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Preek van 9 juli 2017, 3e van de zomer 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

IN HET VOORBIJGAAN 

Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien. Exodus 

33, 23 

De verschijning van god 

Neeltje Maria Min (ze is een bekend dichteres) schreef eens het volgende 

gedicht over een religieuze ervaring: 

 

vanmorgen zag ik door de kieren 

van de gesloten luiken licht, 

dat straalde over mijn gezicht 

en al het stof als vuur deed vieren. 

 

toen werd mijn kamer warm tot op het bot 

en op de kast begon de klok te zingen 

van ruisende herinneringen 

en plotseling verscheen mij god. 

 

Het gedicht gaat over een geluksèrvaring die zich ontpopt tot een regelrechte 

ópenbaring. Het begint bij een herkenbare beleving. Je wordt wakker en het licht 

van een nieuwe dag valt door de kamer. Het is alsof alles ineens een beetje nieuw 

is. Ook jijzelf. In het gedicht valt het licht door de kieren van gesloten luiken. 

Niettemin zet het alles in de kamer in een nieuwe gloed.  

In de tweede helft van het gedicht stijgt die ervaring zelfs uit boven zichzelf. Het 

lijkt wel alsof het licht meer is dan het letterlijke licht. Het kust de kamer tot 

leven. De klok begint te zingen van ruisende herinneringen. En dat alles balt zich 

dan samen in de laatste zin: en plotseling verscheen mij god.  
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Verlangen 

Sommigen van u zullen misschien zeggen: zweverige taal. Maar ik weet zeker dat 

velen zo’n ervaring intrigerend vinden en heimelijk denken: ‘Dat zou ik ook 

weleens mee willen maken: zo’n duidelijke ervaring dat God er is.’ Over dat 

verlangen gaat het vanmorgen. 

Al sinds mensenheugenis zijn stervelingen op zoek naar bewijzen van Gods 

bestaan. We lijken het gewoonweg niet te kunnen laten. Zelfs Mozes had 

kennelijk die behoefte. ‘Laat mij toch uw heerlijkheid zien,’ vroeg hij aan God. Hij 

deed dat verzoek op een belangrijk moment. God had vanwege de aanbidding 

van het gouden kalf het volk Israël in de steek willen laten. Maar Mozes had op 

God ingepraat. En God had zich door Mozes om laten praten. Kennelijk kon 

Mozes bij God een potje breken. Daarom durfde hij nog een stap verder te gaan: 

hij vroeg of hij God eens rechtstreeks mocht zien. Zelfs geloofsreuzen voelen zich 

blijkbaar niet altijd sterk in hun schoenen staan. Ook Mozes wilde wel wat meer 

zekerheid. 

Een antwoord met vier lagen 

Het tekent de bijzondere positie van Mozes dat God op zijn vraag inging. Maar 

Mozes kreeg niet waar hij om vroeg. Hij kreeg wel een antwoord. Een antwoord 

waar elke gelovige nog zijn voordeel mee kan doen. Ik wijs op vier dingen. 

God kwam Mozes tegemoet. Of nee: God trok aan hem voorbij. God laat zich, 

om zo te zeggen, niet recht in de ogen kijken. God ging aan Mozes voorbij als de 

wind: merkbaar, maar ongrijpbaar, niet vast te leggen. God is niet te fixeren. Niet 

in een ideologie en ook niet in een geloofsleer. Spreken over God in een 

geloofsleer kan nuttig zijn, maar het is als een vlinder die opgeprikt in een vitrine 

hangt: je kunt hem van alle kanten bekijken, maar eigenlijk is het geen vlinder 

meer. Het wezenlijke aan een vlinder is zijn fladderende vlucht. Die laat zich niet 

onder een microscoop leggen. Zo laat de Eeuwige zich ook niet vastleggen. Denk 

je iets van God te merken, is het je de volgende dag alweer ontglipt. Denk je: 

wonderen bestaan niet, overkomt je op een dag iets waarvan je vol 

verwondering denkt: ‘Dat kan toch geen toeval zijn?!’ Het heeft te maken met 

de eerste betekenis van ons verhaal: God laat zich niet fixeren in een 

momentopname; Hij doet zich alleen kennen in en door een ongrijpbare 

dynamiek. 
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Bedekking 

Het tweede is dit: zelfs een religieuze gigant als Mozes kon God niet zien. 

Niemand kan recht in de zon kijken. Zo is ook geen mens er op gebouwd om God 

direct te zien. Daarom hield God zijn hand als een soort hitteschild voor Mozes’ 

ogen toen Hij hem voorbijging. God doet zich altijd indirect aan ons kennen. Met 

een bedekking. Met de Bijbel tussen Hem en ons. Met Jezus tussen Hem en ons. 

Met de schepping tussen Hem en ons. De Bijbel, Jezus, de schepping – ze vormen 

de hand die God ons voor de ogen houdt. De tweede betekenis van ons 

Bijbelgedeelte is dan ook: wij zijn niet – of: nog niet – gebouwd op rechtstreeks 

verkeer met de Eeuwige.  

Het derde is dit: Mozes kon pas iets van God zien toen Hij al voorbij was. Maar 

komt dat ook niet overeen met onze ervaring dat wij meestal pas achteraf zien: 

daar en daar kruiste God misschien mijn pad? De derde betekenis is: wij zien 

vaak pas achteraf dat God ons voorbijging. Maar ‘achteraf’ is nog steeds indirect. 

