 19:1-11 – Johannes 17:20-26 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Het is vreemd, op deze ochtend te spreken over het volk Israël, en de bijzondere positie die ze krijgen 
in het verhaal van God – die bijzondere God, de God van Israël, die via Jezus ook onze God geworden 
is. Is God dan partijdig? Heeft hij voorkeur voor een bepaalde groep? Ja, God kiest. Hij verkiest. Maar 
is dat een voorrecht, een vrijbrief? Nee. En moet het over Israël gaan, over de anderen? Wat mij 
betreft niet, maar gaat het over ons.  
 
Israël is aangekomen bij de heilige berg, de Sinaï. Ze maken zich gereed voor hét moment van de 
woestijntocht: de ontmoeting met de Heer zelf. Een ‘topervaring’, letterlijk, want God daalt neer op 
de top van die berg: een enorm spektakel! We lazen maar een stukje van dat hoofdstuk, maar het 
staat vol met bliksemflitsen, wolken, rook, lawaai, geluid van de ramshoorn. God is zeer aanwezig 
met alles wat je je in de oudheid bij een godheid voorstelt. De schrijver had er behoefte aan eens 
flink uit te pakken en duidelijk te maken dat de God van Israël niet onderdoet voor al die andere 
goden van de volkeren om Israël heen.  
 
Ik las het verhaal ooit met gemeenteleden, en die hadden er moeite mee. Moet dat nou? ‘Heeft God 
dat nodig’? We moesten denken aan dat andere verhaal, eeuwen later, als de profeet Elia naar deze 
zelfde plek terugkeert (1 Koningen 19) en zichzelf moed in wil laten spreken door net zo’n ervaring. 
En dan gaat het anders: niet in vuur, storm of aardbeving maar in een nauwelijks waarneembaar 
windvlaagje, in ‘de stem van de stilte’, ontmoet Elia God. Dat spreekt ons veel meer aan! Zou het 
kunnen dat de schrijver van dát verhaal stiekem kritiek laat horen op ons verhaal, of het niet een 
beetje minder kan; of het wezenlijke van God wel in zijn overrompelende macht ligt, en niet ergens 
anders? 
 
Intussen zitten wij met dit verhaal. God is hier zeer aanwezig, in al zijn heiligheid. Heilig, dat is 
indrukwekkend, groots, overrompelend, dat wat ons te boven gaat, Heilig is immers, wat met de 
godheid te maken heeft. En God laat zich kennen als de Geheel Andere, want dat is Hij ook. Hij past 
niet binnen ons begrip – begrip komt van begrijpen en dat heeft met ‘grijpen’ te maken, in je greep 
hebben, controle over iets hebben. Zo kun je niet met God omgaan, je bent nooit in control.  
 
Die heiligheid is aantrekkelijk, maar ook riskant en zelfs gevaarlijk. Het volk moet afstand houden, 
kan niet zomaar naderen tot het geheim. Ze moeten in lockdown, drie dagen in quarantaine, zich 
wassen, afzien van alles wat afleidt, zoals seks, en dan pas mogen ze een beetje in de buurt komen. 
In ‘heiligheid’ zit ook iets van hoogspanning, een vuur waaraan je je kunt warmen maar ook kunt 
branden. Wij hebben het liever over Gods liefdevolle nabijheid, maar dat kun je alleen zeggen vanuit 
die heiligheid: juist de God die hoog, heilig en veraf is, Die is het die nabijkomt.  
 

Terzijde: ik praat hier nu wel over God alsof ik van alles van Hem weet maar dat is natuurlijk 
helemaal niet zo, dat is nou precies waar dit om draait. Ik kan een beetje die teksten lezen en 
uitleggen, dat is het wel. Die verhalen spreken van een ontmoeting die van een andere orde 
is, daar gaat het over; dat dat zomaar voor je kan gaan leven, en jouw werkelijkheid, jouw 
waarheid kan worden. 

