
Meditatie avondmaal ochtenddienst 12 JunI 1994 

Schri+tlezing: EXODUS ~. 1-14 
tekst vs. 7a: 'Ik neb ter-,jege gezien de ellen,je van mijn \/olk.. 
dat in Egypte is.' 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus. 

De kerk wordt vaak vergeleken met Israèl. Als we lezen over 
het volk van God en we Dreken 0+ spreken erover, dan vergelij
ken we de weg van Israél vaak me~ de weg van de gemeente. En 
die weg begint dan in de ballingschap, en loopt via de woes
tiJn naar het beloo+de land. 

Nu wij vandaag het brood uit de nemelontvangen en ronddelen, 
8'1 de beket- doo~-geven~ met de wijl~ van het koninkyijk~ nu is 
het moment aangebroken om te v~agen: Waar bevinden wij ons 
eigenlijk~ En als die vergelijking met Gods volk Klopt, bevin
den wij ons dan al in het beloo+de land. of zijn we nog onder
weg In de woestijn? Of moeten wij zelfs denken aan de moge
liJkheid., dat lr~Je nCtçJ ir"! Eçr~/pte zij;-(? 

Er zijn veel bezwaren om de weg van de gemeente met de weg van 
lSr-ael te ver-\~jel ijken. !Î,aar- l?,ten ",je het toch maar- even doen. 
en hopen dat we e~van leren. 

Als WIJ hier brood en wijn aoo~geven. dan zeggen we oaarbij. 
dat het tekenen zijn van het beloofde land. Om dan nu al te 
zeqgan, dat ",.,ta a"3.adlt\leY-k~elijke In het beloo+oe land zijn, d,;:..t 
gaat tever. We zijn er nog niet. Dat zijn we met elkaar wel 
eens. En als Je kIjkt naar de ~eg van Israèl dan is de intocht 
in het beloofde land ook niet zo prettIg: het gaat gepaard met 
hevige strijd, met waoengeweid. en met slacnto~+ers. 

En als ze eenmaal in het beloo+de land zijn. dan denken ze: Nu 
zljn we er~ Maar in olaats daarvan begint een moeizame periode 
van trachten te overleven. en als we enkele eeuwen veroer 
zijn, dan zien we dat IsYa~l weer ve~dFeven is uit het beloo~
de land, en in ballingschap verkeert in Babel. Nee Israèl is 
er nog niet, en wij zijn er ook nog niet. 

Betey IS het mlsschlen om te zeggen: Wij zijn nog onderweg. 
Wij zijn net ~.ls Isyaël nCJg f.Jnoer"V·Jeg in de lAJoestijn. Daar"" in 
het hete zand. daar ontving Gods volk het brood uit de hemel. 
zoals wij vandaag het b~ood uit de hemel ontvangen. Ja wij 
zijn er nog niet. wij zijn nog onoerweg. Als we dus vragen: 
waar bevinden wij ons als gemeente van Christus, dan zeggen 
we: We zijn in de woestijn. maar we zijn onderweg, en we gaan 
in de goede ricntIng, naar het beloo+de lanD. 

Maar. gameente. misschien IS ook dit nog wel te optimIstisch. 
Als wij dan toch onze weg met die van IsYa~l willen x/sr-gelij
ken, moeten wij dan niet evnstig denken aan de mogelIjkheid. 
dat wij nog niet ee0S onde~weg zijn~ maar dat we nog in Egypte 
zijn? Vele dingen om ons heen wijzen daar op: De vleesDotten 
van Egypte staan ook in onze samenleving. De slavernij van 
egypte vinden we tevug in de slavet-nij aan gelo en macht. Het 
aangezicht van de Farao herkennen we wellicht in de macht van 



de oorlogszuchtIger van onze tijd. En zo zijn er vele overeen
komsten. 

