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Exodus 7, 8-25 

 

De Coronaplaag. 

 

“Twee krasse knarren – Mozes en Aaron -,  

die geloven dat het donker kan verbleken,  

die vertrouwen dat de muren kunnen vallen,  

die gaan in het licht van de hoop. 

 

En hoe dat afloopt,  

hoort u volgende week in de Grote Kerk.” 

 

Zo eindigde vorige week de preek vanuit de 

Jachtlaankerk. 

 

Vandaag hoort u niet hoe dat afloopt.  

 

We staan nog maar aan het begin van alle 

onzekerheid. 

 

En toen kwam de eerste plaag.  

Want er was een farao die maar niet wilde 

begrijpen dat de rechten van de mens op 

vrijheid boven alles gaan. 

Die farao had niet opgelet bij de geschiedenisles 

en het was hem dus ontgaan dat er ooit een 

topeconoom uit de familie van Abraham, Isaac 

en Jacob zijn volk gered had van een 

hongersnood door in tijden van voorspoed 

reserves op te bouwen en in tijden van 

tegenspoed het volk in nood te hulp te schieten.  

De naam van die minister van financiën?  

Jozef. 

 

Dat was de farao vergeten. 

Inmiddels vond hij de nakomelingen van die 

“redder des vaderlands” een 

vreemdelingenprobleem, dat aangepakt diende 

te worden langs het principe 'minder, minder'. 

Dus ontnam de farao hen ‘de Rechten van de 

Mens’ en begon bij wet te discrimineren op 



grond van godsdienst, levensovertuiging,  

politieke gezindheid,  

ras en geslacht. (Art. 1 grondwet) 

 

Die mensen schreeuwden het uit, jammerden, 

riepen om hulp, kreunden van ellende.  

En de God van Jozef hoorde, zag,  

dacht aan hen en wist wat er speelde. 

 

Vier werkwoorden van ellende worden 

beantwoord met vier werkwoorden van 

aandacht. (Ex. 3,23-25) 

 

Er staat een mens op. 

Mozes heet hij. 

Zelf aan de dood ontsprongen. 

Uit het water gevist. 

Een temperamentvol jong mens die ook nog 

stottert. 

 

Als hij door God aangesproken wordt in de 

woestijn, vanuit een brandende doornenstruik,  

stottert hij niet.  

“Hier ben ik”, zegt hij. 

En God stelt zich voor:  

Mijn Naam is: Ik-zal-er-zijn. 

‘Ga, en zeg tegen farao dat hij mijn volk 

moeten laten gaan, opdat zij in vrijheid Mij in 

de woestijn kunnen dienen’. 

Bij die opdracht stottert hij wel. 

Da kan iiiik niet, zegt hij. 

En twijfelt aan zichzelf. 

 

Mozes en Aaron gaan. 

Farao lacht hen uit. 

Hoe zij ook redeneren. 

Het diplomatiek offensief loopt op niets uit. 

Farao weigert ruimte te scheppen. 

Farao scherpt de wetgeving aan. 

 

Daar staan we dan. 



Hoe nu verder? 

 

Dan slaat het weer om. 

Het klimaat wordt grimmig. 

 

Achtereenvolgens voltrekken zich een aantal 

zeer ernstige, op elkaar ingrijpende 

natuurrampen.  

De rode dode Nijl, de kikvorsen, de luizen,  

de hagel.  

Het houdt maar niet op. 

 

Vraag mij niet naar de aard van deze plagen. 

De meeste plagen zijn verklaarbaar. 

Maar de bijbelschrijver wil anders. 

De bijbelschrijver wil inzicht,  

wil inkeer, wil omkeer. 

De bijbelschrijver wil dat farao anders gaat 

denken. 

 

Maar farao gaat er niet anders door denken. 

 

Zoals iedere crisis aanzet tot reflectie,  

zo mogelijk, hopelijk ook die ons treft. 

 

De Cornacrisis.  

Het overkomt ons. 

En wat blijkt? 

De lucht wordt schoner. 

Ineens zijn wij meer dan de opstelsom van 

allemaal individualisten. 

Ineens rijden we zonder morren 100 km/p.u. 

Ineens zien we elkaar weer staan en realiseren 

we ons dat leven voor alles gaat. 

Ineens merken we dat we één grote 

wereldfamilie zijn die baat heeft bij 

toenadering, meer dan bij afstoting.  

Ineens weten we hoe kwetsbaar we zijn. 

 

 

Tien klappen voor de samenleving. 

 



2020 

 

Achter ons ligt de week dat het Coronavirus 

onze grenzen overtrok en ons leven binnen. 

De ontkenning en de lacherigheid verdwenen 

door de ernst van berichten,  getallen en 

gezichten. 

Onze leefwereld wordt steeds kleiner. 

Hoe het verder zal gaan, weten we niet goed. 

We zijn onzeker. 

We hebben als kerken de gebedsklok geluid. 

 

Voor ons ligt het verhaal van een Mozes-mens  

die zijn naaste te hulp schiet. 

Een mens die in een wondere ontmoeting in de 

woestijn, bij een brandende stuik, zegt wat 

mensen in volle overgave aan het Mysterie 

zeggen: ‘Hier ben ik’. 

 

DAT WIJ DIE MENS ZIJN 

 

 

Onvoorwaardelijk,  

in het moment dat het er op aankomt:  

Hier ben ik. 

 

Om dan terug te horen,  

uit het hart van een doornstruik,  

uit het hart van de misère:  

‘Ik-zal-er-zijn’. 

