
Reminiscere, - gedenk, Heer!

twecdc zondrS in dc vccrtig drlqr

VAN DE VERHEERLTJKING OP DE BERG

Evangeliczang naar Mattheus l7 v! l-9.

De winter is vcrgangcn,
de aardc rckt zich uit,
zij wacht reeds mct vcrlanSen
dc volheid van de tijd,
want daar staat Hij gerczcn,
dc grotc Bruidcgrom,
Zijn naam zal zijn geprczen,
al zij 't als in ccn droom!

Hij staat er ons ten gocdc
in dcze slcchtc tijd.
wij moeten Hcm begro€ten,
Zon der gcrcchrigheid,
wij mo€ten Hem aanbidden,
Zoon Gods cn cvcnknie,
zoals Hij staat tcmidden
van wet en profetic.

De bergcn zullen dragen
vrede en zalighcid,
wanneer Gij op komt dagcn
dic zoon van David zijt,
o laatstc Zoon van Adam
en eerste Zoon van God,
die door Zijn lcveNadem
zal opstaan uit de dood.

Dit lage mensenleven,
vcrnedcrd en veracht,
hoog zal het zijn verhevenl
looft God uir alle machtl
D€ schcpping vol verlangcn
reikhalst cn rekt zich uit,
de winter is vcrgangen,
Gods mare wordt vcrbrcid.

Uit: W. Barnard, De ral. Kanallns.

Als is gelezen

Exodur 6,!-12 (K.S.)

Dc hicrbovcn gcgcvcn nummcring is die volgcns hct NBG. wij
volgcn hicrdic van dd KBS, wclkc ovcrccnkomt mctdcvcrtclling io
dc Hcbrcruwsc bijbcl. Daarin vindcn wc dczc pcrikoop onder
6,2-t3.

God stch dchrclf Yool
Dit gcdcclrc shat in onzc bijbcls ondcr het hoofdje 'Moz6 tcn
twerdc male/opnicuw gczondcn'. Hicr wordt nl. ccnzclfdc gcbcur-
rcnis als in hoofdstuk 3 cn 4 vcrhaald. Dat is natuurlijk vo€r voor
hcndicspcurcn naar sporcnvan hct rcdactionclc wcrk dat aan dczc
tckst is verricht. Hct is duidclijk dat hct gaat om verschillcndc
vcrsics van cenzclfde Scbcurcn. Toch kan m€n nict gewoonwcg om
dic rcdcn aan dit twccdc vcrhaal voorbijgaan. Binnen het Sehccl
hccft hct cco duidclijkc functic. H€t is ecn bcvcstigiog van dc ccrdcr
gcdanc bcloftc van bcvrijding. Dic is hard nodig na dc rcgcnslag dic
Israll volgcns hoofdstuli 5 te vcrdurcn krccg. Daancgcnovcr klinkt
hicr dan opnicuv dc b€loftc cn wcl in uitcrmatc z*aar Scladen
thcologischc bewoordingcn.
God stclt zichzclf voor: 'ik ben J HWH'. Zo bcgint en eindigt Hij (v.
2cn8). watdat inhoudt konzclfs hct rocmruchtc voor8ellacht nog
niet vctco. Abraham, lsaak cn Jakob haddcn Hcm slechts gekend
als El Shaddai. Mccstalwordtdat vcnaald mct'dc almachtige God'.
De prccicze bctckcnis van dczc godsnaam is cvenwcl onb.kend. In
het Oudc Tcstamcnt wordt (El) Shaddai mecstal grbruikt als mcn
om bcpaalde rcdcncn c€n hccl oudc naam wil gcbruikcn. Zo ook
hicr. Waar hct om gaai is dat aan hct volk wordt voorSchoudcn dat
de hicr Scdanc bclofic nict nicuur is, maar dat hun vooroudcrs cr ook
al mce hcbben gclecfd. Israel magdat dan misschicn hcbben vcrge-
tcn, hunGod blijft crbij (v81. 2,25). Dc nog stccds uitstaande vcrvul-
lingvandie bcloftc, ook dc aartsvad€rs waren immcrs nict me€rdan
vrccmdclingcn gcweest in Kanaen, zal nuaandit volk plaatsvindcn.
Dc garantic? Cod zclf staat crvoor in. Hij is het aan zijn naam
vcrDlicht. Ecn man ccn man. ccn woord ecn woord.'lk zal
beJrijdcn. Ik bcn J HwH'. Dat is hct antwoord op dc hoogmo€digc
vcrwcrping van Farao (5,2) cn op dc bangc vraag van Mozcs
(5,22-23).

