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Zevende paaszondag

'Exrudi', - hoor, Hctr!

Als is gelezen

Exodur 2Ol&21 (K.S.)

De plaats van deze verzen in het geheel
Hei leesroostcr plaatst Ex.20,18-21 weer daar, waar hct volSens dc
historisch-kriri+he bijb.lwetcnschap oorspronkelijk ook heeft 8e-
staan: aan hct slot van de b€schrijving van de opcnbaring van de
Hcre op dc Sinai. Hct gaat hier om lsratls rcactic daarop cn om de
bcpalingvan de rol van Mozes in ha gchecl. Dczc p€rikoopzou dan
later na dc Tien woorde n zijn gczct om als inlcidinB te diencn op het
ingevocgdc BondEbock (Ex.20,22-23,33). Dezc venchuiving ver-
klian di paradox van Deut. 5,+5, *aar bij de inlcidin8 op de Ticn
Woordcrrecrst Sczegd wordt dat dc Hcre van aangezicht tot aangc-
zicht gcsproken had met het volk (ve$ 4). Dat is indcrdaad dc
situatii zoals ook Ex.20 dic vcrondcrstelt. vcrvolSens wordt cchter
bcweerd dat Mozes als middclaarhad moetcn optreden (vcrs 5). En
dat is nu jui5t vermcld in Ex.20,l&21.
Ven 5 gaat dus uit van de oorspronkclijke cn vers 4 van de-gcwij-
zigde opbouw van Ex.20. Deze verplaatsing van Ex.20.lE-21 isvoo_r
dC uitlCg niet zondcr bctekenis: op de plaats die deze tcksr nu heeft
bctreft ac daarin beschrevcn reactie yan hct volk nict allecn de
indrukwckkende verschijning van dc Herc, maar ook zijn Tien
Woordcn.

Mozes ols middeloar
De Here had Mozcs al cerder aanSpsteld als middelaar tussen Hem
en het volk:'lk kom tot u in cendichte wolk zodat het volk Mij met u
hoort sprckcn en voor altijd vcrtrouwen in u zal krijgcn' ( 19,9). Zo
*as hei dan ook gcbcurd:'Mozcs sprak en de stcm van God
antwoordde hem' ( [9,l9). Nu wordr. zoals dat bij een middelaars-
functic Dast, dit b€vcsticd doordc andere panij, door hct volk. Ook
het voli zict nu in dat ir van cen directc ontmoeting mct de Hcre
gccn sprakc kan zijn. Mo€st die afstand tusscn hct volk en dc Hcrc
ierst nbg als een gCbod worden opgelegd( 19,12- l3). nu bewaan hit
volk onder de indruk van het gebeuren zclf maar al te Sraag die
afstand (20,1&21) en vraagt Mozes als middelaar.
N.A. van Uchelen (Exod* l-20), uit dc scrie verklaring van een

Tckstgcdceltc, p.92) \rijst op dc ovcreenkomsl mct Ex.l4,l2-13.
Ook daar vcrk*n hct volk in doodsangst cn rocpt Mozcs hct op
niet bang te zijn. Ecn opmerkelijk vcrsahil is dat hct volk in Ex.
14.12 M-ozes 

"raact 
ze;net rust tc latcn, tcrwijl het volk hem in

Ex.20-19 iuist te hulo rocDt. Een Drofeet hecft vaak dc tijd nodigom
cchoor ti vindcn. Daariii komi in dit gcval dat de vrccs die de

inajestcit van God oproep-t nict tc vcrgelijkcn is mct de vrccs voor
cen doodsvijand.
Lin middeliarsctrap tusscndezc twce zo vcrschillcnde partijen is een

zware taak, die ten koste gaat van dc middelaar zelf. Zo wordt ln
Deut. 4.21 sczcsd dat Mo-zcs DlaatsvcrvanScnd dc toorn van God
over hct voik m-oest dragen cnom dic reden hct b€loofdc land niet

mocht binnencaan. Zo iordt de middclaar tol middel om de twcc

l"n1"n tot 
"ti'""t 

t. brcngen: ondcrgeschikr Semaakt aan het doel

wat hij moct diencn.

