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Gemeente van Christus, 
Het einde van een tijdperk, zo luidde de commentaren bij het overlijden van koningin Elisabeth 
ze was de langst regerende vorstin ooit met een ongelooflijk plichtsbesef, voor een heel land een 
baken van stabiliteit, maar uiteindelijk ook een sterfelijk mens. En wij gedenken haar in 
dankbaarheid. Op een of andere manier maakt dit nieuws ons wat minder stabiel. In uitingen van 
collectieve rouw is dat gevoelen van verlies en onzekerheid ook zichtbaar. Het is een ontnuchtering 
zekerheden blijken toch niet zo zeker vanzelfsprekendheden blijken toch niet zo vanzelfsprekend. 
Het kenmerkt onze tijd, een sluimerende onzekerheid. Onze agenda voor de komende winter  
staat bol van zorgen. Hoe zal het gaan met onze energievoorraden? Hoeveel nieuwe armoede zal aan 
het licht komen? Zal Europa haar rug recht kunnen houden tegen een agressor die enkel op 
verdeeldheid uit is? Ook in ons persoonlijk leven merken we het nu al. ‘Eerst maar eens zien hoe we 
de winter doorkomen’, hoorde ik iemand zeggen. In onzekere tijden zet je liever geen nieuwe 
stappen en hoop je te houden wat je hebt. Als je tenminste aan de goede kant van de wereld woont.  
Nooit gedacht … het maakt ons wat minder stabiel. Dat is het onbehaaglijke gevoelen van onze tijd. 
Ik wil vanmorgen ook memoreren dat het vandaag ‘nine eleven’ is …waar was je op die dag in 2001… 
nooit gedacht dat het zou kunnen ..We zijn niet zo stabiel, dat is de ontnuchtering. 
Ook in dat oeroude verhaal horen we hoe het volk Israël kampt met deze angstige onzekerheid. 
Wat gaan we doen? Mensen worden onrustig, mensen verlangen naar iets tastbaars, iets concreets, 
richting, een duidelijke aanwijzing, een sterke leider. Je kunt je zelfs voorstellen dat mensen 
terugverlangen naar fundamentalistische, duidelijke, godsdienstige leefregels. Een religie die precies 
zegt hoe je moet leven. Wat een opluchting kan dat zijn. Te weten wat je te doen staat. Het verhaal 
vertelt, ze hebben een god gemaakt naar hun eigen beeld en gelijkenis. Een projectiescherm voor al 
je verlangens. De nieuwe god van het volk is dan ook niet voor niets een stierkalf: jong, potent en 
vitaal. Het symboliseert de wensen en de obsessies van de mens. En het geeft tenminste een beetje 
stabiliteit in onzekere tijden.……. Het verhaal vertelt.  Vanaf de hoge godsberg ziet de Heer wat er in 
de diepte gebeurt. Daarom zit Hij zo hoog! .. om diep te kunnen kijken. En de Heer wordt woedend. 
Het Hebreeuws is altijd heerlijk plastisch Adonai zegt tot Mozes:Laat mij begaan …. mijn neus wordt 
witheet … De hele bevrijding uit het slavenland lijkt voor niets te zijn geweest. De aarde gaat eraan 
kapot. Laat mij begaan! Maar dan horen we een van de allerindrukwekkendste scènes uit de bijbel.  
Mozes gaat pal staan voor zijn volk. Hij corrigeert de HERE God. Mozes spreekt met God zoals een 
vriend spreekt met zijn vriend. ‘Mozes’, zegt God, ‘ik ben bitter teleurgesteld in jouw volk’,  ‘Waarom 
spreekt u over jouw volk?, zegt Mozes. Als uw volk uw Torah in acht neemt  spreekt u altijd over mijn 
volk, maar als het ongehoorzaam is en alles in gruzelementen ligt  spreekt u ineens over jouw volk. 
