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Mozes  (Exodus 19: 1-9 ) 
 
Dat is niet niks..................God komt naar Mozes toe........ 
Als je verder leest lees je dat Mozes 10 woorden ontvangt om het verbond, de verbinding van God 
en mens , en van mens tot mens, vorm te kunnen geven.   
Zo maar een man..... Mozes? 
Op dit punt in zijn leven aangekomen is er al heel wat aan vooraf gegaan: 
uit het water van de Nijl gered- een Egyptenaar gedood- in de woestijn geleefd en tot inzicht 
gekomen, een visioen gekregen bij de brandende braambos.....................vertrouwen gekregen in 
een Stem.........en zijn taak aanvaard om het volk te bevrijden. 
Zo staat hij hier nu ,met het volk begaan. 
Dichtbij het volk zijn kan alleen als je dicht bij God bent.   
God roept hem vanaf de berg toe...........God is al afgedaald en Mozes klimt op. 
Daar ontmoeten zij elkaar......................een spiritueel moment. Wat bijzonder. 
Zo’n ervaring valt je toe. Je kunt het niet bewerkstelligen of verdienen. 
Er gaat  denk ik wel iets aan vooraf: ontvankelijk zijn, zoeker zijn  naar verbinding tussen hemel en 
aarde. 
God zegt tegen Mozes..........ik kom naar je toe in een donkere wolk …................ 
Een wolk ….............het mysterie hult zich in iets ongrijpbaars als een wolk, het is niet te vatten, 
maar van grote invloed op degene die het overkomt. 
Mozes ontvangt 10 woorden als wegwijzers om de goede weg te gaan. 
Een ander inzicht, de verbinding met het Goddelijke verandert  je leven. Je kunt niet op de berg 
blijven, je moet ook weer afdalen. 
Deze 10 woorden nodigen ook ons uit om ons eigen leven tegen het licht te houden. 
Leven wij nog in overeenstemming met de 10 woorden? 
In onze activiteiten, onze relaties en keuzes? 
Vorige week las ik een vraag die me bezig houdt: "Kunnen we de inhoud van ons winkelwagentje 
verantwoorden voor onze medemensen? 
  
En die mystieke ervaring? Hoe is dat voor ons, hier en nu? 
De berg kun je ook symbolisch zien: dicht bij God. Of zelfs zien als je hoger bewustzijn, in 
verbinding met het Goddelijke. 
Kunnen wij dan ook zo’n ervaring hebben ?............ 
Ik denk het wel....als we er voor open staan en verbinding zoeken. 
 Het kan dan overal kunnen gebeuren: in de stilte, wandelend langs het strand, bij het zien van iets 
moois, of in diepe ellende als een lichtpunt of zittend aan de dijk. 
Een samenvallen van de individuele mens met zijn Goddelijke oorsprong. Een eenheidservaring. 
En hoe gaan wij dan daarna verder door het leven? 
 

                                     
 
 
                                                *** 

 
 



Jezus    (Mattheus 5 : 1-2, 14, 17, en  43-47   ) 
 
Matteus modelleert zijn evangelie naar het Exodusverhaal van Mozes Hij beschrijft daar Jezus als 

de nieuwe Mozes die de weg wijst naar het rijk van God.  Dat rijk van God krijgt haar gestalte als 

we de woorden van de Bergrede toepassen. 

Jezus  is in zijn jonge jaren waarschijnlijk in contact geweest met verschillende mysterie scholen en 

was zich al vroeg bewust van zijn opdracht. Als 12 jarige zegt hij al, na een bezoek aan de tempel 

tegen zijn bezorgde ouders : “ Weten jullie dan niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn 

vader?”. 

Op 30 jarige leeftijd ontvangt hij bij de doop in de Jordaan het Christusbewustzijn in de vorm van 

een duif, die op zijn hoofd neerdaalt.  De hemelen openen zich en er klinkt een stem  die zegt: “Dit 

is mijn zoon , de geliefde , in wie ik mijn welbehagen heb”. Dat moet voor alle aanwezigen een 

bijzonder moment zijn geweest. Iets waar je stil van wordt. 

Daarna trekt hij 40 dagen door de woestijn . Het is een tijd van loutering en zuivering. Jezus laat 

zich niet verleiden tot het verhogen van zijn eigen macht en eer. Het brengt hem tot een staat van , 

overgave en zachtmoedigheid. Hij is geraakt en wil zijn inzichten overdragen aan de mensen. Hij 

verkondigt zijn leer en geneest zieken. Hij kiest zijn eerste discipelen. En steeds meer mensen 

volgen hem. 