lerbond en verzoeking
Moics stelt het volk girust door tc zeggcn dat dc overwcldigcnde
verschiinins van God bedoeld is om het volk, zoals hct er letterluk
staat, t; ve;oeken. vanuit hct N.T. denken wij bij verzocking aan 

t t

iets nccatiefs. iets wat God onwaardig is (Jak l'13) vcrzoeling /l<
heeft h-ier echtcr nict de b€tekcnis van'toi icts k*aads verlelden"
;;; ;;l;;;;h"t tcutnii:op a" ptoer.tctlcn' Dc schrijver.hccft
hier oncctwiifeld tcdacht aan de venoeking van Abraham (ucn'
22.lt. O-ok diargalt hci om een onderzo€k naarde godvrczcndhcrd

rc;e;. 22.121. zolls ook in Ex. 20.20. Dic moet zich uitcn rn dc
iii..-."rii',.ia 

"." 
Gods cebod. In Ex. 20 wordt echter nog niet

irstpesteld dat lsracl cvenals Abraham 'indcrdaad' godvrezcnd $'
uitii"aiiit7t biiikcn dat hicrvan geen sPrakc is De cerste daad

dic gestcli wordt 
-nadat 

dc Hcrc gctindigd- hcelt met^Mozes tc

sorckcn (3l.lt) bctrcft de vcrcnn8 van e€n alSoc (Ex Jl)
liei bliikt dat hct volk dc mct hct vcrbond vcrbonden vcrzoelonS'

nt. di ira"c otn 
""n 

teactie op Gods voorstcl. niet aankan' ^
Het nieuu,i vcrbond (Jer. I l.3l-34) laat dic vcruoek-lng wcg: uoos
;ii zal dircct in hct hirt van de mens wordcn gclcgd'

Ach dar de

. voor uw almachcge heersersstal!

laat uw vuur toch

erkeone .rlle lan,len

de naam die 't heil oos heeft gebracht!

2. liat allc volken voor U beven
bii 't zien van uwe wondcrdaan.
D! duivlen hebt Gij uitgedrwcn.
de dodcn hebt Gij op doen staan.
Gecn oor heeft zoiets ooit vcrnomcn,
geen oog icts dergelijks aanschouvd,
en in gccn hart is opgckomen
wat hcm geschiedt. die U vcrtrouwt.

3. En nu, Hcer, Gij zijt onze Maker,
als kindrcn roepen wij U aan.
Gij, onze toevlucht cn Bewaker.
wil ons gcnadiS Sadeslaan.
Vereeef wat wii voor U misdcden
en iend uw to6rn toch van ons. Heer!
Uw naam zij ceu*ig aangebedcn'
U is hct Rijk, dc macht. de eer!

J ohann C hr is t oph Blumhar dt

(GczanSbock van de Evantdische Brocdcrgcmccntc)

Ovcr de llturSie

De sedochrevan het liiden met Chtistuss,aot centruolindit gedeehe

ilr"liiir"t1 ii"i cenrrool in zoveel mystieke geschriften.en

sedachten, gedachten die zelfs nog dooft'erklen lol in hel sPrcken
"",7)i'lil,ii,iCnliiiii' oii tninos MiintzeL die l9h. dqrbij
LL'"ii,iiii t *:i iils"i h"^ t"'zo"re' chtistus Hii hod seen
1ii'iiiiiitii"r*"mei van beide kanten bii brher' of voorzag

hiidor de cedochte von het met Hem liiden (in andete.votm sterk

ainwezip bii Bonhoeffer ) inderdaod zou goan wegschulenacnter ae

oredikiis vAn heil ei'Penade? Toch was et al eetder i?ts a't(k6 aan
'iiiiii,'in itoiit uoniiden met Chrisrus en met de minsten' mer wie,