Ir.llb tcloof dch nict vccl voor
Dc rcactic van hct volk nadat Mozcs voor dc cerstc kccr dczc
boodschep had doorgcgcvcn was nog zo positief gcweest: 'En het
volk gcloofdc'(4,31). Blijkbaar haddcn zij vcrwachi dai hun nu gccn
strobrccd mcer in dc weg naar de vrijhcid gclcgd zou worden. Nu dat
welgcbcurt is hun gcloofsvcnrouwcn dan ook dircct verdwcnen. Ze
zijn'kon van geest'zoals crlctterlijk staat in6,9. Normaalwordt dat
gezcgd van icmand dic kortaangcbondcn is, die om hct minste of
gcringstc kwaad wordt (Spr. 14,27 en 29). Isratl kcnt zijn God oog
nict, waDt wi€ Hem kcnt als JHwH ho€fi nict tc wanhopen (vgl. Ps.
91,14). Dit wcrkwoord 'kcnncn' wordt in v. 3 cn v. 7 gcbruikt. Dc
aansvadcrs kenden God nog nict ccm naar zijn warc aard, omdat
Hij hun nict als J H W H bckcnd was. Toch geloofdcn zij. Israel hceft
dc naam wcl gehoord, maar kent Hcm nog nict. Pas als Hij zich
werkelijk als bcvrijder manifcstcert zullcn zc ccht wctcn mct wie ze
tc makcn hcbbcn (v. 7). Nu is hct votk nog kort van ge€st. Hct kan
nict bovcn zijn tu,ijfcl uitkomen. En Mozes is nici vccl bctcr (vgl. v.
t2).
Uiteindclijk is dic rcactic hcel bcgrijpclijk. Hoe kunncn wc zcker
wctcn dat God acht mct ons bczig is, mct hct hcilvoordc wcreld? En
hoc zoudcn machtcloze mcnscn als wij daar ooi! c€n rol bij kunncn
spclcn?
Het is Socd om hicr nu dc profctcnlczing dic volgcns de joodse
traditi€ mct Ex. 6 vcrbodcn wordt te lczen: Jes. 41,27 w. Daar
wordt dc anti-macht, dic wij als ovcrmacht bcschouwcn voor nictig
verklaard. En daancgenover wordt de knccht van God grsreld
(42,1). En dat is gccn gcwcldclaarcrl dic is nict kortvan gccst, want
hij draag Gods Gccst.

Over de liturgic

In 2 Tih. 1 ,6- 10 komen merku'aardig veel liturgbche termenvoor of
tetmendie niet alleenmaat ook inde liturgie een grote rolspelen, de
grenzen ziin imme$ vloeiend- In vers 6 staat 'hetinnercrl, 'geden-
ken', daar schuilt het *'oord anamnese itL gedochtenis en die term
tl,iisl dan ook $ eet noar de naam van deze zondag'Gedenk, Heer':
en daarmee hebben v'e de dubbele gedachtenis b'eet voot ogen: r.'ij
moeten gedenken en gedenkende rcepen vt'ij, bidden $'ii: Heet
gedenk uw doden die *'ij gedenken. In datzelfde ven u'ordt de
handoplcgging geaoe md en die handoplegging heeft her'charisma' ,

de genadegave, de H.Geest bemiddeld. Dot is geen statische gave,
maor heet het hier: die moel aongevuurd v'orden. Dan komt invers
8 het'mo vium' voor, een $'oord dat van'getuigenis' naar'marte-
laarschop' verschoven is en*aarover in de heiligenkolender steeds
weer gesproken x ordt op de dagen van heiligen die ols ma elaren
gestorven ziin. In vers t horen u'e over de roeping, de vocalio, het
ombt: t^'ii ollenziin getoepen met eenheilige rceping, he, basisombt
*oor de speciale ambten op groeien, b'aorin ze gegrond ziin, en
nooit zonder die vocatio, die rceping. ln vers l0 de versciijning de
'epitanie' r'on de Heer. Een prachtig stuk, iuist ook om ol vierend te
leien, moor ongebroken is dit allet niet. Et zitten'knikken' in:
Paulus zit gevangen en hii bezu'eert zijn leerling geen stappen terug
te doen, zich niet voor hem en vooral voor het grole geluigenis te
schomen, vant dot zou een nieu*' liiden Gods betekenen. En don:
alsdat zi gelezen en gehootd is, ktiigt war biddende gezongen is een
merku'aordige nieutt'e klank erbii: psolm 25,2:'miin God, op U
vertrouu ik, laat mii niet bescha nd worden'.
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Oculi, - mijn ogen gericht op de Heer

derd€ zondsg in dc vccrtig d.8cn

VAN HEMELS DAUWE

AIs is gclezen

Erod$ 6297,7 (K.S.)

