
Overweging stille Zaterdag 11 april 2020 
Mensen van de weg op de avond voor Pasen. 
 
Meditatie: Vrijheid  
Mensen van de weg, lieve luisteraars 
In veel kerken worden er op deze avonden, wel 10 lezingen gelezen, afgewisseld met 
liederen en rituelen, een meditatie wordt niet gehouden. Die lezingen beginnen dan met 
Genesis, gevolgd door 2 lezingen uit Exodus, een paar psalmen en profeten. Al die lezingen 
maken duidelijk dat het Christusgebeuren met Pasen eigenlijk niets nieuws is; het is de 
exodus, de uittocht uit chaos, en beklemming door de diepten van angst en dood heen. En 
die doortocht en uittocht worden in al die verhalen telkens in een ander licht getoond. Het 
zijn alle kernachtige, inhoudrijke, zeer krachtige teksten, die een nauwe samenhang met 
elkaar vertonen, die elkaar uitleggen en versterken. Eén thema is steeds aan de orde: God 
bevrijdt mensen tot nieuw leven. Dit moet met grote kracht uitgesproken, uitgezongen, 
uitgespeeld, gevierd worden. Vandaar de vele rituelen in deze dienst. Kerkvader Augustinus 
noemde de stille zaterdag dan ook de moeder van alle vieringen. 
Vanavond wil ik het licht laten vallen op het bevrijdingsverhaal uit Exodus 
 
Egypte en Israël twee volken staan tegenover elkaar. Het Hebreeuwse woord voor Egypte is 
Mietsra’iem. Het komt van tsar, wat nauw betekent. Het is het land van de benauwdheid, de 
engte, de onvrijheid. Egypte staat voor wat je gevangen houdt, bekneld en knecht. 
We moeten het verstaan als niet twee volken waar een historisch verifieerbare gebeurtenis 
heeft plaatsgevonden, want dan komen we er niet.  
Maar we kunnen het verstaan als twee levenswijzen die tegenover elkaar staan. Twee 
werelden die elkaar niet verdragen en elkaar uitsluiten.  
Farao heeft zijn slaven moeten laten vertrekken. Maar na dat hij de laatste plaag, de dood 
van de eerstgeboren zonen, dus ook die van hem, te boven was gekomen realiseerde hij zich, 
dat deze maatregel toch wel te ver ging, zoveel arbeidskrachten die hij moest missen, zoveel 
economisch verlies. Nee hij ging er met zijn leger achteraan.  
Het volk van Israël denkt veilig te zijn, maar bemerken dat ze in de val zitten, voor hen de 
zee en achter hen  Egypte. Het volk raakt in paniek en geven Mozes de schuld, waren wij niet 
beter af in Egypte.  
Het is een herkenbare reflex. Je wilt geloven in een nieuw begin en je neemt je voor het 
oude achter je te laten. Maar er hoeft soms maar weinig te gebeuren of je valt weer terug in 
oud denken, oude patronen en oud gedrag.  
 
Geen mens, gemeente, vindt  zomaar, zijn bestemming, zijn bevrijding.  
Dat weet wie terugkijkt op zijn leven vaak maar al te goed. Er zitten soms vreemde kronkels 
in onze levensweg, die is zelden een ongebroken rechte lijn. En we maken heel wat 
omwegen door verkeerde keuzes, door een liefde die geen toekomst had, door een 
onverwerkt verleden dat je handelen bepaalde, tot je eindelijk ontdekte waar je eigenlijk 
mee bezig was... en het is werkelijk een zegen als je de ogen daarvoor opengaan, want dan is 
er kans dat je alsnog verder komt, dat je aan je leven nog een andere wending kunt geven, 
dat je alsnog wordt die je kunt zijn en ten diepste blijkt te zijn. Maar het kan een pijnlijke 
weg zijn, als door diep water, door hoge golven, heen, en je denkt: hoe kom ik hier dóór? 
Maar het bleek de pijn van een nieuwe geboorte...  
Zo zijn hoop ik de weeën van de coronacrisis ook de voorbode van een geboorte. 



