
Overdenking op zondag 1 maart 2020, Exodus 3 vers 1 - 18, Burgh 

Lieve mensen, gemeente, broeders en zusters, 

Jaren geleden kwam er een man bij zijn rabbijn met een indringende vraag. 

Hij had zoveel tegenslag gehad in zijn leven, dat hij het spoor bijster was geraakt. 

Hij zei: “Ik ben ten einde raad, kunt u mij vertellen waar ik God nog in mijn leven zou kunnen vinden’.  

De rabbijn kijkt de man aan en zegt:  

“Dat is goed, maar vertel jij mij dan eerst waar ik God in jouw leven niet zou kunnen vinden”.  

Een typerend verhaaltje uit de joodse vrome traditie. Vragen beantwoorden met een wedervraag. 

En het stelt vanochtend precies waar het om draait. 

Zeker ook in de context van verdrukking en ellende en de weg, de zoektocht naar vrijheid. 

 

Vroeger zongen wij: “Op bergen en in dalen, ja overal is God”.  

De laatste decennia echter zingen we zoiets niet meer.  

Ons geloof dat God overal is te vinden, ook in ons leven,  

heeft plaats gemaakt voor moeilijke en ingewikkelde redeneringen en het eindigt vaak met twijfel.  

Ik hoor het als predikant heel veel terug.  

Kijk eens naar de wereld, Harry, naar al dat geweld en bloedvergieten.  

Is God daarin nog te vinden?   

En ik begrijp wat mensen bedoelen. 

Onze eigen weg naar vrijheid ging door een heel diep en donker dal. 

Sinds Auschwitz is ons geloof in God in een diepe crisis geraakt.  

En kijk eens naar de honger in de wereld of naar het natuurgeweld.  

Zie jij daarin iets van God?  

Hoe kan God de wereld toch zo hebben gemaakt?  

Het kan ook eenvoudiger en kleiner.  

Loop eens binnen in een hospice, of in de Cornelia in Zierikzee.  

Zie eens hoe mensen soms aan hun einde komen, hoe zij lijden of soms veel te jong sterven.  

Is daarin dan iets van God te bespeuren?  

Nee, wij zingen niet voor niets zo’n lied niet meer. 

En hoe aardig en speels de rabbijn de man ook lijkt te antwoorden.  

Het lijkt toch of hij komt uit een andere wereld. 

 

En zo moet het, denk ik, toch ook geweest zijn in Egypte, waar Israël wordt verdrukt met harde hand.  

Die mensen, die wisten van Abraham en Izaak en Jacob en van Jozef natuurlijk,  

die moeten zich toch verbijsterd hebben afgevraagd: Waar is onze God?  

Misschien was dat nog niet direct, toen de verdrukking begon,  
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maar naarmate de tijd vorderde en de verdrukking slavernij werd, en de slavernij moord,  

moeten toch vele joodse mensen in Egypte dag in dag uit tot hun God hebben gebeden,  

en geroepen en geschreeuwd om Zijn hulp en bijstand.  

Maar de hemel bleef dicht.  

God leek verborgen en misschien wel dood.  

De God van hun voorouders was niet meer hun God blijkbaar.  

Je hoeft niet per se in een geseculariseerde maatschappij te leven,  

om te ervaren te midden van alle ellende, dat God ver weg is en misschien wel nooit meer terugkomt.  

En om de kloof te voelen met hoe ooit jouw ouders geloofden en vertrouwden op God,  

en Hem ook in vele dingen hebben ervaren. 

 

Op een heel bijzondere manier gaat het Bijbelboek Exodus deze vraag aan de orde stellen. 

Alles lijkt op dood spoor. 

Mozes is schaapherder geworden en leeft in de woestijn. 

Zijn roeping, zijn naam, wie hij is, Hij die zal doen uittrekken, lijkt heel ver weg. 

Maar juist dan gaat er iets gebeuren.  

Niet alleen de vraag naar jouw naam, jouw identiteit dringt zich op in de verdrukking en ellende. 