God conirr dc todcrzootr
Dit gcdcchc kunncrt wc bcschouwcn alsccn inlciding op dc gcschic-
denis van dc plagcn. Hct gaat hicr om dc confrontatic tusscn
J H wH. lsracla bcvrijder, cn Farao, de Egyptisch€ vorst mct Soddc-
lijkc prclcntics.
ticr ii duidclijk dat Mozes hoog opziet tcgcn Farao: hoe zou dic
man naar hcm willcn luistcrcn (6.12.30 = NBC v.ll.29). Maar
Mozcs staat in dicnst van JHWH. Ook hct grslachtsrcgistcr dat hicr
middcn in het vcrhaEl opccns opduikt wijst daar op. Hct is maar nict
ccn vcrdwasldc tcksl. Hct hecft ccn duidclijkc functic. nl. omaante
ioncn dat Mozcs cn Aeron bchorcn tol dc stam Levicn de Levietcn
zijndcdicnarcn van God bij uitsrek. Zulkc mcnscn hoevcn niet bang
tC zijn voor ccn E$/piischc godenzoon. Mccr nog: JHwH stclt
Mozes'als god voor Farao'(7.1 vgl. 4,16). Daarmcc wordt nret
bcdo€ld dat Mozcs nu de goddclijka status krijgr tocbedeeld. Hct
gaat nict om Mozcs op zich, mCar om Mozcs in zijn relatie tot
Farao- Hct woord van God doorbreckt dc traditionelc gezags-
verhoudingcn.
Dat is ooL dc rcdcn waarom cr doorSaans zo wcinig naar wordt
8eluistcrd. Dat constatccn ook dc Prcdikcr. wanncer hij waarnccmt
dat de wijsheid van dc arme nict in tcl is (Prcd. 9,l3-15). Ook Farao
laat zich cr zo niet door imponcrcn. Voor wic zich wcl aan Cods
woord toevcnrouwt is zoieti onbcgrijpclijk: wie kan nu Gods wil
wccrstaan? Vandaardat mcn de koppighcid van Farao ookals God, .,,L
opvatte. Daardoor wordt nogstcrkir bcnadrukt dat de nu volSende
piagen in de eerstc plaats tot docl hcbbcn om tc latcn zicn hoc
inaahtig dic God van tsrael wel is. Ook aan dc Egyptcnaren zal Hrj
zich voontcllcn als JHWH (7,5), maar voor hcn is Hij niet de
bcvrijdcr. Zij zullcn Hem lcrcn kcnncn sls ccn schcrprechtcr cn ccn
krijgshcld (Ex. 15,3 vgl. ook Ps.68).

Op rljpc lccftiid
D; lccftijd van Mozcs is hicr hct vermclden waard (7,7). Hij is nu
tachtigjaar. Volgcnsdc iraditic is Mozcs'lcven vcrdccld indriecven
langc pcriodcs. Tot zijn vccnigstc had hij ccn bcschcrmd bestaan
aan hci Egyprischc hof(vgl. Hand. 7,23). Dan volgt hct Scdworgcn
verblijfin Midjan, cvcncens vccnigjaar. En nu staat hij dan aan hct
bcgin van dc dcrdc pcriodc van ve€nig jaar. op wcg naar het
bcloofdc land (vgl. Dcut. 34,7). Dat Mozcs pas op zijn tachligste
aan zijn bclangrijkc taak hgint maSopmcrkclijk hcten. ln hct Oude
Tcstamcnt is dat dc lccftijd dcr stcrkcn (Ps. 90,10). van ccn rach-
tigiarigc mag nict mccr zovccl wordcn vcrwacht (vgl. 2 Sam. 19,35).
Van cen Cod cvenwcl dic dcsondanks via zo icmand wcrkt d6 ac

mccr!

Gods mrchl cn dc rtltl,mrcht
Hcr is opvallcnd dat Farao via ,ijn tovenaars aanvankclijk stc€ds
ccn antwoord hccft op dc tekcncn dic Mozcs cn Aaron namcns
JHWH vcrrichtcn. Ook dc tovcnaars kunncn hun staf in ctn slang
vcrandcrcn (?,12)i ook zij wctcn van watcr blocd tc maken (v.22);
ook zij kunncn kikkcrs tcvoorschijn docn komen (E,3 = NBG Y.?).
Hct is duidclijk dat hicr tcgcnovcr Gods macht crn gcduchtc anli-
macht st8at, dic zich nict zomaar laat overwinncn. Toch zijn cr dc
ccrstc tckencn van dc uitcindclijke ovcrwinning, Dc slang die van
AIrons staf wcrd Scvormd vcrslindt dc slangcn van dc tovcnaars.
En dc tovcnaars welen weliswaar hetzelfdc kwaad op te roepcn. zij
kunncn zich cr nict van bcvrijden (8,4 (8)). En bij dc dcrdc plaagvan
dcstcckvliegcn moctcn dc Egyptcnarcn hun onmacht crkcnncn. Nu
lcrcn zc dc God van Israel toch ccn bcctjc kcnnen: 'Dit is dc vingcr
Gods'(8,15 ( l9)).

