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Tegenwoordig worden wij mensen over het algemeen steeds ouder. 

Of dat mooi is, wenselijk, of juist niet, daar gaat het nu niet over. Wij hebben 
zojuist een honderdtwintigjárige ontmoet! Maar dat zijn oog onverbleekt is, zijn 
frisheid niet vervlogen (op dié leeftijd!...), lijkt ons sterk. Toch staat het er, en 
wordt het, met enige nadruk, van Mozes verteld, op het moment dat hij sterft… 
 
Nog meer is er waarover we de wenkbrauwen fronsen. Dan mag deze honderd-
twintigjarige het gezichtsvermogen van een jonge vent hebben, hij staat op een 
berg en ziet het hele land. Zelfs de Negev in het zuiden kan hij zien, de zee in het 
westen! Is het werkelijk? Ziet hij ook zelfs niet de landstreken genoemd naar de 
stámmen die zich er straks zullen vestigen: Gilead, Dan, Naftali? Mozes’ oog reikt 
wel érg ver. Hij ziet meer dan hij kán zien… 
 
Zo’n 75 jaar geleden, het is september 1944, buigt zich ook iemand over dezelfde 
tekst. Op dat moment bevindt hij zich in de Tegel-gevangenis in Berlijn. April 
1943 is hij gearresteerd. Als invloedrijk theoloog binnen de Bekennende Kirche 
wil het Naziregime hem zo min mogelijk podium geven. Dietrich Bonhoeffer dus…  
Alleen die omstándigheden al geven kleur aan zijn manier van interpreteren van 
Deuteronomium 34, de dood van Mozes. Lezen we zijn parafrase echter nóg 
beter, ontkomen we niet aan de indruk dat hij zelfs de zwartst mógelijke wolken 
boven zich ziet samenpakken. Spoedig zal hij in de keldergevangenis van de 
Gestapo belanden. Op 7 februari 1945 volgt het transport naar Buchenwald. Kort 
daarna wordt hij in kamp Flossenbürg, op bevel van de Führer zelf, opgehangen. 
Maar wat toch voorál uit dit fragment spreekt…     
 
Het is een gebed geworden. Het gebed van iemand zich ervan bewust dat zijn 
einde niet lang meer op zich wachten laat. Iets van verlángen naar de dood 
bespeuren we zelfs. Voltrek vandaag uw vonnis, neem mij mee, weg van de 
aarde. Laat me voor altijd slapen. Maar daarnaast is er óók… 
Bonhoeffer opent zijn tekst met: Boven op de berg staat Mozes, profeet en 
gezant van God. Zijn ogen zijn onafgewend op het beloofde land gericht…  
‘Onafgewend’, dat woord intrigeert. We proeven vasthoudendheid. Mozes laat 
zich door niets van wat zich achter hem, onder hem afspeelt afleiden. Hij blijft 
maar kijken, richting het land aan de overzij… 
Maar rijmt ‘onafgewend’ ook niet op het onverbleekte oog? Honderdtwintig jaar 
oud, maar aan dát gezichtsvermogen mankeert niets!... 

M



Als iets uit dit gebed naar voren komt is dat een welhaast onbegrensd, overal 
boven uittorenend vertrouwen. Vertrouwen in de Ene die, wat er ook allemaal 
aan déze kant gebeurt, je bréngen zal in het land van de over-oever… 
 
Wat er aan déze kant ook gebeurt, ja… 
Want het is toch bijna niet te bevatten wat Bonhoeffer Mozes vervolgens zéggen 
laat? Die het ongelofelijk moeilijk heeft gehad met dat volk. Ze haalden hem het 
bloed onder de nagels vandaan. Maar ik heb gezien hoe gezegend het is. 
Gezegend! Hoe kún je zoiets zeggen? Gezegend namelijk met de Ene, God van 
de over-oever!...  
   
Zou Bonhoeffer het gezegd kunnen hebben? Van zichzelf, van zíjn volk. Terwijl 
hij daar gevangen zit en zijn eigen gewelddadige dood tegemoetziet juist door 
tóedoen van dat volk. Het zou een heilige van hem gemaakt hebben… 
 
Voor Mozes echter was dit genoeg, álles eigenlijk. Alle vertrouwen heeft hij erin 
dat het goed komen zal met dit volk, zelfs met dit volk. En kan hij alles nu verder 
loslaten. Dus ook heengaan. De meest ontroerende regels uit heel Bonhoeffer’s 
tekst: Houd mij nu vast, de staf glijdt uit mijn hand, getrouwe God, geef mij een 
graf… 
  
Want, aldus Deuteronomium, God zélf begroef Mozes. En niemand weet zijn graf 
tot op deze dag. Regels waaromheen geheimzinnigheid hangt. Maar of dat nodig 
is? Natúúrlijk kunnen we die laatste rustplaats met zijn stoffelijk overschot niet 
meer terugvinden! Daarvoor hoort deze mens teveel bij de Eeuwige… 
En tasten we dus nu in het duister wat hem betreft?...   
In de synagoge is gebruik dat, is dit slothoofdstuk van Deuteronomium eenmaal 
uit, er weer opnieuw begónnen wordt bij Genesis 1. Van hoofde aan, zoals 
Willem Barnard zou zeggen. Dát is wat bij ons op aarde achtergebleven is van 
Mozes: heel de Thora! Als permanente leerschool in het opbouwen van 
vertrouwen.   
 

Jaap de Raadt 
  



DE DOOD VAN MOZES 
Deut. 34,1: En de Heer liet hem het hele land zien. 
 
Boven op de berg staat Mozes, profeet en gezant van God. 
Zijn ogen zijn onafgewend op het beloofde land gericht. 
 
‘U doet Heer, wat u hebt gezegd. 
Nooit hebt u nog uw woord gebroken. 
Getuchtigd door uw toorn en in de hoek gezet, 
word ik verlost, gered door uw genade. 
Trouwe Heer, uw trouweloze knecht 
weet het maar al te goed: 
Altijd zijt gij rechtvaardig. 
Voltrek vandaag uw vonnis, neem mij mee 
weg van de aarde, laat me voor altijd slapen. 
Van zoete druiventrossen in het heilige land 
geniet alleen hij met onwankelbaar geloof. 
Geef aan de twijfelaar de bittere drank 
en uit zijn mond is niets dan dank te horen. 
Op wonderlijke wijze ging u met me om, 
mijn bitterheid veranderde in mededogen. 
Laat mij dwars door de sluier van de dood beleven 
hoe daar mijn volk verheven opgaat naar het feest. 
Terwijl ik afdaal naar uw eeuwige verblijven, 
zal ik mijn volk de vrijheid tegemoet zien gaan. 
U die de zondaar straft en graag vergeeft, 
o God, wat heb ik van dit volk gehouden. 
Dat ik zijn zorgen op me nam en het gemor verdroeg 
en heb gezien hoe het gezegend is, dat is genoeg. 
Houd me nu vast, de staf glijdt uit mijn hand, 
getrouwe God, geef mij een graf.’ 
 
Dietrich Bonhoeffer, september 1944 
 
 
 

 
 


