
zondag 15 maart 2020 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Exodus 6,2-9.28-7,7 

Exodus 6,2-9.28-7,7 

2  God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 
3  Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar 

mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 
4  Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij 

als vreemdeling hebben gewoond. 
5  Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de 

Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 
6  Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de 

Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan 
bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar 
straffen. 

7  Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat 
ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren 
is opgelegd. 

8  Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob 
beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’ 

9  Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, 
moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid. 

(...) 
28  Toen de HEER zich in Egypte tot Mozes richtte, 
29  zei hij: ‘Ik ben de HEER. Alles wat ik tegen je zeg, moet je overbrengen aan de farao, 

de koning van Egypte.’ 
30  Mozes antwoordde: ‘Ik kom zo moeilijk uit mijn woorden, de farao zal niet naar me 

luisteren.’ 
1  Maar de HEER zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jij als een god voor de farao staat, en je 

broer Aäron zal je profeet zijn. 
2  Jij moet Aäron alles zeggen wat ik je opdraag, en hij moet het woord voeren en de 

farao vragen de Israëlieten uit zijn land te laten vertrekken. 
3  Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert, en ik zal in Egypte veel tekenen 

en wonderen verrichten. 
4  Ook dan zal de farao niet naar jullie luisteren. Daarom zal ik de Egyptenaren mijn 

macht laten voelen en hen zwaar straffen, en ik zal mijn volk, de Israëlieten, in 
groepen geordend uit Egypte leiden. 

5  De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik mij tegen hen keer en de 
Israëlieten bij hen weg leid.’ 

6  Mozes en Aäron deden alles wat de HEER hun opdroeg. 
7  Mozes was tachtig jaar en Aäron drieëntachtig toen zij zich tot de farao richtten. 
 
lied Liedboek 103 a, 1.2.   Loof nu, mijn ziel, de Here... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 4, 5-29.40-42 



Johannes 4, 5-42 

5  Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan 
zijn zoon Jozef gegeven had, 

6  waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het 
was rond het middaguur. 

7  Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij 
wat te drinken.’ 

8  Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 
9  De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers 

een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 
10  Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water 

vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 
11  ‘Maar heer, ‘zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep-waar wilt u dan 

levend water vandaan halen? 
12  U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er 

zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 
13  ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, ‘zei Jezus, 
14  ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water 

dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven 
geeft.’ 

15  ‘Geef mij dat water, heer, ‘zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik 
ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 

16  Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ 
17  ‘Ik heb geen man, ‘zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, ‘zei 

Jezus, 
18  ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is 

waar.’ 
19  Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 
20  Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de 

plek is waar God vereerd moet worden.’ 
21  ‘Geloof me, ‘zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem 

de Vader zullen aanbidden. 
22  Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers 

van de Joden. 
23  Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem 

aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 
24  want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’ 
25  De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), 

‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 
26  Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, die met u spreekt.’ 
27  Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij 

met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of 
‘Waarom spreekt u met haar?’ 

28  De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 
29  ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ 
(...) 
40  Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee 

dagen. 
41  Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; 



42  ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we 
hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’ 
 
lied  Liedboek 653, 1.3.7.  U kennen, uit en tot u leven... 
 
uitleg bij de bloemschikking 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

Begin van de week, toen we nog bij Oecumenisch Bijbellezen over de teksten 

spraken was het nog gewoon om met een groep bij elkaar te zijn. 

Nee, geen handen schudden – we deden er nog wat lacherig over. 

 

Het is bizar met wat voor vaart richtlijnen door de werkelijkheid worden 

ingehaald.  

 

Het was ook zeer de vraag of deze dienst door zou gaan, 

en het is ook allesbehalve zeker voor komende week, 

 

Misschien lukt het ons 

om toch even  

voor een kort moment 

te kijken naar wat we lazen. 

 

Het gaat over de naam van God. 

 

Namen hebben in de bijbel nog wat meer inhoud dan bij ons. 

Onze namen zeggen niet echt hoe iemand is. 

In de bijbel is dat anders: je naam, dat is hoe je bent, 

hoe je in het leven staat. 

Jakob wordt Israel,  

Saulus wordt Paulus,  

Simon wordt Petrus 

- de oude naam past niet meer. 

 

De naam is in de bijbel datgene wat aanduidt:  

zo ben je, 

zo leef je,  

zo sta je in het leven,  

dit is je taak onder de mensen. 

 

En nu kiest God een andere naam ! 

 



Hij wil met een andere naam genoemd worden,  

hij wil ook dat zijn naam andere gevoelens oproept, 

zo laat hij de mensen weten via Mozes. 

 

Mozes zelf kent hem al met de nieuwe naam sinds het braambos. 

