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Gemeente van Jezus Cnristus. 

Vandaag verKondig ik aan u het evanqelie van onze Heer Jezus 
Christus. Een blijde boodschap, dat Hij als de Zoon van God 
hee+t gele8+d, is gekruisigd en verrezen uit de dood. 

Maar wie ben ik eigenlijk, dat ik u een blijde boodschap mag 
brengen. Wat zou ik meer hebben oan een ander. dat ik woorden 
van God in de mond mag nemen? Omdat u ervoor geleerd hebt, 
zeggen de mensen dan wel. Nee, ik vraag: Waaraan is het mIJ 
gegeven, dat ik mag verkondigen, op deze feestelIjke dag? 

Ik zou het ook aan God zelf kunnen vragen: Heer, waarom ik? 
Waarom ben ik nu degene die tegenover de mensen zal gaan 
staan, om hen toe te spreken, en om hen voor te gaan in bidden 
en zingen? 

~n ik zou u kunnen vragen: Hoe komt u er eigenlijk toe. om 
hier samen te komen, en welwillend te luisteren, naar' de preek 
en naar alles wat er verder wordt gezegd in de liturgie? Is er 
iets dat u onderscheid van al die andere mensen in het dorp, 
die nIet naar de kerk gaan? Wat onderscnSld u van dIe mensen 
die naar andere kerken caan? ZIJn jullIe dan zo bijzonder, dat 
je hier- bent? 

En jullie. doopouders. wat IS er In JullIe leven aan de hand. 
dat ]e je kl ndel-en ,: I etr br'engt, Dm ze ten ooop te houden 7 Is 
er iets gebeuro In JullIe leven mIsschIen? Is er Iemand ge
weest dIe jullie hee+t aangesproken? 0+ hoort het er gewoon 
bij? 

Gemeente. als net gaat om do woorden van God, en om zaken van 
Zijn Koninkr1jk. dan is niets meer zomaar gewoon. Dan 15 alles 
nIeuw en onverwacht en anders. 

Mozes was ook tot dit Inzicht aekomen. Al eerder had de Here 
GOd nem geroepen. om naar de Farao te gaan, en om de woorDen 
van de Heer luid en duidelijk aan hem bver te brengen. En bij 
die eerste gelegenneid was ~lozes sChoorvoetend op weg gegaara 
fvlet. angst in Zijn sandalen" rnet \/}·~ees \/001"- lt'Jat Faf·-ao hern zou 
aanooen~ maar oo~· Ul~ angst v~o~- Zl:n eigen volksgenoten~ dle 
de Sl.3\/81'-nij rl1ee~'- aan ::at V.,iay-en .. V,JJ.8 tIen i~/ zal !1ozes oeoac:~t 

nebben. 

De onzekerheid bIJ Mozes werd des te groter toen hIJ merkte. 
dat het helemal geen e-F-Fect hsd 00 de +o3'·ao, Hl, .:' ,::;)" r-;cq 
zoveel woo~den van GOD ove~-bj~engen. de ~arao werd alleen maat
grimmiger en aggresslever. En de dwsngarbeid van oe IsYs~lle

ten werd er alleen nog maar zwaarder van. Grote onzekerheid en 
teleut'stelling bij iviozes. "Als die God van mij vaderen dan 
inderdaad almachtIg is, zoals ik vroeger heb geleerd~ waarom 
doet hij er dan niets aan? Waarom maakt hij dan geen eind aan 
die dwangarbeid'? Waarom maakt hij geen eind aa.1l het lijden?" 
En fYlozes br'engt dit verwijt ooi< bij God: 'De far-ao behandelt 
uw volk slecht. ell 6iJ hebt het volk nIet gered, Heer.' 



