
zondag 17 november 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Exodus 3, 1-15 
 

Exodus 3, 1-15 
1  Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische 
priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de 
Horeb, de berg van God. 
2  Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik 
opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 
3  Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens 
van dichtbij bekijken. 
4  Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! 
Mozes!’ ‘Ik luister, ‘antwoordde Mozes. 
5  ‘Kom niet dichterbij, ‘waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond 
waarop je staat, is heilig. 
6  Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ 
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 
7  De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun 
jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 
8  Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om 
hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van 
melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, 
Chiwwieten en Jebusieten. 
9  De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed 
de Egyptenaren hen onderdrukken. 
10  Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte 
wegleiden.’ 
11  Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou 
leiden?’ 
12  God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: 
als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’ 
13  Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun 
voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik 
dan zeggen?’ 
14  Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK 
ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 
15  Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw 
voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft 
gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle 
komende generaties.’” 
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lezing nieuwe testament (lector) Lucas 20, 27-40 
 



Lucas 20, 27-38 (40) 
27  Enkele Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en 
vroegen hem: 
28  ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd man sterft 
zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en 
nakomelingen verwekken voor zijn broer. 
29  Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos; 
30  daarna trouwde de tweede broer met de vrouw 
31  en vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos 
toen ze stierven. 
32  Ten slotte stierf ook de vrouw. 
33  Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd 
geweest.’ 
34  Jezus zei tegen hen: ‘De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, 
35  maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de 
opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. 
36  Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God 
omdat ze deel hebben aan de opstanding. 
37  Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst 
over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van 
Isaak en de God van Jakob. 
38  Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven.’ 
39  Enkele schriftgeleerden zeiden: ‘Meester, wat u zegt is juist.’ 
40  En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. 
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column 
 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---Sadduceeën--- 

 

Je moet appels niet met peren vergelijken,  

zeggen we weleens tegen elkaar  

als twee dingen op elkaar lijken  

maar eigenlijk heel verschillend zijn.  

 

Dat is wat Jezus hier ook zegt, maar dan  

met veel meer nadruk dan wij dat meestal doen.  

 

Hij zegt het tegen de Sadduceeën, schrijft Lukas,  

het is een van de weinige keren  

dat Lukas de Sadduceeën ter sprake brengt.  



 

Misschien toch eerst even kijken: Wie waren de Sadduceeën? 

 

Dat waren in de tijd van Jezus vaak invloedrijke mensen  

die afstamden van een priestergeslacht,  

van de stam Zadok (vandaar de naam).  

Zij zaten vaak in de regering, maar zij onderhielden  

ook goede relaties met de romeinen.  

In tegenstelling tot de farizeeërs, de vroomheidsexperts,  

waren zij de rationalisten.  

Ze moesten niet veel hebben van dingen die je niet kon zien.  

Vandaag zouden wij ze vrijzinnig noemen,  

ze geloofden niet in engelen en demonen,  

maar legden alle nadruk  

op de verantwoordelijkheid aan deze kant  

van het bestaan.  

Misschien, dacht ik op een onbewaakt moment,  

zouden ze hier bij ons best wel thuis voelen, 

want bij ons zijn er ook veel technische mensen  

en rationeel denkenden,  

die niet zo gauw warm worden van  

ongrijpbare religieuze beelden.  

De Sadduceeën accepteerden alleen de tora als gezaghebbend,  

profeten en geschriften vonden zij niet belangrijk,  

en de traditievorming van na de ballingschap  

wezen zij af.  

En daarmee ook het geloof in eeuwigheid  

of opstanding. Na het aardse leven is het uit. 

Zij waren kritisch over volksvroomheid,  

en met de persoonlijke verborgen omgang met God,  

het gebedsleven, konden ze niet zo veel.  

 

... 

 

De casus die ze aan Jezus voorleggen  

is zo absurd dat al snel duidelijk is:  

ze willen Jezus uit de tent lokken.  

Terwijl zij zelf iets als opstanding afwijzen stellen ze een vraag  

die uitgaat van geloof in de opstanding. 

Dat is niet ingegeven door wat zij geloven over opstanding  

maar door wat zij veronderstellen dat Jezus gelooft over opstanding. 

 

Dat met de opstanding, het leven na dit leven, Jezus,  

dat kan toch helemaal niet?  

 

Ze spreken Jezus als rabbi aan, dus het is niet vernederend of zo,  

ze accepteren hem wel als gesprekspartner.  