“Het is  mijn toorn, die mij zo doet spreken, Mozes” Ja, dat zal wel, zegt Mozes, maar daar moet u 
zich toch niet door laten leiden. Zelfs wanneer uw toorn hemel en aarde vernietigt  dan blijft het toch 
uw volk. Waarom zou u zich onnodig kwaad maken? Strijk toch uw hand over uw hart en vergeef het 
volk zijn zonden. Een ontroerende tekst. Mozes de middelaar. Tegenover het volk staat hij aan de 
kant van God. Tegenover God staat hij aan de kant van het volk. Dat is dus ook mogelijk, dat kunnen 
mensen, mensen kunnen breken met de spiraal van geweld mensen kunnen pleiten voor elkaar,  
mensen kunnen voor een ander instaan.  
Verloren schapen mogen niet afgeschreven worden, zo zegt het evangelie. Wie zou niet handelen als 
de herder, die zijn negenennegentig schapen achterlaat om dat ene honderdste schaap te zoeken.  
Of wie zou niet handelen als die vrouw die om dat ene muntje bereid is haar hele huis over hoop te 
halen. Het evangelie spitst zich toe op de ene. Verloren betekent dat je gemist wordt,  je bent van 
waarde. De zoeker en de gemiste horen bij elkaar, er is geen scherpe scheiding aan te brengen 
tussen de zoeker en hetgeen zoekgeraakt is. De zoeker is helemaal in beslag genomen door het 
zoekgeraakte. Iedereen die iets van de merkwaardige logica van de liefde kent, zal het begrijpen. 
Er zal in de hemel méér vreugde zijn over één zondaar die tot omkeer komt dan over 
negenennegentig die geen omkeer nodig hebben.  



Zou je zo ook naar jezelf kunnen kijken? Als een mens die zijn bestemming vindt in de omkeer? Dat je 
niet zoekraakt, wegglijdt en verstrikt raakt ver weg van wie je bent, van je levensweg, van je ziel en je 
roeping. Terugkeer naar de Levende betekent teruggebracht worden het leven in. Daar komt het 
verlorene opnieuw tot leven. En er is vreugde, hemelse vreugde, niet alleen gaat wie gevonden is 
leven, maar ook God herleeft. In kerk en synagoge horen we in het grote verhaal, van Mozes en Jezus 
over deze Ene Bondgenoot. God als verbondgenoot van mensen, ….mensen zoals wij,…die zich laten 
meeslepen door alles wat maar houvast lijkt te bieden in onzekere tijden. Een bondgenoot. Iemand 
die dat onvermogen van ons kent  en voor lief neemt.  Met die bondgenoot mogen we het wagen.  
Een bondgenoot die ons uit onze bubbel haalt, ons weghaalt bij al die verslavende machten, bij de 
stemmen die ons kleinmaken, bij de gouden idealen waaraan we niet kunnen voldoen. Mozes heeft 
geen alternatief gouden kalf in de aanbieding en hier in de kerk hebben we geen god in de 
aanbieding om ons aan te onderwerpen. Geen submission. Misschien is mens-zijn in bijbelse zin wel:  
het uithouden zonder houvast, zonder gouden kalf, met enkel die liefdevolle stem die ons zegt dat 
we bevrijd zijn uit Egypte. Niet bedoeld als slaaf van onze hang naar succes, maar bedoeld als 
bevrijde mensen. Of we het nu geloven kunnen of niet: er is iemand die voor ons pleit. Niet voor 
niets noemt de oude catechismus Jezus onze advocaat en onze borg in de hemel. Als een tweede 
Mozes is Hij het  die het goed met ons gemaakt heeft. In alle kwetsbaarheid, als door Christus 
bevrijde mensen.Misschien ga ik daarom wel naar de kerk om de liturgie te vieren en woorden van 
leven te horen in een ontnuchterende wereld, temidden van alle onzekerheid op de rand van het 
niets, tegen de waanzin in, om te oefenen in ontvankelijkheid om te zoeken en gevonden te worden. 
Het gaat om die ene. Het gaat misschien wel om mij of om jou.  Amen.  
 