En als we goed kijken naar het antwoord d3t God dan g8e+t. dan 
zien we, dat God niet ingaat op de argumenten van Mozes. God 
gaat niet terugkijken en proberen goed te praten, wat er mis 
ging. God is niet bezig met de teleurstellingen van het verle
den. nee, God spreekt tot Mozes een woord vOOr de toekomst. 
"Mozes, nu zul je zien, ~"Jat Ik aan -farao doen zal. hij zal 
jullie laten gaan, en met kracht zal hij jullie uit zijn land 
dr-ijven.' 

Maar Mozes blijft zitten met het gevoel: Wie ben ik eIgenlijk. 
dat ik dan vooraan zou moeten gaan, als we op weg gaan naar 
het beloofde land? Wie ben ik? 

En later zal Mozes opnieuw ZIJn hart luchten. en dan zegt hij 
'tegen C:iocJ: "j"ja",),;'- Her-e boeL Ik ben :èO sleCht t,el'- tale." Eerst 
gebruikte hij nog als excuus. dat de farao niet wilde luiste
ren. maar nu zoekt hij een andere smoes: Ik ben zo slecht ter 
tale. Wat Mozes daarmee bedoelt heeft? Het is onzeker. Mis
schein was het gewoon een smoes. of misschien kon Mozes slecht 
uit zijn woorden Komen. zeker als hij voor een menigte mensen 
stond. Of misschIen stotterde hij wel. zodat de mensen hem 
niet, SBI'-18US namen. "Heer 1i: tien zo slect",t ter' ta,le. Zend maar' 
iem2.l.d ander-cs!" 

Onzekerheid en twijfel bi] Mozes dus. En hoe is ondertussen de 
stemmi ng onder- de israèlieten? Er staat: "Zij lUIster-den niet 
naai'- fviozes u.it anaedu.lc en ij'j2gens de har~de Sl_~\/E!i'-'llj",il 

Ongeduld is e~- ondsy de mensen. Ja dat ze genoeg hadden van 
ljle 51a\/8r'"n1,)", dat ~'~Llnnen t.'~Je CJns le'venci i:j '-.1(JOj<·~stel12.n" D,~t, ze 

verlangden naar een vrij leven. en naar zei~standigheid. dat 
kunnen we goed begrijpen. Maar waarom eigenlijk dat ongeauld? 
Waa~ komt het ongeduld in de nlsr15 \'arlcaan~~ Er is hie~- geen 
sprake van ongeduld in de zin van: Geen tijd (nee~ hebben. Nee~ 

hiBr- i~. sf:;f'-ake \ian cJngedlJlo rnet.- .je ze.!<en \".:?,n het ~<onin~<!rijk. 

Wij kennen datzelfde ongeduld gemeente. Het IS immers dat 
gevoel, dat er maar geen einde komt aan de onzekerheid, dat er 
maar geen einde komt aan het lijden, aan alle ellende om ons 
heen. Het is het ongeduld met de komst van het Koninkrijk. 

Weet u wat het grote verschil is tussen de eerste christenen. 
en de christenen van nu? Het verschil is, dat de eerste chris
tenen naar dat koninkrijk met groot verlangen uit hebben 
gezien, en wij, wij zitten er met ,ons ongeduld op te wachten. 
Wanneer zal het nu eens aanbreken~ En misschien is dat ook 
geen wonder, dat ongeduld. Want in ons lee-ft toch ook die 
vraag: Waarom is dat koninkrijk er dan nog niet. Als God deze 
wereld ziet, dan moet Hij toch wel ingrijpen? 

Weet u wat het grote probleem is van ongeduld, gemeente. Dat 
is dat ongeduld besmettelijk is. Als mensen ergens in de rij 
staan te wachten. en het duurt heel lang voordat men aan de 
beurt is. dan begint iemand ongeduld uit te stralen, en voor 
dat je het weet, is iedereen in die wachtende rij mensen 
hardstikke ongeduldig. 
Ongeduld is besmettelijk. Als mensen bijvoorbeeld ongeduld 
hebben met de kerk, als mensen bijvoorbeeld thuis blijven uit 
de kerk. dan zie Je bInnen de kortste Keren. dat dat besmette
lijk is. dat er meer mensen weg blijven. 