Maar ook klemt de vraag naar Gods naam, naar Gods identiteit.  

De vraag is hier niet of God wel bestaat. Dat is meer een moderne vraag uit onze tijd. 

Hier speelt veel meer de vraag wie God dan wel niet is?  

Als Hij toch God is, dan zal Hij toch ook zich moeten laten zien en zeggen wie Hij is.  

Wel over Gods Naam, over Gods identiteit, gaat hoofdstuk 3.  

Misschien is dit wel het spannendste hoofdstuk van heel de bijbel.  

God zal laten zien wie Hij is en wat Hij wil en waar Hij voor staat. 

 

Hoe laat God zich zien?  

Het verhaal noemt het letterlijk ‘een groots gezicht’. Zoiets als een visioen. 

Mozes ziet een struik in brand staan, maar de struik wordt niet verteerd door het vuur.  

In het Hebreeuwse woord voor deze onbekende struik klinkt al het woord Sinaï. 

Vandaar mijn vertaling Sinaïdoorn. 

Want op Sinaï zal God met Israël zijn verbond sluiten en de Thora geven. 

Hier in het gezicht van de brandende Sinaïdoorn verschijnt aan Mozes een engel van de Eeuwige.  

En als hij afwijkt van zijn weg en dichterbij komt, klinkt zelfs Gods stem.  

Ik wil vandaag niet stil staan bij de waarde van gezichten of visioenen,  

als maar helder is dat het gaat om één van die verschijnselen,  

die laten zien dat er meer is tussen hemel en aarde.  
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Geen alledaags verschijnsel dus. Niet iets wat elke week wel gebeurt.  

Nee, het gaat uitdrukkelijk om een zeldzaam en zeer bijzonder gebeuren.  

Iets wat soms maar één keer in je leven gebeurt, vaak zo kort dat je later twijfelt of het wel echt was.  

 

Hoe dan ook, het verhaal gaat niet over de waarde van visioenen, maar het verhaal onthult Gods identiteit.  

De stem die spreekt vertelt allereerst dat Hij de God is van Mozes vader.  

En dat Hij dezelfde is als de God van Abraham, Izaak en Jacob.  

De God van zoveel verhalen van leiding en bemoediging, maar ook beproeving soms,  

de God waar jouw eigen vader aan vasthield, die God spreekt nu en zegt: 

gezien, ja gezien heb ik de ellende van mijn volk in Egypte;  

hun schreeuwen voor het aangezicht van hun overheersers heb ik gehoord, ik heb weet van hun lijden; 

En: ik daal af om hen te ontrukken aan de hand van Egypte en om hen te doen opgaan uit dat land ……. 

Er mag geen twijfel over bestaan, dat God weet hoe zijn volk er aan toe is.  

Hij heeft gezien, tot tweemaal toe, en Hij heeft gehoord, ja Hij kent hun lijden, staat er.  

Ook al heeft Israël dat tot op heden niet ervaren in Egypte,  

ook al hebben velen zich vertwijfeld afgevraagd waar God toch is en waarom Hij niets doet.  

Hij heeft wel degelijk gezien en gehoord en hij kent hun lijden.  

Dat zijn heel directe woorden over Gods betrokkenheid.  

Dat leert ons dus ook dat God weet wie wij zijn en hoe we er aan toe zijn,  

maar dat Hij niet een God is, die ons als poppen in zijn theater laat dansen.  

Deze God is een God die ziet en hoort en kent, en desalniettemin het leven zijn gang laat gaan.  

Die God daalt nu af om te bevrijden, staat er. Maar dat betekent dus ook dat Hij vaak niet afdaalt.  

En hoezeer zijn afdalen hier ook bemoeienis met ons en ons leven betekent,  

God gaat niet zelf aan de slag, maar Hij roept Mozes om het volk te bevrijden uit Egypte.  

God gaat dus niet met hemelse legermachten of met tovertrucs aan het werk,  

maar God roept Mozes om zijn volk uit te leiden.  

Dat laat dus respect zien voor de autonomie van ons leven hier.  

