
Verkondiging 

Gemeente van Christus, lieve mensen,  
 
I. 
Het waait op berg Nebo in Jordanië. Ik zit met opgetrokken benen op een stenen rand, 
luister naar de wind die warm is en vreemd. Kan niet ver kijken: het is mistig in het dal. Niets 
te zien van het beloofde prachtige uitzicht, niets van Jericho, laat staan van Jeruzalem. Het 
beloofde land dat daar aan de overkant moet liggen, is aan het oog ontrokken.  
 
Dat heeft ook wel wat, vind ik. Hoe vaak is het beloofde land in ons eigen leven niet 
verborgen? We weten dat het er moet zijn, Godzelf heeft het ons beloofd, maar waar is het?  
Ja, het gaat in het bijbelverhaal natuurlijk heel concreet om het land Palestina, het huidige 
Israel: God is er alles aan gelegen zijn volk een eigen plaats op aarde te geven waar het leven 
goed is. Maar dat beloofde land huist ook in het hart van elk mens: het is de vrijplaats voor 
het samenzijn van God en mens. Als God ons in de hartsverbinding-met-hem bevrijdt van 
onszelf, van ons eigen vaak zo verwarde en morrende ‘ik’, dan gaat het in ons stromen, waar 
we ons ook bevinden, dan lopen we over van melk en honing… dan mogen we stralen we als 
Mozes voor Gods aangezicht. Vrede… De vrede van God die het verstand te boven gaat… .  
 
 
II. 
Vandaag is het 3 mei. Morgen Dodenherdenking, overmorgen Bevrijdingsdag, 75 jaar kwam 
er een einde aan een verschrikkelijke oorlog en werd het hier vrede (al is die vrede in het 
mensenhart vaak ver te zoeken). Geweld blijft er genoeg, in het groot en in het klein en 
oorlog is er op zoveel andere plekken in de wereld, maar wij leven al 75 jaar in vrede… 
Alleen de oudsten onder ons kunnen zich nog goed herinneren hoe het was, de 
bommenwerpers, de vlammen, de angst, de honger, de Jodenvervolging, de Arbeitseinsatz – 
en soms geldt: hoe ouder des te sterker komt die tijd terug in het bewustzijn, beelden 
haarscherp op het netvlies gebrand. Wij zijn eraan gewend, maar eigenlijk is het ongelofelijk 
dat zo heel veel mensen in ons land nooit oorlog gekend hebben, al drie generaties lang. We 
doen vaak alsof dat maar gewoon is – jonge mensen weten niet beter of zo is het - maar dat 
is het helemaal niet als je de geschiedenis van de mens nog zo eens naloopt. 
  
En nu leven we in corona-tijd en op een bepaalde manier is dat aan het fenomeen ‘oorlog’ te 
relateren. Een onbekende vijand die zomaar, ongezien en ongeweten, kan toeslaan en 
dodelijke slachtoffers maakt, een hele bevolking, ja, mensen over de hele wereld in de greep 
van de angst houdt. En net als in oorlogstijd breekt naast de angst ook de creativiteit door, 
bedenken mensen van alles om het leven draaglijk te maken, te houden, ja om dat leven te 
vieren. Je niet door de dood, door de slavernij die een virus ons oplegt eronder te laten 
krijgen. Waar doet ons dat aan denken?  
 
 
III.  
Ja, niet voor niets dat ik voor vandaag me tot Mozes wilde wenden.  
Staat hij niet aan het begin van de lange weg die God, de Onnoembare Aanwezige -  IK-Ben-
Die-IK-Ben - met mensen wil gaan? De God die verlangt naar vrije mensen met wie hij een 
verbond kan sluiten? Die er alles voor over heeft dat wij mensen ons op aarde bewegen als 



de vrije wezens die hij naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen? Die zelf in zijn zoon aan 
ons, mensen, gestorven is – alles, alles, opdat wij maar uit eigen vrije wil terugkomen naar 
het oorspronkelijk licht waarin hij ons tot leven heeft gewekt, waartoe hij ons, weerbarstig 
en vruchtbaar stuk klei in zijn hand, beademd heeft? 
 
Dat grote verhaal van Mozes.  
Hoe de Onnoembare acht slaat op de jammerklacht van de tot slaaf geworden Israëlieten en 
afdaalt, Mozes roept… Wat daaruit voortvloeit... Bevrijdingsdag was het toen hij definitief de 
macht van farao brak, het volk vrije doortocht verleende door de zee. 
 
Maar vrijheid is ook verschrikkelijk. Niets meer om op terug te vallen: je moet het zelf doen, 
nieuwe ongekende paden betreden. De grote teleurstelling: ze hadden niet geweten dat 
niets meer bij het oude kon blijven. Ook degenen die ze dachten te zijn moesten worden die 
ze ten diepste waren: bondgenoten van die Ene, de Onnoembare, Hij-die-is-die-Hij-is, de 
Aanwezige. Daarvoor waren veertig barre jaren in de woestijn nodig.  
 
Herken je dat? Leven we nu, in corona-tijd, als het ware in de woestijn vol verlangen naar, 
zeg maar, ‘de vleespotten van Egypte’? Worden we nu beproefd om straks beter te weten 
waar het in het leven om gaat? Groeit in ons in deze tijd van afgedwongen isolement het 
verlangen naar, zeg maar, ‘het beloofde land’, naar een waarachtig leven met God? 
 
O, die dag dat de groene vlakte van Jericho met z’n dadelpalmen weer voor hen lag. Toen 
was het opnieuw Bevrijdingsdag. Het volk mocht het land van melk en honing 
binnentrekken. Onder leiding van Jozua, Mozes bleef achter op de berg. 
 
