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- Muziek 

- Welkom en mededelingen 

- Stilte 

- Bemoediging 

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

Allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Voorganger:   De Eeuwige zijn met u allen 

Allen:   OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 

- Intochtslied:  lied 275, Heer onze Heer, hoe zijt Gij hier aanwezig   

- Kyriegebed 

- Glorialied:  lied 306, Ere wie ere toekomt 

 

- Verhaal:   Mijn nieuwe naam 

- Lied bij bijbelopening:lied 336,Open ons en raak ons aan 

- Eerste schriftlezing:  Exodus 3:1-15 

- Lied:   Ik zal er zijn, (Sela) LINK 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
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- Tweede schriftlezing:  
Mijn moeder is mijn naam vergeten. 

Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. 

Hoe moet ik mij geborgen weten? 

Noem mij, bevestig mijn bestaan, 

Laat mijn naam zijn als een keten. 

Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 

o, noem mij bij mijn diepste naam. 

Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 
 

Neeltje Maria Min, ‘Voor wie ik liefheb wil ik heten’, 1996 
 

- Lied:    lied 934, Ik ben 
 

Overdenking 
Gemeente van Jezus Messias, 

In nazi-Duitsland nam men eens twintig kinderen bij hun moeder weg. Vlak na de geboorte. Ze kregen 

alles wat hun lichaam nodig had; eten en drinken, warmte, slaap. Maar dat was het dan ook. Elk 

menselijk contact werd hun onthouden. Niemand streelde hen, of wiegde hen in de armen. Na een paar 

weken waren alle kinderen dood.  

Bewijst deze gruwelijke geschiedenis dat een mens het nodig heeft: dat je gekend wordt, dat er iemand is 

die tegen je zegt dat je lief bent, dat zij met je meegaat wat er ook gebeurt? Is dat wat een menselijk 

bestaan de moeite waard maakt: dat jou wiegende armen worden aangeboden? Dat er iemand bij jou is 

en zal zijn? 

Ik zal bij je zijn! Deze woorden van God worden uitgesproken op het moment dat het dieptepunt is 

bereikt. Of, met de woorden van de schrijver, ‘voorbij het steppeland’. Diep in de woestijn, diep in het 

dorre en verdorde bestaan, klinkt de stem van God: Ik zal er zijn. Mozes loopt met zijn ziel onder de arm 

andermans schapen en geiten te hoeden, verdreven van huis en haard. Als een kind zonder liefde van 

een ouder. 

Volgens joodse rabbijnen wordt er bewust een doornstruik genoemd. Een doornstruik stelt niets voor 

onder alle gewassen van de wereld. Daarin lijkt het op het volk Israël: heen en weer geschopt door het 

leven, verworpen. En om het lijden van Gods mensen nog meer te benadrukken heeft de struik doornen. 

Die wijzen op de pijn van dat volk.  

En op deze plaats, bij de doornstruik, stelt Mozes misschien wel de twee grootste vragen die een mens in 

zijn leven kan stellen. Wie ben ik? En… wie ben jij, God? Wie ben ik om de farao te tarten en de uittocht 

van het volk te leiden? En wie ben jij, God, om mij te sturen? 

Het zijn allebei vragen naar identiteit, naar het zijn. Dan is het opvallend dat Mozes bij de tweede vraag 

naar God vraagt naar zijn naam. Hij vraagt het met een omweg. ‘Stel dat ik ga en stel dat de Israëlieten 

vragen naar de naam van die God, wat moet ik dan zeggen’? Maar eigenlijk wil hij het zelf weten. En het 

antwoord van God is even direct als geheimzinnig: ‘Ik ben die er zijn zal.’ De naam van God valt hier 

samen met het Hebreeuwse werkwoord voor ‘zijn’. In onze oude NBG-vertaling werd dit vertaald met ‘Ik 

ben die ik ben’. De naam van God zegt alles over zijn zijn, zijn identiteit. 

Orthodoxe joden spreken deze Hebreeuwse naam niet uit. In de plaats daarvan spreekt men over Adonaj 

wat ‘Mijn Heer’ betekent, of over Hasjem. En dit laatste woord betekent ‘de Naam’. In de geschreven 

tekst staat er JHWH, door niet-orthodoxe joden uitgesproken als JaHWeH. In de Statenvertaling en in de 

NBG-vertaling van 1951 wordt deze naam van God in het Nederlands vertaald met hoofdletters: HEERE. 