Op rvcg our Pscn
ln dc voorbcrciding op Pascn is hel Socd om dat tc bcdcnken: dc
strijd om dc bcvrijding uit hct doodsland is nict zomaar Srsircden.
Dc kracht van dc tcgcnstandcr mag nict wordcn ondcrschat. Maar
dc cerstc tckcncn van dc uitcindclijkc ovcrx'inningzijn al zichtbaar.

t3

rc:
' Het viel eens hemels dou- we vroeg

' in de len-tetiid, wii zullen U oon-schou-

'wen ols Gii ver-rezen ziit; de winter

2. Ho€ zalig is dc moedcr.
die U gcdragcn heeft,
zij zal haar kind'rcn vocden
mct melk van woord cn Gcest:
gclukkig zijn die drinken
de dauw, dc mclk des Woords,
zij zullen vrcdc vinden
en wonen ongestoord.

3. De geestcn van de Boze
zijn op de vlucht gcgaan,
gelukkig wie gclovcn
cn voor U openstaan:
Gij mo€r het huis vervullcn.
dat nict de nacht opnieuw
zou heersen, nu voor allen
e€ns hemels dauwc viel.

W. Barnard/ 163 I

Uit: Eucharisiic; uiig. Annic 8ank.

Ovcr dc liturgic

Zo op het eerste gezicht is Rom. 5 een koel stuk, typerend voor de
onverbiddelijke logica van Paulus die iers hevriidends kan hebben,
maar die ook vaok x'eerstanden oproept. Toch zit et (en wootd in
dot een heelandere toon aan dit stuk geeft: hoop en u'ii*'eten: hoop
die -ie ziet. die k he$ iizen kunt, is geen hoop! Met andere roorden:
heel deze rcdenering van Poulus is alhankeliik von ziell. $'at ie niet
ziet, van'Oculi mei semper ad Dominum': miin ogen zien steeds op
de Heer. Zonder dot bepaolde zien zie ie niets. Daatom is het geen
onverbiddeliike logica, moor hiddende logka. Daarum zegt .lie
vrouv in Joh. 4,29 ook: ie moet xel komen en zien, dat is n illen zien
uat ik gezien heb, doorzien. Doaront noet Paulus iuist ook in de
lituryie gelelen worden, hii is teel ku'etsbaarder hii liikt, hii kon
niets bex iizen, hiikan er zelfook olleen maor hiddendeen zingende
op hopen.

is vergongin,de oord-e geeft zich bloot, zii



Palmzondag

zesde en hatste zondrg in de vecrti! dr8cn

DIE RECHTENS GOD GELIJK

naar Filippenzen 2,8-9
Wim ter Burg

Als is gelezen

Exodus ll (N.S.)

ln dit hoofdstuk overlappen het verhaal van dc Sebeurtenissen rond
het tijdstip van dc dittocht en het verhaal ven de plagen clkaar. De
laatste plaag neemt een bijzondere plaats in. Hier wordt ze aange-
kondigd als een vervolg van en 'bekroning: op de voorafgaande
plagen. die zal leiden tot de uittocht (v. I). De opbouw van de
venellingvan de laatste plaagis andersdan die van dc vorige plagen.
Hier wordt afgewekenvan destereotiep€ ope€nvolging van gebcur-
tenissen: de uitvoering is gescheiden van de aankondiging door
uitgebreide voorschriften. Het lij kt er aan de andere kant op alsofde
plagen losstaan van de uittocht: hct hoofdstuk van de pla8enwordt
afgcsloten zondcr dat daardoor de bevrijding is b€werkstelligd (v.
l0). Deze onduidelijkheid hanSl samen mct de ingewikkelde voor-
geschiedenis van Ex. I l-13 (zie de opmerkingcn hierover bij Ex. l2).

Dc drfiniticYe schcidinS
Dit hoofdstuk staat in het teken van dc scheiding tussen de ES/Ptc-
naren en de Israelieten. Die scheiding was er natuurlijk al sinds de
Egyptenarcn dc lsraElieten hadden verlaagd tot slaven. En in 10,28
was het onderscheid van de kant van Farao nog eens extra v€r-
scherpt. Maar nu wordt hier duidelijk dat hem dat recht niet loe-
komt. Mozes zinspeelde daar al op in 10,29 door dc cer aan zichzelf
te houden. Maar de rollen wordel nu helemaal omgekeerd: nu
maakt JHWH scheiding (v. 7 vgl. 8,22 en 9,4); nu zullcn de E$/pte-
narenjammcren (v. 6 vgl. 2,23), want niet meer de kindcrcn van de
lsraelieten, maar de eeistgeborenen der E$/ptenaren rPorden het
slachtoffer van de scheiding (vgl. l,l5-22). Ook de verhouding
tusscn Farao en Mozcswordt radicaal vcranderd: Faraozal mo€ten
terugkomen van zijn hautaine houding van voorheen (12,31).
De voltrekking van de dellnitieve scheiding werpt zijn schaduw
reeds vooruit. De duisternis ( 10.21-29) is de onheilspellende stilte
voor de storm. Inlussen *ordt de Israelieten in het vooruitzichr
gesteld dat zij niet als geslagen honden zullen hoeven afdruipen.
Hun uittocht zal integendccl zijn als de triomftocht van cen zege-
vicrend leger. Ze zullen de Egyptenarcn plunderen zoals dat bij een
ovcrwonnen vijand gebeurt (v. 2-3 vgl. 2 Kron. 20,25).

