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*Ex. 34, 27-35 - overdenking NGKE - 17-3-’19
‘Contrast’ - viering H.A.

Andere ogen

Ik vond het maar raar,
maar hij dacht vroeger echt dat bij ons de bankbiljetten aan de bomen
groeiden.
Dat was het sprookje waarmee hij opgegroeid was.
In Europa zijn alle mensen rijk.
Iedereen heeft een groot huis, een mooie auto en prachtige kleren.
‘Echt?’, vroeg ik hem.
‘Ja, echt!’
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Het duurde even voordat het tot me doordrong dat dit ook echt zo is.
De bankbiljetten groeien hier dan wel niet aan de bomen,
maar we zijn wel allemaal rijk: huizen, auto’s, mooie kleren, luxe
spullen.
We hebben er allemaal wel iets van.
Zelfs de armeren onder ons.
Vergeleken met hem zijn wij rijk
Alleen dat is voor ons zo gewoon,
dat we dat zelf niet meer zo kunnen zien.
We hebben -temidden van al die rijkdom- ook zo onze zorgen
en natuurlijk ook weer minder dan sommige andere rijken.
Maar in zijn ogen zijn wij allemáál rijk.
Soms heb je de ogen van een ander nodig om je eigen situatie te
kunnen waarderen.
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Mozes

Zo hebben wij Mozes nodig om onze
situatie te kunnen waarderen.
De beeldhouwer Michelangelo
maakte van Mozes uit onze tekst dit
beeld.
Je ziet hem zoals hij beschreven
wordt: een leidersﬁguur met een
woeste baard, met de twee stenen
platen van de wet onder zijn
rechterarm en met…(zien jullie het)
…twee horens.
Want het Hebreeuwse woord voor
‘glanzen’, beter is ‘stralen’, is van
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dezelfde stam als die van ‘horens’ en zo
dacht men in de 16e eeuw dat Mozes horens
had.
Vandaar dit beeld.
En ook als men later begrijpt dat het hier om
stralend licht gaat, blijft dat beeld van die
horens nog hangen.
En door deze geschiedenis in Exodus
begrijpen wij hoe bijzonder het ooit was om
met God om te gaan.
Bijna niemand mocht dat. Slechts enkele
mensen, zoals Mozes.
Dat is zo speciaal, dat merk je aan alles.
‘Brood at hij niet, water dronk hij niet’, lezen we over Mozes (28).
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Ja, veertig dagen lang niet!
Maar dat is onmógelijk!
Niet als je de Schepper van hemel en aarde ontmoet,
dan kunnen je lichaamsprocessen kennelijk tot stilstand komen
en kun je overleven op andere energie.
Net zoals Jezus later in de woestijn.
De psalmdichter noemt God ook de ’bron van leven’1,
dat lijkt hier werkelijk zo te zijn.
Merk je trouwens dat de tijd hier ook niets voorstelt:
meer dan een maand is Mozes met God in gesprek,
voor de woorden van de Tien geboden.
Da’s lang naar menselijke maatstaf: een gesprek dat veertig dagen
duurt. De eerste keer dat Mozes met God gesproken had,
1

10 Want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. (Ps. 36:10 NBV)
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vonden de wachtenden, aan de voet van de berg Sinaï,
het zolang duren dat ze zelfs dachten: ‘Mozes is vermist!’
Toen hadden ze als vervanging hun eigen beeld van God gemaakt:
het Gouden Kalf.
Maar daar hebben ze nu van geleerd.
Nu wachten ze… ze wachten totdat hij terugkomt.
En mochten ze eraan twijfelen waar Mozes was geweest,
God zorgt ervoor dat het aan hem te zien is, zijn gezicht stráált
letterlijk.
Ja, weer zoiets dat fysiek helemaal niet kan volgens ons.
De anderen zijn er dan ook bang van;
vol ontzag blijven ze op een afstandje van hem.
‘Dit is niet normaal’ en dat is zo.
Mozes moet ze roepen voordat ze bij hem durven komen.
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En zo wordt Mozes een man met een hoofddoek.
Zo nu en dan bedekt hij zijn gezicht.
Waarom?
Misschien wel om de anderen gerust te stellen.
Want zelfs de reﬂectie van Gods glorie op zijn gezicht is ont-zagwekkend.
Voor mensen is God een ontoegankelijk licht2 , onverdraaglijk.
Johannes viel voor dood neer, toen hij zijn Heer in volle glorie
ontmoette.3
‘Wie kan God zien en leven?’