 

Dat is goed te weten in een tijd van verwarring, 

van sociale onthouding en afstand. 

Een tijd van angst voor het onzichtbare. 

 

Hij is er Eén van ontferming. (Shmot Rabba 3,6) 

  

 

Ons geloof heeft ervaring met tijden van 

ontregeling en ontreddering, van rampen en 

onzekerheid. 

 



Hier, in de gebedshuizen van de Jachtlaan, de 

Goede Herder en de Grote Kerk, circuleren de 

begrippen hoop, gebed, verzet, overgave, 

troost, solidariteit. 

Ons eeuwige motto is: leven. 

 

Hier herinneren wij ons de oude verhalen van 

toen het ook mis ging in de tijd. 

 

Hier zijn de woorden die het houden. 

Hier de taal die gelouterd is door het 

vertrouwen dat mensen gehouden hebben in 

God en een God die op mensen bleef rekenen. 

Hier is Hij. 

Hier zijn wij. 

 

Dus hebben wij besloten,  

in navolging van een heel joods volk,  

in navolging van Mozes, Aaron en Mirjam,  

in navolging van apostelen en profeten,  

in navolging van de kerk van alle eeuwen:   

in die Naam, op afstand, samen te zijn.  

De lofzang gaande te houden. 

En het vuur van geloof, hoop en liefde 

brandende te houden. 

Wij hebben besloten elkaar te begroeten door 

de vensters van buiten naar binnen  

en van binnen naar buiten:  

“bij Hem moet je zijn”,  

zeggen wij tegen elkaar. 

Eenzame ouder, zieke zuster, jong kind, 

bezorgde vader en moeder. 

 

Bent u bang? 

Bent u alleen? 

Bent u in de war? 

Vindt u het allemaal nogal wat? 

Weet u niet hoe dit afloopt? Ik ook niet. 

 

Dus luisteren wij vandaag alleen, samen. 

En bidden wij in grenzeloze verbondenheid: 

‘Heer, ontferm U over ons en onze kinderen’. 



 

En onder ons? 

In deze 40-dagetijd zien wij onder ons Eén met 

een doornenkroon op zijn hoofd. 

 

Eén die in de woestijn getest werd op zijn 

geloof. 

Vroom bleek dat geloof niet te zijn. 

Vooral verstandig, realistisch en vol vertrouwen. 

 

Jezus. 

 

Vanuit het diepste lijden klinkt zijn spreken en 

zijn zwijgen. 

Uit het hart van het onrecht kijkt Hij de 

mensheid doordringend aan. 

Uit de vertwijfeling van de godverlatenheid 

roept Hij, wat sommigen herkennen: 

Mijn God, mijn God waartoe hebt U mij 

verlaten. (le-ma = tot wat) 

 

Vanonder zijn doornenkroon ziet Hij de wereld. 

Lesbos, Syria, Noord-Italië, Wuhan, Brabant, 

Corona, sprinkhanen in Oost-Afrika, climate 

change in Australië, watervervuiling in de Nijl.  

De lijdende mens. 

 

Plagen die de wereld teisteren,  

teisteren de mensheid zonder onderscheid. 

Het volk van Mozes lijdt net zo als het volk van 

farao. 

Mensen kruipen weg. 

Treffen noodmaatregelen. 

Vertrouwen elkaar niet meer. 

Boeven gaan woekeren. 

Wetenschappers zoeken oplossingen. 

Magiërs beweren van alles. 

 

Want wie bij een plaag passief toekijkt,  

en niets doet, gaat ten onder.  

De Egyptenaren begrepen dat ze wat moesten. 

Dus gingen zij graven naar water. 



Ze groeven naar oplossingen. 

Top die Egyptenaren,  

die gewone mensen die in oplossingen denken,  

die creatief handelen,  

die niet het noodlot over zich heen laten 

komen. 

 

Die virologen bijeen brengen  

om het virus te bergrijpen. 

Die epidemiologen samenbrengen  

om een strategie te bedenken tegen tomeloze 

verspreiding. 

Die vliegtuigen mondkapjes laten invliegen. 

Die een noodhospitalen opzetten. 

Die de logistieke lijnen bevoorraden. 

Het onderwijs gaande houden. 

De zorg verzorgen. 

Die politieke wil bundelen  

om een samenleving te redden. 

Mensenlevens. 

De toekomst van een land. 

 

Geweldig, die huisbaas die even geen huur wil 

van zijn stilgevallen huurder. 

Top, die student die nu een eindexamenleerling 

helpt. 

En, geweldig het eerbetoon aan de zorg in de 

frontlinie. 

 

Een crisis, een ramp, het brengt het beste in 

mensen naar boven. 

Dat zullen we nog hard nodig hebben als het 

langer gaat duren.  

 

En dat gaat het. 

 

Want het einde van de plaag is nog niet in zicht, 

maar wij geloven in betere tijden. 

En als geliefden of vrienden ziek worden. 

Wij zullen bidden,  

helpen,  

er zijn - zodra het kan. 



 

Tot slot. 

 

“Ik-zal-er-zijn”, is zijn Naam. 

 

Tot onze naaste betrachten wij een afstand van 

1,5 meter. 

Tot onze Heer bestaat geen beperking. 

Sterker nog:  

Hij legt zijn hand op ons (Ps. 139,5) 

Meer nog: 

Hij legt zijn Naam op ons. (Num 6,27 grondtekst) 

Om ons te zegenen. 

 

Houd goede moed. 

 

En hoe dat verder gaat, hoort u volgende week 

vanuit de Goede Herderkerk.    

 

Amen. 

 

 

 