Hi'i zich vereenzelvist, kw'om een liidensmysliek lol bloct.rtQ wera

bi een beschouwiis von het lijdea von Chtistus He' zol don ook'ii"iilii"liji 
"iini- lied te vinden bii t Petrw 4, dqt beidc kanten

van dit stuk wetkelik meezingl.
iiiiiiiiiii. iiri net bliili niet staan bii dat ene'.ie bent geen

chrkten geworden om ie gewonnen rc geven aon.de. b'onnopqe

situdties. ie zinQl eruil: dootom 'mal vreugde vetbltlclen '.Je 
ntet

,"homen om'G-od te verheerliiken ondet de noom von c:hnslus '";i;'iii;;, ;r-;ll";"il ob "i, 
*ot hooggestemde en vatzelfspre'

iinde litursie, moar het is kennelijk bevochten op vervolSng en

verachtins,"dlt is de krocht vsn dit stuk'
i;;;;;i"; ,,:re, h;;'si,id tesen ch'isrenen die btijkens het oude

doooritueel setraindioren en w*den 'legen de dutvel en 
-ol 

zun

werken' die ie hadden moelen dzwercn' vandaor ook v'rs.l) en I,o'

Hel gosl om litwgie op schQrP, wel een boodschap voor de zonu'g
voor Pinkslercn, de 

"^)ezenzondog 
.

weken

brandeo,



Eerste zondag na Trinitatis (2)

Vicrin8 vrn S.crrmentsdrS

NAAR r PETRUS l,l8-21 (1t23)

a (of laag)
Wandelt heilig, vreest uw HEER,
gij zijt vrcemdelingen;
roept Hem als uw Vader aan:
heilig zijn zijn kinderen.
b (of hoog)
Wetend: gij zijt vrijgckocht

niet met goud of zilvcr
uit de oude sleur waarin
steeds uw vaadren gingen.
a
Ja, Hij heeft ons vrijgekocht
met het bloed van Christus:
als een onberisplijk lam
hecft Hij duur geledcn.
b
Eer de wcreld was gesteld
wist God Hcm te vinden:
onze plaatsbekledcr, woord
tot aan 't eind der tijden.
a
Ja, Hij heeft zich ons betoond
priester der genade;
door Hem reikt geloof tot God:
deze hoop doet leven!
b
Wetend: gij zijt vrijgekocht
van uw ijd'le wandel,
opgewckt in zijn gevolg:
heilig zult gij leven.

woorden: D. Monshouwer
wijs: w. Kloppenburg (b, El 5)

Als is gelezen

Exodus 24,.Ill (K.S.)

Het bloed van het verbond
Een gedeelte van de lezinS voor aanstaande zondsg is naar voren
gehaa.ld voor gebruik op de Sacramentsdag. De reden hiervoor is