 
Mozes gaat, als je goed telt, wel drie keer in dit hoofdstuk de berg op en neer, hij neemt de woorden 
van God mee naar beneden en de antwoorden van het volk mee naar boven, hij is druk aan het 
bemiddelen tussen God en mens. Want hier wordt een volk gevormd, hier ontstaat uit een stelletje 
bevrijde slaven iets wat samenhangt, bij elkaar hoort, verbonden is. En wat zal dat voor volk zijn?  
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In het volgende hoofdstuk staat de grondwet, de tien geboden, tien woorden. Dat is belangrijk, richt-
lijnen horen erbij. Maar daar gaat iets aan vooraf: dat dit volk een geschiedenis heeft met elkaar en 
met God. Dat ze bevrijde slaven zijn. Dat ze de ellende van de slavernij gekend hebben, en door God 
gezien en bevrijd zijn. Dat is wie ze zijn. En daarover gaan de eerste verzen, die eigenlijk het mooist 
zijn, het meest doordacht, het meest intiem, over die adelaarsvleugels. Dat ongehoord mooie beeld 
is de rode draad door deze dienst – ook muzikaal, straks – en het is bijna te mooi om uit te leggen. 
Het is een heel intiem, liefdevol beeld, in Deuteronomium (32:11-12) nog wat meer uitgewerkt: 
 
 Zoals een arend over zijn jongen waakt  
 en voortdurend erboven blijft zweven,  
 zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,  
 zo heeft de HEER zijn volk geleid,  
 hij alleen: geen andere god stond hem bij. 
 
‘Mijn eigendom’, noemt God zijn volk, en ‘een koninkrijk van priesters, een heilige natie’. Kijk, daar 
hebben we het. Heeft God met één volk een bijzondere band? Dat roept veel op: is dit volk ‘bijzon-
der’, en waarom dan? Wat een pretentie!  
 
Onze moeite is, dat wij God zien als de God van alle mensen. En dat ís ook zo, maar in geloof is dat zo 
via Israël. Zo werkt het altijd in de bijbel: God kiest er één, om via die ene er voor allen te zijn. Abram 
wordt geroepen en gezegend, om tot een zegen voor anderen te zijn (Genesis 12:1-3); Israël krijgt 
hier deze bijzondere positie, en straks bij Jezus is het precies hetzelfde, dat vergeten we weleens: hij 
is de Ene geliefde zoon, opdat wij allemaal opnieuw Gods kinderen worden.  
 
‘Heilig volk’ heeft niks te maken met heilige boontjes, moreel betere mensen. Dat is altijd het risico 
geweest dat die term opriep, voor Joden, ook wel voor christenen: een geur van heiligheid die zich 
tegen je keerde. Joden hebben dat geweten, door de eeuwen heen, en christenen soms ook. Bijzon-
dere posities roepen afgunst en agressie op. Als iemand die openlijk christen is iets fout doet, wordt 
die daar een stuk harder op afgerekend.  
 
Het steekt momenteel heel nauw hoe je over Israël praat. Die bijzondere positie wordt voor je het 
weet een pretentie, en als dat tegenvalt – en het gáát altijd tegenvallen, geheid – en als je dan ook 
nog het bijbelse Israël gaat verwarren met de stáát Israël, dan gaat het mis. Dan wordt het óf een 
heel plat ‘we staan coûte que coûte achter Israël’, of er komt zomaar verhuld antisemitisme op. 
Allebei zit dat ernaast.   
 
Opnieuw in het boek Deuteronomium wordt doordacht hoe dat zit, het is de moeite waard dat te 
horen: 
 

Is dat ooit gebeurd, zoiets geweldigs, is er ooit een volk geweest dat de stem van God zó 
gehoord heeft, en is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te 
eigenen, en dat te bevrijden uit de macht van een ander volk, met grote tekenen? En niet 
omdat jullie groter of belangrijker waren dan andere volken – jullie waren een onaanzienlijk 
volkje – maar puur omdat Hij jullie liefhad en het aan jullie voorouders beloofd had (vrij naar 
Deuteronomium 4:31-34 en 7:7-8). 

 
Dus geen enkele reden om je op de borst te kloppen, en omgekeerd ook geen enkele reden om dit 
volk van ‘uitverkiezingsarrogantie’ te beschuldigen, zoals vaak gedaan is, met alle gevolgen tot aan 
genocide toe.  
 
Want ‘heilig volk’, dat wordt uitgelegd met ‘koninkrijk van priesters’ – vreemd, want priesters zijn 
nog niet aangewezen en van een koning is nog helemaal geen sprake. Maar je snapt wat bedoeld is: 
priesters zijn (be)middelaars, vormen een ‘tussenin’ tussen God en mens. Moderner gezegd, 
priesters bepalen je bij het wezenlijke van het leven, het ‘heilige’, de bron, de kern van ons bestaan.  
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Israël – en dan heb ik het over het theologische, bijbelse Israël! – krijgt die positie tegenover de 
andere volkeren; wie wil, kan van hen dat verhaal horen van die God die voor mensen kiest, die 
slaven bevrijdt en met ze meetrekt, die regels geeft voor rechtvaardigheid, voor een goed leven, die 
in voor- en tegenspoed zijn lot met dat van hen heeft verbonden. Dat heeft God aan Israël laten 
weten, maar, zegt Hij er meteen bij: “van Mij is héél de aarde”! Het is altijd en-en, de ene wordt 
gekozen ten behoeve van allen, de eerstgeborene krijgt een bijzondere opdracht maar ten dienste 
van allen. Jozef met zijn mooie mantel, dat lijkt voortrekkerij maar het dient ergens voor, door die 
ene worden allen gered. 
 
