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Schriftlezing: Exodus 3:1-18 
 
Bij de preek: Marc Chagall, Mozes en de brandende doornstruik (zie onder) 
 

 
Gemeente van Jezus Christus, 
 
We vallen vandaag in de verhalen over Mozes. U kent hem wel. Mozes, die als jong kind werd 
geboren in een gezin van Israëlieten in Egypte. Die hadden het op dat moment niet gemakkelijk. De 
farao ondernam pogingen om geboortebeperkingen op te leggen aan dat vreemde volk dat zich in 
zijn land bevond. Maar Mozes had een slimme moeder en zo werd Mozes uit het water gered. En met 
zijn eigen moeder om hem te zogen groeide hij op  in het paleis van een Egyptische prinses. Het lijkt 
haast een sprookje. Mozes groeide op met een gouden lepel in zijn mond, zou je kunnen zeggen. 
Thuis bij de elite van Egypte en gelukkig niets te maken met dat slavenvolk.  
 
En toch bleef er blijkbaar iets knagen bij Mozes als hij de onderdrukking letterlijk ziet. En hij voelt dat 
hij daar iets aan moet doen. Soms heb je van die mensen. Mensen die zich overal mee bemoeien, 
omdat ze denken dat zij iets te zeggen hebben over die situatie. Zo is Mozes. Hij heeft een 
Messiascomplex avant la lettre. Hij denkt het volk op eigen houtje te moeten redden. U kent het 
verhaal. Het eindigt ermee dat Mozes een Egyptenaar vermoord. En blijkbaar is dat niet onopgemerkt 
gebleven.  
 
Dus dan moet Mozes vluchten en komt terecht in Midian. Het absolute nulpunt, zou je kunnen 
zeggen. Voor Mozes: weg uit zijn vertrouwde land, waar hij is opgegroeid. Alle privileges kwijt. En 
bovendien ook het krediet van zijn volksgenoten verloren. Het dieptepunt ook voor Israël. Weg uit 
het land dat beloofd is aan de vaderen. Onderdrukt in het land van duisternis, het land Egypte. 
Vreemdeling bij een vreemde priester met vreemde goden. De situatie ook van de ballingen in Babel 
die elkaar deze verhalen opnieuw vertelden. Ver weg in een vreemd land, met vreemde goden.   
 
Te gast zijn. Dat kan soms wel een leerzame ervaring zijn. Maar het is niet gemakkelijk, want 
gastvrijheid is vaak niet het sterkste punt van mensen. Maar Mozes bouwt in Midian langzaam weer 
een leven op. Hij neemt het beroep op van schaapherder. Het beroep waar door Egyptenaren op 
werd neergekeken.   
 
En dan trekt Mozes de woestijn in. Het woordje woestijn in het Hebreeuws is geen geologische 
aanduiding, het kan wijzen op allerlei verschillende landschappen. Het is een aanduiding voor de 
zandwoestijnen die we kennen, met hun onherbergzaamheid, maar ook kan het wijzen op 
steppelandschap, waar kudden genoeg gras vonden om te grazen. Dat laatste daar gaat het 
waarschijnlijk over in de tekst. En toch hebben de vertalers van de herziene statenvertaling voor het 
woordje woestijn gekozen, omdat ook het Hebreeuwse woord meer is dan alleen maar een simpele 
plaatsomschrijving. In de woestijn heb je geen luxe, het komt erop aan te overleven met de leeftocht 
die voor handen is. Het is een eenzame plaats, vol van gevaren. Het is buiten de veilige muur van de 
steden. De woestijn is de plaats ook van beproeving. Het leven is er hard, je wordt er getest als mens. 
In de woestijn komt het erop aan wie je echt bent, waar je voor staat. Denk aan Jezus. In de woestijn 
werd hij beproefd: ben jij werkelijk de Zoon van God?  
 
Soms bevindt je ook jezelf in een woestijnperiode. De woestijn is ook een beeld voor periodes dat het 
leven niet vanzelf gaat. Periodes dat het leven en dat geloven strijd kost. Onvoorziene gevaren 
hebben je leven omgewoeld en je voelt je er helemaal alleen voor staan. Zo’n periode kan heel 
moeilijk zijn. Maar je hoort soms ook mensen achteraf zeggen: het was een verrijking.  



 
In de bijbel is de woestijn ook de plaats waar God verschijnt. Juist daar, waar je het niet zou 
verwachten openbaart de God van Israël zich. Al de goden van de volken hebben hun tempels in de 
steden, maar de God van Israël is een God die zich onderweg openbaart als een God van nabij, we 
gaan dat straks nog zien. Hij is God op de plaats die geen plaats is. Maar ook juist daarom misschien 
wel Heer van de hele aarde.  
 
Mozes trekt verder dan gebruikelijk. Hij komt bij de berg van God. De schrijvers van de Exodus 
anticiperen ons erop, wij die dat verhaal al zo vaak hebben gehoord. Dit is de berg waar straks het 
verbond wordt gesloten. In de iconografie is de doornstruik ook één op één geïdentificeerd met de 
berg. De Horeb wordt dan ook wel de Sinaï genoemd, en de doornstruik heet in het Hebreeuws de 
Senah, het klinkt bijna hetzelfde.   
 