Dc thcologic Yrn dc phgen
De verzen 9- l0 laten zic-h lezen als een resum6 van de geschiedenis
van de plagen. Hier wordt gczcgd waarom de Here steeds wecr
Farao's han verhardde. Men moet hct zien als het scheppen van de
mogelijkheid voor Ood om zich te openbaren als JHWH, dc mach-
tistbevriidende god (vgl. 10, l-2). De door J H W H gegcven plagcn
zijn het antwoord op de vraagvan Farao: wie is J HWH? (5,2). Door
da hardhcid van Faiao ziin di tekenen van Gods macht talrijk (7,3)
Des te opvallender is dai ze uiteindelijk nict hebben gcwerkt. Ex.
I 1.9- 10 gieft daarvoor een verklaring die teruggrijPt op de inleiding
(7,3). Hat lijkt erop alsof cr nu wat anden gaat beginnen. Na.de
bestrafllng van Farao door de plagen is het nu tijd om de verlossing
van lsra0ivoonvarend ter harid ii ncmen. Er wordt dan ook niet
meer gcpraat en nict meer onderhandeld.

Op Prlmzondrg
E6n merkwaardige parallel doet zich voor als wij op dc zondag,
waarop wij denkin aan Jezus' koninklijke intocht als zoon van
David. lezin over de eerstgeborcnq van Farao die op de troon zal
zitten. Beidc zonen zulle[sterven. De dood van de eerstgcborene
van Farao heeft niet voorkomen dat de eerstgeborcne van God ook
moet sterven. Er is nog geen sprake van een definitieve bcvrijding
Dc anti-machten waren nog niel overwonnen. Zc zijn slechts van
cedaante veranderd. Gods intwoord is nu ook andcrs, voor velcn
6n begrij pe lij k: geen triomfantelijke uitiocht uit het diensthuis' maar
een afaiiin! van ae 'koning van IsraEl' in het dodcnrijk.

komt van

Ko -ning zrto Rrjk,

Goda beetd en 6chep. Pend woord.

2 Hij heefr zichzelf ontdaan
van aUe hcerschappij,
Hij kwam in ons b€staan,
Hij werd een mcns als wij.

3 Hij wcrd ons aller knccht,
zijn dccmoed was zo goot.
Hij stond voor ons terecht,
gchoorzaam tottcrdood.

4 Maar God heeft Hem gesteld
hoog aan zijn rcchtcrhand.
Cod hccft zijn naam gcmcld
aafl hem€I, zee en land,

5 opdat zijn macht vcrsuan
al wic Hij 1 aanzijn geefi,
opdat in Jezus'naam
zich buige al wat leeft, -

6 opdat wij mel clkaar
God gevcn alle eer,
b€ltdend voor elkaar
dat Jezus is de Hcer!

Huub Oosterhuis, geb. 1933

Uit: Zingend Gelovc,

Over de liturgic

Christus' 'exodus' is aonstaonde (Luc. 9,31!) net als in Exodus I I,
v.aor de lammeren plaatsvervangend hun bloed prijsgeven. Fil. 2
'verklopt' inmiddels al wat er gaat gebeuren: de ingang in de uit'
gang! Dat gebeurt telkens, noch de biibel, noch de liturgie ziin
geinteresseerd in dromatiek in de zin ran heen*erken naar een
ilima.r. Nee: *'at u e gedenken, gedenken u e als geschied. De rpan-
ning zit niet in dat geschieden, maor in de vroag of hel ook ni een
$'eikeliikheid is, of het onze geschiedenis wil u'orden. Ddn kan zelfs
Paulus de hlmnische toon van de lofzang niet meer tegenhouden,
want dan komt het dichtbii en bii hem uit de grond van ziin ha en
het moet bii de mensen van de mond nddr het hart. Het st?mpelt
deze zondag ook: ol Palmzondag vierend vereenzelvigen $ i ons mel
hen die argeloos de Koning vierden in die Hem verlieten of erger.
Maar het is ook de zondag van het meezingen van Psalm 22, ons
meezingen met Hem, ziin meezingen met ons. En dan kriigen de
psalmen tenslotte toch geliik en ze helpen ons Fil. 2 le zingen.