;uidelijk: in E;. 24,8 is sprake van het bloed-vsn het vcrbond. Dcze
term k'omt hcrhaaldelij[ terug in de nicuwtcstamentische avond-
maalsformutcs (Mrt. ,6,2Ei Mar. 14,24; vgl. ook Luc. 22,20 en I
Kor. I 1,25). I n Hebr. 9,I 8-21 rvordt dankbaar gcbruik gemaakt van
Ex. 24,G8 bij de uitlegvan wat hct nieuweverbond inJszus Christus
inhoudt.
Dc prccicsc b€tekenis van het in Ex. 24G8 beschrcvcn blcdritueel
is niet met zekerhcid tc achterhalen. Duidelijk is wel dal het bloed
overdetwee betrokkcn partijenwordt vcrdeeld, waarbij God vertc-
cenwoordisd is door hit aliaar. Mcn vcrmoedt dat het hier oor-
ipronkeliik"zou gaan om hct aangaan van een soort bloedbroedcr-
sahaD. A,nnemeliiker is het dat het bloed wordt gebruikt om dc
deeliemcrs aan dize rite te heiligcn. zoals dat ook gebeurt bij d€
wijding van AeroD en zijn zonen tot priester (Ex. 29.2G21). Ook bij
di; ge&urtenis is een aidcr deel vair het bloed voor God bcstemd
(Ex. 29,16 en 20).
2o wordt in dc cultus gestalte gcgcvcn aan het woord van Ex. I 9,5{:
'lndien gij aandachtig naar Mij luisten en mijn verbond bctraan.
dan zult gij uit allc volken mijn eigendom zijn, want de ganse aardc
behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van pricsters ziJn en een
heilic volk'. Hierin wordt aanseseven dat het elemcnt van de ver-
bindfnde kracht van het bldeJ ook mcesPeelt ('Gij zijt Mijn
eigendom').
Toch gaat het hicrvooralom de heiliging. Dat blijkt uit het vervolg.
Tcrwi"il in Ex. 19 het volk elke nad-eriig tot de ptaats waar God
venodft uirdrukkelrk is verboden. kunnen na de hier beschrcvcn
rite van de bezegcling van hct verbond zcventig oudsten van het volk
bii God zelf venoeven, Hem zells aanschouwen.
Tin aanzien vande aard van het verbond vallen hier twee zaken op.
Om te beginncn de steltigheid waarmee dit alles geschicdt. Als cen
notaris s6lt Mozes inve;8 vast dat hicr nu indcrdaad hetverbond
is gesloten. Ook in uiterste wanhoop kan men hierop tcrugvallcn.
Vgl. bijv. Zach. 9,1 t, de enige plaats in het O.T waarin evcneens
sprake is van hct bloed van het vcrbond.
Ten tweede is de relatic tusscn het bloed van het verbord en hct boek
van het verbond opmerkelijk. Pas na dc lezing uit dit boekran-het
verbond en na hit antwoord van het volk ('Alles wat de Here
gcrproken heeft zullen wij doe[ ) kan het verbond definitief worden
Eesioton. Het zou te ver p;aan om te zeggcn dat hct verbond van dat
antwoord afhankclijk is. De persoonlijke bcslissing van de mcnse-
lijke verbondspanncr blijkt echter wcl onmisbaar.
Ein aardig deiail in hct leheel is dat bij de hicr beschreven plech-
tigheden 6nd het verbo-nd niet slcchts-de vooraanstaandcn in de
Isiaolitischc gemgenschap, de oudsten, zijn betrokken (vers 9-l I)'
maar ook dc jongclingen (vers 5).
zoalszovaafin Ilraefs goilsdicnst, is heel de gcmecnschap actiefbij
hct gcbcuren betrokken.
Het-is duidcliik dat'bloed van het vcrbond' in het N.T een andere
betekenis hecit gekegcn. Daar ligt vooral de nadruk op de vcrge-
ving van dc zonde, wenneer deze term wordt gebruikt.
Wai O.T. en N.T. hier mct clkaar verbindr is v6oral de eschatologi-
schc spanning die de omgang met dit verbondsblo€d oproept. Zo
volgt ir in Ex. hct ongelooflijke gcbeuren van het aanschouwen v&n

God en de maakijd bij Hem (vers 9-ll).
Jezus Christus wijst bij de instelling van het avondmaal in dezelfde
richting:'Ik zat vin ou aan voorzektr niet mecr van dcze vmcht van
de wii tok drinken tot op die dag, dat ik haar mct u nieuw zal
drinkan in hct koninkrijk mijns vaders'(Mat. 26.29).

Ovq de liturgie

Socramentsdog b eigenlijk de dor.de:d,agna hetleest van Tinirdtis,
vanwege de ,tit te donderdag met het eerste avondmaal van leztu en
de zijnen. Ftn zondagfeestelijkwijden aan het geheimenis in brcod
en \i,,ijn lijkt een typisch'katholieke' bezigheid: iets voor oudkatho-
lieken, roomskatholieken en anglicanen, waar anders-geaarde
christengemeenten zich niet mee hoeven bezig te houden Toch
zouden' prolestantse' verschijnselen als ovondmaalsmijding, angst
voor sleut bij een wekelijkse viering, de neiging om dlles middeb
woorden te doen (en niet ook in'tekenen en zegels' te laten
geschieden) redenen genoeg kunnen zijn om op deze zondag het
avondmaal te vieren en in heel de dienst de betekenis van brood en
wijn voor de gemeenle die bert tussen pinksteren en dewederkomsl
als hoofdgedachte aan de orde te stellen.
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Tweede zondeg na Trinitatis
derde nr Pinksicren

ZONDAGSLIED

I
lk heb U licf, ik kan niet lcvcn
zonder de adem vrn Uw Gcc6t,
dic boven 't watcr is gewecst
om aan de stcrvclingen tc gcvcn
Uw hoop van zcgcn.

