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Exodus 34:27-35 (BGT)
27. Toen zei de Heer tegen Mozes: ‘Schrijf mijn regels op. Ik beloof je dat Ik voor jullie zal zorgen. Maar
dan moeten jullie beloven dat jullie je houden aan mijn regels.’
28. Mozes bleef weer veertig dagen en nachten daar bij de Heer. Hij at en dronk niets. Hij schreef op de
stenen platen de tien belangrijke regels die de Heer gegeven had.
29. Mozes ging de berg Sinaï af. Hij had de twee stenen platen met de tien regels bij zich. Zijn gezicht had
een stralende glans, want hij had met de Heer gesproken. Maar Mozes wist niet dat zijn gezicht zo
straalde.
30. Aäron en de andere Israëlieten zagen de glans op het gezicht van Mozes. Daarom durfden ze niet
naar hem toe te gaan.
31. Maar Mozes riep Aäron en de leiders van het volk bij zich en sprak met hen. [32] Daarna kwamen ook
de andere Israëlieten dichterbij. Mozes vertelde de Israëlieten alles wat de Heer op de berg Sinaï gezegd
had. En hij zei dat ze zich aan alle regels moesten houden.
33. Toen Mozes klaar was met spreken, deed hij een doek voor zijn gezicht.
34. Telkens als Mozes met de Heer ging spreken, deed hij de doek af. En daarna ging hij steeds terug om
de Israëlieten te vertellen wat de Heer gezegd had.
35. Ze zagen dan de stralende glans op zijn gezicht. En dan deed Mozes de doek weer voor zijn gezicht,
totdat hij weer naar de Heer ging.
2 Korintiërs 3:18 (BGT)
Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de heilige Geest voor.

Themapreek

Zeg het tegen God

Vandaag is het Alphazondag. Ik heb vaak meegemaakt dat als iemand begint te vertellen over de Alphacursus, hij of zij gaat stralen. Dat er een herinnering bovenkomt die zo
mooi is dat je dit van iemands gezicht kunt aflezen. Eén persoon voor wie dit geldt, is
Nico Klomp. Tijdens een Alphacursus hier in De Lichtboog is Nico radicaal tot geloof gekomen. Toen hij mij hierover vertelde, straalde hij. God is bij hem binnengekomen.
Sindsdien merkt Nico positieve veranderingen in zijn leven. En dat proces van verandering en vernieuwing gaat nog steeds door. Paulus zou zeggen: hij gaat steeds meer lijken op zijn hemelse Heer, 2 Kor. 3:18. Nico is er zó blij mee! En zijn vrouw Roliene is
ook heel dankbaar. Vanmiddag wordt Nico gedoopt.
Zijn favoriete Bijbelgedeelte is Exodus 34. Het gedeelte dat gaat over het herstel van het verbond, het
herstel van de relatie tussen God en het volk Israël. We hoorden ook over Mozes, die 40 dagen en nachten op de berg Sinaï was, dichtbij God. En over het glanzende gezicht van Mozes. We weten van Jezus dat
diens gezicht op een gegeven moment straalde als de zon (Mat. 17:2). Zoiets moet je je waarschijnlijk
voorstellen bij Mozes. Dit moet heel ontzagwekkend zijn geweest. Zelfs de broer van Mozes, Aäron, bleef
eerst maar op een veilige afstand, net als de andere Israëlieten (vers 30). Je zou zeggen: dat Mozes een
doek om zijn gezicht deed, was vast om de Israëlieten niet af te schrikken. Maar dat is toch niet zo.
Mozes sprak niet maar één keer, maar veel vaker rechtstreeks met God, zonder die doek (vers 34).
En daarna gaf hij de woorden die hij van God had gehoord door aan het volk. Ze zagen dan de stralende
glans op zijn gezicht, vers 35. Mozes had dan dus geen doek om. Op zo’n moment wist iedereen:
Wow, het is echt Gód die door Mozes heen spreekt!