En dan die wonderbaarlijke verschijning. Wat ziet Mozes precies? Wie kijkt naar het schilderij dat 
Chagall heeft gemaakt ziet ook de meerduidigheid. Boven de doornstruik is de engel, er staan tekens 
te lezen. De tekst zelf is ook meerduidig. Er is sprake van een engel des Heeren, volgens onze 
vertaling. Wat is een engel des Heren? Je kunt engel trouwens beter vertalen met boodschapper. 
Maar deze boodschapper van de Heer, lijkt met de Heer zelf samen te vallen. In sommige tradities is 
de Engel des Heeren verbonden met de gestalte van Jezus. De dubbelheid van boodschapper én stem 
uit een vuurvlam geeft meteen ook de dubbelheid aan van de ervaring van God in de tekst. God 
beweegt zich naar Mozes toe in zijn boodschapper. Tegelijkertijd moet Mozes halt houden, niet te 
dichtbij komen.  
 
De  brandende doornstruik is in de geschiedenis van de kerk op vele verschillende manieren 
geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld als beeld van Gods eeuwigheid. Of als beeld voor de verbinding van het 
Goddelijke en het menselijke. Maar de doornstruik is ook een symbool van Maria geworden. Joodse 
uitleggers lezen in het branden maar niet ver-branden van de doornstruik het mee-lijden van God 
met Israël. God is solidair met het lijden dat zijn volk ondergaat, is afgedaald in een doornstruik.  
 
Het is een raadselachtig maar ook fascinerend beeld. Evenals trouwens even later die wonderlijke 
woorden: Ik ben die ik ben. De brandende doornstruik waar Mozes niet te dichtbij mag komen vertelt 
iets van de andersheid van God. Wij hebben vaak onze woorden klaar. Maar God is ongrijpbaar, net 
zoals Mozes het vuur van de doornstruik niet kan grijpen. God is heilig, zegt de bijbel. God behoort 
niet tot hetzelfde gebied als wij, hij is niet aards en daarom schieten onze woorden en ons denken 
tekort. En tegelijkertijd is daar die stem die Mozes roept. Die stem die Mozes tegelijkertijd op afstand 
houdt en naderbij roept.  
 
U merkt het, we zitten aan de grens van onze woorden, als we proberen dit beeld wat uit te leggen. 
Marc Chagall, die zelf Joods was, heeft het volgens mij in zijn weergave van dit verhalen goed 
weergegeven. We kunnen niet anders dan deze beelden gewoon laten staan. En hun betekenis door 
laten werken. In spreken over God loop je altijd het gevaar van eenzijdigheid. Juist dergelijke beelden 
houden ons open.  
 
En dan spreekt God zelf.  
 
En het wonderlijke is dan juist weer het vertrouwde. Ik ben de God van je vader. Mozes moet 
misschien verschoten zijn. De God van zijn vader? Hij herinnert zijn vader misschien amper. Zijn 
moeder wel, die was als verzorger aanwezig tijdens zijn opvoeding. De God van zijn vader? De stem 
legt de verbinding met het verleden. Het Goddelijke boort zich niet alleen als een bliksem in onze 
werkelijkheid, God trekt ook met mensen mee. De doornstruik, de boodschapper, de stem, het is de 
God van Abraham, Isaak en Jakob. De God van de belofte. Zo maakt God zich ook aan ons bekend. Als 
de God die aan het  begin van ons leven staat, bij de doop. De God die onze ouders en grootouders 



tot steun en toeverlaat was.  
 
Dit is ook de eerste keer in de Thora dat God over Israël spreekt als ‘mijn volk’. Zo maakt hij zich 
bekend: ik ben jullie God. Al die goden van Egypte en Babel lijken zo indrukwekkend. Al die volken 
hebben hun goden en daarmee hun identiteit. Goden die niet meer zijn dan een opgeblazen 
identiteit van het volk zelf. Mijn volk. Het is Gods keuze voor Israël. Zijn keuze voor mensen. Er is geen 
reden dat God voor Israël kiest, dan liefde. Er is geen reden dat God voor ons heeft gekozen, dan zijn 
genade. Voor de ballingen in Babel trouwens een grote troost, want de profeet Hosea had gedreigd: 
jullie zijn niet meer mijn volk. Maar hier vertelt Israël over de trouw van de Eeuwige, die vooraf gaat 
aan onze trouw.  
 
God committeert zich aan zijn volk. Ik heb het gezien en het gehoord. In de eerste verzen van dit 
gedeelte komt heel vaak het woordje zien voor, in allerlei versies. Dát is de reden voor Gods 
verschijning aan Mozes. Dáárom is hij in de doornstruik. Ik heb het gezien, ik heb het gehoord. De 
Eeuwige laat zich raken door ons menselijke leed. Hij ondergaat mede ons lijden. Ik heb het gezien: 
Die mensen die verhongeren in de wereld, die graatmagere kinderen, vatbaar voor allerlei ziekten. Ik 
heb het gehoord: het kermen van de vluchtelingen bij Idlib en op Lesbos. Ik heb het gezien: jouw 
worsteling met het leven. Ik heb het gehoord: hoe je tot me roept in de nood.  
 