 

Het is meer dat ze zeggen: kom nou, je weet toch ook wel,  

dat is verzonnen, hoe goed bedoeld ook.  

Kan toch niet?  

 

Voordat we nu allemaal eensgezind aan de kant van Jezus gaan staan,  

laten we even kijken naar onszelf.  

 

Binnen onze logica past ook geen opstaan uit de dood.  

Laten we wel zijn.  

 

De Sadduceeër is niet alleen een figuur in de tijd van Jezus,  

hij zit ook in ons.  

Zodra je je iets voorstelt van leven aan de andere kant van het bestaan  

loop je gauw vast.  

 

Al die mensen, waar moeten die dan blijven?  

Die vrouw met de zeven mannen, ja.  

Of stel je een huis voor dat er 300 jaar heeft gestaan  

en ineens willen allen die daar  

ooit hebben gewoond er weer in.  

 

Als je redeneert langs de lijnen van de logica  

ben je snel uitgepraat.  

De houding van de Sadduceeën is velen van ons niet vreemd,  

durf ik te zeggen.  

 

---Jezus--- 

 

U begrijpt inmiddels dat het kerkelijk jaar langzaam ten einde loopt.  

U merkt het aan het feit dat dit thema – eeuwigheid – aan de orde is. 

 

De lezingen kijken richting levensoogst en eeuwigheid.  

 

Vorige zondag, Willibrordzondag, hebt u,  

als u hier was, dezelfde evangelielezing gehoord.  

 

Dat is omdat de roosters niet altijd synchroon lopen  

tussen rkk en RvK.  

We hebben dat bij de voorbereiding zo gelaten  

omdat vorige zondag de blikrichting  

van de evangelielezing nog anders was:  

naar de geloofsgetuigen.  

nu gaat het om Jezus die een uitspraak doet 

over eeuwigheid. 

 



In de groep waar we de teksten hebben besproken,  

hadden we ook nog wel wat onoplosbare vragen.  

 

Eeuwig leven aan de andere kant van het bestaan?  

Hoe moet je je dat voorstellen?  

En zouden mensen elkaar daar kunnen herkennen,  

zoals velen zeggen?  

Of moet je je eerder iets overweldigends voorstellen  

waardoor je je met álle mensen evenzeer  

en even diep verbonden voelt?  

 

Mensen zullen zijn als engelen? Wat moet je je er bij voorstellen?  

Engelen komen in de bijbel altijd voor  

waar hemel en aarde elkaar raken.  

De wereld van God en de wereld van de mensen.  

 

Jezus gaat op de vragen van de Sadduceeën in.  

Wat hij zegt is eigenlijk dat je niet één lijn moet trekken  

van dit leven naar het leven bij God.  

 

De wereld van God ligt niet in het verlengde  

van het bestaan dat wij kennen.  

Het is geen extensie bij dit leven.  

 

Jezus vraagt van zijn gesprekspartners om hun  

persoonlijke instincten en hun rationaliseringen  

te wantrouwen.  

Ze hebben, zo zegt hij, té concrete voorstellingen van de Eeuwige.  

 

Het komende is op geen enkele manier  

uit het bestaande af te leiden.  

Het is niet een stuk van hetzelfde  

dat we niet kunnen zien.  

Het is totaal anders, we kunnen dat niet kennen.  

 

 

---Jezus exegeet--- 

 

De Sadduceeën argumenteren met het leviraatshuwelijk:  

als er geen kinderen waren  

en de echtgenoot overleed  

dan moest de broer van de overledene  

bij de weduwe voor nageslacht zorgen.  

En dan is in theorie zo'n geval voorstelbaar: zeven mannen.  

 

 



Maar Jezus zegt: leven bij God is anders.  

Er is geen sterven meer.  

Dus ook geen noodzaak om  

voor gestorven echtgenotes  

kinderen te verwekken.  

Je hebt geen nageslacht meer nodig.  

 

Jezus onderstreept wat hij zegt met schriftuitleg.  

Hij heeft het over Mozes bij de brandende doornstruik.  

Daar heeft, zegt hij, God zich voorgesteld  

als God van de aartsvaders,  

en hij is een God van levenden.  

Dus bij hem leven de aartsvaders.  

 

Naar huidig begrip van schriftuitleg belast Jezus  

dat Schriftwoord daarmee wel erg zwaar.  

En: God is met levenden bezig, niet met doden  

- dat lijkt ook iets anders te zeggen  

dan waar Jezus het voor gebruikt.  

