
Zondag 28 oktober 2018 
Tekst: Exodus 33: 1 - 3, 12 -  23  
Thema: Een wonderlijke verwachting?! 

[ DIA ] De psychiater Paul Verhaeghe begint zijn boek ‘Autoriteit’ met een beeld dat al heel 
lang met hem meegaat. Dit is wat hij schrijft:  

Een van mijn vroegste herinneringen: ik speel buiten,  
er staat een nieuw raam klaar voor het atelier van mijn vader. 
Ik breek het glas en huil en huil, bang voor een boze papa. 
Die komt thuis en is helemaal niet boos. 
De herinnering blijft me tot de dag van vandaag bij, en dan vooral mijn verbazing. 
Waarom toch mijn immense angst? 
Er was geen reden toe. 
Mijn vader was een lieve man die ons zelden sloeg. 
Waarom maak ik van hem de boeman die hij nooit is geweest? 

Tot zover Paul Verhaeghe. Voor spelende kinderen is een nieuwe glasplaat buitengewoon 
interessant, dat zuigt als het ware alle aandacht naar zich toe. En opeens, door een 
onhandige beweging, breekt het glas in duizend stukken. De schrik slaat dat kind om het 
hart. Zie je het voor je? Vol schaamte voelt dat kind zich opeens heel klein. Die schaamte 
bouwt als het ware een muur van eenzaamheid en angst rondom het kind. 
 
[ DIA ] In Exodus is er ook iets kapot, de twee stenen tafels met de tien geboden liggen in 
scherven op de grond. En dat niet alleen, ook de band tussen God en het volk ligt in scherven 
op de grond. De situatie was als volgt: Mozes de leider van het volk was bovenop een hoge 
berg geklommen en had daar van God de tien woorden ontvangen. Dat moet zeer 
indrukwekkend geweest zijn, God die zo voelbaar en tastbaar aanwezig is, dat Mozes met 
twee platen - met die tien woorden - naar beneden komt. Maar terwijl Mozes nog boven op 
de berg is, gebeuren er ondertussen aan de voet van de berg hele andere dingen. In het 
kamp was tijdens de afwezigheid van Mozes een afgodsbeeld gefabriceerd, het gouden kalf. 
Als Mozes dit te horen krijgt, haast hij zich naar beneden. Exodus 32 beschrijft wat er dan 
gebeurt: 

‘Dichter bij het kamp gekomen, zag hij het stierenbeeld en het gedans. 
Woedend smeet hij de platen aan de voet van de berg aan stukken. 
Hij greep het stierenbeeld, gooide het in het vuur en verpulverde het.’ 

Dit zijn niet de onhandige bewegingen van een kind, dit is de heftige boosheid van de leider, 
Mozes, die intens teleurgesteld is. En daar liggen ze dan: de twee platen, de band tussen 
God en zijn volk, in duizend stukken. De gemeenzaamheid van God en het volk is 
omgeslagen in schaamte en eenzaamheid. 
 
[ DIA ] Hoewel het woord eenzaamheid in deze hoofdstukken nergens wordt genoemd, 
ademt alles bittere afzondering. Die nood wordt verwoord in de vraag of God nog mee zal 
trekken of niet. Zal Gods hand loslaten wat Hij begonnen is, of niet? Daarbij speelt het woord 
‘onhandelbaar’ een centrale rol. Meerdere keren wordt het zeer nadrukkelijk genoemd, 
zoals in het begin van dit hoofdstuk (vers 1 t/m 3): 

‘Ga naar het land waarvan ik Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd  
dat Ik het aan hun nakomelingen zou geven,  
maar Ik trek niet met jullie mee,  



