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Preek   - n.a.v. Ex. 3, de kale braamstruik    
Mozes is al aardig op leeftijd   en hij is niet meer zo WILD/WOEST   
als in zijn jonge jaren:  Zo had hij ooit in een opwelling een  
 Egyptische soldaat neergeslagen, die een slaaf aan het aftuigen was; 
Een andere keer  haalde hij ook  vechtende  volksgenoten  uit elkaar   
  en  vertelde ze dat ze niet stom moesten doen.  
  Maar dat werkte niet echt.  
Hij had vriend en vijand tegen zich in het harnas gejaagd 
   en  moest vluchten, weg uit Egypte, en weg van zijn volk; 
Dat was de pre-corona Mozes,   die er gelijk bovenop sprong  ,   
    ook wel een wat ongeleid projectiel  …   
met als gevolg dat ie in Quarantaine moest è    naar de andere  
        kant van de grote woestijn, en zijn leven veranderde totaal.  
Hij  werd opgenomen door een herdersvolk, trouwde, kreeg  
 kinderen en ging de schapen hoeden van zijn schoonvader Jetro. 
 
Maar nog even terug:  
Ooit als joods babytje  geadopteerd door de dochter van de Pharao:   
 was hij opgegroeid als Egyptische prins,   beter kan het niet  … 
Maar hij besefte al heel jong dat hij eigenlijk een kind van de joden  
   was;      van dat slaven volk,  
dat werd hem door zijn vele prinselijke vriendjes om de haverklap  
ingepeperd,   -  nee jij hoort niet echt bij ons  ….. 
    Hij kon daar wel tegen    …….  dan gaf ie een BEUK … 
   zo   kreeg de jonge prins Mozes  wel een heel 
    sterk gevoel voor ONRECHT:     hij vond dat zo gemeen  …. 
 
 En zo was het gekomen  dat toen hij die soldaat iemand zag  
 mishandelden ,   toen KNALDE  hij er gelijk  op los …... 
   
 Dus TWEE dingen:    DE JONGE MOZES  - van Langgeleden:   

-  fijne antenne,  hij ZAG  de dingen om zich heen  heel goed.  
         (onrecht / oneerlijkheid/ pestgedrag…) 
   en:  als er dan wat was,          

-   dan durfde hij ook  heel goed “ik”  zeggen,    
    “dan zal IK  er  wat aan doen !   “  

 
è  dat laatste   is hij behoorlijk kwijt geraakt,  
hij durft niet zoveel meer:  en dat zat allemaal verpakt in dat laatste  
woord     van JOEP /  ALEID:    Maa- aaaar …..  (nee,  hè, asjeblief niet) 
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maar dat andere,  die ANTENNE, dingen OPMERKEN en ZIEN :  
    wat er aan de hand is:   dat is nog dik in orde.  
En nu komen  we bij vandaag.  
 
dat wondere  verschijnsel van die brandende braamstruik. 
Honderd anderen waren er aan voorbij gelopen, zonder ook maar  
 iets in te zien.   Wij zouden hoogstens even gedacht hebben:  
        Goh wat schijnt die zon toch fel;  of:     
  Wat een glans over die kale takken.  
Maar Mozes ziet er veel meer in. 
Zijn antenne en verbeeldingskracht om meer te zien dan z’n neus  
lang is,   is nog dik in orde. En daar maakt God gebruik van.  
 
De Eeuwige is nooit vies van een vleugje illusionisme.  
En dus is daar ineens dat braam struikje,   
Dat stelt weinig voor, is niet meer dan wat droog knetterhoud,  
steek een lucifer af  en   WHOEFF    weg is het hele bosje.  
Dat braambosje     is   een beeld van hoe Mozes zich nu voelt: 
  Na die lange tijd van Afzondering  
hij voelt zich als een opgedroogd, uitgeteerd braamstruikje van niks.  
 
Maar nu blijkt die braamstruik,   als het vuur van God er in brandt, 
juist helemaal niet in mum van tijd te verteren  …  in tegendeel 
Die braamstruik komt tot leven,   
er gaat gloed van uit en licht en energie :   
Dat onbenullige braambosje krijg een  EXPOSURE ,  een UITSTRALING 
  van  HEILIGHEID  en  KRACHT.  
 
Precies de kracht en lef die Mozes weer terug moet krijgen,  
 om opnieuw   IK   te durven zeggen, en dat gaat GOD hem nu   
voor-doen:   wat het is om weer krachtig    IK    te durven  zeggen.i 
 
IK  ben de God van je vader Abraham, Izaak en Jacob    …… 
   ----    en in één keer denkt Mozes terug aan de belofte  
              ooit aan Abraham gegeven: Ik zal uw God zijn .. 
 
IK – zegt God - heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is -  
                 ik heb hun geklaag  gehoord  …. 
---- en  de verdrongen herinnering aan zijn ongelukkige volksgenoten  
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         komt van heel ver weg  bij Mozes  terug,   maar  …  
 
Egypte was voor Mozes verder weg  dan het Griekse eiland Lesbos voor ons.  
 Maar is dat nog zijn verantwoordelijkheid?  -  het begon een beetje te prikken.  
 
