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Gebed van de zondag 
 
Goede God, Geest van hierboven, 
 
Vandaag, het moment suprême, 
in de woestijn, onderaan een berg.  
in de stad, in een donker kamertje.  
Uw wind van verandering waait. 
Uw vurige woorden uit den hoge worden in de harten van de mensen gelegd. 
 
We bidden: kom, heilige Geest, ook vandaag, ook nu. 
In onze woestijn, in al onze kamers. 
 
Waai ons open. Blaas ons vooruit. 
Ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 
 
Dat wij horen, trouwe God:  
Uw woord, vaste grond voor de voeten, een weg te gaan. 
 
In Jezus’ naam. 
Amen 
 
 
Intro Exodus 24 
 
9 februari, het lijkt een eeuwigheid geleden. Toen kwamen we Mozes op het spoor, en volgden we, 
stap voor stap, zondag na zondag, zijn weg door het Bijbelboek Exodus. Een slavenkind 
ternauwernood gered uit de klauwen van de farao. Een mensenkind dat op zijn beurt zélf een heel 
volk zou redden. ‘Go down, Moses, and let my people go’, zei God tegen hem. En Mozes ging. En 
Mozes deed het. Met God – Ik ben erbij – aan zijn zijde. Een barre tocht door de woestijn volgt. Het 
volk heeft het zwaar. Maar ma-na? God is erbij, steeds weer. Wind en vuur op de top van de 
Sinaïberg. En 10+ woorden ten leven, die Mozes door God worden ingefluisterd. Vandaag – maar 
liefst 16 zondagen later – de ontknoping. We leggen voorlopig onze laatste etappe af met Mozes en 
zijn mensen. Hún spoor gaat verder, maar wij blijven hier. Waar? Niet meer boven op de berg nu, 
maar aan de voet zijn we beland. Samen met het volk zien we hoe Mozes als een wervelwind de 
berg af komt gestormd. En vurig begint hij tegen ons te vertellen wat God hem heeft gezegd.  
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Verkondiging  
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
Fluitend: 
 
 
Voor de oude rockers onder ons gaat nu als het goed is de hemel open. Jullie horen mij nu fluiten, 
en jullie bedenken er de aanzwellende gitaren in de openingsmaten bij, het bombastische refrein, 
die prachtige, hoopvolle tekst, en vooral ook dat revolutionaire gevoel dat zich nu van je meester 
maakt. 
 
Wie nu denkt, waar héb je het over: je hoorde net – ik geef toe: in een wat matige uitvoering – de 
eerste twee maten van het lied Wind of Change, van de Duitse band Scorpions. Wees gerust, als ik 
straks uitgepraat ben, zullen jullie ook de andere maten van dit lied horen, uitgevoerd door mensen 
die gelukkig een stuk muzikaler aangelegd zijn dan ik. 
 
Wind of Change: dertig jaar geleden, in 1990, bestormde dit lied de hitlijsten, een jaar na de val van 
de Berlijnse muur. Een lied over ‘Die Wende’, de grote verandering, de omwenteling: de val van het 
communisme, en het eind van de Koude Oorlog.  
 
Deze klassieker komt als volgt tot stand. In augustus 1989, tijdens het Moscow Peace Festival, het 
Vredesfestival in Moskou, treden de Scorpions op. Eerder was zo’n optreden in de Sovjet Unie 
uitgesloten. Het IJzeren Gordijn zorgde voor twee werelden in lockdown: Oost en West. Als westerse 
rockband kon je daar niet doorheen. Tót de hervormingen van president Gorbatsjov. In 1989 is de 
tijd rijp, en treden de Scorpions op, voor een uitzinnig Russisch publiek.  
 