Die rol, eervol maar ook heel kwetsbaar, krijgt Israël in dit verhaal toebedeeld, en dat kan geweldig 
goed gaan, waar de volkeren humaniteit leren van deze oude verhalen – de Joodse godsdienst heeft 
twee erfgenamen, christendom en islam, waarin die verhalen voortgezet worden, op heel verschil-
lende manier, maar toch. En het kan vreselijk misgaan waar de afgunst zich tegen hen keert.  
 
Natuurlijk staat Israël niet buiten kritiek! Er hoort wel iets bij, bij die erepositie. ‘Als jullie je aan mijn 
verbond houden’. Dat spreekt voor zich. Dus wij moeten in het conflict Israël-Palestijnen de 
Israëlieten aanspreken op hun eigen traditie, het verbond? Dat lijkt me nou niet. Dat lijkt me iets 
tussen hen en hun God. In het politieke conflict kun je niet met godsdienstige claims werken, ‘Dit 
land is van ons vanwege Gods belofte’, en evenmin met morele eisen: ‘Jullie als gelovigen horen zo te 
handelen’. Dat is voor jezelf. In het politieke conflict moeten mensenrechten en internationaal recht 
de weg aangeven – maar dat is nog een grote stap in een situatie van militair geweld en soms 
cynische politiek.  
 
Maar eigenlijk wilde ik het helemaal niet over Israël-als-staat hebben, maar over die bijzondere 
positie die God steeds aan mensen gunt, ten dienste van henzelf en van anderen. Want dat lezen we 
ook in het evangelie, en dan gaat het over ons! Uit Johannes lazen we woorden van Jezus, die wel 
‘het hogepriesterlijk gebed’ heten – daar heb je weer dat woord ‘priesterlijk’, bemiddelend. Jezus 
heeft net gebeden voor zijn leerlingen, die God ‘geheiligd’ heeft, uit de wereld afgezonderd om Hem 
te dienen. En hij bidt nu voor hen en voor de wereld. Want in die wereld zijn ze gezonden.  
 
Je ziet dezelfde gedachte: wie met Christus verbonden is, wordt niet uit de wereld weggehaald voor 
een voorkeursbehandeling (zo zag bijvoorbeeld de gemeenschap van de Dode Zee, bij Qumran, het, 
die hadden de andere Joden afgeschreven, die waren fout; zijzelf zonderden zich af in de woestijn en 
geloofden dat God hen als enigen zou redden in het oordeel). Zo niet Jezus’ leerlingen; die zijn in de 
wereld geplaatst ten gunste van het geheel. Ze ontvangen de liefde van God, maar de bedoeling is 
dat de rest dat ook ziet en erkent en ervan meeprofiteert. Het is moeilijke taal, het lijkt wel jargon – 
we zullen het komende jaar veel Johannes lezen, we moeten er maar aan wennen. Maar het draait 
allemaal om verbondenheid, van Christus met zijn Vader, van Christus met wie hem wil volgen, en 
van die met hem en met God, en dan ook met de hele wereld.  
 
En met elkaar! ‘Opdat zij allen een zijn’, bidt Jezus. Allen die geloven één? Wat een illusie! Hoeveel 
kerken en richtingen zijn er niet! Dat is zo, en we wennen eraan, en we krijgen het niet zomaar uit de 
wereld, maar laten we nooit denken dat het normaal is. Het is abnormaal – en blijkbaar zat het er al 
aan te komen toen Johannes schreef. Daarom die nadruk: dit is niet wat moet zijn. 
 
Dit alles op deze zondag, waarop we even zouden kunnen denken ‘als wezen’ achtergelaten te zijn, 
na het verhaal van Jezus’ hemelvaart, en in afwachting van de komst van de Geest. Dat is ons spek-
takel, onze topervaring, ons moment van God-rakelings-nabij. Vier dat uitbundig, volgende week. 
Maar bedenk wel: dat is het liturgische spel: nooit zijn wij zonder Gods nabijheid, nooit zonder de 
Geest, altijd met Hem verbonden.  
Amen.  
 


