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Ter inleiding 

Er wordt wel eens gezegd dat nood leert bidden en dat in tijden van rampspoed de kerken 

vollopen. Maar deze zondag zijn vrijwel alle kerken leeg. Onvoorstelbaar leeg. Een maatregel 

die moet voorkomen dat we elkaar aansteken. Want er woekert een virus in de wereld. 

Besmetting grijpt om zich heen en mensen gaan dood.  

Op zich gaan er elke dag mensen dood. En ziektes die we aan elkaar kunnen doorgeven zijn 

ook niet nieuw. Toch lijkt het nu anders. Drastische maatregelen verlammen het leven. Paniek 

is er nog niet, maar we nemen het zekere voor het onzekere en slaan extra in. Elk ander 

nieuws is naar de achtergrond verdrongen. Het gaat alleen nog maar over corona. 

De kerk is leeg en dat is verstandig. Tegelijk voelt het vreemd. Juist omdat het goed zou zijn 

om nu samen te komen. Om te schuilen bij elkaar en bij God. Om te bidden en te zingen. Om 

elkaar te bemoedigen. 

Gelukkig leven we in een tijd dat we op andere manieren met elkaar verbinding kunnen leggen 

en dat gebeurt ook. Ook in de kerk. En de komende weken zullen er allerlei nieuwe en 

creatieve manieren uitgeprobeerd worden om het geloof met elkaar te delen. 

Eén van die manieren is de ‘papieren preek’. We lezen in de honderd dagen rond Pasen door 

het boek Exodus heen. Om die lijn vast te houden, ook nu de kerk dicht is, toch een preek. 

Aan de ene kant voelt dat vreemd, want er is nu toch wel iets belangrijkers aan de hand? Aan 

de andere kant moeten we ons ook niet laten verlammen. Ik geloof dat we deze ongekende 

crisis zullen overleven. Ik geloof in de kunde en de inventiviteit van de medische wetenschap. 

In de zorg die we elkaar geven. Ik geloof in de veerkracht van mensen.  

Tegelijk geloof ik ook dat dit virus onze kwetsbaarheid blootlegt. Niet alleen wat betreft onze 

gezondheid, maar ook van onze manier van samenleven, onze economische systemen. 

De gevolgen van deze crisis zijn nog niet te overzien. Maar dat ze er zullen zijn is duidelijk. En 

dat ze groot zullen zijn ook. En veel vragen oproepen. Vragen die vragen om doordenking van 

hoe wij onze samenleving ingericht hebben en of dat niet anders zou moeten. 

Vragen die ik ook beluister in Exodus. Ik geloof dat het herlezen en opnieuw doordenken van 

dat oude verhaal over bevrijding dwars door crises heen ons ook vandaag kan helpen. Niet 

omdat Exodus kant en klare antwoorden geeft, maar omdat het verhaal en spiegel voorhoudt 

die uitdaagt om eerlijk naar onszelf en de wereld waarin we leven te kijken. 

Daarom toch een preek ook al zijn de kerken leeg……. 

 

 

 

 

 

 



Exodus begint met de schreeuw van de slaven, de schets van een economie waarin rijkdom gebouwd 

is op uitbuiting en onderdrukking. In die situatie ziet Mozes het licht. Hij overleeft dankzij de durf van 

dappere vrouwen. Klem tussen twee werelden loopt zijn leven echter dood en moet hij vluchten om te 

overleven. En als vreemdeling een nieuw bestaan op te bouwen. Na wat een eeuwigheid lijkt wordt hij 

door God geroepen als bemiddelaar voor bevrijding. Mozes sputtert maar God geeft zich niet 

gewonnen. Tenslotte keert Mozes terug en het volk sluit hem als held in de armen. Dan volgt de eerste 

confrontatie met de macht. En die is onaangenaam. Mozes wordt weggehoond en de zweep knalt 

dubbel zo hard. Het sprankje hoop dat was opgevlamd dooft direct. Bij de slaven en bij Mozes die 

wanhopig bidt waarom God hem gestuurd heeft want het tegendeel van bevrijding is gebeurd. Dan 

zegt God tegen Mozes dat het juist nu pas gaat beginnen. En God maakt zijn programma nogmaals 

bekend en zegt: 

Exodus H.6 vers 2 – 8, 9 – 12, H.7  vers 1 – 7  

[A] Ik ben de HEER.  

[B] Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de  Ontzagwekkende, maar 

mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt.  

[C] Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin 

zij als vreemdeling hebben gewoond.  

[D] Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de 

Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd.  

[E] Daarom moet je dit tegen hen zeggen: Ik ben de HEER.  

[D1] Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie 

uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de 

Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie 

God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt 

van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd.  

[C1] Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede  

[B1] aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven.  

[A1] Ik ben de HEER. 

Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos 
als ze waren door de zware dwangarbeid. 

Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Ga naar de farao, de koning van Egypte, en zeg hem dat 
hij de Israëlieten uit zijn land moet laten vertrekken.’ Maar Mozes antwoordde: ‘Als de 
Israëlieten al niet naar me luisteren, zal de farao dat dan wel doen? Ik kom immers moeilijk uit 
mijn woorden.’ 
 
Maar de HEER zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jij als een god voor de farao staat, en je broer 
Aäron zal je profeet zijn. Jij moet Aäron alles zeggen wat ik je opdraag, en hij moet het woord 
voeren en de farao vragen de Israëlieten uit zijn land te laten vertrekken. Ik zal ervoor zorgen 
dat de farao hardnekkig weigert, en ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten. Ook 
dan zal de farao niet naar jullie luisteren. Daarom zal ik de Egyptenaren mijn macht laten 
voelen en hen zwaar straffen, en ik zal mijn volk, de Israëlieten, in groepen geordend uit 
Egypte leiden. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik mij tegen hen keer 
en de Israëlieten bij hen weg leid.’ 

Mozes en Aäron deden alles wat de HEER hun opdroeg. Mozes was tachtig jaar en Aäron 
drieëntachtig toen zij zich tot de farao richtten. 
 



GESCHIEDENIS VAN GOD 

Revolutie 

De plagen barsten volgende week los. Plagen die Egypte in een diepe crisis zullen brengen. 

Een crisis die kennelijk nodig is om bevrijding te bewerken. Alsof een revolutie alleen maar 

met geweld gepaard kan gaan. 

De geschiedenis na Exodus heeft geleerd dat revoluties met geweld bedoeld om macht omver 

te werpen, altijd eindigen met nieuw machthebbers en nieuwe onderdrukking. 

Het is prachtig dat de HEER het klagen en zuchten van de onderdrukten hoort en in beweging 

komt. Wie kan daartegen zijn? Maar wij weten hoe het verhaal verder gaat en hoe straks in het 

verhaal diezelfde God opdracht geeft om de volken die toevallig in het beloofde land wonen er 

uit te jagen. Zien we hierin niet precies het schema dat alle revoluties kenmerkt. De 

onderdrukte wordt bevrijd en wordt op zijn beurt een macht die onderdrukt. 

Willen we dit verhaal wel lezen? 

God die bevrijdt klinkt aanlokkelijk, maar God die aanzet tot geweld een stuk minder. 

Deze ingewikkelde en beklemmende vragen reizen met ons mee als we stap voor stap door 

het verhaal gaan. Of we antwoorden zullen vinden weet ik niet. Misschien gaat het er om te 

beginnen om dat je het met de vragen uithoudt. 

Plaagparallel 

De plagen barsten keurig volgens het al jaren geleden bedachte leesrooster voor de 

kerkdiensten dus volgende week los. De makers konden niet weten dat er tegelijkertijd een 

plaag rond zou gaan in de wereld. Een plaag van ongekende omvang, die angst en 

verlamming oproept bij het gezag dat draconische maatregelen neemt. 

Veel meelezers met het verhaal zagen vanaf het begin al duidelijke parallellen tussen Exodus 

en onze tijd. Het probleem van economische ongelijkheid, van uitbuiting en onderdrukking, van 

grote groepen vreemdelingen in een samenleving, van verzet en de roep om een beter leven. 

En ook nu dient zich een parallel aan rond de plagen. 

En zeker corona is een plaag die ontregelt en talloze slachtoffers maakt. Maar ik heb nog 

nergens iemand horen zeggen dat God hierachter zit. Dat dit een straf is voor een weigering 

om te veranderen. Hoewel één viroloog wel aangaf dat we hierop konden wachten. Dat onze 

manier van samenleven op zich een vruchtbare voedingsbodem is voor een virus om 

wereldwijd rond te waren.   

Gaat corona een les voor ons zijn? Dat we dingen anders moeten doen? Als het gaat om 

gezondheid, als het gaat om economie? Het is nog veel te vroeg om daar antwoord op te 

geven. Misschien zelfs nog wel te vroeg om de vraag te stellen. Maar bij mij komt het wel op. 

Volgende week barsten in het verhaal de plagen los in lege kerken. Vandaag galmt de opmaat 

daarvoor.  

 

 

 

 



Grillige geschiedenis 

Een opmaat die te denken geeft. Een opmaat die de HEER neerzet niet als een mythische 

God die bezworen en aanbeden dient te worden met rituelen om zo uit de crises te komen die 

zich in het bestaan voordoen. Maar als een God die ingrijpt in de geschiedenis. 

Het leven is vol onzekerheden. Dat is iets dat het coronavirus in alle hevigheid laat zien. Ons 

leven en ons bestaan wordt voortdurend bedreigd door gevaren, door rampen, ziektes, 

ongeluk, geweld. En die verschrikkingen lijken volkomen willekeurig. En zolang we bestaan 

zijn we als mensen al op zoek naar zin en samenhang in de chaos van de wereld. Die zin en 

samenhang lijkt ver te zoeken. En er zijn er genoeg die menen dat er ook geen enkele zin is in 

dit heelal.  

