
Overdenking zondag 1 maart 2020, 1e zondag van de Veertigdagen 
 
Bij de lezingen uit Exodus 3, 1- 18 en Matteüs 4, 1 – 11 
 
 
Met vandaag, de eerste zondag van de vastentijd, zijn we in de woestijn beland. Veertig dagen, 
om te ontdekken wie je bent, waar je vandaan komt, waar je heen gaat, wat je bestemming is. 
Veertig jaren. Een mensenleven lang ben je bezig met die vraag. Want altijd is er wel iets dat je in 
vertwijfeling brengt, dat je onzeker maakt of het goed is wat je doet. Altijd is er wel iets dat je weg 
roept van je verlangen: het leven is vervuld van zelf opgelegde verplichtingen, van verwachtingen 
die anderen van je hebben. Er overkomen je dingen die je van de wijs brengen, van de kaart. Die 
je vervreemden van jezelf. 
Zo treffen we Mozes. Gevlucht uit Egypte, weg uit het paleis waar hij is opgevoed, weg van het 
volk waar uit hij oorspronkelijk is geboren, heeft hij onderdak gevonden bij de priester van Midian 
Rehuel, of Jetro zoals hij ook wel heet. Getrouwd is hij, een zoon heeft hij, Gersom, wiens naam 
hem er voortdurend aan herinnert dat hij een vreemdeling is in een vreemd land….  
Herder is hij geworden. Dat is een, zou je haast willen zeggen, gebruikelijke vooropleiding van 
aartsvaders en koningen. Was Abraham iets anders en David? Om een volk te kunnen leiden 
moet je misschien eerst leren herder zijn.  
Een rustig, anoniem bestaan lijkt het. Het rustige deel van de symfonie van Mozes'  leven. Totdat 
hij, rondzwervend met zijn kudde, op een dag bij de berg Horeb komt. 
 
Net als de woestijn zelf, zijn ook bergen de plekken van diepe ervaringen. Als hoorder van het 
verhaal mag je vermoeden dat de Eeuwige zijn intrede gaat doen. En dat gebeurt ook. Want er is 
daar een doornstruik:  sené in het Hebreeuws. Daarin klinkt de naam Sinaï in door:  ook zo’n berg 
waar God zich laat ontmoeten. De doornstruik staat in brand, maar verteert niet.  
Philo, een Joodse wijsgeer, stelt dat de doornstruik symbool staat voor het volk Israël. Dor en 
doods is hun situatie, uitzichtloos. Maar zoals die struik niet verteert door het vuur binnen in hem, 
zo zal ook Israël niet verteerd worden door ellende. Een soortgelijke gedachte zien we 
bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja (Jes. 43, 2-3): moet je door het vuur gaan, het zal je niet 
verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Eeuwige, ben je God, de heilige 
van Israel, je redder. 
 
De doornstruik verteert niet in de vlammen. Een onwaarschijnlijk verschijnsel, dat Mozes van 
dichtbij wil bezien. Kernwoord in dit tekstgedeelte is het werkwoord ‘zien’. Een bode van de 
Eeuwige laat zich zien aan Mozes, die op zijn beurt de brandende struik ziet en tegen zichzelf 
zegt: “laat ik gaan zien dat grote gezicht”. En God die vervolgens ziet dat Mozes kwam om te zien 
en dan zegt: “Kom niet dichterbij…Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van 
Isaak, de God van Jakob”. En dan klinkt met grote nadruk: “Gezien heb Ik, ja gezien heb Ik de 
verdrukking van mijn volk in Egypte” 
Alles draait hier om het zien. In het Hebreeuws kan dat zien verschillende betekenissen hebben: 
omzien, inzien, aanzien, toezien, vooruitzien. Al die betekenissen resoneren mee en maken dat 
hier een God zichtbaar wordt die om-ziet, die redt…die afdaalt om te bevrijden. Zichtbaar wordt 
het wezen van God…Daar zullen we zo nog meer van te horen krijgen. 
Voor Mozes is dit inzien, dit inzicht, te groot. Hij bedekt zijn gezicht. Hij durft niet naar God te 
kijken.  
Wat vreest hij dan te zien? 
 
