
Preek bij Exodus 6 : 2 – 9. 28 – 7 : 7 

 

Gemeente van Christus, die wij met z’n allen zijn, waar we ook zijn, 

 

De boodschap van God die Mozes brengt aan zijn broeders in de slavernij... is aan 

dovemans oren gericht. Er staat: “Ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos 

als ze waren door de zware dwangarbeid.” 

 

Letterlijk staat er: ze hebben niet naar Mozes gehoord, door tekort aan ádem. En 

ádem, ruach in het Hebreeuws, dat is lévensadem.  

 

Het is dezelfde adem die God in het scheppingsverhaal in de neus van de mens 

blaast. Zodat die tot leven komt.  

 

Het is de levensadem die een pasgeborene voor het eerst naar binnen zuigt. En het 

is de laatste adem die een mens uitblaast aan zijn levenseind. 

 

De Israëlieten zijn letterlijk buiten adem, door de harde realiteit van het 

slavenbestaan. En daardoor hebben ze ook tekort aan lévensadem. Ze léven nog 

wel, maar het is geen leven meer. Ze hebben nog wel oren, maar ze hóren niet 

meer. Ze zíjn er nog, maar wie zíjn ze eigenlijk nog? 

 

Hoor. Maar ik kan niet horen. 

Mijn oren dichtgestopt. 

Mijn adem opgekropt. 

Mijn hart van leegte zwaar. 

Ik ben nog niet geboren. 

Ik ben niet ik. Niet waar. 

 

En dat is jammer, want God had nog wel zo’n opwékkende boodschap. Hij had 

een indrukwekkende monoloog gehouden, 8 verzen lang. Een vat vol beloften. 

Want wát moest Mozes allemaal niet zeggen namens de Heer tegen zijn volk? 

 

Ik zal de last die jullie wordt opgelegd van je afnemen.  

Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. 

Ik zal jullie verlossen. 

Ik zal jullie aannemen als míjn volk. 

Ik zal jullie God zijn. 

Ik zal jullie naar een nieuw land brengen. 

En dat zal ik je in bezit geven. 



Wát een bóódschap. Maar ze hebben er géén boodschap aan. Het zou ze als 

muziek in de óren moeten klinken, maar ze hóren het niet. Ze zijn ademloos. 

Reddeloos. Redeloos. 

 

Je kan roepen wat je wilt als supermarkt: “Mensen, je hoeft niet te hamsteren! Er 

is genoeg voor iedereen!” En toch loop je met 30 rollen toiletpapier naar huis. Als 

de angst er eenmaal inzit, neemt ons overlevingsbrein het over. En dan ben je een 

roepende in de woestijn.  

 

Hoor. Maar ik kán niet horen.  

Mijn oren dichtgestopt.  

Mijn adem opgekropt. 

 

Ja, misschien ken je die ervaring ook wel, uit eigen ervaring. Dat je denkt: je kan 

me nog meer vertellen. Of: dit bijbelverhaal kan me gestolen worden. Ik geloof er 

geen barst van. Of: dit lied krijg ik vandaag niet over m’n lippen. 

 

Ik kan me herinneren uit mijn vorige gemeente dat ik eens als slotlied had laten 

zingen: ‘Wat God doet, dat is welgedaan’. Na de dienst zei een vrouw tegen mij: 

“Dát lied heb ik niet meegezongen. Ik kón het niet. Want ik merk er niks van.” 

 

Soms roept een verhaal of een lied weerstand op. Of vragen. Wat God doet, dat is 

welgedaan. Oh ja? Hééft God het wel zo goed gedaan? Wat dóet God eigenlijk?  

 

Het zijn de vragen die ook door het hoofd spelen van de Israëlieten, die gebukt 

gaan onder dwangarbeid, in de eindeloze quarantaine van Egypte. 

 

Mensen kunnen heel verschillend reageren op leed dat hen treft. De een voelt zich 

meer gedragen door God dan ooit. De ander valt bijkans van zijn geloof. 

 

Want soms gebeurt er iets in je leven dat je de adem beneemt. Iets dat je doof 

maakt voor woorden van hoop. Iets dat je geloof aan het wankelen brengt…  

 

Want waar ís God? Heeft iemand de boel nog in de hánd? Kómt dit nog góed?  

En wannéér? 

 

Het zijn vragen die op dit moment leven bij velen. In deze tijden van corona. Waar 

het virus niet alleen onze lichamen besmet, maar ook onze geesten infecteert met 

angst en onrust. Met zorgen over onze kinderen, onze ouders, onszelf. Over onze 

economie en bestaanszekerheid. Want dít hebben we nog nooit meegemaakt. 