Stem van de Roepende 

Er is eigenlijk in het verhaal maar één ding aan te wijzen dat wel direct is, en dat 

is de stem van God. Van die wonderlijke gebeurtenis op die rots is Mozes maar 

één ding echt bijgebleven: het roepen van God. Toen God aan hem voorbijging, 

zag Mozes niets. Hij hoorde alleen dat de Eeuwige zijn eigen Naam uitriep die 

betekent: Ik zal er zijn. De Naam die een belofte is, de belofte dat God er zal zijn 

in de voortgang der dingen, in  de lijn der gebeurtenissen. Dat woord is het meest 

directe dat Mozes mocht vernemen. Het geheim van die Naam wordt ons 

gespeld in de vele verhalen. Het staat in de Bijbelboeken. Het werd vlees en 

bloed in Jezus. Het is het grote verhaal dat elke zondag klinkt in kerken en 

kathedralen. 

Samenvattend: God krijgen wij hoogstens indirect in ons vizier, omdat (1) de 

Eeuwige niet te fixeren is, (2) wij niet gebouwd zijn op een direct verkeer met 

Hem, (3) wij vaak pas achteraf iets van zijn aanwezigheid bespeuren, (4) Hij zelf 

de weg van het verhaal kiest om met ons te communiceren. 

Wetenschap 

God is niet vast te leggen. Dat hebben wij, gelovigen van protestantse snit, 

misschien weleens te veel willen doen. Wij hebben lang gedacht dat God te 
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vangen is in, wat ik noem: de blik van de buitenkant. Blik van de buitenkant – dat 

is de blik van de exacte feiten, van wat voor iedereen overduidelijk is, van wat 

controleerbaar, telbaar, meetbaar, weegbaar – kortom, van wat te bewijzen is. 

Maar God onttrekt zich aan een dergelijke blik.  

Dat merken wij in onze tijd. Veel mensen weten niet meer zo goed wat en hoe 

ze moeten geloven. Geen wonder! Eerst waren wij te zeker van onze zaak. Toen 

kwam de wetenschap knagen aan het geloof. Twijfel deed zijn intrede. ‘Het is 

dus de schuld van de wetenschap,’ roepen veel mensen. Welnee, het punt is: wij 

deden of het gelóóf een wetenschap was. Dan moet je niet klagen wanneer de 

wetenschap dat zelf logenstraft. Zo móest de twijfel wel toenemen. Het geloof 

ging daardoor lijken op een zandkasteel dat afkalft bij opkomende vloed.  

Zandkasteel 

Van de weeromstuit proberen sommigen nog steeds de gaten in het kasteel 

weer krampachtig te repareren. Anderen woelen in het nog overgebleven 

gedeelte koortsachtig naar een bewijs van vastigheid dat de vloed wel kan 

weerstaan. Maar het zal tevergeefs blijken. Het is als het pellen van een ui: schil 

na schil kun je er af halen, maar een aanwijsbare kern zul je niet vinden. Zo laat 

God zich niet als een harde kern uit de werkelijkheid pellen. Wie dat wel wil 

probeert, houdt niets over. Maar dan is het dus geen wonder dat velen het 

gevoel hebben dat het hen niets meer zegt! 

Maar misschien is dat wel Gods manier om ons te laten weten dat we het anders 

moet. Dat we dat eigengemaakte zandkasteel moeten laten voor wat het is. Dat 

we op moeten houden met het zoeken naar bewijzen. Want geloof in de God 

van de Bijbel is geen zaak van de buitenkant, maar van een blik van de 

binnenkant.  

Blik van de binnenkant 

Dat is een heel ander blik. De blik van de buitenkant is als een wijsvinger. Ze zegt: 

‘Daar is het’, en wijst exact aan. Het is de blik van de wetenschap. Maar de blik 

van de binnenkant is als een open hand. Ze is ontvankelijk voor de 

dieptedimensie van het leven. Het is de blik van het verhaal of de poëzie. Ze 

heeft oog het geheim dat schuil gaat in de werkelijkheid. Maar ze kan er alleen 

indirect over spreken, in beelden. Ze is de blik die met verbeelding ziet wat 

onzichtbaar is.  
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Want God is niet vast te leggen. Niet te grijpen. Hij lokt ons zoals een vader of 

moeder een kind lokt om het te leren lopen. ‘Kom maar,’ zegt zo’n vader of 

moeder en ze steken hun armen uit. Het kind loopt op onzekere benen met 

uitgestoken armen: het wil houvast. Maar met elke stap die het doet, doet de 

ouder een stap terug. Door net buiten bereik van hun kind te blijven leren zij het 

lopen op eigen benen. God blijft buiten ons bereik om ons op te voeden tot 

zelfstandigheid. Nergens lijken wij vastigheid te krijgen. Maar zijn Stem lokt ons 

om Hem te volgen. En zo, gaandeweg, krijgen onze eigen benen stevigheid. 

Invloed 

We moeten dus niet zoeken naar een hard bewijs voor God. Lees je Bijbel. Bid 

elke dag. Ga naar de kerk. Heb eerbied voor het geheim van de schepping. Zo 

oefen je jezelf in de blik op de binnenkant. En dan verneem je misschien, te 

midden van al het rumoer van de wereld, ook de stem van de Roepende.  

Maar schreef Neeltje Maria Min niet dat God haar verschéén? Ja, maar wie goed 

leest ziet dat de luiken dicht waren. Het licht kwam door de kieren. Er was dus 

een bedekking. Daarachter ging de zon schuil die zijn eigen baan trok. Het was 

slechts de zachte invloed van de zon die zij gewaarwerd. In het voorbijgaan.  

 

 

 


