
Preek Exodus 3 “Ik ben de God… (Peper) 

 

Begin 

 

Er was een tijd dat het vanzelfsprekend was, dat God bestond, dat hij de wereld 

bestuurde en dat hij (hij, want god was uiteraard mannelijk), dat hij de verklaring was 

voor alles wat mensen niet begrepen. Het was eenvoudig ondenkbaar dat de wereld 

draaide zonder het bestaan van een God.  

 God het ontwijfelbare wezen van buiten onze werkelijkheid, God die 

ontwijfelbaar aanwezig is in die werkelijkheid. Het heeft een soort aantrekkelijke 

duidelijkheid over zich, dat beeld van God, en de gedachte dat god een wezen is, 

groter dan wij, en liefst ook nog objectief vast te stellen. Duidelijk en 

vanzelfsprekend, die God die bestaat los van mensen die in hem geloven. 

 

 

Afscheid van religie als ontwijfelbaar gegeven  

 

Inmiddels is het allang niet meer vanzelfsprekend, dat God bestaat, dat God de 

wereld bestuurt en dat hij een verklaring is voor alles wat mensen niet begrijpen. God 

is allang niet meer een vanzelfsprekend onderdeel van het wereldbeeld van mensen. 

Integendeel, zou je zeggen. 

Lange tijd was het begrip ‘god’ nodig om te begrijpen waarom de wereld draait 

zoals zij draait. God als verklaring voor de loop der dingen. Maar daarin kwam 

verandering. Want de wetenschap ontwikkelde zich. En die vertelde een heel nieuw 

verhaal over het reilen en zeilen van de wereld, een verhaal zonder God. 

En er gebeurde nog iets anders. Mensen gingen anders tegen zichzelf 

aankijken. Zij leerden dat zij zelf konden nadenken. Ze leerden dat zij niet op het 

gezag van anderen hoefden te geloven hoe de wereld in elkaar steekt. En dat ze ook 

niet op gezag van anderen hoefden te geloven.  

Geloof in God bleek een keus te zijn. Je kunt er ook zonder. Je kunt ook vat op 

de wereld krijgen zonder dat je daar een God bijhaalt. Je kunt ook een goed en 

gelukkig leven hebben zonder dat daar geloof in God bij komt kijken.  

En dus zijn er mensen die besluiten dat ze niet meer in een God willen geloven. 

Of dat ze niet meer in een god kunnen geloven. Het is niet nodig om grip te krijgen op 

de wereld, of op het leven. Je kunt er heel goed zonder, en je mist het niet.  

Toen aan het begin van de vorige eeuw de beweging op gang kwam van mensen die 

geloof nutteloos vonden, en het terzijde schoven, toen waren er wetenschappers, 

sociologen en theologen ook, die dachten, dat religie en geloof zouden verdwijnen.  

Zij dachten dat het vanzelf zou uitsterven. Als mensen redelijk zouden gaan 

nadenken, zou geloof overbodig worden. Naarmate de wetenschap zou oprukken, zou 

religie aan terrein verliezen. Niet meer nodig, niet meer nuttig, geen betekenis meer 

voor de mensen.  

Verhalen als dat over Mozes, die op heilige grond staat, en die de stem van God 

hoort klinken, zulke verhalen zouden verhalen worden van het verleden. Verhalen 

voor primitieve mensen. Maar redelijke, weldenkende mensen, die zouden zulke 



verhalen alleen nog lezen als curiositeit. Want heilige grond bestaat niet. En de stem 

van God ook niet.  

 

 

Geloof verdwijnt niet, maar… 

 

Verdwijnt geloof? In de loop van de twintigste eeuw heeft religie een boel terrein 

verloren. De vanzelfsprekende plaats die zij altijd had het leven van mensen, die is er 

niet meer. En die komt ook niet terug. Dat is geweest. De vanzelfsprekende band die 

er altijd was tussen de kerk en de macht, de kerk en de wereld, het is allemaal 

voorbij. 

 En daarover hoeven we niet te treuren. De tijden veranderen, de manier 

waarop mensen naar de wereld kijken verandert, en daarmee verandert ook de wijze 

waarop mensen over God spreken. Zo gaan die dingen; het zij zo. 

 Maar religie is niet verdwenen. In de westerse wereld groeien en bloeien allerlei 

vormen van religiositeit en spiritualiteit. Ook de Christelijke traditie is niet verdwenen. 

De kerk, die is ook niet verdwenen.  

Er zijn blijkbaar nog steeds mensen die zich aangesproken voelen door die God 

van Abram, Izak en Jacob. Wij zitten hier gewoon, op deze ochtend met elkaar in deze 

kerk, zoals mensen hier al eeuwen hebben gezeten. Zoals mensen dat ook op andere 

plaatsen doen.  

Om naar een verhaal over Mozes te luisteren, over de stem van God. Want 

verhalen als dat over de brandende braambos laten mensen blijkbaar niet los.  

De verhalen blijken zeggingskracht te hebben, zoveel dat je ze zomaar niet 

terzijde kunt schuiven. Dat verhaal over heilige grond en de stem van god, dat is een 

verhaal dat wat betekent voor mensen. Het doet iets resoneren, de ervaring van 

Mozes vindt weerklank in de harten van mensen. De heilige grond, de ervaring van 

het aangesproken worden, ze laten zich niet terzijde schuiven.  