2
lk heb geen vrees, want ik zal horcn
Uw stctq die tot dc dodon sprcckt,
Uw woord, dat uit de diepte breckt.
cn ik ontwaak als nooit tevorcn,
opnicuw geborcn.

3
lk hcb U lief, ik moot gelavcn,
dat al mijn haat geleden is,
dat cr voor mij gebcden is
en dat gcan macht dit wur kan doven,
dat komt van bovcn.

Een btb€llicd van TorD Naastcpad, Spschreven bij Dcutcronomium 30.
Hct kan gczonSen worden op dc mclodic vat! Psal6 5 (StraatsburS€cn]va
tv2l.

Als is gelezen

Exodur 2,1 (K.S.)

wc hebben in alle opzichtcn te makcn met een hoogtcpunt in
Exodus. Als wc terugzien valt de uilcrstc tegcnstelling met de God-
vcrgcten cllendc van Ex. I op. Maar van hicruit kunncn we ook de
nu volgende cultische voorsihriftcn ovcrzien. ln de gcbeurtenisscn
die hun afsluiting vindcn ill Ex. 24 hcbben deze hun oorsprong en
zrngevrn&
vcrs 3-8 is de wecrgavc van dc traditioncle gebeurtenissen rond e€n
vcrbondssluiting: na hcl voorlczcn van dc wet (3a) Seeft het volkzijn
instcmming (3b). dan wordt cr geofferd (,t5) en wordt de bloedrite
ter bczcgclingvan het vcrbond voltrokkcD (G8), *aarbij de cne helft
van hct bloed voor Cod wordt b€stemd, op het altaar en dc aodere
hclft voor het volk. Deze vcrdcling in twcc helften duidt op het
twcezijdig aspect van het vcrbond.
Hct geheel wordt afgcslotcn mot ccn maaltijd (vcrs I l).
De bcvcstigingvan ccFr vcrbond door ccn rEaltiid komt vaker voor
(Gen. 26.2d-3i: 3l,46.'5a; Ex. 18,l2). Toch hoon v. I I bij een vrijwcl
uniek gcdcelte van de bijb€l (q I I ). Allccn Jcs. 6,1 en Ez. I -3 kunnen
deze fascinerende gebeuncnis enigszins bcnadcren. Van Mozes is
zoiets nog voorstcl'aar, maar nict van die anderen. dat zij God zien.
Er moct ian ook nadrukkelijk bij vcrmcld worden dat Cod ze nier
doodde.
Volgcns dcjoodsc traditie kan dat [iet andcn vcrklaard wordcndan
dat'dc HciliSe de v.eugdc ter ere van dc H. lecr nict wildc verctoren'
cn Hij zc dus latcr hccft gedood. Er wordt dalr verwczen naar Lev.
10, l-2 co Num. I l,l. Dc ervaring is onbcschrijfelijk.
Slcchts de grond ordcr de voeten vrn God kan worden beschreven
en dan nog slechts bij benadering. Mensclijkc categoricen schieten
hier tckon.
Opvallend zijn dc parallcllen met sooYtgclijke bcschrijvingen in het
oude oosten. Hicrondcr valt mogclijk ook hcl anders moeilijk te
lerklaren getal 70. Het is het Sebruikelijkc aantal deelnemers aan
dergelijke maaltijdcn. Zo is er rcden om tc vermoedcn dat we in vcrs
9-l I te makcn hebbcn met een verhaal dat duidelijk wil maken dat
de ccntralc gcbeurtcnis in de godsdienst van lsrael nict onderdoet
voor kanaf,nictischc of babylonische cultusfecsten.
Volgens vers I2-14 stijgl Mozes bovcn de anderen uit. De bijzon-
dcrhcid van het geborrcn vereist een middelaar. Hieris het volk nog
niet aan toe. Mct rccht kan hier ook gesprokcn worden van een
hoogtepunt in het lcvcn van Mozcs. Hij krijgr echter niet dc gele-
genheid om tan8 in de wolken te blijven: in vers 14 wordt nl. al de
afval van Ex. 32 aangckondigd.
Maar voorlopig gaai het nog bergopwaans. Ver6 15-18 heeft ecn
mooie opbouw: cr is ccn dubbele reeks van komcn-blijven-sprcken.
In de eerste is Cod (of dc wolk) het ondcrwerp ( l5b- 16). ( Let oP de
vcrdcling in dagen: op de zevende dag valt het hooglcpunt. zoals
bijv. ook ill het ccrstc scheppingsvcrhaal). In de tweede recks komt
en blijft Mdzes op dc berg ( l8). het sprekcn blijfi aan Cod (25.1). Op
de Sinai wordt nu de basis gelegd voordc crcdienst, maarde Sinai is

