
10 mei 2020 

Exodus 19 / Mattheus 17 

 

Roy is drie jaar. 

25 jaar geleden stopte hij met oma bij dit grote 

kerkgebouw. 

‘Mag Roy die wel even voelen?’, vroeg hij oma. 

Met twee handjes aaide hij de kerk. 

Hij keek omhoog. 

‘Kijk oma, er staat een kip op!’ 

Nu is het coronatijd. 

Oma houdt 1,5 meter afstand;  

oma vermijdt handcontact.  

Iedere dag wandelt oma. 

Dan loopt ze naar dat ‘grote huis met de kip’. 

En raakt even de stenen aan. 

Dat huis waar mensen zondags bidden en zingen. 

Handcontact met het heilige. 

Oma verzet zo niet alleen haar gedachten,  

oma heiligt het moment van de aanraking. 

Zo’n heilig moment in de tijd was er afgelopen 

maandagavond ook. 

4 mei  

19.58 – vanaf de toren van de Grote Kerk van 

Apeldoorn wordt het taptoe-signaal geblazen. 

Een stilte van inkeer daalt neer op een heel volk. 

Na twee minuten klinken de klanken van ‘Mijn 

schild ende betrouwen zijt Gij…’, en draagt de 

wind het lied verder over een vrije stad. 

Opdat wij niet vergeten … 

 

Zo’n heilig moment in de tijd waren ook die twee, 

de koning en de koningin, op de grote, lege, 

verlaten Dam.  

Duiven fladderden,  

een kraai kraait op tegen het trompetgeluid. 

De getormenteerde figuren op het Nationaal 

Monument zijn zo mogelijk nog meer gekromd 

door het lijden dat zij voorstellen. 

De Dam zo zien, is historisch. 



De woorden van de koning vullen de leegte met 

eerlijke, betrokken en bewogen woorden waarin 

het detail van de enkele mens vergroot wordt, de 

eerlijkheid moedig is, en de waarheid vrij maakt. 

Dat was dapper van de koning. 

 

Eerder die avond sprak in de Nieuwe Kerk  

Arnon Grunberg.  

Ook bij hem het detail dat het verleden herinnert 

in menselijke proporties. 

De enkeling. Het gezicht.  

De mens met een naam. 

Ik citeer: 
Als herdenken ook verlangen naar kennis is, dan zijn 
details belangrijk, kennis bestaat uit details, dan kunnen 

we het ons niet permitteren te zeggen dat wij bepaalde 
details niet wensen te horen omdat ze onze nachtrust 
verstoren. 

 
Zeggen het verleden nu wel te kennen is veelal een 
weigering om er kennis van te nemen.  

 
En wie zijn verleden niet kent, is niet zozeer gedoemd het 
te herhalen, als wel is hij gedoemd niet te weten wie hij is.  

 

Dat is scherp geformuleerd van Grunberg. 

 

In Exodus 19 zijn we, in detail, aanbeland bij een 

ander heilig moment in de geloofsgeschiedenis 

van het joodse volk. 

 

We zijn een lange weg gegaan met Mozes. 

En God een lange weg met mensen. 

 

In kleurenfoto’s trokken we zojuist van 

slavenarbeid, discriminatie, genocide, 

antisemitisme, naar Bittere Kruiden en Matze. 

Een snelle hap en de zee door, naar de woestijn. 

Drie maanden geleden nog maar was dat. 

Er zijn heel wat kilometers gemaakt. 

Dorst geleden, honger, en kennis gemaakt met 

de valse, gemene, laffe daden van Amalek – in 

de rug aanvallen en het zwakste treffen. 

Het oerbeeld van het kwaad. 

Steeds weer duikt het op. 

Het moet bevochten worden. 



Nu staan we met onze kamelen, schapen, geiten 

en verhalen geparkeerd bij Tol 19 van het 

Exodusverhaal.  

Een uittocht naar een menswaardig bestaan. 

Want daar gaat dit verhaal over.  

De moeder van alle verhalen gaat over 

menselijkheid en menswaardigheid. 

De ‘hier-ben-ik-mens’ ontmoet zijn ‘Ik-zal-er-

zijn-God’. 

Nu niet in spirituele zin, maar in de verbintenis 

van een partnerschap. 

Het partnerschap van het verbond. 

Hier klinkt de kortste, eenvoudigste en meest 

uitdagende beginselverklaring van het joodse 

volk, zoals rabbijn Jonathan Sacks dat noemt. 