1 Die rech-tens Cod ge - lijk
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ffi
1. ToenJe-zur in zijn uur ge-ko-men was,ffiomdeze re.reld te ver-la - ten,

Witte Donderdag

fcElelijl begin vrn dc Peesvicring

TOEN JEZUS IN ZIJN UUR GEKOMEN WAS'

Een lied voor llitte Donderdog
krnard Huiibers

heeft Hij ten ein-de toe ons lief,ge-had.

wordt een slaaf die on voe -ten wast,

wordt een ahrf die on - ze voe.ten wart.

2 Toen Jezus mct zijn vricndcn maaltijd hicld,
nam Hij hct brood, nam Hij de bcker.
Hij hccft zijn leven aan ons uitgcdceld,
zijn bloed voor dczc wereld prijsgegcvcn,
tcken van de gecst die Hcm bczielt. fbru

3 Ik ben de wijnstok, heeft Hij rocn gczegd,
gij zijt voorgoed mct Mij verbondcn.
lk ben uw waarheid en lk ben de weg,
Ik ben die ben, vergcving van uw zondcn,
vrede geef ik u, heeft Hij gezegd. (bh)

4 Toen Jczus naar zijn Vader to€ zou gaan.
heeft Hij 6beden voor zijn vricndcn.
Vadcr, bad Hij. bewaar hen in uw naam,
mogen zij allcn ecn zijn in dc licfdc.
dat zij doen wat ik hun heb gedaan. (bisJ

(ve olg op pagino 10)

Ovcr dc [tu4ic

Ptalm 67 op wi e Donderdo.:
God zii ons genadig en zegene ons,
Hij doet ziin aanschiin bii ons lichten
opdat men op aarde wl tteg kenne

in naam van Hem die de voeten van mensen
$asle om ze le zellen op t'egen van vrede,

uv' heil onzer alle yolken.
Dot de volken u loven, o God,
dot alle volken tezamen u loeen

$'onl het is '^'aordig en rccht.
u dank te zeggen voor het brood uit de hemel,
het bloed dat roept van de oarde,
fu opu'ekking von de eerctaling van de oogst,

Iaq, de noti?n zich verheugen en.jubelen
omda, Gii de volken in rcchtmatigheid icht
en de natiin op de aarde leidt,

heilig, heilig, heilig
o Heer von alle machten,
hemel en aarde zijn tol van ux heerlijkheicl,

Laat de volken u loven, o God,
laten de volken tezamen u loven.
De aarde gaf haar gev'os,

broo<l en xijn, sprckend van leven,
geluigen van heil,

God, onze God, zegent ons:
God zegent ons, gezegend die door komt in de naom lan de Heer,
God zegent ons, opdot olle einden .ler aanle Hem vre:en.

Als is gelezen

Erodus l2,l-2t (K.S.)

Ecn vcrwrrd Ycrhral
Ex. ll-13 hecft een gccomplicecrdc ontstaansgeschiedenis. Dat
maakt het vcrsBan er nier eenvoudigcr op, In *n traditiestroom
wordt de laatstc plaag dircct verbonden mct dc uittocht. ln ecn
anderc slaan de gebcurtenissen rond de uittocht los van dc plagcnen
wordcn zc vcel meer in vcrband mct de doonocht van de 3chilfzcc
gebracht. Vcrder zijn cr in dit Sedccltc verschillende tradities
samengebracht. die oorspronkelijk niets met elkaar te maken
haddcn. Pascha. hct feest van dc ongezuurde brodcn en de wijding
van dc cerstgcborene zijn hier verbondcn mct hct exodusverhaal,
dat vanwegc zijn centralc positie in de godsdienst van lsrael als een
magncd heeft gewerkt. Die verschillende tradities zullen elkaar en
dc weergavc van de uittocht zeker wedcrzijds hebben bcinvloed.