ook een station op dc wcg van lsrael ( l9,l-2). ln bcide, zowel in
cultus als geschiedcnis, staat de hcerlijkhcid dcs Hcrcn centraal.
Ncr zoals in dit gcdceltc, in vcrs 17. Dit grijpt terug op 19,18 en
20,1E-20, zoals ecrder vcrs l2-14 (middclaarsrol van vers Mozes) op
19,9 en 20,l8vv cn vcrs 3 eD 7 (de instcmming van hct volk) herhalcn
19.8. Hieruit blijkt dat Ex. 24ccn afsluitinS is vandc Sebeunenissen
rond de Sinai dic begonncn in 19,3.
De God diewe at in har begin hcbb€n lcren kennen alscenverterend
vuur. bliikt nu ook de God van dc vcrbondsmaaltijd te zijn. De
huiverinlwckkcndc heerlijkhcid des Hcren hoeft gecn angst in te
boezcmen, maar gccft vcrlrouwen.
Nu kan er gesproken \rordcn ovcr de cultus. Binnen dczc ontmoc-
ting mer God. Want het Baat om dc crcdicnst.
Alil regcls die nuvolgcn moeten gelezenworden in het kadervandc
ontmocting. We kunnen het zelfi wagen om dit woord lctterlijk tc
ncmcn: bij-ont-moct-ing Baat het om volkomen wcderzijdsc open-
hcid. Hct doel van de sirak gcregelde cultus is om dat tc bereikcn:
een wcrkelijkc ontmoeting mogelijk tc maken, zodat JHWH in dc
volle zin van het woord dc God vaIl Lr.ael wordt (vers l0).

l

I
i

Ovcr de liturSic

Paulus spreeht in Rom.6 over de doop, het is een z*'aar geloden
stuk en iegelijk hymnisch; als het gelezenwordt, wordt de doopge'
dachtenis gevierd op de enig iuiste manieL nomelii k helemaal vanuit
en naar Pasen gedacht-
Wie in de poasnocht van Noach, Jotw, Mozes heeft gehoord, hoeft
het niet nader uitgelegd re krijgen. Ook zii gingen longs de rond van
de dood, iafeitelijk erdoorheen, ps. 18,3 (bet.):'met Hem gingen zij
door waler en door vuur' (denk aqn DonEl 3).
Christus rondt dat af en roept ons mel Hem en met die eerdercn
v66r Hem mee, door de diepte van de schuld en de dood heen, uit
ons doodslot weg. De nachtmerries, de angstdromen waartegen $ i
in onze tijd. ook weer in onze tijd, vechlen, wiiken lerug voot de
hqmerende zinnen van de opostel die nlet discustieert, maar zegl
woar het op stoot. Onverdriaglijk behalve voot wie juist dat nodig
heeft midden inde laoiende wonhoop, en beholvevoor hen die er de
htmne. de proleslsong in horen, zools:
Gii immers zuh het arme volk verhogen,
?n Gii vemede , Heer, de trotse ogen.
Gii ziit mijn licht, de lamp die voor mii schiint'
waarvoor de dichte duisternis vetd$iint
Met u durf ik mii in de strijd re togen,
de legerbenfun op de vlucht iogen.
Met u go ik doot water en door vuut,
en melmiin God spring ik over een muur (psolm l8:8 (ber.).
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Derde zondag na Trinitatis
vierde na Pinkstcren

DE VRIJPLAATS

Als is gelezen

Erodlts 25,1-23.31.39.40 (K.S.)

