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Zondag 17 oktober 2021 

vijfde van de herfst 

 
 
Lezing uit het eerste testament: Exodus 6,2-8 
 
Lied: ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’: lied 827, 
1+2 (t. Willem Barnard, m. Genève 1551) 
 
Evangelielezing: Johannes 8,31-36 
 
Lied: vers 3 en 4 van lied 827 (allen) 
 
Overweging 
 
Er loopt een mooie lijn vandaag, tussen Johannes en 
Exodus. 
Jezus zegt tegen wie in hem geloven: mijn woorden zijn 
waar en ze zullen jullie bevrijden. 
Zeggen de Joden om hem heen: hoe kan dat nou, hoe 
kun je ons nou bevrijden? We zijn toch nooit slaven 
geweest? Al sinds Abraham niet! 
Dan herinnert de lezing uit Exodus fijntjes aan Egypte. 
Een tijd waarin er wel degelijk sprake was van slavernij. 
Naast de woorden van Jezus klinken de woorden van 
God. God, die een belofte doet aan Abraham, Isaak en 
Jakob. Die hun nakomelingen daarom toezegt hen te 
zullen bevrijden. Want ik ben Adonai! 
 
Een bijzonder moment: God, die zichzelf openbaart. 
Mijn naam had ik nog niet aan Abraham, Isaak en Jakob 
bekend gemaakt, zegt God. Nu doe ik dat wel. Aan jullie 
laat ik mij helemaal kennen. 
Dat is niet niks! Aan jullie laat ik mij helemaal kennen – 
als je je helemaal laat kennen aan een ander, moet er 
veel vertrouwen zijn. Voldoende om je rare 
eigenschappen te laten zien. Je onmogelijke trekjes. Je 
beschamende gedachten en je verborgen gebreken. 
Zo doen we dat doorgaans niet. We hebben er allerlei 
maskers voor. Afhankelijk van de situatie, afhankelijk 
van degene met wie we te maken hebben. 
‘Slaaf van de zonde,’ noemt Jezus de mensen om hem 
heen. Als Jezus het over zonde heeft, denk ik hieraan: 
aan de maskers die we opzetten. Aan de indruk die we 
willen maken. Aan ons opgepoetste imago. De beelden 
die we maken. Allemaal beelden zijn het – geen 
werkelijkheid. Beelden die we van onszelf in stand 
willen houden. Dát is zonde.  
Zonde gaat niet over foute handelingen. Zonde, dat is 
als je er niet helemaal mag zijn van jezelf. Om wat voor 
reden dan ook – uit angst voor kritiek; uit angst 
buitengesloten te worden; uit 
minderwaardigheidsgevoel; uit angst in de ogen van de 

ander niet te zijn wie jij wilt zijn… Er zijn zoveel redenen 
en vaak ontstaan ze al heel vroeg in ons leven. Zonde is 
het – want jij, als de mens die je bent, komt niet tot je 
recht. Je bent slaaf van de beelden die je van jezelf in 
stand wilt houden. Zonde is het. Zonde – dat is: 
afgescheiden-zijn van God. Afgescheiden zijn van de 
mens zoals God jou heeft bedoeld. 
 
Een mooie lijn – die lijn van slavernij, van zonde en 
maskers, en van God die zich zonder masker laat zien. 
 
Maar toen ging ik wat verder lezen in Exodus. 
Wat staat er vóór het stuk dat we lazen? En wat komt 
erna?  
En ik schrok. Gods beloftes klinken prachtig. Ze gaan 
over bevrijding en toekomst. Maar de context is dat 
helemaal niet. Die is schokkend. 
Ik lees het stuk uit Exodus opnieuw – nu met de 
woorden die eraan vooraf gaan en die erna komen 
erbij. 
 
14De Israëlitische opzichters die door de slavendrijvers 
van de farao over het volk waren aangesteld, werden 
afgeranseld; zij kregen te horen dat ze de laatste dagen 
niet hetzelfde aantal stenen hadden afgeleverd als 
tevoren. 15Ze klaagden hun nood bij de farao. ‘Waarom 
behandelt u uw dienaren zo?’ zeiden ze. 16‘We krijgen 
geen stro meer, en toch worden we gedwongen om 
stenen te maken. En wij worden afgeranseld, terwijl de 
schuld bij uw volk ligt.’ 17Maar de farao antwoordde: 
‘Lui zijn jullie, alleen maar lui! Daarom willen jullie 
offers aan ADONAI gaan brengen. 18Vooruit, 
onmiddellijk aan het werk! Jullie krijgen geen stro, en 
jullie leveren hetzelfde aantal stenen.’ 
19De Israëlitische opzichters beseften hoe slecht zij 
ervoor stonden, nu de farao zelf tegen hen had gezegd 
dat de dagelijkse hoeveelheid stenen die ze moesten 
afleveren niet verminderd werd. 20Toen ze het paleis uit 
kwamen troffen ze Mozes en Aäron aan, die op hen 
stonden te wachten. 21‘Moge ADONAI u hiervoor 
straffen!’ zeiden de opzichters tegen hen. ‘U hebt ons 
bij de farao en zijn dienaren een slechte naam bezorgd. 
U hebt hun een zwaard in handen gegeven om ons te 
doden.’ 
22Toen wendde Mozes zich opnieuw tot ADONAI en zei: 
‘Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom 
hebt u mij hierheen gestuurd? 23Vanaf het moment dat 
ik bij de farao ben gekomen en hem in uw naam heb 
toegesproken, wordt het volk nog slechter door hem 
behandeld. U hebt uw volk niet bevrijd – integendeel!’ 
61Maar ADONAI antwoordde hem: ‘Nu zul je zien wat ik 
de farao ga aandoen: ik zal hem met harde hand 
dwingen mijn volk te laten gaan, hij zal het zelfs uit zijn 
land wegjagen.’ 
2God zei tegen Mozes: ‘Ik ben ADONAI. 3Ik ben aan 
Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de 
Ontzagwekkende, maar mijn naam ADONAI heb ik niet 
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aan hen bekendgemaakt. 4Ik heb met hen mijn verbond 
gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij 
als vreemdeling hebben gewoond. 5Ik heb het 
gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die 
hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat 
heeft mij aan die belofte herinnerd. 6Daarom moet je 
dit tegen hen zeggen: “Ik ben ADONAI. Ik zal de last die 
de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal 
jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven 
arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar 
straffen. 7Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal 
jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, ADONAI, 
jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door 
de Egyptenaren is opgelegd. 8Ik zal jullie naar het land 
brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob 
beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben 
ADONAI.”’ 
9Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze 
wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren 
door de zware dwangarbeid. 
 