Hoe lang zal dit duren? Theo Maassen zei eens: “In de Tachtigjarige Oorlog 

zeiden ze ook niet na veertig jaar: hè hè, we zijn op de helft.” 

 

We weten niet waar we precies staan. Op de helft of nog maar aan het begin? Het 

is die onzekerheid die de beurzen doet kelderen, die de mensen doet hamsteren, 

die ons onder de huid kruipt als iemand een hoestbui krijgt. 

 

Maar juist in onzekere tijden als deze, als we het níet weten, als we níet alles in 

de hand hebben, dán komt het erop aan om niet te wánhopen. Dán komt het erop 

aan om te hópen en te vertróuwen.  

 

Niet als zoethoudertje, of als doekje voor het bloeden, maar juist als een krácht 

om uit te leven. Als een levenshouding in alle turbulentie van het bestaan. 

 

Daarom vertellen wij elkaar verhalen. Verhalen van geloof, hoop en liefde. 

Verhalen van licht in het donker. Verhalen van uittocht en bevrijding. 

 

De Britse rabbijn Jonathan Sacks schrijft in zijn boek over Exodus: “De belofte 

die God gaf aan Mozes sprak niet alleen over díe tijd, maar over álle tijden. 

Pesach, Pasen hield de hoop levend. En hoop hield het joodse volk in leven…” 

 

Ja, hoop doet leven. Dat geldt voor het joodse volk, dat de hoop brandend moest 

houden in de donkerste tijden van onze geschiedenis. 

 

Maar dat hoop doet leven, dat geldt óók voor ons, die leven in tijden van corona. 

Want hoop is juíst bedoeld voor wanhopige tijden. Want als alles goed gaat, dan 

hoef je niet te hopen. Als je alles in de hand hebt, hoef je niet te vertrouwen. 

 

Hoop en vertrouwen, daar gaat het nu om. Als een kracht om aan te boren, als een 

bron heel diep in onszelf. Zoals een wijs iemand zei: “Hoop is een kwaliteit van 

de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.” 

 

En het komt er voor óns nu op aan dat we díe kracht in ons aanboren. Dat we onze 

oren openen voor de boodschap van hoop. Dat we ons hart openen voor de belofte 

van de andere kant. En daarmee onze angst te lijf gaan. 

 

Hoor, roept Gij in mijn oren 

en jaagt mijn angst uiteen. 

O stem door merg en been 

verwek mij uit het graf, 

uw mens opnieuw geboren – 

o toekomst, laat niet af. 



Zo wordt het volk Ísraël geroepen om óp te staan uit de lethargie en op wég te 

gaan. Om óp te staan uit het graf dat hen de adem beneemt, en te gaan léven. Vol 

levensadem. 

 

En zo worden wíj door God geroepen om uit ónze angst op te staan. Om hoopvol 

te gaan leven en elkaar vast te houden in deze adembenemende tijd.  

 

Want we zijn nog altijd sámen. Ook al kunnen we niet samenkómen. Kijk maar 

naar Mozes, die zelf op adem komt, zijn moed bijeenraapt en ópstaat om opníeuw 

naar de Farao te gaan. Hij hoeft niet alléén te gaan, want zijn broer Aäron gaat 

met hem mee.  

 

En als Mózes niet uit zijn woorden komt, dan voert zijn bróer het woord. Zoals je 

ook voor twéé kunt geloven, als de één het niet meer weet. En zoals je ook voor 

twéé kunt zingen, als de één het even niet kan opbrengen.  

 

Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

 

Ja, gelukkig hebben we elkaar. Laten we elkaar een beetje steunen en in de gaten 

houden. En als dat niet lijfelijk kan, dan telefonisch of via de app. Vooral de 

ouderen onder ons, die alleen thuis zijn en hulp kunnen gebruiken. 

 

Laten we elkaar in het oog houden. Ik zag al mooie voorbeelden op Twitter. 

Mensen die niet hámsteren, maar vragen: voor wie kan ik een boodschap doen? 

 

Kijk, dát geeft hoop. Mensen die je om een boodschap kunt sturen. Zodat je weet: 

ik ben niet alleen. We doen het samen. 

 

Zo gaan ook Mozes en Aäron sámen op pad. Om de confrontatie aan te gaan met 

de machtige Farao, de Angstgegner aan de top van de piramide. Ze zijn geen partij 

voor hem. Maar ze gáán.  

 

Mozes en Aäron, 80 en 83 jaar oud, zegt het verhaal. Twee krasse knarren, die 

gelóven dat het donker kan verbleken. Die vertróuwen dat de muren kunnen 

vallen. Die gáán in het licht van de hoop.  

 

En hoe dát afloopt, dát hoort u volgende week, vanuit de Grote Kerk…  Amen. 