Het blijft niel bij de incidentele ontmoeting met God op de Sinal.
Wat gebeurd is op de Sinai. wordt voortgezet in de tabernakel.
Daarvan sprekcn de woorden aan het begin ( 19.16) en aan het slot
(40.34) van de voorschriften m.b.t. de bouw en inrichting van de
tabemakel: de heerlijkheid des Heren, dic rustte op de berg Sinai,
zal nu ook de tabernakel vervullen. In het N.T. kan met dezelfde
termen gesprokerl worden overJezus:'het Woord is vlees geworden
en het heeit onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid
aanschouwd' (Joh. l.l4). Bij de hcfling voor de vcrvaardiging van
de tabernakel wordt met nadruk geTegd dat men slechts mag bij-
dragen als men er ook toe gezind is. Het is een vrijwillige zaak. Er is
niets onmenselijks aan de cultus.
Direkt al bij het begin van de beschrijving van de stoffen dic men
moet vragen blijkt dat we hier te maken hebben met een onwerke-
lijke situatie. Midden in de woestijnreis wordt gevraagd om mate-
rialen die thuishoren in een ontwikkelde cultuur, waar men vaste
woonplaatsen heeft. Het is duidelijk dat we te maken hebben met
het ideaalbeeld van de priesterschrijver die in de tijd van en na de
ballingschap een programma van wederopbouw voor ogen stond.
gcinspireerd door de vergane glorie van de tempel van Salomo.
meer nog: geinspireerd doorh€t modelvan God(vers9 en40). Indat
geval doeje het niet met minder. Bovendien is daar het woord van
Cod, hun Redder:'voor koperzal ik goud brengen, voor ijzer zilver,
voor hout kopcr, voor stenen ijzer'(Jes. 60,17). Een tekst die dan
ook door dejoodse traditie mct de lezing van Ex. 25 is verbonden.
Cod staat achter de wederopbouw na het gericht. Hij is Bouwer in
het hebreeuws van dezelfde stam als het woord model) na de bal-
lingschap (Jer. 24,6; 3l,4-28:33,7;42,10i, Ez. 36,33-36). Wc kunner
deze reels uitvoerige bepalingen lezen als belijdenis van het geloof
dat JHWH ook na de ballingschap nog de God van Israel is.

Het model is heel belangrijk. Het bepaalt je identiteit. Koning
Achaz had geen venrouwen in rijn God. Daarom liet hij een altaar
maken naai het model dat de assyrische vorst Tiglatpilezer in
Damascus had neergezet (2 Kon. 16,10). Je wordt gekend naar het
model dat je kiest. Daarom staat dus niel voor niets met zoveel
nadruk aan het begin (vers 9) en het eind (vers 40) dat we hier met
het model van God te maken hebben.
De schrijver van de brief aan de Hebreeen zal als hij later in Jezus
Christus de volmaakte ercdienst wil schilderen, niet kunnen zeggen
dat Ex. 25 het verkeerde model heeft gebruikt.
Slechts dat de uitvoering niet vlekkeloos was (Hebr. 8,2.5; 9,1l).
Men neemt aan dat de ark, wat eigcnlijk gewoon kist bctekent,
oorspronkelijk niet meer was dan dat. Later 7ou men dan de che-
rubs'die los van de ark in het hcilige der heilige stonden ( I Kon.
6,23-28) op de ark zelf hebben gedacht.
Ook Lev. i6 spreekt duidelijk apart van wat hier het bovenste decl
wordt gcnoemd: het verzoendeksel.
We kennen dc ark als troon van God (Jer. 3,16f) ofals zijn voctbank
( I K ron. 28.2 ). H ier is het vooral de bewaarplaats voor de oorkond!
van het verbond. de I0 geboden. Dit Seluigt van de continuitelt
tussen de vroegere openbaring van God van zijn wil. en Tijn toekom-
srie sDrekeIr lot lsrael in de tabcrnakel.
Hel ii niet nodig te onderscheiden tussen de ark als bewaarplaats en
de ark als troon. Een combinatie van beide ligr voor de hand. Dil
vinden we nl. ook elders in het oude oosten: de oorkonde van het
verbond wordt geplaatst onder de voeten van de godheid. Ze
kunnen niet van ilkaar worden losgemaakt. Zo is de ark het teken
van de voortdurende ontmoeting met de God van het verbold.
De andere twee delen van de inrichting van de -tabernakel zijn
normale cultusvoorwerpen van die tijd. De tafel diende om de
offergaven in de vorm van etenswaren voor de goden op neer te
zerten. Het toonbrood. Ietterlijk 'brood van het aangczicht (van