Jezus hoort in de zelfintroductie van God meer  

dan huidige schriftuitleg er in ziet.  

 

Hij had wel sterkere teksten kunnen gebruiken, zou je zeggen.  

Uit Daniel of uit het boek Job.  

 

Maar dat doet hij niet. Heel subtiel blijft hij bij de geschriften  

die zijn tegenstanders als gezaghebbend zien.  

Dat levert hem in vers 39 ook het compliment  

van de Schriftgeleerden op,  

en dat komt niet zo vaak voor.  

 

Je kunt Jezus niet verwijten dat hij niet zorgvuldig te werk gaat.  

Dat doen de Sadduceeën wel, zegt Jezus eigenlijk.  

Het is erg onzorgvuldig om van dit leven  

te concluderen naar de andere kant.  

Ga niet te beperkt denken over de Eeuwige.  

 

 

---Heilige Grond--- 

 

Maar misschien schuilt er niet alleen een Sadduceeër,  

maar ook een leerling van Jezus in ons.  

 

Jezus nodigde de mensen uit om zijn voorbeeld te volgen:  

te leven vanuit vertrouwen op de Vader  

in de hemel.  



En dat ook vol te houden als de weg niet zichtbaar was  

en ook toen hij over een grens heen moest  

waar hij niet overheen kon kijken.  

 

 

Doe als Mozes, hoor ik Jezus zeggen.  

Vertrouw op de Eeuwige die de Naam heeft: ik zal er zijn.  

En ga dan een manier van leven vinden,  

die uit vertrouwen gevoed wordt.  

 

Mozes zou ook niets gehad hebben  

aan een of andere stellingname  

in een theoretische kwestie: kan het wel of kan het niet?  

 

Mozes had het besef op Heilige Grond te staan.  

De werkelijkheid van de hemel die een plek zoekt  

daar waar jij bent.  

Een werkelijkheid die groter is dan jij en waarvan je geen idee hebt  

hoe die er uit ziet.  

Maar die nu, op dit moment, de inspiratie vormt  

voor hoe je leven kunt.  

 

Mozes werd uit balans gebracht door die ervaring met de Eeuwige.  

En hij ging zijn weg, gesteund door  

wat hij had gehoord,  

ook al had hij niet meer tot zijn beschikking  

dan een belofte: ik zal er zijn.  

 

 

De kracht van God wil ons raken in ons leven,  

voorbij onze beperkende gebruiken,  

gewoontes en voorstellingen.  

 

Wil ons uitdagen om op te staan uit wat ons gevangen houdt  

en wat we denken nodig te hebben.  

 

Zoals Mozes uit balans werd gebracht door de ontmoeting  

met de Eeuwige en hij daardoor juist  

zijn weg kon vinden,  

zo kunnen wij ons misschien ook beter afvragen:  

Heilige Grond - wat is dat voor ons?  

 

 

 

Ze durfden hem niets meer te vragen, staat er,  

na dat compliment van de Schriftgeleerden.  

 



Dat kan betekenen dat zij monddood gemaakt zijn,  

en zin argumenten overtuigend vonden.  

 

Maar het zou ook kunnen dat zij, afgezien van argumenten,  

iets van "dat andere" gemerkt hebben,  

dat met Jezus meekomt.  

 

Het besef dat de hemel de aarde raakt,  

de eeuwige God even in je leven lijkt te zijn,  

want in hem is die goede, grote kracht aanwezig,  

zodat je in de buurt van Jezus op de een of andere manier  

toch "op heilige grond" staat.  

En merkt dat er iets is van: ik zal er zijn. 

 

... 

 

Waarom, zo kun je je scherpzinnig afvragen,  

wordt er in beide teksten bij elk van de aartsvaders  

God weer opnieuw genoemd?  

Dus waarom niet: de God van Abraham, Isaak en Jakob,  

maar steeds weer: de God van..., de God van...? 

 

Dat is, zo zeggen de joodse uitleggers,  

omdat ieder van hen,  

maar ook Mozes en het volk,  

wij allemaal, u en ik,  

steeds weer zelf ja moeten zeggen tegen deze God  

en het vertrouwen met hem wagen.  

 

Ik zal er zijn, dat is zijn naam en belofte,  

maar toekomst kunnen wij niet zien  

en toch moeten we iets zeggen over vertrouwen... 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 
 
stilte 
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