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De twee lezingen van vandaag hebben beide betrekking op de toekomst, op ons zoeken naar leven. 

Het verhaal van de uittocht staat centraal in de Joodse en Christelijke traditie, en is naar alle 

waarschijnlijkheid ontstaan tijdens de Babylonische ballingschap. Een vertrek uit de slavernij, een 

bevrijding, een reis op zoek naar leven. Het verhaal kan ons helpen bij ons eigen lévenslange zoeken 

naar leven… het kan onze situatie verhelderen en onze toekomst duidelijk maken. En ons doen inzien 

dat we daarbij Gd nodig hebben,… en iemand, die vol van God is , die met ons meetrekt.  

De centrale figuur in het uittochtverhaal is Mozes. Hij is ver weg in de woestijn, maar hij wordt 

achtervolgd door het lot van zijn volk dat zucht onder de slavernij in Egypte. Hij brandt van verlangen 

iets te doen,… en dan is daar ineens die brandende braamstruik, met een vuur dat de struik niet 

verzengt. En Gd spreekt Mozes toe vanuit die struik, de nederigste onder de struiken, dus niet vanuit 

een statige eik, niet vanuit een hoge toren of versierd altaar. Nee, Gd vernedert zich in die struik en 

laat Mozes toe op de heilige grond. Gd zegt dat hij de ellende van zijn volk heeft gezien en gehoord, 

en dat hij hen komt bevrijden. De slaven hebben hun nood en ellende tot Gd uitgeschreeuwd, en dat 

heeft Hem geraakt en geroerd. Hij komt hen bevrijden, hij is solidair met hen, hij is afgedaald om hen 

te bevrijden uit de macht van Egypte en om hen weg te voeren naar een land dat overvloeit van melk 

en honing. En Gd roept Mozes op voor die bevrijding en zendt hem op weg, naar zijn onderdrukte 

volk in Egypte. Mozes schrikt daar voor terug, denkt dat niet te kunnen, en vraagt aan Gd ‘als ik nu bij 

de Israëlieten kom en hun zeg ‘de Gd van uw vaderen zendt mij naar u’ en zij vragen ‘wat is zijn 

naam?’ en wat moet ik dan antwoorden?’ En Gd zegt ‘Ik ben die er is’, dit moet u tegen de Israëlieten 

zeggen ‘Hij die is zendt mij naar u’ ….. Een wonderlijke naam, onvertaalbaar, onuitsprekelijk … ik ben 

die er is, ik ben, ik was, ik zal zijn, ik zal er zijn … het onuitsprekelijke tetragrammaton JHWH. ….       

Gd is niet in een persoonsnaam te vatten… 

Dat zegt Gd dus tegen Mozes, ‘ik zal er zijn’ en ook ‘ik stuur je’. Gd openbaart zich in mensen. Als je in 

nood bent heb je Gd nodig en ook een mens die vol van Gd is en naar je omziet. Als je Gd’s naam 

uitspreekt zeg je daarmee tegelijk ‘ik zal er zijn’. Zo solidair, zo duidelijk. Jouw zorg is mijn zorg. 

Zo lezen we dit verhaal over de stem die Mozes roept, de stem die ons duidelijk maakt dat onze Gd 

een barmhartige en bevrijdende Gd is, en dat wij in Zijn naam bevrijdende mensen kunnen zijn. Het is 

ook een hoopvol verhaal, want hoeveel jammerklachten zijn er nu niet in onze tijd? Hoeveel leed en 

pijn, verlies en onrecht horen en zien we niet dagelijks? Uit oorlogen in Ukraine, in Syrië, in Jemen? 

Uit hongergebieden waar mensen wegvluchten? Het leidt onvermijdelijk naar de vraag aan onszelf…. 

Want denken we soms niet ‘zou Gd die jammerklachten horen?’ Beter zou zijn ‘horen wij die 

jammerklachten in Gd’s naam? Dat we horen en zien en weten van ellende en lijden en zeggen ‘ik 

ben er’, ‘ik zal er zijn’….  