Het moet voor ons altijd een waarschuwing zijn. als mensen 
ongeduldIg worden met de kerk~ met hun leven, of met hun 
koninkrijk. Waarom zouden WIJ niet wat meer geduld heoben. met 
de weldaden van God? Wij geloven toen, dat Hij bij ons IS. dat 
Hij ons voor zal gaan. waarom oan toch dat oMgedul d7 

God heeft wel door, dat Mozes nIet oooewassen IS tegen net 
besmettelijke ongeduld onder oe mensen. God merkt dat Mozes 
niet sterk genoeg IS. om er doorheen te oreken. En wat er dan 
gebeurt. dat is een van die xote wonderen van de hele scnyift. 
h'at sr- dan gebeuyt. cat 12. d·5t er' een openbdf"'ing volgt. 

Zo nu en darl gebeu~-t dat In oe Di]bsl. maav oa~' in ons levens 
dat God zich in dl zijn giel !" i.e en Qf'''GottlEld ODe-:floaa\·-tli (j.:3.1: i-i 1 .. 

ziCh laat zien~ en zicn laat kennen~ 

En dat gebeurt OOK nu in het leven van Mozes. nu hij niet meer 
IS oogewassen tegen zijn roePIng. Als de mens niet meer In 

staat 18 om God te be~~eij<en~ dan zal God alles in het W8Yk 

stellen om de mens te bereIken. En daarom soreekt God. en 
zegt: "Ik ben immel"s de Hel-e. Ik ben aan AOI"2d"lam. Isaak en 
·Jakob verschenen als God de Almacht.iCJ8." 
God openbaart zich, Hij maakt zijn naam bekend aan Mozes, en 
Hij herinnert Mozes aan het verbond. cat Hij sloot met de 
mensheid. 
God herinnert Mozes echter ook aan het ongeduld van de vade
ren. Want Hij zegt: Ik heb me dan wel geopenbaart aan Abraham, 
Isaak en Jakob~ maar met mijn naam Here ben ik hen niet bekend 
geweest. 
God herinnert ons hier aan het onqeduld. dat de vaderen de 
naam van God vergeten waren. En die naam luidt: Ik ben bij je. 
Zoals wij vandaag weer in alle glorie werden herinnerd aan de 
naam van God. en zoals we hebben gezegd, dat Hij bij de kinde
ren zal blijven. 

Het is also+ God wil zeggen tegen Mozes: Kijk naar je geschie
denIS: Heb je dan niets geleerd van de geschiedenis van de 
vaderen. Wil jij ten prooi vallen aan datzelfde ongeduld. 6+ 
wil Je me de hand reiken. en op weg gaan naar het konlnkrijk 7 

En als ik dan opnIeuw vraag. waarom ik hier sta. en waarom 
Jullie hier zIjn. Dan kunnen we elkaar herinneren aan het 
vereond van God met mensen. Dat verbond dat zichtbaar werd 1n 
de doop, datzel+de verbond dat Jezus liet zien. toen hij de 
kinderen bij zien nam en hen de handen oplegde en ze zegende. 

Ja, gemeente net evangelie vandaag spreekt over openbaring. 
God vond dat het moment was aangebroken In het leven van 
Mozes, dat GOD zijn ware gezicht 11et ZIen, om door het onge
duld en door de onzekerheid heen te breKen. 
En als God In ons leven 20:n moment tegenkomt, dan zal Hij 
door ons ongeduld heenbreken. Ja. we nooen dat dat iedere keer 
opnIeuw gebeurt, dat als wij het evangelie verkondigen aan 
elkaar. dat dan onzekevheld en ongeduld zullen olaats maken 
voo~ veYlangel~~ voo~· 11000. VOOt·- geloof en voor lIefde. 