Meer dan 6800 keer wordt deze naam in het Eerste Testament genoemd. Maar alleen in dit verhaal van 
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Mozes wordt de naam uitgelegd.  

En God hecht er zoveel belang aan dat hij erbij vermeldt: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik 

worden aangeroepen door alle komende generaties.’ 

Als wij ons voorstellen aan een onbekende, of aan het begin van een bijeenkomst, noemen we ook vaak 

onze naam. Dan zeggen we: ‘Ik ben….’ En dan noem je je naam. Ik doe dat nooit. Ik zeg dan altijd ‘Mijn 

naam is Erik’ of ‘Ik heet Erik’. Omdat ik vind dat ik meer ben dan alleen mijn naam. Terwijl ik toch trots 

op mijn naam ben. Die is me door mijn ouders gegeven en is vernoemd naar mijn opa, mijn vaders 

vader: het Groningse Eedse. Maar mijn identiteit, wie ik ben, valt niet samen met mijn naam alleen.  

Toch kan het noemen van je naam al veel betekenen. We horen dat al in het gedicht van Neeltje Maria 

Min. Je kan je gehoord en gezien voelen als iemand je bij je naam noemt. Je naam kan deel uitmaken 

van een keten van familie en vrienden; je hoort je geschiedenis doorklinken in die naam. In het gedicht 

wekt het genoemd worden bij je naam zelfs geborgenheid op. ‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten.’ 

In het roepingsverhaal van Mozes zegt Gods naam alles over zijn identiteit, over wie hij is en wil zijn. Het 

is die naam die we aan het begin van elke dienst noemen bij votum en groet: ‘Onze hulp is in de naam 

van de Eeuwige.’ We spreken die naam in ons dagelijks leven uit: in Godsnaam, zeggen we dan.  

Je zou kunnen zeggen dat God zich in het bijbelverhaal er nogal van afmaakt. Alsof hij een flauw 

woordgrapje maakt. Ik ben. Zo bijzonder is dat op het eerste gehoor niet.  

 

Een joodse uitleg van dit verhaal wijst op het aantal keren dat God zegt: ‘Ik ben’. Drie keer. ‘IK BEN die IK 

BEN’. ‘IK BEN heeft mij naar u toe gestuurd.’ In onze nieuwe vertaling valt dit wat weg, maar het staat 

er: drie keer IK BEN. De joodse uitleg zegt dat dit staat voor het verleden, het heden en de toekomst. God 

was, is en zal zijn. De naam van God is dus van eeuwigheidswaarde. Het zegt alles en voor altijd. Dat hij 

is.  

Maar worden we hiermee niet met een kluitje in het riet gestuurd? Wat hebben we er nu aan te horen 

dat God is? OK, God bestaat. De Langestraat en De Flint bestaan ook.  

Maar het IK-BEN-antwoord van God zegt niets over dat hij bestaat en daarmee klaar. Het zegt wel alles 

over zijn aanwezigheid. En dat is verder, meer dan bestaan. God bestaat niet. Hij is aanwezig. Dat is 

intiemer, dichter bij ons, meer op ons leven betrokken. Wat heb je aan een God die alleen bestaat? Het 

gaat erom dat hij aanwezig is.  

Volgens mij vertelt het verhaal van Mozes twee dingen over de aanwezigheid van God.  

Bewogen en bewegen.  

 

Eerst bewogen. Dat God is, betekent dat de Israëlieten naar een ‘mooi en uitgestrekt land’ gebracht 

zullen worden, een ‘land dat overvloeit van melk en honing’. Daar zal geen lijden en onderdrukking 

meer zijn. God zelf zal daar aanwezig zijn. Gods naam spreekt van bewogen zijn. Ik zal bij je zijn. In de 

woestijn, onderweg. Die woorden kunnen ontzettend intiem en troostvol worden ervaren. Als antigif 

tegen eenzaamheid. Als een ervaring van gedragen zijn, van verbinding, in een tijd van isolement, van 

sociale afstand tot anderen, van zorgen om besmetting en immuniteit. 

In dit intieme verhaal over melk en honing licht een bijzondere kant van de naam op: jouw toekomst, 

jouw leven is geborgen en gedragen. Zijn naam is een pleidooi voor bewogen zijn. Ieder mens mag een 

mens zijn om wie gegeven wordt. Die bewogenheid verdient en mag ervaren.  

 

En dan bewegen. Mozes wordt gestuurd om een einde te maken aan de slavernij van Israël. Bevrijding 

moet in beweging gezet worden. Er moet iets nieuws beginnen. In Gods naam gaat er iets veranderen. 