.Als hij al die mensen ziet beklimt hij een berg. Hij gaat zitten in de kring van zijn discipelen en 

onderwijst hen . De berg als het zichtbare beeld van het hoger bewustzijn Verbinding tussen hemel 

en aarde. De berg beklimmen staat dan voor het proces van geestelijke groei en zuivering. Jezus 

weet zich geroepen om het proces van de geestelijke bewustwording uit de beslotenheid in de 

openbaarheid te brengen. Hij wil allereerst zijn discipelen onderrichten hoe zij bouwend op de tien 

geboden en toegerust met de zaligsprekingen hun weg kunnen gaan. Hij zegt tegen hen: “jullie zijn 

het licht der wereld, een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven, laat zo je licht 

schijnen voor de mensen . Wie zo leeft vervult de wet.”         

De zaligsprekingen zijn aanwijzingen om stand te houden in de harde realiteit, ze laten perspectief 

zien: de weg van het geluk. Ze zijn niet bedoeld om op de berg te blijven, maar zijn bestemd om 

geleefd te worden in het dal. Jezus daalt van de berg af en spreekt de menigte toe en voegt de 

daad bij het woord. De woorden roepen op om niet mee te gaan met de gevestigde orde, maar  te 

blijven staan in onze innerlijke keuzes.  Het gaat diep, die keuzes. Ze vragen een ander innerlijk 

kijken en van daaruit handelen. Hoe meer je die weg gaat, hoe dichter je bij het goddelijke komt. 

Zo handelen is  het licht der wereld zijn. 

Kunnen wij ook, met deze aanwijzingen, het licht der wereld zijn? 

 

                                                       

                                                                           *** 



En in onze dagen….. 
Zien wij opnieuw iemand voor ons de berg opgaan? Een nieuwe Mozes? Die beladen met onze 
wereldproblemen opklimt naar de hoogste toppen van deze wereld om de Stem te horen. Nee, 
niet de Mount Everest , daar is het te vol. Een wachtrij van een kilometer tot de top.  
 
Ik zie eerder een nieuwe Mozes de dijk  beklimmen,  bij Delfzijl bijvoorbeeld. Ik zie iemand die  
uitziet over het water, dat alsmaar stijgt. Zal het ons overspoelen?  Wie is die nieuwe Mozes? Is het 
‘ de nieuwe realist’ , die terugkeert van de dijk met  het nieuwste pamflet:  Het water komt. 
Mensen doe wat voor het te laat is. 
 
En wie ontmoet Mozes daar op de dijk? Is daar soms de Stem te horen van de Eeuwige die ons 
vraagt  of we de realiteit eindelijk onder open wil zien.  Die  vraagt of de woorden die Hij  de 
mensen ooit gaf voor ons nog voldoen in deze beangstigende tijden, waarin de mens de aarde  ten 
onder doet gaan en de aarde de mens. 
 
In onze dagen….. 
Zitten wij in onze dagen opnieuw rondom Jezus op een berg? Jezus, die ons vraagt : Hebben jullie 
mijn woorden serieus genomen. Ik bedoel, zijn jullie een stad bovenop een berg? Een licht in de 
wereld, een vuurtoren aan zee. Maken jullie in mijn naam  echt het verschil? Ik heb jullie immers  
gevraagd om volmaakt te zijn, zoals mijn Hemelse vader volmaakt is.  Denk jullie soms dat ik niet 
geloof dat de meeste mensen deugen? 
 
Ach zeggen wij dan, natuurlijk, de meeste mensen deugen. Dat geloven wij, en dat beloven wij. 
Maar dat betekent toch niet dat iedereen zo maar over het water naar ons toe kan komen. Het 
water staat ons al aan de lippen. 
 
In onze dagen…. 
Kijkt wie op de dijk staat uit naar  beloofd land? Of maken we liever rechtsomkeert. Kiezen we 
uiteindelijk voor de weg terug. Denken we misschien dat er bij God wel een weg terug is ? 
 
Durven we het verschil wel te maken? Durven we wel realisten te zijn op de manier zoals Mozes en 
Jezus ons dat hebben voorgehouden.  
Laten we  niet denken dat we de Wet & de Profeten wel af kunnen schaffen. Wij  worden niet op-
geroepen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.  
 

Dan rest ons nog wel een vraag. Wat zijn dan onze wegwijzers?  Zijn er nog tien woorden voor de 
tijd die ons nog rest? 
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