‘Een koninkrijk van priesters, een heilige natie’. 

 

Dat gaat dus niet over heilige boontjes,  

zweverig gedoe of vrome vaagheid. 

Integendeel,  

het gaat over het ordenen van de vrijheid.  

Het gaat over waarden, regels en wetten. 

Het gaat over de voorwaarden die nodig zijn voor 

een menswaardige samenleving: 

Gerechtigheid, mededogen, menselijke 

waardigheid, vrede, beperkte en rechtvaardige 

oorlog, zorg voor de afhankelijken, welzijn voor 

de armen, inzet voor een duurzame en leefbare 

wereld, en bovenal wetgeving waarbij de sterken 

en de zwakken, de machtigen en de 

machtelozen, onderworpen worden aan dezelfde 

gedragsregels die op iedereen van toepassing 

zijn (J. Sacks, Exodus, pg 145) 

Alles dus wat Amalek met voeten treedt. 

 

Priesterlijk Koninkrijk en Heilige Natie. 

 

Dezelfde Rabbijn Sacks legt uit dat het in die tijd 

met name de priesters waren die konden lezen 

en schrijven.  



U kent het woord ‘clerus’ – de priesterstand. 

Nauw verbonden daarmee is het woord ‘klerk’. 

Een schrijvende ambtenaar. 

Een koninkrijk van priesters is dan een volk dat 

schrijft en leest.  

Dat studeert. 

Dat de details van het verleden vastlegt. 

Dat taal zoekt om het heden te begrijpen. 

En zo leert zich te verstaan met God en de 

naaste. 

 

En ‘heilige natie’? 

Een volk dat boven zichzelf uitwijst. 

Er is de Een die ons bevrijd heeft. 

Er is er Een die zijn Tien Woorden gaf. 

Er is er Een wiens naam is ‘Ik -zal-er-zijn’. 

Die in de morgen van de derde dag de mens 

versteld doet staan door zijn nabijheid. 

 

De karavaan rust uit aan de voet van een berg 

met toppen als tanden: het Sinaï massief. 

Met als hoogste punt 2285 meter. 

 

De weg was lang, en niet zonder obstakels. 

Van de Tien Plagen naar de Tien Woorden is een 

intensieve weg. 

 

Hier wordt geschiedenis geschreven. 

En hoe! 

De avond valt. 

Miljoenen sterren verlichten de woestijnnacht. 

Delen van de Melkweg slepen langs de hemel. 

De verhalenverteller vertelt ons hoe dat proces 

van verbinding tot stand kwam. 

Hoe verbinding verbond werd. 

 

God en zijn volk. 

Volk en zijn God. 

 



Eén gaat de berg op. 

Dan moet de bijbelverhalenlezer opletten. 

Zodra in het Goede Boek iemand een berg 

opgaat, geheid dat het iets belangwekkends is. 

Mozes, Elia en Jezus waren bergbeklimmers van 

naam. 

Als Jezus in het Evangelie van Mattheus de berg 

opgaat en zijn Bergrede uitspreekt, wil dat 

herinnering oproepen aan Mozes die de berg 

opging en terugkwam met de Tien Woorden. 

En als Jezus even later weer een berg opgaat,  

en daar Elia, en natuurlijk ook weer Mozes 

ontmoet, dan is dat omdat èn Mozes,  

èn Elia op de berg een ervaring hadden van 

intense goddelijke nabijheid.  

En het ook nog konden navertellen. 

De Wet (Mozes) en de Profeten (Elia) zijn 

getuigen van Gods lieve ontferming over deze 

mens Jezus, die Hij zijn Zoon noemt. 

Zo klonk het uit de wolk. 

Uit een wolk – als bij de uittocht uit het land van 

Ploert en Doder. 

 

Goed, één gaat de berg op, staat er. 

Mozes. 

Dat is overigens een hele klim van drie uur naar 

boven, langs een pad dat zich traag omhoog 

meandert. 

 

Nu voltrekt zich iets bijzonders. 

De verhalenschrijver had kunnen schrijven: 

“En God gaf Mozes Tien Woorden. 

Alsjeblieft. 

Dit is wat Ik verwacht. 

Dit moeten ze doen”. 

 

Maar zo ging het niet. 

Iedere keer gaat het weer anders. 



