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De lezingen: 
 
Exodus 16, 28 -17, 7: 
In hst 16 gaat het nog om wat het volk moet leren voor de toekomst uit het manna. Het moet bewaard worden 
om aan toekomstige generaties te kunnen tonen. Herdenken is de sleutel naar de identiteit. In hst 17 krijgt 
Mozes harde verwijten te horen omdat er geen water is. De agressie neemt vormen aan die Mozes voor zijn 
eigen leven doen vrezen. Uiteindelijk wordt het probleem door de Eeuwige opgelost: Mozes slaat met zijn staf 
op de rots en er komt water uit. De plaats waar dit allemaal gebeurt heet aan het begin van het stuk Refidim 
maar aan het eind Massa en Meriba - toetsoord en twistplaats, zo zou je kunnen vertalen. De vraag waar het 
allemaal om te doen was staat pas  aan het eind: Is de Heer nu in ons midden of niet? 
 
Johannes 21, 1-14: 

De verschijning van de Opgestane bij het meer van Tiberias. Ook hier weer het zoeken en tasten bij de 
leerlingen: is het nou Jezus of is hij het niet? De vele vissen die zij vangen nadat ze het advies van Jezus 
opvolgen. En het vuurtje op het strand met vis en brood. Het is - denk aan de Emmaüsgangers - vaak 
bij een maaltijd waar mensen de nabijheid van Jezus ontdekken. 
 

 
Bedenken 
 

Is de Heer nu in ons midden of niet? Het is 
een vraag die in beide lezingen speelt. Maar de sfeer 
is heel anders. Bij Johannes is het tastend proberen 
te herkennen. In Exodus is het een vraag die harde 
verwijten richting Mozes genereert. Maar in beide 
lezingen wordt duidelijk: ervaring van Gods 
nabijheid kun je niet afdwingen. Alleen ontdekken. 
Je kunt je er wel voor openen of afsluiten. 

In 17,2 staat een woord dat ronduit "ruzie" 
betekent. De NBV vertaalt met "verwijten". Het gaat 
er hard aan toe. Ook Mozes reageert fel. Er is een 
midrasj die hierop voortborduurt en ook God 
verwijtend laat reageren naar Mozes: "waarom 
praat je op deze manier?". Sfeer om te snijden. 

Is de Heer nu in ons midden of niet? 
Misschien stellen we die vraag vooral in de 

woestijn. Als de dingen tegenzitten. Veel dorst, 
water schaars. Maar een god die enkel aan onze 
behoeften voldoet noemt de Bijbel altijd een afgod. 

Is Hij bij ons of niet?  
Dat klinkt als: als er water zou zijn, als het 

probleem opgelost zou zijn, zouden we geloven dat 
hij er is. Maar zitten we zo echt in elkaar? De Ene is 
anders: hij heft de woestijn niet op maar gaat er 
met je doorheen.  

Massa en Meriba is "toetsoord en 
twistplaats" De Naardense Bijbel vertaalt met: 
"Beproeving en Bekvechterij". 

Behalve Massa en Meriba is de naam Horeb 
hier van belang. Die klinkt altijd naar Godservaring. 
Alle Horeb-verhalen klinken in die naam mee: God 
die zich openbaart aan Elia, de gave van de 10 
woorden, Mozes bij de doornstruik – de naam  
Horeb betekent altijd iets van: "Ik zal er zijn". 

Uit een rots komt nooit water. Wil dit 
verhaal zeggen: heb oog voor het onverwachte? Als 
het kerkdienst was zou ik Lied 608 laten zingen: 
"...de rotsen gaan open, het water zal tintelen, 
stromen, ... dorstigen komen en drinken..." 

Ja, in de paarse tijd - bezinningstijd - 
overviel ons het virus. De spannende vraag is 
misschien wel: kunnen we nu ook al wat met de 
kleur wit, feestkleur, Pasen, hoop, toekomst? Gaan 
we letten op de positieve signalen tijdens de 
corona-crisis? Hulp, meeleven, spontane acties van 
verbondenheid? Zijn ze voor ons tekens van hoop? 