De zanger van de band, Klaus Meine, is erg onder de indruk van wat hij daar in Moskou meemaakt.  
In een interview vertelt daarover:  
“Iedereen was daar bij elkaar, het rode leger, journalisten, muzikanten uit Duitsland, Amerika en 
Rusland. Het voelde alsof de wereld veranderde. Er hing een geweldig positieve sfeer. Er was een 
gevoel van hoop. Het was als een visioen; iedereen sprak dezelfde taal, de taal van de muziek.  
Deze nacht was mijn inspiratie voor Wind of Change.”   
 
Na afloop van de tweede concertavond op het Vredesfestival fluit Klaus voor het eerst die beroemde 
eerste maten, en de basis voor het nummer is gelegd.  
 
Je zou de ervaring van Klaus een Pinksterervaring kunnen noemen. En het lied Wind of Change: een 
Pinksterlied. 
 
- 
Het was niet de eerste keer dat de Wind of Change woei, tijdens die glory night op het Russische 
Vredesfestival. En trouwens ook niet de laatste keer. Maar daarover straks meer. 
 
Eerst maar eens naar de Bijbel. Die staat bol van de wind van verandering. We komen haar op vele, 
vele bladzijden tegen.  
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Een paar voorbeelden vandaag: Genesis. Exodus. Johannes. Handelingen. Maar er zijn er nog veel 
meer. Steeds weer brengt God met zijn wind of change, een Wende tot stand. Een verandering, een 
omwenteling ten goede. 
 
Al op de allereerste bladzijde van de Bijbel, zweeft ze over het water. ‘Ruach’ heet ze daar. Een 
vrouwelijk, Hebreeuws woord, dat je kunt vertalen als ‘wind’, ‘adem’ of ‘geest’. En God blaast deze 
Wind of Change de neusgaten van de mens in. En de mens leeft. Gods levensadem: daar begint alles 
mee. Een Wende van jewelste.  
 
Dezelfde Wind of Change waait door de bladzijden van het Bijbelboek Exodus. Het Hebreeuwse volk 
wordt door God van Angstland naar Land van Belofte geblazen. Precies in het midden, in de 
woestijn, loeit de wind rondom de bergtop van de Sinaï. Wind, rook, vuur: tekenen van Gods 
aanwezigheid. 
En God blaast 10 levengevende woorden naar het volk. Wende-woorden. Omwentelingswoorden. 
Want terug naar het IJzeren Gordijn van het Angstland, of de dictator in jezelf: dat nooit meer.  
God geeft de mensen een duwtje in de rug, richting Land van Belofte, die plek waar je werkelijk vrij 
kunt zijn.  
Maar het volk moet zélf verantwoordelijkheid nemen en zélf de stappen richting de vrijheid zetten. 
‘Akkoord?’, vraagt God vandaag. ‘Akkoord!’, zegt het volk. Vandaag wordt de afspraak bezegeld: de 
verbondssluiting. Ik vind het een ontroerend beeld: de God of Change en het Hebreeuwse volk 
verklaren elkaar vandaag de liefde. Na de lange, lange weg die ze samen hebben afgelegd: ‘Willen 
jullie? Ja, wij willen.’ Voor eeuwig verbonden.  
 
Vandaag wordt het gevierd in de synagoge: het Wekenfeest. Dankfeest voor de oogst, voor de 
wetgeving en het verbond op de Sinaï. 
 
Vandaag ook de slotetappe van ons spoor door Exodus. Hier, bij de berg Sinaï, laten we Mozes en 
zijn mensen voorlopig achter. Dit is het beeld dat we van hen willen vasthouden.  
 
Ik weet niet hoe het met u en met jou zit, maar een mooier spoor door de Bijbel had ik zelf niet 
kunnen kiezen, in ónze lockdown en ónze coronawoestijn. Voor hen en voor ons: een open einde...  
 
Wéér wat eeuwen later zorgt de Wind of Change voor een Wende bij de leerlingen van Jezus. 
Ditmaal heet ze ‘pneuma’, in het Grieks. Opnieuw te vertalen als: geest, wind, adem. 
 