Veel hebben het eeuwenlang gezocht in mythen. Verhalen die vertellen hoe alles in elkaar 

steekt en waar de oorsprong van alles ligt. Verhalen waar telkens weer wordt teruggekeerd in 

tijden van zinloosheid. Als houvast. Een mogelijkheid om te ontsnappen aan de grilligheid van 

de tijd. 

Geleide geschiedenis 

In Exodus gebeurt iets anders. Daar wordt de grillige geschiedenis niet gezien als iets waaruit 

we moeten ontsnappen door steun te zoeken bij goden in mythen. Maar wordt de 

geschiedenis zelf iets waar God zich in laat zien.  

Het menselijk bestaan is geen eeuwigdurende cirkel van opgaan en vergaan, maar er zit 

beweging in. Tijden en gebeurtenissen zijn niet toevallig of grillig, maar hebben betekenis.  

In Exodus ontsnapt het volk niet uit de geschiedenis door een god te aanbidden die hen helpt 

om hun ellende te vergeten. 

Nee, in Exodus wordt God voorgesteld als iemand die de ellende hoort en ziet en daardoor 

zich een belofte herinnerd die hij lang geleden heeft gedaan, maar nog niet had vervuld. En 

die tijd is nu aangebroken. Dat is wat de HEER tegen Mozes zegt. Dat hoor je in dat eerste 

stuk van hoofdstuk 6. Waarin de HEER zichzelf bekend maakt. In de structuur van die zinnen 

verbindt Hij zich met de geschiedenis, met wat was, wat is en wat zal zijn.  

Wat het geloof in deze God vraagt is dat je meegaat in die beweging. Dat je de zin niet zoekt 

buiten de tijd, en los van de grillige geschiedenis, maar dat je de geschiedenis zelf durft te zien 

als iets waarin God zin sporen trekt. 

Welke geschiedenis is van God? 

Ik vind het een spannende gedachte. Het is aan de ene kant ook aantrekkelijk om in deze 

revolutionaire beweging van God mee te gaan. Om te geloven dat de tijd niet grillig is, dat we 

niet geregeerd worden door toeval. Om te geloven dat God bezig is met een weg van 

bevrijding en verlossing in de tijd, in de geschiedenis. Dat we op weg zijn naar een land van 

belofte, vol melk en honing. 

Tegelijk ben ik ook beducht. Omdat het gevaar ook loert dat we te snel denken te weten hoe 

en waar God in de geschiedenis aan te wijzen valt, welke beweging de juiste is. Terwijl later 

blijkt dat het anders uitpakt. Zoveel revoluties verzanden en lopen dood. 

God aanroepen om de grilligheid van het bestaan en toeval te bezweren en daardoor uit te 

houden is veel veiliger dan God zien als iemand die ingrijpt in de geschiedenis. 

Want wie garandeert waar dan precies God de geschiedenis stuurt en hoe en waar naar toe? 



Is God geschiedenis? 

Ik snap het volk wel dat de adem niet meer heeft om naar Mozes te luisteren. Murw gemaakt 

door de omstandigheden kunnen ze er niet meer in geloven. Ze wilden wel. Maar de 

confrontatie tussen Mozes en de farao leverde alleen maar meer problemen op. Waar is die 

bevrijding van God? Het is ook de verzuchting van Mozes zelf.  

Toch stuurt God Mozes opnieuw, met dezelfde opdracht. En zegt er tegelijk bij dat Hij de farao 

zal verharden om het volk niet te laten gaan. De bevrijding gaat niet vanzelf en heeft veel 

voeten in de aarde. Het verhaal is prachtig en het spreekt tot de verbeelding. En het is 

verleidelijk om mee te gaan in het geloof dat God in de geschiedenis doorwerkt. 

Maar ik voel ook met het volk mee dat het niet zit zitten. Het is niet makkelijk om God te zien in 

de geschiedenis. In zo’n verhaal gaat het nog wel. Maar in onze eigen werkelijkheid? 

Er zullen vast profeten op staan die roepen dat corona een plaag is die door God over ons 

heen wordt gebracht. Om ons iets duidelijk te maken. Zou God echt zo kunnen zijn? 

Ik ben geneigd om van die gedachte afstand te nemen. Ik vind het veel te moeilijk om Gods 

hand in de wereld en de geschiedenis aan te wijzen. 

Maar ik besef ook dat dat wel precies het geloof is dat gevraagd wordt in Exodus. Geloof in 

God die zich in de dingen die gebeuren laat zien. 

Kan ik dat geloven? En hoe doe je dat dan? Kan jij dat geloven? En hoe vinden we daarin 

onze weg? 