Joodse rabbijnen leggen het als volgt uit: volgens hen was er één vraag die Mozes al die tijd 
dwarszat. De vraag naar het lijden van de onschuldigen? Waarom is er kwaad in de wereld. 
Mozes brandde van verlangen naar gerechtigheid. Toen hij zag dat een slaaf werd mishandeld, 
toen hij zag dat er twee mensen aan het vechten waren, toen hij zag dat jonge vrouwen werden 
lastig gevallen, kwam hij steeds tussenbeide. Later, we zullen het de komende weken gaan 
lezen, als hij bij Farao komt om voor de bevrijding van Israel te pleiten, zal hij tot zijn woede 
bemerken dat de situatie voor de Israelieten eerder slechter dan beter wordt en hij zal tegen God 
zeggen: Waarom behandel je dit volk zo slecht? Waarom heb je me hierheen gestuurd? Je hebt 



je volk helemaal niet bevrijdt, integendeel. Net als Abraham eertijds wijst hij God terecht: hij die 
rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen? 
 
Het is de vraag der vragen van het bijbelse geloof. In de heidense wereld leefde geen twijfel, net 
als in onze geseculariseerdeereld van nu: waarom zou je gerechtigheid verwachten in de wereld? 
Als er geen God is, zoals het gedachtengoed van onze tijd beweert… of als er vele goden zijn 
(wat op hetzelfde neerkomt), dan is er geen reden om gerechtigheid te verwachten. De orde is er 
nu eenmaal een van sterken die overwinnen en zwakken die lijden. De vraag naar gerechtigheid 
doet er dan niet toe. 
Maar voor het geloof van de bijbel doet het er wél toe. Als God, de ene, een rechtvaardige God 
is, waarom lijden goede mensen dan? Waarom treft goede mensen het kwaad? 
Het is een vraag die weerklinkt in alle eeuwen. Bij Jeremia. Bij Job. Op de suikerplantages in 
Suriname. In de barakken van Auschwitz. In de vluchtelingenkampen op Lesbos, Samos en 
Chios. Overal waar de gruwelijke werkelijkheid van wat mensen elkaar kunnen aandoen 
zichtbaar wordt.  
Het is deze vraag die Mozes dwars zit en hem maar geen rust geeft. Waarom waren de 
Israelieten tot slaaf gemaakt? Welk van hun daden rechtvaardigde dat? Waarom die wreedheid 
van Egypte? Waarom zoveel onrecht in de wereld? 
 
Pijn, ellende, lijden rekenen we tot kwaad. Maar er zijn omstandigheden waarin we er vrede mee 
hebben. Als we weten dat het noodzakelijk is. Als ouder vind je het niet fijn als je kind huilt. Maar 
als het ziek is en een medicijn moet innemen dat onaangenaam is, waardoor het kind huilt, dan 
geef je het toch. Omdat je weet dat het de ziekte kan genezen.  
Een politiek leider moet soms beslissingen nemen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor 
mensen: het sluiten van een kolenmijn, het inkrimpen van een veestapel, het uitzenden van 
militairen naar een conflictgebied. Iemand die terugdeinst voor dergelijke beslissingen door een 
sterk gevoel van mededogen met de mijnwerker, de veehouder, de militair, die mag dan wel een 
goed mens zijn, maar is daarmee nog geen goede leider. Omdat de gevolgen van slechte 
besluitvorming op langere termijn veel erger kunnen zijn. Er zijn tijden, situaties waarin we ons 
gevoel of menselijk instinct het zwijgen moeten opleggen om op langere termijn het goede te 
bereiken.  
Dat is precies waar Mozes bang voor is. Als hij God in het gezicht zou kunnen kijken zou hij de 
geschiedenis begrijpen vanuit het perspectief van de hemel, vanuit het perspectief van 
eeuwigheid. Dan zou hij zich moeten verzoenen met het lijden van mensen. Hij zou begrijpen dat 
er gezaaid moet worden om te oogsten, dat de graankorrel móet sterven in de aarde om vrucht 
voort te brengen, dat iets wat slecht lijkt later het goede kan bewerken.  Als hij God in het gezicht 
zou hij de loop van de geschiedenis zien vanuit het gezichtspunt van de Eeuwige. Maar dat is 
niet te doen. Hoe zou hij, Mozes, kunnen worden bewogen door het geschreeuw van de slaven, 
het lijden van de onderdrukten, als hij het zou moeten  zien in het grote geheel der dingen? Dat 
gaat in tegen onze meest menselijke instincten van compassie, empathie, bezorgdheid om het lot 
van onschuldige mensen. 
Als “het gelaat van God zien” betekent inzien waarom lijden soms noodzakelijk is, dan is Mozes 
bang om dat gelaat te zien….bang omdat het hem zal beroven van datgene dat hij tot in zijn 
botten voelt: zijn woede bij het zien van onrecht.  
 