Wij mensen mogen en kunnen Gods werk volbrengen, wij kunnen zelf de verantwoordelijkheid nemen.  

En daartoe roept Hij ons en daalt Hij af, soms heel even, wij weten nooit wanneer.  

Huub Oosterhuis zegt aan de hand van deze tekst over Gods Naam, over Gods identiteit: 

“De naam van deze God is: dat er iemand wordt gestuurd naar mensen in nood”. 

Daarin is hij verborgen aanwezig.  

De Eeuwige geschiedt op een “verborgen” manier, nl. in mensen die zich laten sturen.  

En het enige wat de tekst daar nog aan toevoegt is dit: “Ik-zal-er-zijn”.  

Of zoals Martin Buber ooit vertaalde: Ik zal er bij zijn, zoals ik er steeds bij ben geweest.  

Dus niet “Ik ben die ik ben”. Dat klinkt als een God die slechts bestaat. 
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Gods Naam staat in de toekomende tijd: Hij zal er zijn. Hij zal er bij zijn.  

Een belofte voor alle geslachten die nog gaan komen.  

Een naam die in het Hebreeuws de vervoeging is van een werkwoord dat gebeuren, geschieden betekent.  

Ik zal er zijn, zegt God, in jouw geschiedenis, in jouw leven, als een kracht tot nieuw begin, tot vrijheid. 

Een naam als een belofte, een toezegging, een erewoord: Ik zal er zijn! 

 

Ik weet dat zoiets voor ons natuurlijk problematisch is.  

Het lijkt hier gemakkelijk; en al lezend wordt duidelijk dat Mozes wordt geroepen en gestuurd.  

Maar hoe moet een mens bewijzen dat hij door God gestuurd is?  

Er zijn zoveel leiders die zich gestuurd weten:  

Ooit hoorde ik in de tijd dat ik in Chili woonde Augusto Pinochet zeggen, dat God hem gestuurd had! 

En vandaag kun je hetzelfde horen van de ayatolla’s in Iran en van vele anderen. 

Allemaal door hun God gestuurd. Hoe weet je of dat waar is of niet?  

De bijbel geeft daar telkens en heel direct antwoord op.  

Het zal vanzelf wel duidelijk worden in de praktijk of jij gestuurd bent.  

Pijn en verdriet en lijden zijn in onze wereld heel concreet.  

En tegen pijn en verdriet en lijden helpt niets anders dan dat jij erbij bent,   

erbij bent met je lichaamswarmte en je aandacht, je hele zijn, dat wordt ook wel je ziel genoemd.  

Het bewijs zal dus als het ware vanzelf wel komen.  

Misschien zal er één verdrukte, één weduwe, één weerloos kind zijn, die ooit even opademde.  

Aan het concrete dagelijks leven zal blijken dat je gestuurd bent, dat je komt als geroepen. 

 

Jaren geleden liep ik een keer een ziekenhuis binnen.  

Een vrouw van achter in de 50 kwam mij op de gang al tegemoet.  

Dominee, u komt als geroepen, zei ze.  

Ze had een half uur daarvoor gehoord dat ze borstkanker had.  

Samen hebben we lang en intens gesproken en gebeden. En toen ik wegging, zei ze: God heeft u gestuurd.  

Ik heb daar toen niets op gezegd, maar wist van binnen dat het mij toevallig die middag goed uitkwam. 

Nu denk ik dat zij gelijk had, want zo is God: 

“De naam van deze God is: dat er iemand wordt gestuurd naar mensen in nood”. 

En dat Hijzelf, de Eeuwige, er dan bij zal zijn.  

En dat Hij dus bestaat in mensen die zich laten sturen, soms heel bewust en soms ook totaal onwetend.  

En dat het bewijs dat jij kwam als geroepen vanzelf wel zal komen,  

door degene die jou dat zal zeggen, die ene die dat heeft ervaren.  

Zo en niet anders moet ik het vanochtend tegen jullie hier in de kerk van Burgh maar zeggen, 

als je vraagt waar je God in het leven kan vinden. Amen.  