Er, aan kunnen Wl.J f)ag zoveel SOr-ek:en G\ier- onze belijder)is~ en 
tJOe v·~j. J 'let Z'...J.ll·~n r-egeler. en he·e 1.,\11 j \/1 noen c]·:lt het \/et'-dE~'~ 

zou moeten in onze kerken. maar Godzljcanv zegt de schrift~ 

dat God zlcnzelf ~an ons bekend zal maken, en dat Hij dan 



woorden van toekomst tot ons spreekt. GODzIjdank. gemeente.
 
voor dIe God. die Vader van Jezus ChrlS~US. die ons zo trouw
 
WIL blIjven.
 

En als WIJ dus in ons ongeduld blijven vragen: Wie ben ik dat
 
ik hier sta. Dan zal God zichzelf bekend maken als de God van
 
het verband.
 

En wat gebeurde er in het leven van Mozes, toen God zich geo

penbaard had. Aanvankelijk blee~ er nog twiJ~el. maar uitein

delijk ging hij dan toch op weg. Dankzij de openbarIng van de
 
Heer, durft hij het aan om samen met Aaron het volk voor te
 
gaan.
 
Dankzij een openbaring van de Heer dur+de Paulus het aan. om
 
te strijden voor het evangelie en Zijn Heer en Heiland te
 
volgen.
 
Dankzij vele openbaring zijn de woorden van God aan ons over

geleverd, door alle eeuwen heen.
 
Dankzij een openbaring van God kon Jezus de weg gaan, die hij
 
noest gaan, een lijdensweg. naar Pasen toe. Dankzij een open

baring, kon hij de dood recht in de ogen zien, en met geduld
 
en verlangen uitzien naar de Vader in de hemel.
 

Gemeente. laten we ons niet langer a+vragen wie wij zijn.
 
Laten we elkaar verkondigen wie God is. En laten we dan terug

denken aan die momenten. dat God zlch openbaarde 1n ons leven.
 
Aan een geboorte, aan een moment van kracht en troost, aan een
 
Jublleum. aan een GOdservavIng waar dan ook. En laten we God
 
danken, dat Hlj zich altijd opnieuw aan ons bekend maakt.
 

Maar er gebeurde nog lets met Mozes. Niet alleen kwam er een 
eind aan zijn ongeduld. Nee, dat ongeduld veranderde in hoop. 
Dankzij de openbaring van God. die Zijn naam bekend maakte, 
verandert ongeduld in hoop. 

En dat IS waar wij heen moeten gemeente. Dat ons ongeduld met 
de zaken van het koninkrijk verandert in de hoop op een spoe
dige komst van dat rijk. Dat onzer onzekerheid verandert in 
hoop, omdat we mogen bouwen en vertrouwen op de bel:o+tge van 
de Heer. dat HIJ ons zal behoeden en bewaren in leven en In 
sterven. 
En ik noop van narte gemeente dat dit In uw leven zal geDeu
ren. Ik hoop he~ voor jullIe, OOOQOUoers. oat Jullie ongedulo 
en onzekerheid zal veranderen ln nooD. noop voor de toevomst. 
Wat daarvoor nodIg is. dat lS, dat Je vertrouwt op het verbond 
tussen God en de mens. en dat je steeds opnieuw zijn woorden 
ter harte wilt nemen. Dat Je ook je kInderen In de toekomst 
zult wijzen. op die Delo+ten van God. 

En voor u allen gemeente hoop ik. dat de verkondiging van het 
evangelie op deze dag u veraer op weg helpt. uit het ongeduld. 
uit de slavernij van de wereld, uit uw stilzwijgen. Wat ervoor 
nodig IS. dat is dat u niet vraagt: Wie ben ik eigenlIjk? Maar 
dat u vraagt wie God IS in uw leven. Danb verandert ongeduld 
en ongeloo~ in hoop en liefde. Ik wens het u allen van harte 
De: Geloo~, hoop en liefde. In de Naam van God de Vader de 
Zoon en de Heilige Geest. AMEN 