Gods naam is Pasen, is bevrijding uit een doods leven, uit onderdrukking en angst.  

God heeft een revolutionaire naam. 
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De naam van God wordt in het verhaal van Mozes aan de bevrijding uit Egypte verbonden. We 

herkennen de naam van God nadrukkelijk ook in de verhalen over Jezus. En dat is misschien nog wel het 

meest wezenlijke van de naam van God: die naam moet gestalte krijgen. Gods naam moet gebeuren! Op 

aarde. In Egypte. Gods naam moet een gezicht, moet handen en voeten krijgen in het leven van mensen. 

Zonder de ervaring van bevrijding uit dat slavenland wordt de Godsnaam geen eer gedaan.  

Gods naam mag niet ijdel gebruikt worden. Pas in een leven waar geborgenheid wordt ervaren en wordt 

gegeven, wordt Gods naam zichtbaar. Pas als je leven van bevrijding en beweging spreekt, leef je in 

Godsnaam. De naam van God is geen woord, hij is een ervaring. Misschien is het daarom ook beter om 

zijn naam niet uit te spreken; die naam moet gedaan en ervaren worden.  

 

In hun boek ‘Het goede leven en de vrije markt’ uit 2018 spreken de filosofen Verbrugge, Buijs en Van 

Baardewijk over de zogenoemde ‘zinervaring’ van mensen. Een herkenbaar begrip voor alle mensen, ook 

als je minder of niet vertrouwd bent het gebruik van de naam ‘God’. Voor de drie filosofen is een 

zinervaring ‘het bezielende besef dat er iets is wat ons draagt, motiveert en overeind houdt bij tegenslag, 

iets wat krachtiger is en hoogstaander dan genot.’ Ze noemen twee kanten van een ervaring van zin in 

ons leven. Twee kanten die ik ‘bewogenheid’ en ‘beweging’ heb genoemd. Volgens hen hebben wij 

allemaal een verlangen naar geborgenheid en bescherming, én het verlangen naar uitdaging en 

richting. Voor hen komen deze verlangens samen in het woord ‘bezieling’: ‘je voelt je door iets 

geïnspireerd, gedragen, gestimuleerd, uitgedaagd, iets waarvoor je je bed uitkomt, dat je wilt realiseren, 

maar dat jou ook kracht geeft.’ Die bezieling, zo schrijven zij, dient zich met name aan in grenssituaties, 

in situaties van grote keuzes en grenzen aan leven en samenleven. In een tijd als deze tijd, een situatie 

van het ‘nieuwe normaal’. Wat bezielt jou dan? Waardoor, door wie, voel jij je gedragen en wat zet jou in 

beweging?  

 

In de bijbel wordt de naam van God aan die bezieling verbonden. Aan bewogenheid om ons bestaan. 

Aan beweging op weg naar iets nieuws. 

Dan bestaat God niet. Hij is aanwezig.  

Zo zal hij altijd zijn. 

Amen. 

 

- Lied:    ‘Jij zonder naam’ (Aan jou dit lied, 66) 
- 1. Jij zonder naam en vast adres 

geen antwoord op ons vragen. 

Je leest ons zelfs niet eens de les 

en niemand hoort jou klagen. 

 

2. Maar liefde zou jouw woning zijn, 

een huis van puur genade. 

Met goed voor kwaad, geluk na pijn 

zou jij ons overladen. 

 

3. Mocht iets daarvan de waarheid zijn, 

ze zien op deze aarde. 

Dat sterk voor zwak en groot voor klein 

geen zorg en moeite spaarde. 

 

4. Wordt deze wereld ooit jouw huis, 

klopt ooit jouw hart in allen 

en weten wij ons daarin thuis, 

zul jij ons nooit ontvallen? 

 

5. En nu dit lied ten einde gaat, 

wacht ons opnieuw de stilte. 

Ben jij daar ‘Die-met-ons-gaat’, 

voorbij aan dood en kilte? 
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- Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

- Alternatieve Collecte onder orgelspel 

Diaconie:  Kamp Amersfoort 

Kerk:  kosten predikantsplaatsen 

 

 

 

 

 

 

Slotlied:    lied 426, God zal je behoeden 

 
- Zegen, met gezongen amen 

U kunt uw gave overmaken naar de Diaconie van de Protestantse 

Gemeente Amersfoort, IBAN NL72 SNSB 0937 0141 09, ovv het 

collectedoel en de wijkgemeente waar u bent ingeschreven. 
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