Ze is er, bij angstige mensen met de deuren dicht. Mensen gegijzeld door angst en verdriet.  
 
Maar dan, in déze glory night, stapt de ópgestane Jezus binnen. De poorten van de dood en de 
deuren van de lockdown geopend. Daar staat hij. ‘Vrede!’, zegt hij. Hij laat zijn wonden zien. Hij is 
het echt. 
 
En dan blaast Jezus zijn levensadem op hen. Een mondkapje is niet nodig. Jezus’ Wind of Change is 
de zuiverste lucht die je maar kunt voorstellen. Jezus’ levensadem maakt je niet bang, niet ziek, 
maar zet je juist weer op je benen. Het is dezelfde adem als in Genesis. 
 
En het begint te waaien. Jezus blaast zijn vrienden naar buiten. Dat is nog eens een exit-strategie uit 
de lockdown. Het is dezelfde, voortstuwende wind als toen, in Exodus. 
 
God zélf die levengevende woorden fluistert: toe maar, durf maar, ga erop uit, vergeef, bevrijd, leef. 
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De deuren gaan open en de leerlingen gaan het verbond met deze God aan. Ze gaan de straat op.  
Om als een wervelwind te doen wat Jezus gedaan had: zorgen voor omwentelingen, ijzeren 
gordijnen openwaaien, vastgeroeste denkpatronen doorbreken, vooroordelen wegblazen, de boel 
flink opschudden, lucht geven waar het leven benauwd is en levensadem wordt gesmoord, 
vreemdelingen tot vrienden makend, vrede en gemeenschap stichtend. 
 
Ruach, pneuma. Wind, adem, geest. Dynamische, beweeglijke woorden. 
De Wind of Change. De Bijbel staat er bol van. 
 
- 
En de wind van den beginne, de woestijnwind, en de frisse wind door bedompte bovenkamers, 
waait nog altíjd.  
 
Met veel plezier heb ik vorige maand gekeken naar een prachtige televisieserie. Misschien heb je 
het ook gezien: ‘Floortje blijft hier’. 
 
Die lieve Floortje, die normaalgesproken naar het einde van de wereld gaat om de meest exotische 
wereldwonderen aan haar publiek te tonen, blijft nu thuis, in Nederland. De grenzen dicht. Ze kan 
niet anders. Maar wat blijkt: genoeg wereldwonderen ook hier te ontdekken. Ze staat er zelf versteld 
van. De prachtige, verstilde beelden zijn een weldaad voor de ogen. Een grote aanrader om via 
internet eens terug te kijken. 
 
Floortje ontmoet Medelanders, van heel gewoon tot heerlijk excentriek, maar allemaal even 
inspirerend.  Stuk voor stuk mensen die de Wind of Change hebben voelen waaien en het roer 
hebben omgegooid. 
 
Mensen die de rust in zichzelf gevonden hebben. Mensen die één zijn met de natuur. Mensen die 
de eenvoud omarmen en de schoonheid in het kleine ontdekken. Mensen die een klein stukje hemel 
op aarde hebben gemaakt. Én mensen die ons aanmoedigen: als ík het kan, kan jíj het ook. 
 
Natuurlijk moet ik in mijn preek, zoals dominee Michiel vorige week al waarschuwde, nu niet te 
moralistisch worden. Want daar schijnen jullie niet zo van te houden. Daarom zeg ik het niet zelf, 
maar laat ik het gewoon Flóórtje zeggen. Van haar kunnen jullie het vast hebben. “Juist nu de wereld 
stil ligt, is dit hét moment om ook zelf eens stil te staan, om gewoontes te doorbreken en om nieuwe 
wegen in te slaan.” Met andere woorden: nu is hét moment om in de Wind of Change te gaan staan. 
 