Mozes bedekt zijn gezicht. Hij wil het onrecht dat hij ziet gebeuren niet beschouwen vanuit het 
perspectief van eeuwigheid, maar vanuit het hier en nu. Als hij, als wij onrecht zouden 
beschouwen als iets van ondoorgrondelijke eeuwigheid, dan zou dat ons ontslaan van de 
verplichting om tegen het onrecht in opstand te komen. Er is een uiteindelijke gerechtigheid in de 
lotgevallen van de mensheid, maar we moeten niet proberen dat te begrijpen. Niet omdat we dat 
niet zouden kunnen begrijpen, maar omdat we dat niet mógen. Om morele redenen. Want dan 
zouden we het kwaad aanvaarden en er niet meer tegen vechten. De God van de bijbel verlangt 
dat we menselijk zijn. Niet goddelijk. God wil niet dat we het lijden van onschuldigen begrijpen, 
maar dat we vechten voor een wereld waarin de onschuldigen niet langer lijden. 

 
- Wat ben jij voor een God. Hoe is je Naam? vraagt Mozes. Het antwoord luidt: Ik-zal-er-zijn-
zoals Ik-ben.  



Een geheimzinnige naam. Verhulling en onthulling tegelijk. Verhulling, omdat wij God niet 
kunnen benoemen. Niet voor niets spreekt de Jood de Godsnaam niet uit. De Hebreeuwse 
taal schrijft voor de Godsnaam alleen maar vier medeklinkers, die onuitspreekbaar zijn. Want 
een mens mag God niet uitbeelden, naar zijn beeld en gelijkenis, hij kan het ook niet. Hoe 
zouden wij? Wij zouden blijven steken in de geruchten die over God in omloop zijn. God die 
de geschiedenis heeft gemaakt en op de knopjes drukt, God de oorzaak van oorlogen, God 
het heilig excuus voor wie naar moeilijkheden zoekt…. Leugengoden zijn het, afgoden. 
Voorzichtig met die naam! 
 
Maar de geheimzinnige naam is ook onthulling: Ik ben met je….de Gods naam is een 
belofte. Mijn wezen, zegt God, “is er wezen. Zo waar als ik ben die ik ben, zo zal ik er voor 
jullie zijn. Mijn naam is wat ik doe, Mozes: ik zend jou naar mensen in nood.”  
‘Ik-zal-er-zijn’ betekent: “Ik stuur mensen naar mensen in nood.” In heel het bijbelse 
bevrijdingsverhaal luidt de Naam van deze God dat er iemand wordt gestuurd naar mensen 
in nood. “Dat is mijn naam tot in lengte van dagen”. 
 
En Mozes knikt. Hij weet nog lang niet alles. Maar hij begrijpt dit:  wie de Naam kent, weet 
het geheim geheim te laten. Geen leer, geen dogma kan de Eeuwige vastleggen. Geen 
systeem. Geen stelsel van regels. Geen blinde gewoontes…Alleen in een gezamenlijk 
opstaan, zoeken, van richting veranderen en weer zoeken, tasten mensen naar de 
bedoelingen van de Onuitsprekelijke en horen zij het appél, horen zij hun roeping, zien zij de 
weg, die hen tot bestemming laat komen.  

 
Met vandaag zijn we in de woestijn beland. Met Mozes. Veertig jaren om te ontdekken waar je 
heen gaat, wat je bestemming is. Veertig dagen om herinnerd te worden aan je roeping. Zoals die 
ander in de woestijn, die ons voor is gegaan op de weg van vertwijfeling en tweestrijd. Die mens 
die zijn naam, Joshua-Jezus, waarmaakte: “God redt”.  Met hem wagen we het om te leven van 
genade, buiten de eeuwigheid. Menselijk leven, door in opstand te komen tegen alles wat het 
leven ontmenselijkt. In hem zien we belichaamd de naam waarmee God zich voorstelt: Ik ben .  
In hem horen wij: “Mijn Naam is wat ik doe. Ik stuur jullie naar mensen in nood”. 
 

 


