Jos
Jos Douma
Douma
11 augustus
2013
18 08 2013

HIJ IS HIER…
Ontmoetingen met Mozes (2)
Exodus 3:1-6
Waar kun je God ontmoeten? Waar zijn de heilige
plaatsen waar hij zich laat vinden? Kunnen we zelf zulke heilige plekken creëren, ook in ons alledaagse leven?
Als gelovige kun je intens verlangen naar een aanwezigheid van God die je echt kunt voelen en meemaken,
naar plekken waar de hemel de aarde overlapt.
Vuur en vlam
Het verhaal van Mozes’ ontmoeting met God kan ons
vandaag inspireren en verder helpen. De Heer die omziet naar zijn volk (hij daalt zelfs naar hen af: Exo. 3:8),
openbaart zich op een bijzondere manier in een brandende doornstruik bij de berg Horeb (de berg van Gods
Tien Woorden, de Sinaïberg: Exo. 19-20). Het is maar
een heel gewone struik; er is hier later dan ook geen bedevaartsoord ontstaan. Een struik die niet verbrandt:
dat is een wonderlijk verschijnsel. Wat moet je daarmee? (Simon Knepper: ‘Je begrijpt, ik stond versteld!
Toch de brandweer maar gebeld’.) Herkennen wij nog
wel de plaatsen waar God zich openbaart, heilige plaatsen die vol zijn van het mysterie van Gods aanwezigheid? Mozes gaat het van dichterbij bekijken.
Godsontmoeting
God roept Mozes vanuit de struik bij zijn naam: een
persoonlijke ontmoeting ontstaat met de God die je bij
je naam kent. We worden geroepen voordat we roepen.
Mozes luistert. Dat is misschien wel het allerbeste wat je
kunt doen als je God ontmoet: luisteren. Als de Heer er
is, zeg dan: ‘Hier ben ik, ik luister.’ En dan blijkt dat verlaten stukje woestijn met die onooglijke doornstruik
opeens heilige grond te zijn, een plek waar je eerbiedig
je schoenen uit moet doen voor een heilige God (die zich
tóch naar jou toekeert).
Ik ben
God stelt zich voor aan Mozes als de God van zijn vader,
de God van Abraham, de God van Izaäk, de God van

Jakob. Elke naam roept unieke verhalen in herinnering.
Mozes wordt in een traditie geplaatst: jij bent niet de
eerste of de enige. Deze ‘Ik ben’ is zo indrukwekkend en
ontzagwekkend dat Mozes niet naar hem durft te kijken:
een heilig moment op heilige grond. Híj is hier! De heerlijke en heilige God is híer! Een huiveringwekkend en
fascinerend mysterie.
Heilige grond
Waar kunnen wij God ontmoeten? Waar dienen zich in
ons (dagelijkse) leven heilige plekken aan waar we onze
schoenen uit kunnen doen? We moeten ons niet vastklampen aan heilige gebouwen, aan rituelen of vieringen. Elke plaats waar wij leven, werken, genieten
of lijden aan het leven kan heilige grond worden. Drie
handreikingen:
1. ‘Hier’. We kunnen leren om Gods tegenwoordigheid
te oefenen door het eenvoudige woordje ‘hier’. Overal waar je bent (in de kerk, in de natuur, in de auto,
in bed etc.), kun je stil worden en zeggen: ‘Hier. Hier
ben ik. Hier bent u. Hier zijn wij samen.’
2. Het gebed. God geeft ons het gebed als een geschenk. Het is de plek waar de hemel de aarde overlapt, waar we Gods aanwezigheid kunnen beoefenen.
Het vurige (en aanhoudende) gebed is heilige grond
3. Jezus. Gods Zoon is de heiligste plaats op aarde zoals in de hemel. De God die sprak vanuit een brandende doornstruik spreekt nu door Jezus. Elke uitspraak van Jezus is heilige grond: ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.’ ‘Oordeel niet opdat je niet
geoordeeld wordt.’ ‘Zoek eerst het koninkrijk van
God.’ ‘Verzamel geen schatten op aarde.’

Om te lezen
Exodus 1:1-22
Exodus 2:1-22
Exodus 2:23-3:10
Exodus 19:1-25
Hebreeën 11:23-30
Voor een geloofsgesprek
1. Welk aspect van het verhaal uit
Exodus 3:1-6 treft je het meest?
2. Welke rol speelt heiligheid in
jouw geloofsleven?
3. Op welke heilige plaatsen ben jij
geweest? Wat voor heilige momenten heb jij beleefd?
4. Welke van de drie handreikingen
spreekt je het meeste aan?
5. Hoe kunnen we elkaar helpen
om tijd door te brengen op heilige
grond?
Om te bidden
Wie onder de goden is uw gelijke,
HEER? Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig, (Exodus 15:11)
Kijk ook hier
www.josdouma.nl
www.tijdmetJezus.nl
www.mijnpreekplek.wordpress.com
www.plantagekerk.nl

