
Fonteinkerk, 22 september 2019 
Lezingen: Exodus 32:7-14 en Leviticus 26:12-13 
 
Als “Young Elderly Person” zit ik natuurlijk weleens te mijmeren over het verleden. Tussen 
haakjes: weten jullie wat dat is, een Young Elderly Person? Een “Jong, Oudachtig Persoon”, 
zo moet ik mijzelf als oude van dagen tegenwoordig noemen. Mijn krant wil dat zo. Het wekt 
op mij de indruk dat bejaarde mensen vandaag de dag uit alle macht moeten ontkennen dat ze 
bejaard geworden zijn. Dus even opnieuw: als bejaarde predikant zit ik natuurlijk weleens te 
mijmeren over het verleden. En dan komen er zo nu en dan gênante herinneringen langs: 
dingen waar ik mij voor schaam. Een vervelende herinnering is: het verhaal van de ongehoor-
zame monnik. Dat verhaal heb ik als jonge predikant in Drenthe een keer verteld in een preek.  
 
Het verhaal gaat als volgt: in een klooster was een monnik herhaaldelijk ongehoorzaam aan 
zijn abt. Op een dag had de abt er genoeg van, en liet in de kloostertuin een kuil graven van 
ruim twee meter diep. In die kuil werd de ongehoorzame monnik neergelaten. De abt gaf aan 
de andere monniken het bevel om de kuil dicht te scheppen. Toen de monnik tot aan zijn 
middel in het zand stond, vroeg de abt: “En? Ben je al dood?” De monnik zei: “Nee!” en liet 
daarmee horen dat hij niet van plan was om te buigen voor het gezag van de abt. Het scheppen 
ging door, totdat de monnik tot aan zijn kin in het zand stond. “Ben je nu dood?” vroeg de abt.  
Nu besefte de monnik dat hij het spel ging verliezen, en hij zei: “Ja, nu ben ik dood.” Daar-
mee gaf hij zijn verzet op. Hij werd weer uitgegraven en was voortaan een gehoorzaam mens. 
 
Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik dit verhaal een goed voorbeeld vond van de ver-
houding tussen God en mens. Wij moeten sterven, wij moeten onze wensen en wil volledig 
ondergeschikt maken aan de wil van God. Pas dan kunnen wij goede, gehoorzame christenen 
zijn. Dat meende ik echt! Wat een vreselijk verhaal, en wat een verschrikkelijk godsbeeld! 
Maar het past wel in een traditie. Wij hebben als christenen altijd ons best gedaan om God in 
ons denken en geloven af te beelden als zo groot mogelijk, en de mens als zo klein mogelijk. 
In het Christendom overheerste altijd het beeld van een hoogverheven, almachtige God, naast 
Wie de mens weinig méér dan een miezerig wormpje was. De mens was een zondaar, een 
smekeling, een bedelaar om genade. Tegenover God was de mens een zwak en onmondig 
schepsel. 
 
Pas door het lezen van Joodse verhalen kreeg ik een andere blik op God. In een oud Joods 
verhaal zijn drie rabbijnen met elkaar in debat, over een moeilijk onderwerp. Ze slagen er niet 
in elkaar te overtuigen. Dan klinkt er opeens een stem uit de hemel: “Luister naar de eerste 
rabbi; hij heeft gelijk!” Maar de tweede en derde rabbi zijn door dit hemelse optreden niet van 
hun stuk gebracht. Met Bijbelteksten en argumenten blijven zij zeggen dat het standpunt van 
hun collega niet kan kloppen. Dan klinkt er zacht gelach vanuit de hemel, en de stem zegt: 
“Mijn kinderen hebben Mij overwonnen, mijn kinderen hebben Mij overwonnen.”  
 
Het verhaal van Mozes die God tegenspreekt komt hierbij dicht in de buurt. In Exodus 32 is 
het volk aan het dansen rond het gouden kalf. “Houd Mij niet tegen,” zegt God dan tegen 
Mozes, “mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal Ik een groot volk laten 
voortkomen.” Mozes wil daar niets van weten: “Wilt U dan uw eigen volk, waar U zoveel 
moeite voor heeft gedaan, vernietigen? Wilt U dat de Egyptenaren U uitlachen? Wilt U uw 
belofte aan Abraham, Izaäk en Jakob niet meer nakomen? U moet ervan afzien, van dit 
onzalige plan.” En dan volgt er: “Toen zag de Heer ervan af…” In de NBG-vertaling stond 
hier: “En de Heer kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen 
aandoen.” Mozes wint dus de discussie. God laat zich ter verantwoording roepen, en laat zich 



door de argumenten van Mozes overtuigen om met een andere blik naar de situatie te kijken.  
Er spreekt gelijkwaardigheid, nabijheid, zelfs vriendschap uit dit verhaal.  
 
Er staat méér van zulke verhalen in de Bijbel: Abraham die het tegenover God opneemt voor 
Sodom en Gomorra, Hizkia die zich niet neerlegt bij het naderende einde van zijn leven, Job 
die in zijn ellende God openlijk aanklaagt, de Psalmdichters die in krasse bewoordingen God 
ter verantwoording roepen, - je vindt in de Bijbel maar weinig voorbeelden van mensen die 
zich berustend schikken in hun lot. Ze klagen, ze schreeuwen en ze komen in opstand, en ze 
vinden nog gehoor bij God ook! 
 