Mozes deed de doek pas weer om als hij klaar was met spreken. Op die manier was het duidelijk: als Mozes nú, met de doek om, iets zegt (“Mag ik even de zout en peper”), dan is het geen rechtstreeks woord
van God.
Het lijkt me heel bijzonder om dat onbedekte, stralende gezicht van Mozes te zien! De apostel Paulus
vond dit ook al zo’n prachtige scène. Paulus zegt tegen de Korintiërs, en tegen ons: als dit al mogelijk was
vóór Pinksteren, voordat de Heilige Geest was uitgestort over mannen, vrouwen en kinderen (Hand.
2:17), hebben we nu dan nog niet veel meer te verwachten?
Destijds werkte de Heilige Geest ook in Mozes – maar hij was echt een uitzondering (vgl. Numeri
11:15,25). Alleen Mozes mocht vertrouwelijk met God omgaan als met een vriend (vgl. Ex. 33:11, HSV).
Alleen Mozes werd uitgenodigd om iets van Gods glorie te zien (Ex. 33:18-23) en vervolgens zelfs letterlijk uit te stralen. Terwijl wij, zegt Paulus, dit mogen geloven: Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken op onze
hemelse Heer. Hoe is dit mogelijk? Daar zorgt de heilige Geest voor. Niet voor niets is er in de Alphacursus, en in AlphaYouth voor tieners, veel aandacht voor de Heilige Geest. Want de Heilige Geest zorgt
ervoor dat we veranderen in nieuwe mensen. Van binnenuit gaan we steeds meer op Jezus lijken.
Ik heb me afgevraagd: hoe werkte dat dan bij Mozes? Wat maakte dat Mozes gaandeweg veranderde
van een agressieve kerel in iemand die op Jezus leek: zachtmoedig, bescheiden en mild (zie Num. 12:3 en
Mat. 11:29)? Nu kun je zeggen: daar zorgde de heilige Geest voor. Dat is waar, maar toch zie je ook dat
Mozes iets doet. We richten ons op deze vraag: Hoe ging Mozes om met God en wat kunnen wij daarvan leren? Ik noem vier dingen die me hebben getroffen.
1. In het algemeen: Mozes sprak heel vaak met God. Dat zie je terug in het hele Bijbelboek Exodus.
2. Mozes kwam voor zichzelf op. Zo was hij heel duidelijk in deze wens, dat hij beslist níet naar Farao
wilde gaan. “Maar wie ben ik…”, Ex. 3:11. Maar Mozes zei…, vers 13. Weer maakte Mozes bezwaar,
hoofdstuk 4:1. Maar Mozes antwoordde…, 4:10. Maar Mozes hield vol…, 4:13. Je kunt die ‘onderhandelingen’ tussen Mozes en God thuis nalezen, het is heel boeiend. En toch moest Mozes gaan! God zou
hem helpen. Maar Hij zou Mozes niet sparen voor allerlei toestanden. Zoals God jou en mij ook niet
spaart voor allerlei toestanden. Maar Hij wil wel met ons meegaan, dwars erdoorheen.
3. Mozes kwam ook op voor anderen. Luister eens naar deze voorbede (Ex. 32:31, NBV): “Ach Heer, dit
volk heeft zwaar gezondigd; ze hebben een god van goud gemaakt. Schenk hun vergeving voor de
zonde. Wilt U dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat U geschreven hebt.” Schenk hun vergeving. Mozes’ vraag, zijn pleidooi, is heel intens. Mozes geeft zichzelf helemaal. Maar hij houdt ook de mogelijkheid open dat God toch iets anders voor ogen heeft: “Wilt U dat niet…” Ook Mozes moest gaandeweg meer leren over wie God wel is en wie Hij niet is. En over wat Gods wil is, en hoe die soms afwijkt
van wat Mozes het liefst zou zien.