We leren dat we ons niet kunnen vasthouden aan het oude. 
Wij leven in een wereld, waarin de oude antwoorden het niet meer doen, maar de nieuwe 
hebben we nog niet gevonden of we durven er nog niet op te vertrouwen.  
Wij geven nog het oude antwoord op een nieuwe situatie.  
Wij willen onze kwetsbare mensen beschermen tegen het virus, maar tegelijk ook onze 
economie.  
We willen én het bedrijfsleven én de werkgelegenheid omhoog brengen, en tegelijk het 
milieu, onze grondstoffen, de lucht, ontzien.  
We willen én vluchtelingen opvangen én ze niet in Europa toelaten. 
We willen én voor iedere geloofsgemeenschap een eigen kerkgebouw, én bezuinigen. 
We willen én een predikant die past in de gemeente én dat hij of zij ook nog een kritisch 
tegenover kan zijn. 
Maar hoe moet dat samengaan?  
Dan moet het allemaal niet een béétje anders, dat vraagt om een heel nieuw en anders 
dénken, om een ander omgaan met elkaar als volken, burgers  als religies als gemeenten. 
Dat vraagt om niet minder dan een grondige herbezinning op waar wij mee bezig zijn, om 
een diepgaan zelfonderzoek, om een soort nieuwe gebóórte. En wie zou in zo’n 
overgangstijd als waarin wij leven, met zoveel wereldomvattende problemen voor zich, als 
een zee zo hoog, niet terugdeinzen, en terugvluchten naar het verleden, dat wel niet goed 
was, maar waar we ons toch veiliger in voelden, dan in die vrijheid met zijn onzekerheden, 
zijn onduidelijke toekomst?  
Zeker, er moeten maatregelen genomen worden, vinden we, maar niet te radicaal, dat 
schaadt allerlei belangen, en weinigen durven maatregelen te nemen voor de langere 
termijn, die worden door de kiezers afgestraft, die roepen: zie je die zee dan niet? 
Soms moet het allemaal nog ernstiger worden, om ons mensen zover te krijgen dat men 
voelt dat het roer echt om moet. En misschien kennen we dat ook in ons eigen leven, dat 
ons soms de moed ontzinkt om het anders te doen, terwijl we weten dat dit toch zal 
moéten. En we vluchten in de verdoving, de slaap, de roes. 
 
Dan gebeurt het mooie Mozes laat zich niet opjutten door deze persoonlijke aanval, maar hij 
stelt zijn vertrouwen op de God die hem al die tijd nabij is gebleven en hij roept het volk op 
niet bang te zijn, standvastig te zijn en te letten (“zien”) op de bevrijding die JHWH zal geven. 
Die verlossing is zeer dichtbij: “vandaag”. De Egyptenaren die men vandaag ziet, zal men niet 
weer zien. 
 
Het vertrouwen wat Mozes uitstraalt wekt in zijn volk de moed om een onmogelijke weg in 
te slaan. De zee in, de chaos in. Zo zijn wij, eigenlijk, de hele wereld , ook een onzekere 
toekomst tegemoet gegaan. We hebben de vertrouwde wereld verlaten om te zorgen dat 
zoveel mogelijk mensen  gezond blijven en goede behandelingen kunnen krijgen. 
Economische recessie, vele werklozen en faillissementen, veel persoonlijk leed , we nemen 
het risico. We stellen ons geloof en vertrouwen op onze leiders, de wetenschap, onze kennis 
en kunde.  
Durven we het ook nog aan om ons vertrouwen op God te stellen? Of is hij buitenspel gezet.? 
Zoals bijvoorbeeld ook een veel gehoorde reactie in vrijzinnige en atheïstische kringen op 
deze en soortgelijke teksten. Want het is blijkbaar God’s plan dat het hele Egyptische leger 
de dood vindt.  



Menigeen heeft door dit soort verhalen een karikatuur van God als krijgsgod gekregen en 
dat geloof vaarwel gezegd. Terecht ook.  
Maar we moeten het anders verstaan. Egypte en Israël het zijn twee levenswijzen. Die Farao 
en zijn leger stáán voor iets: die staan voor al die krachten die ons mensen onze vrijheid 
ontnemen, en ons gevangen houden en in de boeien slaan, welke gestalte, die boeien in een 
mensenleven maar kunnen aannemen. Krachten buiten ons, maar evengoed ín ons. 
Ervaringen die ons hebben vernederd, gekrenkt in onze persoonlijkheid, en we proberen ze 
te verdringen, maar dat lukt niet echt, ze achtervolgen ons tot in onze dromen. En dan wordt 
het zaak ze in de ogen te zien, en ze uit te spreken, met of zonder hulp. Om ze op hun plaats 
te zetten, hun vernietigende kracht te ontnemen, er voorgoed mee af te rekenen. ‘En’, staat 
er dan, ‘de Heer dreef ze regelrecht de golven in.’ En, volgt er dan: ‘niet één van hen bleef in 
leven’.  
En dan wordt dat zinnetje, dat ogenschijnlijk zo gruwelijke zinnetje, onverwacht tot 
evangelie: ‘En niet één van hen’ - niet één van al die dingen waarmee wij misschien al jaren 
rondlopen, en we zouden ze het liefst verzwijgen maar op een gegeven ogenblik gaat het 
niet meer en we gooien het er eindelijk, eindelijk allemaal uit - ‘niet één van hen bleef in 
leven.’  
Zo weet elke vrouw die een kind heeft gekregen: we moeten loslaten door de pijn heen om 
nieuw leven te kunnen schenken.  
Gemeente, dat wij dan durven opstaan uit al wat ons van binnen gevangen houdt, wat onze 
levensvreugde belemmert, ons de moed tot leven beneemt, om nieuwe openingen in ons 
leven te zoeken. En ons oog gericht houden op wat dit leven en deze wereld van ons vraagt. 
En op weg te gaan, achter die man Mozes aan, en achter de man, die zei: ik ben die weg.  
Amen. 
 
Martine Wassenaar, 11 april 2020 