IK  -  zegt God -  ben afgedaald om hen te bevrijden en te voeren naar een mooi   
        en uitgestrekt land … 
    en Mozes voelt weer iets van het vuur van toen -  maar  niet veel meer dan 
een licht ongemak,  een vervelende onrust …..   
    een flashback van volstrekt onschuldige mensen, tot slaaggemaakt,  
       als werkvee opgehokt …. 
IK – zegt God -  stuur jou naar  de Pharao .      
                            jij moet mijn volk, de Israelieten, uit Egypte wegleiden. 
  
 MAA-AAR ….    (Joep)  
 
IK ????   -   sputtert Mozes  ----    Nee he he  
 
IK – zegt God -  zal   er   zijn,  IK ben bíj je. 
     
IK  ben degene die er altijd is.   Zeg dat maar tegen de Israelieten:  
 “IK BEN ER “   heeft me gestuurd; 
   IK BEN VOOR JOU -  EEN NIEUWE NAAM  
   IK BEN JE GOD -   EN HIERVANDAAN, 
   GA ‘K  ALS JE SCHADUW MET JE MEE,  
  D0OR DE WOESTIJN,   EN  DOOR DE ZEE.   
 
MOZES   aarzelt,  sputtert,  ziet er tegen op,  
wil er nog es over nadenken  …en dat gaat nog een hele tijd door,  
MAAR:  het krachtig uitgesproken  IK  van God,   
doet ook Mozes zijn verloren, verstopte IK  weer terugvinden. 
 
Hij krijgt zichZELF   weer terug,   en zijn gedrevenheid,   
zijn idealen waar hij voor leefde  .. 
zijn gevoel voor wat recht is en krom,   wat EERLIJK is en wat NIET,  
      
Hij krijgt de moed en ook de zin terug om  daar  in te treden,   
 weer IK te zeggen,     en als hij   
- in antwoord op wat hem van Hogerhand gevraagd wordt  

  of in antwoord op zijn GEWETEN - 
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weer  IK  durft zeggen,    dan zal het hem ook lukken, 
    en  krijgt hij er de kracht voor.   
 
Want Mozes mag  zich dan zijn gaan voelen  als een braambosje  
van niks  -  alsof er jaren Corona-stress over hem heen is  gegaan  -   
maar nu de GEEST  en de VLAM van God  in hem terugkeren,  
 hem weer  bij de kraag vatten,  
nu komen er KRACHT en nieuwe LEF  in hem los,  
    die hij dacht niet meer te kennen.  
 
Mozes krijgt  zijn vroegere ZELF  weer terug, 
zijn drive en  drang om iets te doen,  om een verschil te maken 
maar nu niet meer  op basis van   
  alleen maar ongeremde (primaire)  impulsen  of  blinde emotie: 
 zijn eigen gevoel is nog steeds belangrijk,   
 maar nu wel in samenspraak met God.     
Met een klankbord,   een tegenover …. 
 
God zal op twee manieren met hem meegaan: 
 
Op twee manieren:   
1e.    heel concreet zal Mozes  op weg naar Egypte zijn broer Aaron  
ontmoeten, die hem tegemoet komt  en die  zijn klankbord,   
     medestander en soms tegenstander zal zijn.  
   (God ziet naar jou om,  via mensen om je heen:    
   die van je houden,  ook mensen die stevige kritiek op je durven …  
 
2e. De tweede manier hangt mee af van jezelf:  
           nl. of jij ook omziet naar God: 
Mozes deed dat door zich af en toe terug te trekken,  
  dan ging ie in zijn eendje de berg op, om zich open te stellen voor   
     kracht en sturing van boven.  
Heel eenvoudig   vragen:  Heer wat wilt u dat ik  doen? Wijs me de weg?  
( deed Jezus ook,  Boeddha,   en misschien ieder verstandig mens wel …) 
 
Welnu, dit is het wel zo’n beetje:   
Mozes heeft geleerd van zijn quarantaine:   
è    Hij is het nodig kwijt geraakt  
 è   en  heeft hij ook een en ander gewonnen,  
 
En nu komen wij aan de beurt:    
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Wij gaan zo direct nadenken wat  onze eigen  quarantaine of Coronatijd,  
 met ONS  heeft gedaan:  wat ben je kwijt geraakt, wat heb je gewonnen.  
We gaan straks het vuur in de braamtakken   opstoken,    
met wat jullie op de kleurige vlammen/briefjes schrijven 
   plussen   en  minnen;   aan winst of verlies,   aan leed of aan lief.  
      van deze door niemand gezochte  ervaring:   
     Leven is wachten   vs. 830: 2 straks:   
    Leven is vragen,    wachten verdragen,     
    zwoegen en zwijgen, antwoorden krijgen, 
    waarom je niet vroeg.         
Een ‘cadeau’ krijgen die je niet op je lijstje had staan: 
dat geeft altijd een dubbel gevoel 
Corona is geen cadeau, we hebben er niet om gevraagd,  maar toch gekregen.  
En wat heeft het je gegeven: aan dingen die zo het braamvuur in mogen om te 
worden verbrand;  en misschien toch ook iets goeds,  waarmeer het vuur wordt 
aangewakkerd ten goede.                                        Amen.  
 

 
i Het idee van God die het Mozes voor-doet om weer krachtig IK te zeggen, kwam ik langgeleden 
 tegen in een overdenking van dr. Maarten den Dulk, ere wie ere toekomt.  


