
 

Kerkdienst 24 februari 2019  
 

Voorganger: dr. Koen Holtzapffel 

Met medewerking van het koor Cantiamo o.l.v. Nicky Bouwers 
 

Thema:  Exodus 3 vers 1 – 6 ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je 

staat, is heilig’  

 

Gedicht van Marjolein van Heemstra: 

Als Mozes had doorgevraagd 

Moest ik mijn land verlaten: ik zou blijven. 

Stond mijn stad in brand: ik draaide om. 

Moest ik mijn kind offeren: ik weigerde. 

Zolang jij je niet laat kennen  houd ik 

benen op de grond, armen om het kind. 

Mij scheep je bij geen bramenstruik af 

met ‘ik ben die ik ben’, een kleine vlam, een donderstem. 

Mozes was iemand van zijn tijd: dankbaar voor het leven, 

bang om door te vragen en ook; een man,  

die vragen niet zoveel. 

Ik was blijven staan bij die struik tot je verscheen. 

Geen smoesjes van doeken voor ogen omdat je straling te fel. 

Mozes was brandgloed gewend, ik tl. 

Kom maar op zou ik zeggen. Zeg ik nu: Kom maar op.  

Als niet Mozes maar ik bij Horeb had gestaan ging het zo: 

Ik: Wie ben je?    

Jij: Ik ben die ik ben. 

Ik: Ik ook.     

Jij: Ja, jij ook  

Dan had ik je aangeraakt en jij mij.  

Was de bijbel geen boek, maar een omhelzing. 

 

Bijbellezing: Exodus 3: 1-6 

Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de 

Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het 

steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de 

engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes 

zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe 

kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke 

verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat 

ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes, Mozes. Ik luister antwoordde 

Mozes. Kom niet dichterbij waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want 

de grond waarop je staat is heilig. 

Ik ben de God van je vader, van Abraham, van Isaak en de God van Jakob. 

Mozes bedekte zijn gezicht want hij durfde niet naar God te kijken.  



 

Belijdenis 2006  

Wij beseffen en aanvaarden  

dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden,  

maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;        

dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht,  

maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft; 

dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,  

maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.        

Door dit besef geleid geloven wij in Gods geest,  

die al wat mensen scheidt te boven gaat  

en hen bezielt tot wat heilig is en goed.  

Opdat zij zingend en zwijgend,  

biddend en handelend  

God eren en dienen. 

 

Voorbeden: 

God wij danken u voor alles waarin wij mogen ontdekken en ervaren wat heilig 

in het leven betekenen kan: 

De schoonheid van het vergankelijke, de melodie die uit de stilte tot ons komt, 

de mensen die wij echt ontmoeten, de kostbare momenten die te bijzonder zijn 

om eeuwig te kunnen duren. De liefde die wij ervaren en uw aanwezigheid. 

Help ons er aandachtig bij stil te staan, God ontferm u.  

We danken U God voor wat heilig is en goed en vragen U te helpen om dat dan 

ook te bevorderen. Heilige waarden als vrijheid en verdraagzaamheid, maar ook 

verantwoordelijkheid en mensenrechten. Help ons om onze eigen heilige huisjes 

te relativeren en wees voor ons de heilige vaste grond waarop wij mogen staan. 

God ontferm u.              

Bidden wij voor wie ziek zijn, voor wie dorsten naar gerechtigheid en geven wij 

aandacht en zorg aan wie die van ons vraagt. Zijn we samen stil… en luisteren 

we naar het gezongen onze vader….  

 

Uitzending en zegen     

‘Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde, aanvaarden wij onze 

verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, haar taak in deze wereld 

met haar noden en gaan wij dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht 

onder Gods zegen.’ 

God zegene en behoede u. God doe zijn aangezicht over u lichten en zij u 

genadig. God verheffe haar aanschijn  over u en geve u vrede.  

Amen 



 

Preek:  

Gemeente,  

In het dagelijks taalgebruik spreken we van heilige huisjes, kunnen we een 

heilig vertrouwen in elkaar uitspreken en spreken we wel van waarden die ons 

heilig zijn. In Hilversum zijn de kijkcijfers heilig. Wie zou beweren dat het 

woord heilig in onbruik is geraakt? In religie spreken we van heilig als van 

zuiver, heel, volmaakt. Heilig hoort bij t goddelijke, bij God. Er is de Heilige 

Geest, er zijn heilige boeken, heilige plaatsen, rivieren, voorwerpen, heilige 

personen, mensen die ‘t heilige dichterbij brengen.  En al roepen we soms dat 

niets meer heilig lijkt tegenwoordig, een Duitse wetenschapper, en die kan het 

weten, spreekt van de blijvende macht van het heilige.  
 