 

Nu moet hij tegen de mensen zeggen  

dat God een nieuwe naam heeft. 

 

En dat betekent dus:  

een andere kant aan God is belangrijk 

er is iets veranderd in hoe hij gezien wil worden. 

 

Hij had de naam El Sjaddai 

en dat betekent ongeveer: de machtige / verhevene 

En nu wil hij genoemd worden  Jhwh  

degene die er bij is, die er zal zijn. 

 

En die nieuwe naam komt in het stuk  

dat we gelezen hebben 

ook meteen zes keer voor. 

 

Niet dat hij machtig en verheven is  

staat op de voorgrond,  

maar dat hij er bij is bij de mensen. 

 

Hij wil niet gezien worden als degene die alles bestuurt,  

die door macht wordt gekend, 

die maakt dat Israël een geknecht slavenvolk is,  

die maakt dat er een virus is,  

hij wil gezien worden als degene die bij de mensen is.  

 

Niet om zijn macht te laten gelden maar 

om te steunen, te dragen, te helpen. 

 

 

Daar is ontferming in te bespeuren,  

meeleven. 

God heeft zich laten raken  

door wat de mensen meemaken. 

In de nieuwe naam hoor je,  

zo is de bedoeling,  

iets van de hartslag van God. 

 

Maar: de mensen kennen God niet... 

wat ze kennen is slavernij:  

stenen, stenen en nog eens stenen... 



 

En staan ook niet open voor wat Mozes zeggen wil. 

 

Elke gedachte aan hoop,  

perspectief, toekomst,  

- is verpletterd door de harde werkelijkheid,  

er is geen aanknopingspunt voor vertrouwen. 

 

De boodschap komt niet aan: 

- niet bij de farao 

- niet bij het volk:  

zij hoorden het niet vanwege moedeloosheid,  

murw geworden 

 fysiek, psychisch en spiritueel...!!! 

 

 

Misschien valt het ons ook zwaar  

om in tijden waar Corona alles stil legt 

een hoopvolle gedachte te vatten. 

 

Vanwege de onrust, de vragen,  

de bezorgdheid over hoe dat verder gaat. 

 

Zo zijn we: 

Als je ziek bent, is je geloof ook een beetje ziek. 

Als je vol vragen zit, zit je dichter bij twijfel dan geloof. 

Als je bang bent, wordt je geloof ook angstig. 

Als je de nabijheid van God het meest nodig hebt  

is het vaak het moeilijkst om daar in te geloven. 

 

Het volk is te verzwakt om een God toe te laten, 

Farao is te verhard om een god toe te laten. 

 

---- 

 

Ja, en Mozes komt niet uit zijn woorden. 

Er staat iets van onbesneden lippen.  

Sommige vertalingen hebben het over stotteren. 

 

Ja, wie zou niet gaan stotteren  

als je iets van hoop en bevrijding moet vertellen  

tegen een slavenvolk  

terwijl er niets is dat daar op duidt?  

Je krijgt de woorden niet uit je mond. 

De gebeurtenissen knijpen je keel dicht. 

 

Bij Corona voel ik het ook een beetje zo... 



 

 

Misschien heeft Mozes wel gevoeld 

dat zijn spraakvermogen  

het probleem niet is. 

Het is dat het zo moeilijk te geloven is.  

 

Je spreekt over de goede God.  

Maar alles wordt moeilijker.  

En dat moet de weg naar de bevrijding zijn? 

 

Misschien dat daarom de schrijver heel voorzichtig en verborgen  

tekens van hoop in de tekst zet:  

Mozes was 80 jaar.  

Hij zal uiteindelijk 120 worden: drie maal 40.  

 

In de bijbel is 40 jaar één generatie.  

Mozes kent dan drie generaties:  

verleden, heden, toekomst...  

Dus hij staat nu aan de grens van heden naar toekomst,  

 

In de 40 dagen naar Pasen  

dagen we elkaar uit om dat te geloven 

wat moeilijk te geloven is: 

Barmhartigheid en ontferming trekt aan het langste eind.  

Ook in tijden van tegenslag en dreiging 

en als de weg om te gaan moeilijk wordt. 

 

Geloven is niet bij voorbaat een succesverhaal.  

Het gaat met vallen en opstaan. 

En met veel tegenwind.  

Van binnen en van buiten. 

 

Maar wij kennen de naam van God. 

Hij zal er bij zijn. 

Geen dag van ons leven is zonder hem. 

 

We weten bij welke bron 

wij het water moeten putten. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
 
lied Liedboek 942   Ik sta voor u in leegte en gemis... 



 
 