2

1Tim 6,16

3

Open. 1, 17
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Contrast

Als ik weer eens een van die die overvolle boten met vluchtelingen zie,
haal ik me soms mijn eigen paspoort voor de geest.
En besef ik dat ik héb, wat zij allemaal zo graag willen.
Ik verdien het niet meer dan zij, ik ben hier alleen maar geboren.
maar ik heb het Europees burgerschap waardoor ik allerlei voorrechten
geniet die zij zo graag willen hebben.
Wat een contrast!
Als ik naar hen kijk dan zie ik mijn eigen bevoorrechte positie weer.
Soms heb je de ogen van een ander nodig om je eigen situatie te
kunnen waarderen.

Rare gasten

Zo is het ook met ons en God.
Hij is door de Heer Jezus zóveel dichter bij ons gekomen.
Dat wij geen bemiddelaar nodig hebben zoals Mozes.
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Wij mogen allemaal bij Hem komen, zoals we zijn.
We mogen zelfs onze schoenen aanhouden.
Hij nu een Vader voor ons.
De meest bijzonder gasten zijn welkom: ook die waar nog van alles mee
is en van alles niet klopt,
Mensen uit de kerkfamilie en die daarbuiten.
We zijn welkom bij God.
Door onze Heer Jezus.
En die Jezus als Heer aangenomen hebben, zijn welkom aan tafel.
Via de Tearkalender ben ik de hele week al met die gasten bezig,
en wij mogen echt allemaal komen.
Dat is zo gewoon geworden voor ons dat je dat niet meer opvalt hoe
bijzonder.
Niemand hoeft bang te zijn.
We sluipen hier vandaag niet schuw naar binnen,
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met de angstige vraag of wij wel mee mogen doen aan het avondmaal.
-dat hoeft niet hoor!Je hebt allemaal een uitnodiging
of breder met de vraag of wij het Paasfeest wel kunnen vieren,
we zijn allemaal welkom voor het feest.
Aan tafel bij Jezus kom je ook iedereen tegen.
Dat is zó mooi!
Maar ook zó gewoon:
geen glans, geen stralen, geen bliksem en geen donder.
In de Heer Jezus is God voor ons gewoon als een medemens.

Contrast!

Zo mooi, maar ook zo gewoon.
Soms ben ik bang dat de glans er voor mij wat af is.
Dan is het weer zondag, en je gaat weer naar de kerk,
zoals je gewend bent. Maar dat je dit nu nog als bijzonder beleefd?
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Ik ben dan bang van niet hè
En je leeft weer toe naar Pasen, weer veertig dagen,
weer een kalender,
weer leesgedeeltes,
maar is het nog bijzonder?
Weer avondmaal?
zo gewoon!
Ja, maar hoe gewoon het er ook ook, dat is juist bijzonder
Vanmorgen denk ik terug aan het stralende gezicht van Mozes,
de weerspiegeling van Gods glorie.
en probeer ik te beseﬀen: God is niet gewoon,
en het omgaan met Hem dus ook niet, nooit.
In de diensten niet,
in het avondmaal niet
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in de paastijd niet.
Maar dat God voor ons bui-ten-gewoon toegankelijk is,
zodat het er voor ons wel heel gewoon uitziet.
Maar het daarmee nog niet gewoon is.
Zoals Mozes die doek over zijn gezicht deed.
Maar het onder die doek nog steeds heel bijzonder is.
Op een grijze regendag kijk ik naar zijn natuur.
en besef dat is het werk van God mijn Vader.
En ik denk aan Mozes, aan die stralende weerspiegeling van God,
en die mag ik dan nu mijn Vader noemen.
Ik denk aan zijn Zoon die hier aan tafel voor mij heel gewoon
toegankelijk is.
In zijn Geest aanwezig met onze geest.
En ik probeer te blijven beseﬀen: dit is niet gewoon.
Denk nog eens terug aan het gezicht van Mozes.
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Dan zie je het contrast pas.
Soms heb je de ogen van een ander nodig
om je eigen voorrechten te kunnen waarderen.
Amen.
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