 

 

Het einde van de theïstische God 

 

Dat wil niet zeggen dat wij allemaal nog steeds leven met dat klassieke beeld van 

God, de almachtige schepper van hemel en aarde. God, de alomtegenwoordige 

heerser, eeuwig, alziend, alwetend. Een wezen buiten onze werkelijkheid, groter dan 

alles wat wij weten, groter dan wij, God de ontwijfelbare entiteit buiten onze 

werkelijkheid. 

Het zijn niet alleen de mensen buiten de kerk die moeite hebben met dat beeld 

van God. Het zijn ook, en misschien wel juist mensen in de kerk, die wel graag 

afscheid willen nemen van die God.  

God is de almachtige schepper, wordt gezegd. Maar hoe kun je dan alle kwaad 

in de wereld begrijpen? Is het god die het mensen aandoet? Of laat hij het maar 

gewoon gebeuren?  

God weet en ziet alles, wordt gezegd. Maar hoe zou dat kunnen, hoe moet je je 

dat voorstellen? Ervaren we dat zo, dat God zich persoonlijk met ieder van ons 



bezighoudt? En is dat niet heel benauwend? Wij willen wel geloven, maar niet in die 

God. 

 

 

De ervaring van wat groter is dan wij 

 

Maar hoe dan? Wie is God, wat komt van god, waar is god te vinden in deze wereld? 

Wat wordt over God verteld?  

 

Mozes, zo wordt verteld, dreef de kudde van zijn schoonvader tot voorbij het 

steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. En Mozes zag dat er een 

struik in brand stonden toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan dat, dacht hij, 

en als hij gaat kijken, klinkt er een stem: Mozes, doe je schoenen uit, want de grond 

waarop je staat is heilig.  

Waar is God te vinden? Wie is die God die Mozes aanspreekt, uit het vuur? Is 

het de almachtige schepper van hemel en aarde, algoed, alziend, alwetend? Is het de 

drie-enig God, vader, zoon en heilige geest?  

God is een stem die aanspreekt. Mozes ervaart in zijn ziel dat hij wordt 

aangesproken. Hij staat in de leegte van de woestijn, en hij ervaart hoe de heilige aan 

hem voorbijtrekt, en hem aanspreekt. God is een stem die aanspreekt.  

Hij had blijkbaar altijd al een vaag gevoel dat het er is: God, iets van God, een kracht, 

ofzo. Zo was hij grootgebracht, en het had hem niet losgelaten. Hij weet dat het er 

moet zijn, heilige grond. En het gebeurt. Hij wordt aangesproken. Het is de God van 

zijn voorouders die hem bij de naam roept.  

God is de stem die je bij de naam roept. Om weg te gaan en een ander leven te 

beginnen. Of, om op weg te gaan en de vrijheid te zoeken, samen met de mensen die 

bij je horen. Of om op te staan tegen wat anderen en jouzelf kapotmaakt, om die 

ruimte te geven. 

God is de stem die je bij de naam roept, en dan zie je jezelf in een ander licht 

mens: van god, om te leven voor zijn aangezicht. 

 

 

Besluit 

 

God is, een stem in je hart. Die God verschijnt aan mensen, voltrekt zich aan mensen. 

En dat doet wat met hen. Zij ervaren dat ze op heilige grond zijn gekomen, dat ze 

worden aangesproken. Zij zien zichzelf als aangesproken mensen 

Ergens zit blijkbaar in mensen het verlangen, om aangesproken te worden. En 

ook het weten dat gebeurt, soms. Het laat mensen blijkbaar nooit los, het besef dat er 

iets is, wat wij God noemen en waardoor wij worden aangesproken. Het laat mensen 

nooit los, het zoeken naar heilige grond. 

En hoe dat dan precies zit met die God, en wie hij is en wat hij doet, daar kom 

je nooit achter. Het hoort bij God dat dat niet kan. Wat we wel weten, is dat mensen 

de eeuwen door hebben ervaren dat zij zichzelf ineens terugvinden op heilige grond.  



Dat zij worden aangesproken. En dat dat zo belangrijk is, en ingrijpend, en 

essentieel voor het bestaan, dat zij die ervaring doorgeven, van geslacht op geslacht. 

Net als wij. 

 

En dat moet genoeg zijn. Amen. 

 

 

 

 

 

Inleidende tekst 

 

 

Mozes op de Horeb, en God spreekt hem aan. Een heilig gebeuren op een heilige 

plaats. En Mozes lijkt er geen moment verbaasd over te zijn.  

 

Heilige grond, de stem van God, heilige momenten, in onze tijd hebben ze hun 

vanzelfsprekendheid verloren. Zoals vroeger stilzwijgend werd aangenomen dat God 

de wereld bestuurt en voortdurend aanwezig is in het leven van mensen, zo wordt 

vandaag de dag stilzwijgend aangenomen dat het leven van mensen zich afspeelt in 

een wereld zonder God.  

 

Tegelijk blijft er een verlangen onder mensen leven. Een vraag die telkens weer 

bovenkomt, een vraag of er meer is dan wat wij zien, meer betekenis dan wij kunnen 

bedenken. Een verlangen is het naar heilige momenten, waarop mensen uitstijgen 

boven zichzelf. 

 

Maar waar vind je het, heilige grond, en wat valt daar te ervaren? Daarover denken 

we vanochtend na, aan de hand van het verhaal van de man die het overkwam, een 

heilig moment.  