P$.hr
Hct vcrhaal van de uittochr wordt in hoofdstuk 12 afgelosr door
inzettingcn met bctrekking tot hct Pascha. War opvah bij dc gcge-
ven voorschriftcn is dat zij losstaan van de gebeunenissc'n diC hier
zUn beschrevcn. Ze gaan uit van een latcre siruatie. Zo wordt in v. 25
algcsprokcn over het land Kanaan cn krijgen lre in v.3-5 dc indruk
dat mcn allc rijd hecfr om hct schaap en dCjuisre groep uir re zoekcn.
L)e zcvcn dagen van v. l4-20 vallen niet te rijmen met het snclle
venrek. Het is duidelijk dat het hier Saat om aanwijzingen voor het
gcdcnken van de uittocht door het Pascha cn het faest van de
ongezuurdc broden. zoals dat in latcr trd plaatsgcvonden he€ft.
Pascha (corrcder: Pesach) is oorspronkelijk een nomadenfeest. dat
gevierd wcrd bij het wisselen van de wcidegronden. Elementen alsde
'v€rdervci in v. 13 cn 2J. ecn dcmon dii via de bloedrite op ecn
afstand gchoudcn mo€st worden. herinnercn er nog aan. Dit-oude
fcest werd opgcpakt en vcrnicuwd door hct aan het gebcuren bij de
uittocht tc verbinden. Door dir fccst krijgt de uittochl eenalroosdu-
rcnde betckcnis. Want het Pascha maikr het mogclijk dit b€vrij-
dcnde gcbeuren slceds opntcuw te belcvcn. Hct is niet het feest van
ccn vrome herinncring. Hct is een srccds terugkcrcnde rcpresentatie
van wat cens is gebeurd. Zoals hct Paschade Israelieten ve.bond tot
6En gemccnschap, zo verbindt hct hen die het later vicrcn met het
voorgeslacht.
Het Pascha is hicr op allcrlci manieren verbonden met de geschie-
dcnis van de uittocht. Vooral via een aantal woordspclinlen. Zo
staat cr in v. I I: 'ln haast (rpz) zuh gij het eren. het ii een Pascha
(prh) voor dc Hcre'. Hier wordt dus ps, verklaard vanuit ,pz (via
lcllcrwisscling). Bckender is hct vcrband mel hd Hcbrecuws€ werk-
woord psh,'hinkcn'. Hicr krijgr dat wcrkwoord dan de enigszins
gerrronScn betckcnis 'voorbijgaan' (v. l2 en 23).

E.n nidrw bcdn
Dc bctckenis dic het gebod om onSczuurde broden te eten aan het <
verhaal gccft is de nadruk op hei afstand nemen van hct oudc. {
Zuurdcscm wordt nl. gemaakt van hcl oude brood. Nu moet het '
brood cchter zondcr dir gist gemaakr wordcn. Want het gaat hier
om ccn nieuw bcgin. De schciding mct hct oudc is ab6oluua: wic het
gczuurde niet wcgdo€r 'zal uit Isracl worden uitgeroeid' (v. l5 en l9).
De vcrbinding van deze feestcn met dc gcschiadc[is van God met
Israel is hccl belangrijk. Her b.rckcnt daadc fersren maar nici in de
lucht blijven hangcn. maar b€trckking hcbben op her concretc
levcn. Srcrkcrnog: dc feesren mekcn gcschiedcnis. V8l. bijv. v.2: het
lecst knoopl niet aan bij ccn bcpaalde rijd, maar hct bepaalt zelf de
tijd en is zo zclf een aanknopingspunt, icts waaraan je je kunt
vaslhoudcn. ln de woorden van Manin Bubcr: 'Die Einsetzung dcs
Passah bcdeutet aufjeden Fall cinc Ordnung der Natuzcit von dcr
Ccschichtszcit aus. dic Aufrichtung €ines ncuctl Anfangs'.
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Als is gelezen

f,xodus 12,2$43 (K.S.)

DG .nti,mrcht onttroond
Nu b€gint dan eindelijk dc uittochi der Israelieten, de manifestatie
van JHWH, dic zich heer dcr gcschiedenis betoont, die de machren
onttroont. Dat laatste is hier ovcrduidelijk. De ontluistering van
Farao wordt brced uiigemeten. Zijn dynastie heeft geen toekomst
meer i de troonopvolger dood is. Ook Farao zelf krijgt het zwaar
te verduren. Heel zijn waardigheid raakt hij kwijr. Mldden in de
nacht mo€r hij zijn bed uit, om tcrug te komen op h€t eerder
genomcn besluit dat hij Mozes cn Aeron niet meer wii zien (v. 3l;.
Zijn wil is geen wer meer. Nu komt de wens van de Israelieten op de
eerste plaats. En Farao moct nu erkennen dat hij gebaat is bij hun
zegen (\. 32). d.w.z. hun voorbede bij hun Cod. Zo eindigr liraEls
contact mer dc Egyptenaren zoals hct-is b€gonnen: mel Gols zegcn
(vgl. Gen. 47.8). Zelfs hct machtige Erypte is daarvan afhankclijk.
De woorden van de Farao latcn angst blijken. Gccn brecdspra-
kigheid meer. maar bange kreren. Ge; wonder, de sfeer is bekiLm-
mend. Het duister heerst: in drie opeenvolgende verzen wordt
gezegd dat het nacht is (v. 2931).
lsrael trekt weg als ecn triomfercnde legermacht, die de overwon-
nenen ontredderd achterlaat. lsrael wordt hier getekcnd als cen
machtig volk mct ongekende proportics: zeshonderdduizend man,
dat is een volk van wel drie milioen mensen. De bclofte aan Abra-
ham van een talrijk nageslachtis duidclijk vervuld. Zelfs dc machr
van Farao hceft het niet kunnen verhinderen.