4. Mozes deelde zijn emoties met God. Dat heeft me nog het meest getroffen. Het hele palet aan gevoelens en emoties komt voorbij. Mozes deelde ook zijn klachten, zijn teleurstellingen, zijn verwijten en zijn
verontwaardiging. Een voorbeeld lezen we in Ex. 5:22-23, NBV: “Heer, waarom behandelt U dit volk zo
slecht? Waarom hebt U mij hierheen gestuurd? Vanaf het moment dat ik bij de farao ben gekomen en
hem in Uw naam heb toegesproken, wordt het volk nog slechter door hem behandeld. U hebt Uw volk
niet bevrijd – integendeel!” (Een ander sprekend voorbeeld is Numeri 11:10-15.)
Hierin klinkt iets door van: waarom grijpt U niet in? Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Wie bent U
eigenlijk?
Misschien denk je bij jezelf: ‘Ja, dit klinkt wel heel echt, heel authentiek. Mozes was geen schijnheilige,
dat spreekt me aan. Je zou hem eerder een schijnende heilige kunnen noemen! Maar toch staat Mozes
ver van me af. Kun je het nog wat dichterbij brengen, meer in onze eigen tijd?’

Dat ga ik doen, en ik wil hiermee gelijk de generaties verbinden (= jaarthema). De overgang wordt groot. Mozes was minstens tachtig jaar oud.
Het waargebeurde verhaal dat nu volgt, gaat over een meisje dat niet ouder werd dan acht. Het meisje heet Amy. Haar ouders vertellen hoe Amy
omging met God en hoe zij dit beleefde.
Amy had er altijd naar verlangd om een danseres te worden. Een stralende ballerina. Het was haar droom
om over het podium te zweven in een prachtig roze pakje. Ze zag al voor zich hoe mensen zouden klappen
na de voorstelling en dat zij dan zwierig zou buigen. Maar haar droom zou moeten wachten. Amy’s leven
veranderde plotseling van dansen en naar school gaan en spelletjes doen naar de realiteit van ziekenhuizen en naalden, dokters en pijn. Haar ouders spraken vaak met zachte stem en ze keken dan verdrietig.
Het lijkt wel alsof ze me nog vaker knuffelen, dacht Amy.
Vurig bad ze: “Lieve Jezus, maak mij beter zodat ik kan dansen!” Amy verwachtte dat Jezus haar direct
beter zou maken. Ze bad dit gebed regelmatig. Maar Amy werd niet beter. Ze werd steeds zieker en zwakker. De maanden sleepten zich voort.
Amy was blij met haar geloof, met Jezus’ liefde voor haar, en met de steun en aandacht van haar familie
en vrienden. Maar soms dacht ze: “Waarom moet ik naar het ziekenhuis en al die naalden in me krijgen
en medicijnen waar ik zo ontzettend misselijk van word?” In deze momenten dat ze zich ellendig voelde,
en hulpeloos, en overweldigd door alles wat haar overkwam, werd Amy soms ook boos. Ze was dan boos
op de verpleegsters en op de dokters; op de mensen die naar het ziekenhuis kwamen om met haar te bidden; op haar moeder en vader. En soms was Amy ook boos op God. Zelf had ze dit niet in de gaten, maar
wat ze dan tegen God zei, leek erg op wat haar ouders soms ook dachten. “Waarom heeft U mij kanker
laten krijgen? Waarom maakt U mij niet beter? Ben ik ziek omdat ik iets verkeerd heb gedaan? Bent U er
eigenlijk wel?”
Deze gevoelens en gedachten waren er soms. Maar ze bleven nooit lang. De liefde die zij voelde van mensen om haar heen, joeg deze boze en bange gedachten weg. De mensen die met haar baden, deden haar
denken aan Jezus, haar Verlosser en vriend. En dan kon ze slapen.
“De gebedsmensen” – dat was de naam die Amy gaf aan de mensen die langskwamen om te bidden met
haar en met haar moeder en vader en kleine zusje en babybroertje. De gebedsmensen kwamen thuis
langs, of in het ziekenhuis. Vaak voelde Amy zich wel wat beter, tijdens of na het gebed. En ze zag dat het
haar moeder en vader wat minder verdrietig en somber maakte. Amy wist dat de gebedsmensen samen
met haar aan het vechten waren tegen die vreselijke kanker. En ze voelde de liefde die de gebedsmensen
voor haar hadden. Het was als de liefde van Jezus die ze zo goed kende in haar hart.