want jullie zijn een onhandelbaar volk.’ 
Laat Gods hand dit onhandelbare volk los? Hoe kenmerkend is dat woord ‘onhandelbaar’: als 
jij onhandelbaar bent, dan sta je apart. Wie onhandelbaar is, moet het voortaan zelf maar 
uitzoeken, zelfs God gaat niet mee. En onhandelbare mensen hebben dat ook nog eens aan 
zichzelf te danken, eigen schuld dikke bult, dan had je je maar moeten gedragen. Punt uit, 
zou je denken. Toch is het de moeite waard om nog eens naar dat woord ‘onhandelbaar’ te 
kijken, eigenlijk staat er ‘een volk stijf van nek’. Dat klinkt als ‘halsstarrig’, een halsstarrig 
volk. En in het Nederlands denk je dan aan eigenzinnigheid of onwilligheid, toch, aldus de 
rabbijnen, zien wij in dat woord ‘stijf van nek’ ook een andere laag. Stijf van nek, daar zit ook 
iets in van ‘volhardend zijn’. Natuurlijk, volharden in het kwaad is fout en zondig, maar 
volharden kan ook betekenen dat je volhardend bent in het goede. ‘Stijf van nek zijn’ is niet 
het probleem, maar de vraag is waar die ‘stijfheid’ op gericht is. Immers, zo zeiden die 
rabbijnen, aan Mozes kun je ontdekken wat het wil zeggen: volhardend ten goede zijn. En 
daarbij wezen ze op de volharding van Mozes omdat hij vasthoudt aan God. Mozes blijft 
volhardend vragen om vergiffenis, hij blijft volhardend verwachten dat de God van Israël 
mee zal gaan, zo had hij het van God geleerd. Ook dat, aldus de rabbijnen, is stijfnekkigheid. 
 
[ DIA ] En inderdaad, zeer intens wijst Mozes op de belofte hem gedaan. Dat laat hij niet los, 
zelfs niet terwijl de scherven aan zijn voeten liggen, hoor maar: 

‘U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, 
maar U hebt mij niet laten weten wie U met mij mee zult sturen,  
terwijl U toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. 
Dan leer ik U kennen en weet ik zeker dat U mij goedgezind bent.”’ 

Mozes bijt zich vast in Gods goedgezindheid, hij doet een beroep op God tegen God. Dat 
woord ‘goedgezind zijn’ gaat niet over zo maar aardig zijn, het woord dat hier wordt gebruikt 
is het woord ‘genade’. Mozes vraagt om Gods genade. Vers 36: 

‘Hoe zou moeten blijken dat U mij goedgezind (genadig) bent, mij en ook uw volk 
tenzij U met ons meegaat?’ 

Hier is Mozes bij uitstek de voorbode van de Messias, de pleiter op grond van Gods eigen 
woorden om Gods genade te verkrijgen: ‘Heer, U bent meer dan de scherven van ons leven, 
U bent ons goedgezind, genadig.’ Mozes kent die genadige God, hij weet dat je op die 
genade kunt bouwen en dan kan het niet zijn dat God niet meegaat, dus houdt hij vol. 
Genade is voor Mozes een bede om recht, geen willekeurig recht, maar het hoogste recht. 
Daar waar de zondaar volstrekt misgetast heeft, waar hij of zij alles verkeerd gedaan heeft, 
daar is een beroep op genade van levensbelang. Dat hoogste recht komt in werking als alle 
andere middelen uitgeput zijn, wanneer een mens of een volk met de rug tegen de muur 
staat. Dat is wat Mozes doet:  

‘Heer, als U niet meegaat, laat ons dan niet vertrekken.’ 
En dan zegt de Heer tegen Mozes (Naardense vertaling): 

‘Dit woord dat je hebt gesproken zal ik doen;  
want je hebt genade gevonden in mijn ogen, ik ken je bij name.’ 

Oftewel: Ik ben je genadig want jij bent speciaal voor mij. Gods diepste wezen komt in 
beweging, de beweging van de barmhartigheid. Nog even terug naar dat jongetje van die 
gebroken glasplaat. Als die vader zijn zoontje ziet bij die scherven, en toch niet boos wordt, 
dan is dat genade. Natuurlijk kun je zeggen: die vader is niet zo moeilijk. Maar een angstig 
kind heeft meer nodig dan niet moeilijk doen. Het gaat erom dat die vader ook bij schade en 
vernieling, de relatie bevestigt terwijl hij acht geeft op wat er gebeurd is. Niet alles wat een 



kind doet is wel prima, dan zou je als vader of moeder onverschillig zijn. In de diepte gaat het 
er om dat zelfs door de breuken van het leven heen, de relatie in stand blijft. Dat is de 
beweging die een vader vader maakt. Dat is ook wat God doet: Zijn liefde is groter dan onze 
tekorten. 
 