Mozes krijgt instructies hoe de Heer wil dat het 

volk bewust betrokken wordt bij de aanstaande 

serieuze aangelegenheid. 

Want de Tien Woorden die gaan komen zijn geen 

dictaat, maar een verklaring van overeenkomst. 

De verbinding van God met mensen wordt de 

mens niet opgedrongen.  

Verbinding is een wederkerigheid tussen twee, 

die elkaar serieus nemen. 

1. Mozes, herinner het volk aan het verleden. 

Vergeet geen enkel detail. 

2. Mozes, vraag hen naar hun wil. 

Als ze mijn woorden ter harte nemen en mijn 

verbod houden, zullen zij mij zeer dierbaar zijn. 

En 3. Mozes, dan zullen zij een koninkrijk van 

priesters zijn, een heilig volk. Dat beloof ik. 

 

Dit moet je aan hen overbrengen. 

Is dit nou een God die het gesprek aangaat met 

zijn volk?  

Hij van hemel en aarde, van dag 1 tot en met 7, 

van het Melkwegstelsel, van die miljoenen 

zandkorrels, van dat manna, en die droge zee … 

Een gesprek met zijn volk. 

Als een diplomaat beweegt Mozes heen en weer, 

berg op berg af. Hobbel na hobbel neemt hij. 

Want het is van belang helder te krijgen waar we 

het hier over hebben. En, dat wat uiteindelijk 

besloten wordt, de uitkomst is van een 

gezamenlijke vrije wil. 

 

God neemt mensen serieus. 

Dus legt Mozes uit wat de bedoeling is. 

En mensen antwoordden met: 

‘Wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd’.  

Vervolgens gaat Mozes weer naar boven om 

verslag uit te brengen. 

Een heilig moment is in de maak. 

De voorbereiding vraagt: kleding wassen, jezelf 

innerlijk apart zetten, heiligen.  



Klaar en ontvankelijk voor het moment. 

Nu gebeurt er iets. 

Beleef het bewust. 

Weet dat 4 mei, 5 mei,  

weet dat vrijheid niet vrijblijvend is.  

Dat het aankomt op het detail. 

Dat eerlijkheid de ander in het gezicht kijkt. 

Dat de waarheid vrij maakt. 

De waarheid vraagt het verleden te kennen. 

Daarin ligt de toekomst,  

daarin je geloofwaardigheid,  

daarin je identiteit. 

Vrij, verantwoordelijk mens zijn. 

 

“Ze moeten er klaar voor zijn, Mozes” 

Want op de derde dag, bij het aanbreken van de 

morgen zal de Heer intens aanwezig zijn. 

 

Het was avond geweest, het was morgen 

geweest … 

Altijd die beweging. 

Uit het donker naar het licht – dat maakt een 

dag. Dat is de leefrichting.  

‘Op de derde dag …’.  

Kennen we ook. 

Vandaag alweer een maand geleden. 

Manifestatie van leven. 

Engelen, een aardbeving,  

licht in de hof en een geopende grafheuvel. 

Opstand tegen de dood. 

Jezus noemt je naam. 

En wij weten: ‘Het is de Heer!’ 

 

Exodus 19: Ontroerend lief, aandoenlijk vind ik 

de wijze waarop ‘Ik-zal-er-zijn’ mensen meekrijgt 

in het verbond. 

Willen jullie? 

Ja, wij willen! 

En Mozes, de berg op, berg af. 

En weer op en weer af. 



De respectvolle omgang tussen de twee. 

God en zijn mens. 

Israël, dit is uw identiteit. 

Volk van God, dit is uw waardigheid. 

 

En als God, tegen het einde van deze heilige 

pendeldiplomatie, er bij Mozes op aandringt dat 

de mensen niet te dichtbij moeten komen en in 

hun enthousiasme niet de berg moeten 

oprennen, corrigeert Mozes God en antwoordt: 

‘Het volk kan de Sinaï niet op gaan. U hebt ons 

immers zelf bevolen de berg af te grenzen en als 

heilig te beschouwen’. 

M.a.w.: dat was al geregeld. 

En wij doen wat we afspreken. 

Alsof het de een intelligente lockdown betrof. 

 

Daar zijn later nog 65 boeken over geschreven. 

Want daar is nogal wat over te doen. 

Doet de mens inderdaad altijd braaf wat 

afgesproken is? 

Maar hier dus nu even wel. 

 

Volgende week gaat het verhaal hier verder. 