Amy’s bed was haar huis, het was haar hele wereld sinds ze te zwak was om te lopen. Soms zag Amy engelen bij haar bed. Ze wist: deze engelen waken over mij. Een heel enkele keer zag ze Jezus. Dat gaf haar
veel troost. Ze voelde zijn liefde voor haar. Ze wist ook dat het nu niet meer lang zou duren voordat ze bij
Hem zou zijn. Dan zou ze geen pijn meer hebben. Alle ellende en onzekerheid zou dan voorbij zijn.
In de laatste weken van haar leven bad Amy veel, als ze wakker was. Maar ze was niet meer zo vaak wakker, omdat ze zo veel pijnstillers kreeg die haar ook slaperig maakten. Amy bad: “Wilt U voor mijn moeder en vader en zusje en broertje zorgen – en ook voor de gebedsmensen. Vooral als ik er niet meer ben.”
En Amy gaf de hoop nooit op, door alles heen bleef ze bidden: “Alstublieft, maak mij beter, zodat ik kan
dansen.”
Amy werd niet beter – maar dansen zal ze, op de vernieuwde aarde, in de hemelse stad (thema van het
kinderspektakel, zaterdag 15 september). Amy, de hemelse ballerina!
Een ontroerend verhaal, even bijkomen…
Is het je opgevallen hoe Amy omging met God?
(1) Ze sprak heel regelmatig met God.
(2) Amy kwam voor zichzelf op – ze was heel duidelijk in haar wens: ze wilde beter worden. Ze wilde dansen! Maar haar gebed werd niet verhoord. God spaarde haar en haar familie niet voor het lijden. Ze
moesten er dwars doorheen.

(3) Amy deed voorbede voor anderen: voor haar familie en voor de gebedsmensen - haar geestelijke familie. En ze deed dit vaker naarmate ze zieker werd en haar einde in zicht kwam.
(4) Amy deelde eerlijk haar emoties. Het hele palet. Niet alleen positieve gevoelens, maar ook de negatieve. Net als Mozes had Amy op haar manier een diepe vriendschap met God. Zij deelde alles met Hem.
Ook haar vragen, haar teleurstellingen, haar frustraties en haar boosheid.
Het geloof van Amy werd hevig door elkaar geschud, maar het knakte niet. Terwijl haar lichaam werd afgebroken, groeide zij in haar relatie met Jezus. Naar eigen zeggen heeft ze een heel enkele keer Jezus
zelfs met eigen ogen gezien. Maar meestal zag ze Jezus in andere mensen, dus indirect. Als in een spiegel
(zie 2 Kor. 3:18, HSV). Amy zag Jezus in haar moeder en haar vader. En ze zag de liefde van Jezus in de
gebedsmensen.
Amy en Mozes. Mozes en Amy – een onwaarschijnlijke combinatie! En toch kunnen we
ons aan hen spiegelen, iets van hen leren. In vier woorden is dat dit: Zeg het tegen God.
Er is niets dat je niet tegen God kunt zeggen! “Wat je ook doet, denkt, liefhebt, haat, lijdt,
geniet, hoopt, vreest, verafschuwt, verlangt – niets is God onwaardig. Alles is geschikt om
tot gebed te maken” (Luigi Gioia). Doe jij dit zelf ook? Zo ja, wat zijn jouw ervaringen?
Ik nodig je uit om hierover met elkaar door te praten. In je kerngroep, gezin, vriendengroep, of wat ook. Je kunt proberen dit geloofsgesprek te voeren met verschillende generaties tegelijk. Ook met kinderen en tieners erbij. Dat kan heel verrassend en leerzaam zijn. Als het lastig
is om woorden te vinden, dan kun je misschien iets tekenen, of een foto of ander voorwerp laten zien,
of een lied laten horen dat voor jou belangrijk is.