Ineens krijgt dit verhaal een heel andere kleur… 
Opzichters die worden afgeranseld. Onderdrukking. 
Uitzichtloosheid. Uitbuiting die alleen maar erger 
wordt. Niet alleen toen – ook nu. 
Waar is God? vraagt het onderdrukte volk. 
Geen God te vinden, maar daar is wel die 
woestijnzwerver. Mozes. Zijn broer, Aäron, die kennen 
ze wel. Dus ze horen hen aan. Mozes en Aäron komen 
met mooie woorden: over bevrijding; over God die naar 
hen omziet.  
Het klinkt vrij absurd. Wat een grootspraak! Wat een 
belachelijke, loze beloften! Maar Mozes en Aäron 
houden aan. En er is iets aan hen. Een gloed als van 
vuur. Ze weten hun woorden zo te brengen, dat de 
oudsten van Israël gaan luisteren. Dat er een sprankje 
hoop ontstaat. Ga het dan maar proberen, zeggen de 
oudsten. Ga naar de farao. Bepleit onze zaak. Probeer 
die list dan maar uit: dat we de woestijn in moeten voor 
een feest voor onze God. Dat de farao ons écht die 
ruimte moet geven, anders is hij zijn slaven kwijt. Want 
dan treft onze God ons met ziekte en dood. 
En Mozes en Aäron gaan naar de farao. 
Maar het effect is desastreus. Nog erger worden de 
slaven afgebeuld. Nog sneller de dood in gedreven door 
onmenselijke behandeling. 
 
En God? Waar is hij nu? 
Het antwoord, de ervaring van de Israëlieten, is 
schrikwekkend: hij is er niet. Niet voor hen. Hij zit 
verstrikt in een competitie met de farao of zo. Ze zien 
voor zich hoe hij zich presenteert als een nóg grotere 
mannetjesputter dan de farao – maar hen intussen laat 
vallen als de bakstenen die ze moeten bakken. 
 
Zo kun je God ervaren… als compleet afwezig. Zo was 
de ervaring van de Israëlieten in Egypte.  

Zo kan die ook nu zijn. Wanneer je iets overkomt wat je 
leven stil zet. Wanneer wanhoop je overmant. 
Ik moet denken aan Teun en Betsie van Velsen. Op 
zaterdag 2 oktober overleed hun zoon Mathieu aan de 
gevolgen van een herseninfarct. Ze zoeken God – maar 
waar is hij? Is er voor hen een God die redt? 
God – waar ben je? Het is de noodkreet van de dichter 
van psalm 22: ‘God, mijn God – waarom heb je mij 
verlaten?’ 
In deze ervaringen komen we een raadselachtige God 
tegen. Een God op wie je kwaad kunt zijn. Een God die 
je ter verantwoording zou willen roepen. Een God naar 
wie je roept: waarom gebeurt dit? Een God die je een 
beetje dacht te kennen, maar dat blijkt niet te kloppen. 
Die niet altijd dichtbij is, maar ook ver weg kan zijn. Die 
niet alleen maar liefde is, maar ook… ja wat? 
Ongenaakbaarheid? Mysterie? 
Dit is niet een God voor wie je elke dag vijf minuten de 
tijd neemt, om dan weer over te gaan tot de orde van 
de dag. Dit is een God die je bezig blijft houden – een 
onbegrijpelijke God. 
 
Wie hierop vastloopt, kan misschien één troost vinden: 
dat hij niet de enige is. En dat anderen, vóór ons, hier 
woorden voor zochten. Ik denk aan Henriëtte Roland 
Holst. Ze kende diepe inzinkingen. Ze leed aan 
depressies, aanvallen van anorexia, bloedarmoede en 
hartziektes. Maar als ze zich goed voelde, streed ze 
onvermoeibaar voor verbetering van de positie van 
arbeiders, jongeren en vrouwen. En ze dichtte:  
‘dit ene weten wij  
en aan dit één houden wij ons vast 
in de duistere uren:  
er is een woord  
dat eeuwiglijk zal duren  
en wie ’t verstaat,  
die is niet meer alleen.’ 
 
Het is een ‘weten’, schrijft ze. Waaraan we ons 
vasthouden, ook zonder iets te ervaren. Midden in het 
duister. 
Laat het zo mogen zijn – ook als we God niet zien en 
niet weten waar hij is. Dat hij er dan toch zó mag zijn. In 
een innerlijk weten: ik ben niet alleen. 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Van liefde die overvloeit’ (t. Jannet Delver, naar 
Hildegard von Bingen, m. Thom Jansen; Zangen van 
zoeken en zien 539)  