[ DIA ] En terwijl wij hier over nadenken, lijkt Mozes een vreemde wending te maken als hij 
zegt: ‘Laat mij toch uw majesteit zien.’ Dat klinkt bijna bizar, ik wil Uw majesteit zien, Uw 
kabod, Uw heerlijkheid. Wat vraagt Mozes hier eigenlijk? Bedoelt hij te zeggen: Ik wil U 
ervaren? Voor onze tijd is ervaring van groot belang, als je iets ervaart dan is het waar. Tot 
die tijd weet je het eigenlijk niet werkelijk en ben je onzeker. Jammer genoeg blijven velen 
met een soort knagend gevoel zitten als het over God gaat. Heb je ooit iets van God ervaren, 
dat lijkt alleen weggelegd te zijn voor de groten in Gods koninkrijk? Iemand zei, nadenkend 
over deze dingen: ‘veel mensen kennen God vooral uit de kinderbijbel.’ De kinderbijbel is 
natuurlijk een groot goed, maar, zo bedoelde hij, het kan ook een belemmering worden. 
‘Want’, zei hij, ‘in sommige kinderbijbels krijg je sterk het idee dat God vooral verschijnt aan 
de zogenaamde bijbelheiligen, grote mannen en vrouwen die ver gevorderd zijn in het 
geloof.’ Oftewel: God ervaren gaat op voor bijzondere mensen, voor bijbelheiligen, maar 
niet voor gewone mensen. Ergens wordt het wel heel vaak op die manier beleefd. Maar dat 
is niet wat dit gedeelte zegt. 
 
[ DIA ] Nog even terug naar Mozes, in welke situatie verkeerde hij? Het volk had misgetast 
en hij Mozes was voor hen in het krijt getreden. Dat is bijzonder, maar ook heel kwetsbaar, 
want hoe kan iemand dat volhouden? Hoe weet Mozes dat wat hij bidt goed is? Ook Mozes 
heeft geen overzichtelijk spoorboekje. Het zou zo maar kunnen zijn dat Mozes voelt wat Elia 
later ook voelde en verwoordde: ‘Ik alleen ben overgebleven’. Elke bidder kent dat gevoel, je 
bidt, je bent met God verbonden, maar er is tegelijkertijd ook vaak dat gevoel van 
eenzaamheid en twijfel, houdt God vast wat Hij begonnen is? Dan roept Mozes de bidder en 
pleiter voor anderen naar God: ‘Laat mij Uw majesteit zien.’ Zonder dat kan het niet. En God 
brengt Mozes naar een grot. Een grot is een verstopplek, een vluchtplek, weg van alles en 
iedereen, maar niet van God. En daar openbaart God Zijn Naam, Hij openbaart zichzelf. Niet 
dat de ontmoeting met God alles duidelijk en overzichtelijk maakt, zo gaat het niet. Wie kan 
het kruis van Golgotha tot in de diepte verstaan? God toont zichzelf in Zijn barmhartigheid:  

‘Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, 
en Ik ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn.’ 

Ook al heeft een mens absoluut misgetast, God kijkt niet naar de zonde, maar naar de 
zondaar, dat is Zijn Naam. God laat niet los wat Hij begonnen is, Hij houdt vast, in Christus 
hebben we het dieper dan diep ontvangen. Hoe je dat weet en ervaart? Is dat bewijsbaar? 
Bewijzen in de simpele zin van het woord zijn oppervlakkig en van een mindere orde, zelfs 
ons gevoel is niet maatgeven, God is maatgevend, Hijzelf is de bron. God is groter, 
liefdevoller, trouwer, dan wij ooit kunnen bedenken. Daarom kunnen wij Gods aangezicht 
niet zien, wij hebben God niet in de vingers. Gods liefde is dieper, groter, breder dan ons 
denken. Onder onze zonde en pijn is Gods liefde vasthoudend, stijf van nek, maar dan stijf 
van nek in Christus. Als dit in je leven ontmoet, dan word je stil, hoe is het mogelijk dat Gods 
hand mij omsluit, dat Gods barmhartigheid mij vernieuwt? Je hebt de gemeente en de 
liederen van de gemeente nodig om dat dieper dan diep te leren beseffen: 

Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 



De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 