Hct 8cd.nl.n
Er moet nog cens op gewezcn worden hoezeer dit verhaal van de
uittocht bepaald. uitgelegd en geactualiseerd wordt door de verbin-
ding met de hierbij gegeven roorschriften voor de feesten. Zo
worden nogenkele bcpalinSen inzake het Paschaen wel met betrek-
king tot de vrcemdelingcn (wellichr vanwege v. 38) het verhaal
binnen gehaald door de herhaling van v. 4l in v. 51. Ook wordt
l3.l-16 eraan roegevocgd: rwee serics inzettingen (v. J- lO en I l- l6).
waarin in b€idc hct gedenken. dc representatie van het gebeuren
centraal staat (vgl. met namc \. 8-9 en v. l4-15).

Op Go.{c Vrijdtg
Dit is'eennachl vafl waken'(v. 42), een wachten in de duisternis op
de bevrijding uit het doodsland. zoals op Goedc Vrijdag. Dc nachl
speeh een grote rol in dc messiaanse vcrwachting. Zo vermeldt de
Targum bij dit vers dat er vier nachten zijn die belangrijk zijn in de
geschiedenis van hemel. aarde en Israel: denacht van deschepping,
de nacht van het verbond mct Abraham. dc nacht vandeuittocht uit
Egypte en de nacht'wanneer de wereld aan haar einde komt om
verlost worden en de ijzercn jukken zullcn verbroken worden.
Mozcs zal uittrekken uit de woesrijn en de l\4essias-koning uit den
hogc. Deze zal leiding gevcn vanafde top van een wolk en gene zal
leiding geven vanaf dc rop van een wolk. E n hct woord van dc Hcre
zal leiding gcvcn tussen die beiden in en zo zullen zij samen op-
trekken. Dat is de nacht van hct Pascha voor de Here. bewaard cn
vrijgesteld voor geheel Israel, voor al hun gcslachten'.
Hel gcdenken van hct verleden blijft nict staan bij hct hcden. maar
ziet vooruit. Zo wordt ook bij de viering van dcjoodsc Sederavond
geTegd: 'Dit jaar hier. volgcnd jaar in Jeruzalem: dit jaar in dicnsr.
volgend jaar vrij'.
ln het Nicuwe Testament blijkr hoczccr het Pascha heefr doorge-
wtrkt in de weergave van dc gebcunenissen rond kruis en opstan-
ding. Her duidelijksrc voorbeeld daarvan is Joh. 19,36 dat Ex. 12,46
opncemt. Daarom kunnen we van dit gcdeelte uit het boek Exodus
veel leren over de verlossing door Jezus Christus. Eijvoorbeeld dat
dieverlossing b€trckking hcefr op her daSclijkse lcvcn. op dc aardse
realiteit. zoals de Israelictcn werden verlosr uit hct dicnsthuis. Ook
het gemeenschapsvormende elemcDt cn de bovengenoemde escha-
tologische dimensie van Pascha horen in onze paasviering thuis.

2. Lam Gods, Cij wilde stcrven,
Uw Vaders licfde dcrvcn
ln cindclozc pijn;
Gij slocg op ons Uw ogcn
In godd'lijk medcdogcn
En wilde onz' Verlosser zijn.

3. Lam Cods, nimmer volprezen.
Leer ons dc zonden vreien.
Waarvoor Gij sticrf aan 't kruis
Wilt Gij ons ccnmaalgevcn
Hct onverSankcliik lcven
Bij U in 't Hcmcls Vaderhuis.

I 9e-20e ceuw/ I 5e- I 6e ecuw

Uit: Eucharislia: uit8. Annic Bank.

Ovcr dc litur8h

'Daar }l'ii nu een grore hogepriester hebben, die de hemelen is
doorgegoan. . .'. Hij is de hemelen doorgegoan zools bij de tempelli-
turyie de hogepriester alle drempek en deurcn en voorhongsels
passeert om biide kernuit te komen, het hort van het verbond, Gods
hart. Maor Hii is in heen in terug gegoan, want Hij heelt de hele
xeg afgeleyl, beginnend *aar u.ii w,aren en ziin. Zo is de hele
heilsueg wn Christus in een lilutgie-beeld gevot, te beginnen bii ziin
haaruthtig menszijn, Geen *'onder dot ook Luthet in zijnuilegdat
heel srerk benodrukt: op'gelijke $'ize'$'il hier niet het xaorachtige
vlees, het mensziin en het liiden van Chrbtus loochenen :ools de
Mani<heeirs (Luthet doeh op de do.'etische tekken bii hen)
dromen, maat hel is zo bedoeld dat Hijniet ons eigen vlees heeft,
dus niet ons is, moor geheel gelijk aan ons is, zoals x'ii:elfook niet
een en hetzelftle vlees hebben, maar gelijksoonig ziin, Zo heeft hii
ook ongetN iifeld waarathtig liiden doorstoan'.
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liidt:

Die de Ohschuld zrirl- ve zi it .