Tien Woorden om de vrijheid te ordenen. 

 

Vier weken geleden was het Pesach en Pasen. 

De coronacrisis kreeg het land in z’n greep. 

Vroeg in morgen van die eerste dag van de 

week, was het graf geopend en de kerk gesloten. 

Voor de flat tegenover de kerk stond een groepje 

mensen.  

Ook Henk, van 84, met zijn mondharmonica. 

Hij blies alsof het leven ervan af hing. 

En dat doet het! 

‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem …’ 

Het was weer zo’n heilig moment in een vrij land. 

 

Amen.  



Gebed van de zondag 

 

Al drie maanden zijn wij onderweg met Mozes, Mirjam en 

Aaron. Op weg naar vrijheid, omdat U de noodkreet van 

mensen hoorde. 

 

Wij lezen verder, zetten onze tocht voort en arriveren bij 

een heilig moment. 

Bij een berg, waar U met Mozes spreekt en U zich aan 

het volk openbaart. 

 

Alles is tot rust gekomen. 

Tenten zijn opgeslagen, schapen en geiten rusten. 

De avond valt, de nieuwe dag breekt aan. 

 

Wij bidden: spreek ons aan. 

Want, hier zijn ook wij, mensen uit coronatijd. 

Al weken onderweg op afstand van elkaar. 

Doe het ons weten: Ik-zal-er-zijn. 

Ook vandaag, in dit huis, in de huiskamers, in ons 

kwetsbare bestaan. 

Amen. 

 

 

Er is heel wat gebeurd sinds dat moment dat God Mozes 

aansprak bij die struik en Hij zich openbaarde als een 

bevrijdend God. Dat was bij de berg, in de woestijn. 

 

Nu, zoveel jaar later, is Mozes terug bij af.  

Weer staat hij bij de berg waar die struik brandde en God 

sprak. 

Maar nu met een heel volk bij zich. 

Allemaal sloebers, ternauwernood aan de vernietiging 

ontsnapt. 

 

Nu richt God zich tot het volk. 

Wat is hierop uw antwoord? 

 

Mozes gaat de berg op 

Elia ging de berg op 

Jezus ging de berg op 

Als mensen in de bijbelverhalen een berg opgaan, moet  

de luisteraar extra opletten. 

Exodus 19 en Mattheus 17 

Twee bergen van verhalen 

 

 

 



Gebeden 

 

Heer, onze God, 

Overweldigend en indrukwekkend, vertederend en 

bemoedigend zijn de overleveringen die ons bereiken van 

een volk onderweg door de tijd met U. 

 

De combinatie van heiligheid en wederzijds vertrouwen 

raakt ons, alsook, zo leren wij: hoe U mensen serieus 

neemt, hoe U zich aan mensen verbindt en mensen zich 

aan u toevertrouwen. 

Zo trekken zij door een land wat zij niet kennen. 

Zo betreden zij een tijd van opstaan en gaan. 

Zo geven zij vorm aan het leven. 

 

Hier zijn wij, Heer onze God. 

Wij trekken door coronatijd met alle beperkingen,  

alle afstand, alle verdriet, alle onzekerheid  

en soms de eenzaamheid die het met zich brengt. 

 

Morgen ontstaat een nieuwe werkelijkheid: 

Kinderen gaan weer naar school. 

Van gezinnen werd veel, heel veel gevraagd. 

Voor scholen, gezinnen, kinderen bidden wij. 

Gelukkig en dankbaar zijn wij voor de verbetering van de 

situatie. Wij bidden voor zorgers, verplegers, doctoren, 

leidinggevenden, beleidsmakers, beslissingnemers – wij 

bidden voor een samenleving die een weg moet zoeken in 

een land dat we niet goed kennen. 

 

Wij onszelf bidden wij: 

Ken ons zoals wij ons voelen. 

Zie naar ons om. 

Doe het ons weten dat u er voor ons bent. 

Geef ons van uw Geestkracht. 

 

Wij bidden in het bijzonder voor de familie Bogerd.  

Voor het leven van Evert danken wij U. 

Zijn 83 jaren. 

Wees de kinderen en kleinkindere nabij in hun verdriet en 

hun gemis. 

 

Wij bidden U voor Frits Reinders, voor zijn familie. 

Dankbaar als wij zijn voor het leven van Ineke en haar 80 

jaren. Gedenk de familie in uw liefde. Help hen in deze 

droeve dagen. 

 