En Floortje is niet de enige. Nu we bezig zijn met een intelligente weg uit de lockdown, hoor en lees 
ik hoe vele mensen zich afvragen: hoe komen we straks weer naar buiten? Als andere mensen? Of 
houden we het bij onze business as usual?  Wat moet en kan er anders? Welke frisse wind waait er 
in deze coronatijd, die onze ideeën en patronen afstoft en openbreekt?  
 
Meer rust, minder ruis? Meer ‘staycations; de wereldwonderen ontdekkend in onze eigen 
achtertuin? Minder consumeren, minder decadentie, minder dansen om een gouden kalf, want, 
nee, ook dat kapitalisme is niet alles. Beter zorgen voor het klimaat, voor mens en dier? Om die 
wantoestanden in de slachthuizen te voorkomen… Mensen niet meer voor lief nemen, maar veel, 
veel meer knuffelen? Zeg het maar! Waarnaartoe blaast Gods Wind of Change jou? 
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Begrijp me goed. Wat ik in deze overdenking zeker niet wil, is te makkelijk over de ellende van 
corona heen stappen. De afgelopen maanden heb ik afschuwelijke beelden gezien en verhalen 
gehoord die ik nooit meer zal vergeten.  
 
En we zíjn er nog niet. Er zijn onderzoeken die laten zien dat in China, waar het virus nu enigszins 
ingedamd is, het leven in afzondering grote wonden heeft achtergelaten. Psychische klachten, bij 
een grote groep mensen. 
 
Ook in Nederland zal straks een grote intensieve zorgcapaciteit nodig zijn. En vele luisterende oren: 
voor iedereen die zijn onderneming zag verdwijnen, of een familielid… voor iedereen die gevangen 
zat met afschuwelijke huisgenoten… voor iedereen die al eenzaam of ziek wás, en nu door corona 
nog veel méér…  
 
Jezus laat niet voor niets éérst zijn wonden zien aan zijn vrienden. We zullen gewond uit de crisis 
komen, dat is duidelijk. We hoeven ons niet groot te houden; de open wonden en de littekens 
mogen we aan elkaar laten zien. Juist ook in onze gewonde, gekwetste, gehavende levens is de 
Geest ons troostend en helend nabij. 
 
… 
 
In de zorgverlening is het óók zo, dat een crisis zó kan worden aangewend, dat het mensen een 
nieuwe richting op kan wijzen. En Churchill schijnt gezegd te hebben: ‘Never let a good crisis go to 
waste’. ‘Laat een crisis er alsjeblieft niet voor niks zijn.’ 
 
Dus nog even naar die frisse wind in onze coronawoestijn.  
Gods Wind of Change blaast ons vooruit. Het Land van Belofte komt steeds beter in zicht. 
 
Maar we zullen er nooit komen als we ons terug blijven trekken in de veilige beschutting van het 
gekende, van wat altijd geweest is: de vleespotten in Egypte, onze veilige, maar bedompte 
bovenkamers.  
 
Ga dus maar in de waaiende wind staan, zonder je hakken in het zand te zetten. Laat je maar 
meevoeren: door de zachte bries van Gods scheppende liefde, door de wervelwind van Gods 
woorden van bevrijding, door de zuiverste levensadem van Pinksteren. 
 
Laat je maar meevoeren, stap voor stap, de anderhalve-meter-samenleving in. Het oude stof en 
vaste patronen weggewaaid. Iets nieuws begint: Góds nieuwe normaal. 
 
“The world is closing in. Did you ever think, that we could be so close, like brothers. 
The future’s in the air, I can feel it everywhere, blowing with the wind of change.” 
 
“De wereld wordt kleiner. Had je ooit gedacht dat we elkaar zo nabij zouden zijn, als zusters en 
broeders? De toekomst hangt al in de lucht, ik voel het overal: voort geblazen door de wind van de 
verandering.” 
 
Tijd voor een frisse wind. Tijd om over te stappen op nieuwe, duurzame energie  
– bingo – wind-energie. 
  
AMEN            > Luisteren: Wind of Change 