Wij zijn er nog niet. en we zijn mIsschIen zel~s nog niet eens 
onderweg. maar we zijn denK ik nog steeds in Egvpte. En laten 
Ir-J e n iet v e t~ 9 e ten, 0 at \A.) e h ier" u i tv," i J e l,oJl 1 ter e c h t zij n 
gekomen. Als we denken aan Jakob en J02e~, die UIt vrije wil 
zich ves~lgden In Egypte, en die het daar goed haDden. Maar 
toen kwam er plotselIng een ~arao. een nieuwe koning over 
Egyp~e, oie Joze~ n1et gekend had. De tIjden verandevden, en 
Israél kwam terecnt onder net juk van ce slavernij. 

GelÎleente, laten we In {Jn~, tlar't ~-(ljKen en onszel-f vv~·sgen: Zijn 
wij misschien blijven steken in Egvpte. zijn wij nog in oe 
slave~-nij'? Laten we ln ons nart kiJken en onszel~ 3~v~agen: 

Zijn WIJ 51aven. en zo ja. IAlaa;-van'-;:' 

Zoals gezegd: Het is gevaarliJ~ om de weg van Israél met de 
weg van de chrIstelIjke gemeente te vergelijken. Waarom? Omdat 
Iswaël uniek isé'"n blij~t In deZe Il'ler-eld. De c/"wiste:lIjke 
gemeente kan nooit de a~~ogantie nebben. dat zij de plaats 
Inneemt van Gaas valk. Wij zijn niet Gods volk, dat IS Israèl. 
Wij zijn wel mensen van God. mensen van Jezus. die met huid en 
haar verbonden zijn me~ Isra~l. Want dat 1S het volk. waarUIt 
Jezus voov~ 1S gekomen. En HIJ is onze grote voorganger. Maar 
wij zijn nIet Israèl. Met Isra~l moeten wij met respect om
gaan, 20.315 je altijd. als hE,t moçlelijf is. met 1'-eSDect omÇlaat 
rnet je otJderlij~: rlLl,i.s~ zo gaan ~JiJ~als tlet rnoqelij~· is" 001 
met ISr'<3.81. 

Maar WIJ moeten nooit de schatten veronachtzamen die wij door 
en via Israèl hebben meegekregen: Oe belo~ten van God. de 
pro~etie~n ovev onze toeKomst van heil en gerechtigheid. Wij 
moeten nooit onaerscnatten. het huis waarUIt wij vOOrtgekomen 
z i] n. 

Zoals Isra~l met de gemeente wordt vergeleven. zo wordt er OOK 
wel een vergelijkIng gemaakt tussen Mozes en Jezus. Beiden 
zijn het Immers grote oevrijaers: belden zijn ze grote voor
gangers, aie de mensen de weg gewezen hebben Door de woestijn. 
En dan Kunnen we OOk begrIjpen, dat de Joden in Mozes ook al 
een aankondiging zien van de MeSSIas. 

f'L3ax 1,'!lJ als chl'-istel1jke Cjemeer:tP. ,"JIj olijven (;)eloven. dat 
Jezus onze Messias is. En soms zeggen we da~ zeeF aarzelend. 
omaat veLe Joden het als een vloek ervaren, maar toch. Wij 
grijpen terug op al dIe betrouwbare getuigen. dIe gesproken 
hebben ove~ net leven en over het we~k van JeZLlS ChYistllS. en 
daar houden WIJ ons aan vast. 

En dan is de volgenoe vraag: Waar trof jezus eigenlIjk de 
mensen aan, toen hij his;- leefoe en we~kte? Waren ze onderweg. 
of waren ze al gearrIveerd. 0+ waren ze misschien ook nog in 
oe slavernij. waren ze ook nog in Egvpte? 

Ik denk dat we a15 gemeente niet een volledig antwooro kunnen 
geven OP deZE v~'-aa9. Oa Vj'-a3Q waa~ ~iJ ons bevinden oaa~-op zal 
ieder- oe~50onlij~ een antwooyd moeten geven~ De een zal 28g



gen: Ik ZIt nog I1lldden in ,je 21ave1'-nlJ. Oe ander- zal voltlou
Oen: Ik ben onden"leg. In de rlete l>Joestijn. maai' ik kom e!~ \"lel. 
En wee!~ een ander' zal volt-Iouden: Ik sta, vle,k vocr- Ce gr-ens '-fan 
het beloofde land. lede!" rnaD oet-soonlijk antlAJoo,'d geven oP 
deze vraag. Als het maar een eer-liJk antwoord 15. 