 
IV.  
Mozes bleef achter op de berg Nebo. Verkeerde daar met God. Keek uit op het eindeloos 
vergezicht van het beloofde land. Dit, dit was het land waar de mensen, die hij veertig jaar 
lang had geleid, in vrijheid met God zouden kunnen leven.  
En God zei: ‘ik laat je het land zien, maar je zult er niet zelf in binnengaan’.  
 
Waarom was dat? Mozes die zoveel te stellen had gehad met z’n mensen, en dan zijn ze er, 
en dan gaat hij, na al die jaren, het beloofde land niet binnen?  
 
God had hem dat al aangezegd, daar bij de rots in Meriba toen het volk voor de zoveelste 
keer tegen hem opdrong, boos, wanhopig: water wilden ze hebben, water, water in die 
vreselijke woestijn die zo droog was, zo hard, zo vol stof – ach de herinnering aan Egypte, 
dat lieflijke groene land waar de Nijl alles vruchtbaar maakt – God droeg hem op ten 
overstaan van het volk tot de rots te spreken, maar Mozes was misschien te snel, te boos, te 
moe, sprak niet, maar sloeg, sloeg de rots… Ja, het water stroomde… Maar niet zoals God 
bedoeld had, levenswater, door het woord tot aanschijn geroepen. En die daad van Mozes 
had, je zou zeggen, als karmische consequentie dat hij het beloofde land niet zou 
binnengaan. Waarom was dat? Mocht hij er niet binnengaan? Of… of hoefde hij dat niet?  
 
Wij hebben er door de eeuwen heen van gemaakt dat Mozes voor straf  het Beloofde Land 
niet mocht binnengaan. Zo zijn wij, mensen, zulke angstige wezens die Gods onmetelijke 



liefde helemaal niet aandurven. Liever maken wij allerlei regels, doen we uitspraken die we 
God dan in de mond leggen en aan de hand daarvan staan we vaak maar al te snel met ons 
oordeel klaar, veroordelen elkaar. Dat geeft ons houvast, is zichtbaar, tastbaar - heel wat 
beter dan die vreemde, ongrijpbare God-van-liefde te volgen. Dus denken wij al eeuwen-en 
eeuwenlang in termen van fout en straf, van straf op de zonde, van mis-daad en 
boetedoening. God heeft het gewèten, en hoe, stierf als mens op aarde in zijn zoon.  
 
Maar legt God het Mozes bij wijze van straf op dat hij op de berg Nebo wel mag zien, maar 
daarna moet sterven? Mozes, zijn meest toegewijde dienaar, de enige mens met wie hij 
spreken kan van aangezicht tot aangezicht?  
Het staat nergens. Er staat alleen ‘je zult niet binnengaan…’ 
En er staat dit:  Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de HEER zo 
vertrouwelijk omging. 
 
 
V. 
Ik zit op de stenen muur, op berg Nebo, aan de grens naar het beloofde land, zie de mist 
hangen, luister naar de wind om me heen die warm is en vreemd. Doe m’n ogen dicht. 
Adem, adem… Gods ruach om me heen: adem, geest en wind ineen.  
Ineens word ik heel duizelig, grijp me vast aan een steen, ben een fractie van een seconde 
helemaal weg.   
Dan… waait de wind dóór me heen, vervult me met onuitsprekelijke blijdschap.   
 
Alsof ik erbij mag zijn, bij God en Mozes.  
Onnoemelijk licht.  
En zo vreugdevol.  
 
De vreugde van God om Mozes, zijn dienaar, mens naar zijn hart, onbeschrijfelijk.  
 
Samen kijken ze uit over het beloofde land. Je zult er niet binnengaan, zegt God.  
Maar dat is ook nergens meer voor nodig, Mozes ìs al in het beloofde land: hij is in God 
thuisgekomen. opperste vrijheid.   
En God drukt hem aan zijn hart, kust hem, laat Mozes dan voor het laatst vrij uitademen, in 
hem, in Godzelf, die de Adem zelf is… 
 
En dan begraaft God hem. En niemand weet waar zijn graf is.  
 
 
VI. 
En niemand weet waar zijn graf is.  
Is er iets mooiers denkbaar?  
Niemand kan van Mozes’ graf een pelgrimsplaats maken. Waar we hem zouden willen 
lostrekken uit Gods bevrijdende kracht en hem menselijk, al te menselijk zullen gaan 
vereren.  
  
Lieve mensen, we staan hier vanmorgen met z’n drieën in een lege kerk, een beetje als in 
een leeg graf. Maar die leegte is schijn. We zijn onzichtbaar met elkaar verbonden. En niet 



alleen de mensen van het Open Pastoraat. Nee, ook Mozes is onder ons. En Jezus. Zoveel 
Groten. Zoveel engelen ook. Zoveel mensen, ook zij die gestorven zijn, maar leven in ons 
hart. Ons hart dat rechtstreeks verbonden is met de Adem van God.    
 
 
VII.  
Corona is een ziekte die met onze ademhaling is verbonden.  
Dat we mogen leren te leven ‘op de adem van zijn stem’, God in te ademen en in hem uit te 
ademen.  
Dan zijn we vrij, dan zijn we waarachtig vrij, wat er ook gebeurt. Want geborgen in de Adem 
van God. Hij die ons kust als we op aarde geboren worden, hij die ons kust als we deze aarde 
verlaten.  
 

Geprezen zij God, Adem en Aanwezigheid in ons en om ons heen. 
 

Amen. 