Ik geef een paar vragen mee die misschien kunnen helpen. Over welke dingen praat jij met God? En hoe
spreekt God tot jou? Of is dit juist wat je zo mist: dat je iets ‘terug’ hoort? Hoe deel jij je gevoelens met
God? Kun je iets vertellen over wanneer je blij was met God? Verdrietig over God? Bang voor God?
Boos op God? Verrast door God? Heb je God weleens dichtbij gevoeld? Hoe is dit nu?
Ik hoop dat je dit meeneemt: alles wat je bezighoudt, mag je tegen God zeggen. Niets is te gek. Ook je
hele gevoelsleven mag je openleggen voor God. Je mag alles delen. Het hele palet. Ook als je teleurgesteld bent, of kwaad, of bang, of moe, of onverschillig, of wat ook maar – ook dan ben je welkom bij God.
Hoe eerlijker je bent, hoe minder je het risico loopt van schijnheiligheid. Zeg het tegen God. Hoe opener
je bent naar God toe en naar elkaar toe, hoe groter het ‘risico’ is dat je een schijnende heilige wordt!
Amen
{Getuigenis van Fieke Thierry: brief aan de gemeente}
Hallo,
Ik ben Fieke, 15 jaar oud en geboren met de ziekte cystic fibrosis.
Ik heb het verhaal van Amy gelezen. Ik herken veel uit haar leven maar ook zijn
er dingen heel anders.
Ook ik heb vaak aan God gevraagd of Hij mij beter wil maken. Helaas is dat
niet gebeurd. Maar ik weet wel dat Hij altijd heel dicht bij mij is en voor mij
zorgt. Ik kan heel verdrietig zijn omdat mijn lichaam niet doet wat ik graag zou
willen. Dat ik net als anderen kan leven. Dat ik kan paardrijden zo lang ik wil, en net zoveel en vaak kan
afspreken met vriendinnen als dat gezonde mensen dat kunnen. Ik kan er onwijs van balen dat ik veel medicijnen moet nemen en andere dingen moet doen die bij mijn ziekte horen. Maar ik ben niet boos op
God. Wel ben ik vroeger boos geweest op de zondeval en dat de schepping is geworden zoals hij nu is.
Maar dat dit zo is, is niet Gods schuld. Ook niet dat ik ziek ben.
Er zijn heel veel vragen waar we nooit op antwoord op vinden of krijgen. Daar zou ik wel de hele dag mee
bezig kunnen zijn maar dat wil ik gewoon niet. Er zijn namelijk heel veel dingen in mijn leven wel fijn.

Ik geniet van veel dingen die ik meemaak. Ook al zullen het voor anderen misschien maar kleine dingen
zijn.
Ik kan heel verdrietig zijn als erg moe ben en veel pijn heb. Maar dat betekent niet dat ik niet gelukkig
ben. God maakt mij altijd weer rustig als ik bijvoorbeeld bid of een lied luister. Zo weet ik altijd weer dat
Hij er is. Daar twijfel ik ook echt niet aan.
Ik blijf ook, net als Amy, dromen van mijn toekomst. Dat ik met dieren ga werken, verre reizen ga maken
en moeder word. Waarschijnlijk word ik helemaal niet oud, maar dromen blijf ik wel, of ze nou uitkomen
of niet. Want dat maakt het leven fijn.
Ik vind het wel heel naar dat mensen verdriet om mij hebben. Ook straks als ik er niet meer ben. Voor mij
wordt het alleen maar beter als ik sterf. Dan mag ik bij God wonen in een gezond lichaam.
Ik weet dat mijn leven zin heeft. Ook al ben ik ziek, ik weet ook dat God mij nooit alleen laat. En Hij zal mij
altijd laten weten en voelen, hoe dan ook, dat Hij voor mij zorgt.

Antwoordlied: Morgen dans je weer