En wat ons als gemeente betveft. mogen wij ons net zo gedragen 
als het volk Israèl In de woestijn. die op een goede morgen 
verrast werden ooov het manna, dat uit de hemel neerdaalde. 
Als een regen van zegen. die niet w1lde ophOUden. Als een 
vegen van zegen. die de mensen wil voeden. zodat ze kracht 
hebben om nun weg te vervolgen. 

Want dat is e1genlijK avondmaal vieren: Nieuwe kvach~en op
doen. DIe regen van zegen ervaren, zoDat Je weer verder kunt 
OP je levensweg. Dat iS eigenlijk avondmaal: Oae: Je niet 
wanhoopt aan het leven. maar dat je verlangend uitziet naa~ oe 
weg dIe voo~ ]e ligt. 

Er 15 één g~ote overeenkomst tussen de mensen van Israél. en 
de mensen van de gemeente. En dat is. dat wij allemaal ons 
ve~leden meedi~agen. ,Je tïele leven. van (;DÖ çîegeven. Je hele 
leven, met al fle~ kleIne en al flet gt'o~e. met al I-Iet pOSItieve 
en al het negatieve. Je hele leven draag Je mee. als Je nier
bent c::wkomen. En V'Jat God d~0 doet. dat is niet te bevatten. 
Oan laat Hij brood regenen over allen. over goeden en slecn
ten. over mannen en vrouwen. Een rIjke zegen. 

En waar-om doet God dat. in al zijn genaoe, en in al zijn 
lie~de7 Omdat Hij gezien heeft, hoe ons leven ervoor staat. 
En de Heer zei: 'Ik heb teYde(~le Cjezien de ellende van mijn 
volk. dat in Egvpt_e is.' En d,3~ z"d [-;od blijven zeggen. God 
blij~t zien. God slUIt nIet ZIjn ogen voor ons leven. Hij 
bliJ~t ons Zlen. waar wij ook zijn. en noe net ook met ons is. 
I n die Goa wi 1 i k geloven. 

En dan lS Mozes' eerste reactie: Ik ga niet OP weg, Heer. want 
lk dU.f·'f' niet. ik du!rf ,je mel'sen niet on,jel- oçlen t.e komen. jVlaal" 
~\lat hij vel'-geet. dat 15. oat I:;od blij~t zien. God blij~t ons 
aansooren om op weg te gaan. Hij bllj~t dichtbij ons. om ons 
de 90ede Il'leg te il'Jljzen. In die GOlj (".lil ik geloven. 

En daarom wordt vanoaaa voor de zoveelste maal Draod en wijn 
rondgedeeld in oe gemeente. Om ons Dpnleuw te nerlnneren aan 
de belo~ten van God. Voor sommigen van ons zal het misschien 
de aller·-eer-ste keey- zijn., deze viey~inÇJ: En tot nen !l\Jil ik 
zegç;en: Dit is sleet-lts het begin. ,jit beetje bl-ood, dit slokje 
wijn is slechts een begIn. maar God zal blijven zegenen. 

Tegen dIegene Die mIsschien lang nlet avondmaal aevierd heb
ben, maar nu wel brood en wijn Doorgeven wll Ik zeggen: Goo 
vernIeuwt ZIjn belo+ten van trouw. OOK in JOuw leven. 
Te.gen diegenen aie DIJ ons ZIJn. en oie nIet deelnemen aan 
deze maaltijd. ouDeren maar ook klnCeren\jongeren wil ik 
zeggen: God 1S ~~ bondgenoot. en zijn zegen streKt veel en 
veel verder ean dit avondmaal. ,Wees C, lij in geloof. 1:;'0 d 
rlee-ft je gezlen. 
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