Massa en Meriba. Het staat voor verwijten, 
harde woorden, God op de proef stellen. - Hoe komt 
het, dat bij mensen de remmen wegvallen? Het is 
gewoon een koppig en eigenwijs volk, zegt psalm 
78, een van de psalmen die terugkijken naar de 
gebeurtenissen in de woestijn. 

Maar ik denk dat ook iets anders speelt: als 
je fel bent, ben je vaak op zoek naar een anker, naar 
houvast. Is hij in ons midden of niet? 

Wat houdt je in leven in moeilijke tijden? 
Waar kun je moed uit putten? Wat is je krachtbron? 
Kun je Hem zien? Ontdekken? 

De weg naar het land van belofte vind je 
altijd alleen maar via de weg van vertrouwen, niet 
langs de weg van de opgeloste problemen. 

Een leerschool voor het volk van God. Voor 
ons ook wel misschien... 
 
 

Bezinnen 
  

Merk je aan jezelf dat je eerder boos wordt? 
Of niet veel kan hebben? Zijn je reacties naar 
andere mensen irritanter of verwarrender dan 



anders? Volgens onderzoeken is dat wat de manier 
van leven in deze crisis met ons doet, het is dus niet 
raar. Misschien lijken we in de coronacrisis allemaal 
wel wat op dat volk in de woestijn. Snel boos en 
verwijtend naar anderen, misschien ook naar de 
leiders (Mozes, Mark Rutte, Hugo de Jong...). Het is 
wijs om dat te onderkennen en het jezelf (en 
anderen) niet al te kwalijk te nemen. De crisis doet 
wat met ieder van ons. 

Wat kun je doen om je ziel in evenwicht te 
houden? Coronanieuws doseren? Strenge 
dagindeling? Een goed boek lezen? Mediteren?  

Evenwicht vinden zonder controle te 
hebben over de gebeurtenissen - dat is altijd al de 
oefenplaats van Godsvertrouwen geweest. 

In het verhaal lijkt het enige dat God zijn 
mensen aanreikt om het evenwicht te kunnen 
bewaren te zijn: de rustdag. Een dag waarop je 
jezelf toestaat om afstand te nemen van de 
bestaanszorgen... 

 
 

Bidden 
 

God, ik kom vandaag tot u met de zorgen die ik 
heb. Met de onrust van binnen, met de 
onzekerheid. Met de dingen waar ik me geen 
raad mee weet. Alles wat er gebeurt vertelt me 
hoe kwetsbaar ik ben, 
hoe gauw ik uit mijn doen ben, 
hoe snel van mijn stuk gebracht, 
hoe snel aan het eind van mijn latijn. 
 
Help ons allen door deze crisis heen, God, 
behoed ons en bewaar ons, 

omgeef ons met uw liefde en ontferming, 
geef ons geduld en veel vertrouwen. 
 
Ik bid u voor... 
... wie er ziek zijn geworden en wie op sterven 
liggen ... 
... wie er bang zijn om besmet te worden en 
verlamd zijn door de angst ... 
... wie eenzaam zijn omdat zij geen bezoek 
mogen ontvangen of contacten moeten mijden 
... 
... wie met zieken omgaan en hen helpen 
ondanks het gevaar besmet te raken ... 
... wie verantwoordelijk zijn, wie beleid moeten 
maken, richting moeten wijzen ... 
... wie hun inkomsten zien derven en niet weten 
hoe lang ... 
... voor ... ... ... ... ... ... ... 
 
Alles ligt stil, geef, God, dat de lockdown mij 
niet hindert maar helpt 
om rust te vinden, 
en om te ontdekken wie ik ben en  
waar het op aankomt in het leven. 
Help mij, God, dat ik mijn ogen open houd 
en kan ontdekken voor wie ik iets kan 
betekenen. 
Hoop en liefde wil ik uitstralen, 
ook als mijn geduld op is  
en ik angstig word vanwege het virus. 
Leer mij putten uit uw barmhartigheid 
en vriendelijk zijn. 
 
Onze Vader... 

 