De Heer, de Schepper van hemel en aarde, is afgedaald. Om zijn volk te redden uit de slavernij van 
Egypte. Hij is afgedaald, om  midden in de wereld te staan en het voor zijn volk op te nemen tegen de 
farao. Hij is afgedaald in onze wereld, in Jezus, onze medemens. De HEER wil zijn volk brengen naar 
het land van de belofte.  
 
En dan, zonder enige inleiding, wordt Mozes gestuurd om het volk uit Egypte leiden. Maar Mozes is 
veranderd. Zijn leven is verander. Hij is niet meer dezelfde als vroeger. Hij is ouder geworden, wijzer, 
minder onstuimig en driftig. Overwogener. Dat oude vuur wat kwijtgeraakt. Ik? Moet ik gaan? Wat 
zullen ze wel niet zeggen? En wat moet ik zeggen? Namens wie kom ik eigenlijk?  
 
En dan komen we misschien wel bij één van de meest ingewikkelde zinnetjes van de thora: IK BEN DIE 
IK BEN. Wat wordt hier gezegd? Maakt de Eeuwige hier zijn Naam bekend? Of verhult hij juist zijn 
Naam, door deze woorden?  
 
In het Jodendom wordt de Naam van God niet uitgesproken. Chagall heeft de Hebreeuwse letters in 
zijn schilderij gezet. Uit respect zwijgen de Joden over de Godsnaam. Omdat God heilig is, anders dan 
wij. Die Godsnaam wordt daarom meestal vertaald met Eeuwige of Heer. De werkelijkheid van God is 
nooit te vatten in één woordje of één begrip of één Naam. Veel Joden zeggen slecht ‘De NAAM’, 
Hasjem. Opnieuw: de Eeuwige is niet grijpbaar voor ons, hij ontgaat ons besef, ons begrip, onze 
greep. En toch maakt de Eeuwige zijn Naam bekend, hij verbindt zijn Naam met het volk Israël. Met 
uw en jouw leven.  
 
Nu is er soms gezegd dat de Godsnaam hetzelfde is als de woorden ‘ik ben die ik ben’. In het 
Hebreeuws zijn de woorden verwant, maar niet hetzelfde. De vraag van Mozes is trouwens ook niet 
een vraag naar de Naam op zichzelf. De Naam van de Eeuwige moet al bekend geweest zijn. Het is 
eerder de vraag: Waar gaat het over in die Naam? Waar staat die Naam voor?  
 
IK BEN DIE IK BEN. Het wil iets zeggen over de Naam van God. En waar gaat het dan over? Al te vaak 
is dit zinnetje filosofisch uitgelegd als een soort van geheimzinnige weergave van het wezen van God. 
Maar die uitleggers hielden weinig rekening met de context. IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. Dat gaat er 
over dat de Eeuwige aanwezig zal zijn. Dat hij er bij is. Dat hij handelt. Dat hij concreet Israël zal 
redden en  bevrijden, een nieuwe toekomst zal geven. Dat hij nog steeds dezelfde God is als de God 
van Abraham, Isaak en Jakob, de God van de belofte.  



 
Mensen gebruiken de Naam van God nogal eens. Vaak ook als stopwoord. Juist als het leven tegen zit. 
Maar waar gaat het over in die Naam? Dan gaat het over: IK ZAL ER ZIJN. Dát is wat de teksten uit 
willen drukken. Dat God bij je is, als het leven zwaar valt. Dat God aanwezig is in je leven, ook al zie je 
er niets van, merk je het niet. Dat God er zal zijn. Dat hij dezelfde blijft die hij was. Dat hij dezelfde 
trouw heeft naar ons toe als naar al die mensen in de bijbelverhalen.  
 
Zo is God aanwezig in de wereld. Ongrijpbaar. Zijn Naam is niet te claimen, het is geen merknaam met 
een logo. Het is een Naam die altijd weer aan ons ontsnapt. Een NAAM die niet samenvalt met hoe 
we kerkzijn. Het is de Naam van de Ene die ons altijd weer ontgaat. Die werkelijk gans anders is. Hij is 
niet grijpbaar, het vuur van de doornbos kun je niet met je handen pakken. Maar het kan misschien 
op je afstralen. De warmte ervaar je.  
 
IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. Hij is er, zelfs in de diepste donkerte. Alleen Jezus heeft de 
Godverlatenheid gedragen, voor ons allemaal. Zodat wij konden leven in het licht van de God die er 
voor ons wil en zal zijn.  
En zo kan Mozes naar de farao. Chagall tekende stralen op zijn hoofd. Het straalt van hem af, zoals 
even later het licht van zijn gezicht straalt bij die wonderlijke. Zo kan hij straks de woestijn in. En zo 
kunnen wij weer door, in de veertigdagentijd.  
 
Amen.  
 
 
 



 