Zo vertelt ook het Evangelie over Jezus, als de nieuwe Mozes. Hij gaat ook de woestijn in, ook bij hem 

brandt dat vuur. Hij is vol van Gd’s geest en gaat de weg van de menselijkheid, van menszijn voor 

ieder mens. Bevrijding, rechtvaardigheid, ‘ik zal er zijn’.  

We lezen over twee gewelddadige bloedige gebeurtenissen met slachtoffers. Executies door Pilatus, 

misschien van opstandige zeloten die tegen hem in opstand waren gekomen, en over een vreselijk 

ongeluk dat zich heeft voorgedaan waarbij een toren in de wijk Siloam is ingestort.  

Jezus wordt gevraagd ‘is dit niet  een bewijs is dat de slachtoffers grotere zondaars zijn dan 

anderen?’ De omstanders en hen die het horen zeggen ‘dat zullen ze wel aan zichzelf te danken 

hebben’, of ‘dat zal wel een straf voor hun zonden zijn geweest’.  



Hoe herkenbaar is dat voor ons? Hoe vaak wordt dat niet ook nu gezegd: het zal wel hun eigen 

schuld zijn, het komt door hun eigen slechte daden…. Slachtoffers als zondaars, als schuldigen 

neerzetten? Maar zo niet bij Jezus. Hij zegt: ‘er is geen verband tussen zonde en dit soort ongelukken 

en onheil’. En terwijl iedereen zich bezighoudt met de vraag of deze slachtoffers zondaars zijn, draait 

Jezus het om met een gelijkenis. Eerst heeft hij een waarschuwing: bekeer je, verbeter je leven, want 

als je zo doorgaat zul je zelf omkomen zoals de doden van de Siloam toren.  

Maar dan vertelt hij de gelijkenis van de vijgenboom waar geen vruchten aan groeien. In de traditie 

van het Midden-Oosten staat de vijgenboom midden in het leven. Een relaxed leven heet ‘onder de 

vijgenboom zitten’. De vijgenboom is ook een steunboom in de wijngaard, die zorgt voor schaduw en 

een goede bodem. De eerste jaren draagt zij geen vrucht, en volgens de traditie gaat de eigenaar 

jaarlijks kijken of er vruchten aan groeien. In de gelijkenis gaat de eigenaar kijken: ‘Hij kwam kijken  

of er vruchten aan zaten, maar vond er geen. Toen zei hij tegen de wijngaardenier ‘dit is nu al het 

derde jaar dat ik kom kijken of er aan deze vijgenboom vruchten zitten, en er geen vind. Hak hem 

maar om. Waarom zou jij de grond nog verder in beslag nemen?  

Jezus spreekt via de vijgenboom over de mensen in zijn tijd. Ze krijgen kansen, staan op vruchtbare 

grond, maar leveren geen vruchten. Ze nemen alleen maar, ze geven niet! Omhakken dan maar? 

Verwijderen uit de maatschappij, uit de geschiedenis? Nee, zegt Jezus met de wijngaardenier, Ik geef 

ze nòg een kans. Misschien met meer zorg, grond eromheen omspitten, bemesten en meer water, 

zal het met die vijgenboom nog goedkomen.  

Zo kijkt Gd naar ons, naar de mens, in Zijn oneindige barmhartigheid, en geeft ons steeds een nieuwe 

kans. Een verhaal van onze eigen levensweg, juist ook in deze veertigdagentijd. De teksten van 

vandaag zijn een oproep om in navolging van Mozes en Jezus steeds opnieuw, ook nu, te kiezen voor  

Tora, voor Gd’s woord als leidraad voor ons leven. Door te weten dat Gd er is als we zeggen ‘ik zal er 

zijn’. Laten we die oproep tot barmhartigheid en rechtvaardigheid omarmen, naar Gd en naar elkaar. 

 

Moge het zo zijn 