JHWH)', dient hier echter als teken van Gods aanwczigheid.
Het tekenvan de 7-armige kandelaar, de M€norah, staat in het oude
oostenvoorde vruchtbaarheid en het levensonderhoud als een soort
levensboom. Geen wonder dus: dic nadruk op het feit dat het hicr
om Gdds modellen gaat. Een reactie op heidense voorstellinSen als
aanduidinS van de zekcrheid van de aanwezigheid van de God van
Israel.

2. Dingrnd naar taal en talend naar dedingen,
wordt alles onverborgen en vertrouwd.
Het samen spreken van de stervelingen
heeft op de aarde een verblijf gebouwd.

3. De ware zoon is wezenlijk gestorven
en leeft in wezen. Alwie naar Hem hoon
heeft Hij hct leven uit de dood verworven,
de volle zeggenschap, het vrije woord.

4. 't ls toevertrouwd aan sterfelijke monden,
ijler dan ijl, de adem spreekt ervan
om in de tijd het blijvende re gonden,
het huis waarin de mensheid wonen kan.

tekst: J Wir (naar Jo. E) / psalm I10, Centve l55l
uit: AMijboek, uitg. Annie Bank.

Over de liiurgic

In psalm 25 zitten t\4ee zondagsnamen: naar vers 6 en naar verc I5:
Reminiscere, Gedenk uw barmhartigheid, tleeL de lweede zondag
in de vee ig dagen en
Oculi, Mijn ogen zijn bestendig op de Heer, de derde zondog in de
veertig dagen.
Psalm 25 markeert bovendien het begin van de eerste Ad-
ventszondag.
Op deze zondag keert hij dan nog eens terug als psalm van het begin,
nu de verzen na l5 als antifoon:
'Mijn ogen zijn bestendig op de Heer,
want Hij voe mijn voe,en uit het net (vers l5).
llend U to, mij en wees mij genadig,
want eenzaam ben ik en ellendig (vers 16)-
De benq,udheden mijns horten heb ben zich uitgebreid, voer mij uit
mijn angsten (ve6 l7).
Zie op mijn ellende en mijn moeite
m vergeef al mijn zonden (vers 1E).

Op deze zomerzondag dient dcze psalm de liturgie nog eens.
Nu keert het roepende, smekende dcel, volgend op de lofzegging in
verc 15 nog ecns terug als refrein van de hele psalm.
Wat heeft men allemaol gehoord injuist deze psalm dat hii steeds
weer rerugkeert? H?t geheimzinnige is, dat ook zij die van deze
klassieke liturgie niel meet wisten, psalm 25 altijd erg hoog hadden,
Eenvonde weinigeverzen die z6 overgenomen zijn uit dc oude in de
nieuwe betijming is psolm vers 7, zo goed en gelield ly''as dit ven:
Gods verborgen omgang vinden
zielen waat ziin vrees i\woonl, etc.
Als men dat vers zin goat het een vonderliik gesprek aan met
Rom. 8,15: gij hebl niel onlvangen een geest van slavernij om
oDnieuw le vrezen.
iwee?rleivrees: een slaafseeneen bevrijdende. alleen von de laotste
kun je zingen.

2t

Wii z iin geen s lo- ven meermoorwiiziinzo-nen

Hetwoord heeft ons ge-zegdwotdot be-duidt.