In het NT staat Jezus duidelijk in déze Joodse traditie. Ook Hij laat zich aanspreken en over-
tuigen, zoals in het verhaal van de Kanaänitische vrouw en haar zieke dochter. En Hij noemt 
zijn leerlingen “vrienden” in plaats van “slaven”. Geloven in Hem heeft blijkbaar niets te 
maken met onderwerping en blinde gehoorzaamheid, maar alles met partnerschap en vriend-
schap. Wat zou dat voor ons kunnen betekenen? 
 
In de eerste plaats dit: een mens heeft het recht om God tegen te spreken! Bij God hoef je niet 
zwijgend en sidderend op je knieën te vallen; je mag fier rechtop blijven staan, en je mag voor 
je mening op blijven komen. Is dat niet kenmerkend voor een gezonde relatie? In ieder gezin 
roept een zoon of dochter weleens: “Papa, mama, je begrijpt er niets van! Ik ben het absoluut 
niet eens met wat je zegt!” Stiekem zijn we als ouders dan trots op ons kind, want je moet er 
toch niet aan denken dat een kind alleen maar slaafs en blindelings zou gehoorzamen! Ik denk 
dat ook God achteraf trots is geweest op Mozes: “Goed zo, Mozes! Jij durft voor je mening 
uit te komen, jij durft ergens voor te stáán.”  
 
In de tweede plaats: vanuit dit optreden van Mozes kunnen we met een kritische, frisse blik 
naar andere verhalen kijken. In Genesis 22 krijgt Abraham van God de opdracht om zijn zoon 
te gaan offeren. Als ik dat verhaal als kind hoorde, werd ik altijd boos op Abraham. Welke 
vader doet nou zoiets? Waarom gaat Abraham zo slaafs op weg, waarom protesteert hij niet? 
Even los van de theologische uitleg van het verhaal, - Abraham laat hier iets wezenlijks 
liggen: hij had het als vader veel krachtiger voor zijn zoon moeten opnemen! 
 
Of het verhaal van Noach: God besluit de gehele aarde onder water te laten lopen, en Noach 
gaat daar zomaar mee akkoord…? Waarom geen protest, waarom niet de vraag of dit ook 
anders opgelost kan worden? In Exodus 32, aan het einde van het hoofdstuk, is Mozes 
opnieuw met God in gesprek. Mozes erkent dat het volk met het gouden kalf een zware zonde 
heeft begaan. Hij zegt dan: “Schenk toch vergeving voor die zonde. Wilt U dat niet, schrap 
mij dan maar uit het boek dat U geschreven hebt…” Een prachtige messiaanse houding: straf 
mij dan maar, als U dan het volk maar laat leven. Bij Noach vinden we helemaal niets van 
deze grootsheid: Noach gaat slaafs en blindelings akkoord. 
 
Stel nu eens dat er een Laatste Oordeel is. Stel nu eens dat jij wordt uitgekozen om door de 
gouden poort naar binnen te gaan. Maar aan een van jouw geliefden (een broer, een goede 
vriend, een kind…) wordt de toegang ontzegd! Wat doet je? Ik denk toch echt dat Mozes zou 
zeggen: “Dan sta je op, en je verheft je stem. Je laat dit niet gebeuren! Je praat en je smeekt en 
je argumenteert net zolang totdat God zich gewonnen geeft. Dat is je plicht, als mens!”  
 
In de derde plaats: het verhaal van Mozes wijst ons op het grote belang van het gesprek. Pas 
in en door een gesprek komt de echte waarheid boven tafel. Práát met elkaar, over de wezen-



lijke dingen van het leven, over wat we moeten denken en doen. De waarheid ligt niet vast, 
zelfs niet als er een stem uit de hemel klinkt. Ook hier kunnen we leren van de Joodse traditie. 
Terwijl christenen altijd geprobeerd hebben de waarheid voor eeuwig in formules vast te 
leggen, beseften de Joden dat waarheid in elke nieuwe situatie opnieuw ontdekt en toegepast 
moet worden. Bijbeluitleggingen en levenswijsheden van beroemde rabbijnen werden 
zorgvuldig opgetekend en gerespecteerd, maar konden altijd door nieuwe inzichten worden 
genuanceerd of tegengesproken. Zo probeerde men, in gesprek met de voorouders en met 
elkaar, te ontdekken waar het in de bijbel en in het leven wérkelijk om gaat. En ik denk dat we 
het als christenen nog steeds moeten leren: dat open gesprek, vanuit eerbied voor de traditie 
én voor de dag van vandaag, vanuit respect voor ons eigen standpunt én dat van anderen. 
Maar laten we het wel áángaan, dat gesprek; het is voor de kerk van levensbelang. 
In Leviticus 26 legt Mozes de bedoeling van God, van het geloof, van het leven uit: God heeft 
ons uit de slavernij bevrijd, opdat wij “met opgeheven hoofd” zouden kunnen rondlopen. Het 
is dus de bedoeling dat mensen leven in vrijheid en ruimte, in kracht en zelfbewustheid. God 
vráágt niet om mensen die klein, schuldig, aangepast en gebogen door het leven gaan. Dus 
laten we de uitdaging maar eens aangaan: in het leven staan, tegenover en naast elkaar staan, 
tegenover God staan, met opgeheven hoofd! 