Van muziek, niet onbelangrijk vandaag, wordt gezegd dat het een spirituele 

ruimte creëert waarin het heilige zich kan tonen. We horen straks een prachtig 

sanctus, heilig, heilig, heilig. Er verschijnen boeken met als titel ‘Heilig gewoon 

nu’ (inclusief 10 tips om zelf heilig te worden!) en ‘Nieuw heilig’ en de bekende 

Engelse essayist Roger Scruton schreef een boek over ons eeuwige verlangen 

naar het heilige. Het verlangen naar een ons dagelijks leven overstijgende 

eeuwige ruimte. Een verlangen dat volgens Scruton doorklinkt in verering van 

popidolen, massaal bezoek aan bijzondere plekken, maar ook in de heropleving 

van kloosters als gewijde plekken van inkeer en stilte. Wij mensen zijn op zoek 

naar het heilige en vinden er af en toe sporen van. Ook in deze kerkruimte, als 

we ons openen voor de bijzondere architectuur, de lichtinval, de kunst. Allemaal 

bedoeld om ons stil, aandachtig en eerbiedig in aanraking te brengen met het 

hogere, het bijzondere, het heilige, het goddelijke, met dat wat ons overstijgt.   
 

Maar, wat betekent dat, wat is dan het heilige? Hoe ervaar je dat? Wat maakt 

iets heilig voor jou?  Heilig betekent letterlijk dat wat heel is, zuiver. Heiligen is 

helen, zuiveren en heeft te maken met heil. 

Heilig dat is het bijzondere, al hoeft dat niet gelijk te betekenen: het 

buitenaardse. Het heilige kan net zo goed oplichten in het aardse, het hier en nu, 

het leven van alledag. Buitengewoon is niet altijd ver weg. Zo vertelde iemand 

eens over de uitvaart van zijn verongelukte broer. Voor ze zijn broer de kerk 

binnendroegen was hij bijna misselijk van de zenuwen. Maar toen de deur 

openzwaaide werd hij overweldigd door een gevoel van stilte, rust en 

zuiverheid. Anderen ervaren het heilige in iemands inzet voor gerechtigheid. 

Heiligen inspireren nog steeds, of ze nu Mandela, King of Gandhi heten. Ze 

brengen het zuivere dichterbij.   
 

In de context van religie zou je kunnen zeggen dat het heilige te maken heeft 

met het geheim, met de diepere betekenis van het bestaan die niet in onszelf ligt 

maar ons overstijgt. Maar ook in religie geldt: niets is heilig uit zichzelf en niets 

is heilig voor iedereen. Iets wordt pas heilig omdat mensen het zo ervaren en er 

die betekenis aan toekennen. Het brengt ons bij Mozes. Hoe komen we het 

heilige in zijn verhaal op het spoor? 



 

Wat in ieder geval meespeelt zijn de bijzondere omstandigheden en de 

levensfase waarin Mozes verkeert:   

Mozes is in Exodus 3 herder over de kudde van zijn schoonvader Jethro. Ver 

van huis en haard is hij, achter in de woestijn. Ver van wat vertrouwd is en 

overzichtelijk, ver van zijn vrouw Sippora en zoontje Gersom. Ver ook van zijn 

volk dat zucht onder Egyptisch juk. Wat kan Mozes eigenlijk doen als nietig 

mensje tegenover het machtige Egyptische rijk? Rondzeulend met zijn beesten 

weet hij niet waar het naar toe moet met zijn leven. En juist in dat bijzondere 

gebied, op dat cruciale moment, bij de berg Gods ervaart Mozes iets van het 

heilige.  

Op die bijzondere plek vallen hem de schellen van de ogen en wordt hij 

geroepen, raakt geïnspireerd. Bovendien wordt op zijn verzoek een tipje van de 

sluier van de betekenis van Gods heilige naam opgelicht.  

Maar voor het zover is, is er dat brandende braambos, in moderne vertaling: die 

brandende doornstruik. We zeiden toch al dat het heilige kan oplichten in alles, 

zelfs in een doornstruik?  De schapen zien niets anders dan een zon die vuurrood 

ondergaat achter de struiken. Maar Mozes ziet meer. En net als hij denkt: laat ik 

dat wonderlijke verschijnsel, als een modern onderzoeker, eens nader  bekijken, 

dan roept God hem uit die doornstruik toe: Mozes, Mozes, kom niet dichterbij. 

Doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig, heel. 

Hier komen hemel en aarde al even samen. En Mozes doet  de schoenen van zijn 

voeten, teken van deemoed. Hij verbergt zijn gelaat. Hoe zou een sterveling 

God, die hemel en aarde omvat houdt, kunnen aanschouwen?  
 

Een aardig chassidisch verhaal vertelt: Mozes hoorde bij die brandende struik 

een stem die hem opdroeg: Doe je schoenen uit. Volgens de rabbi in dat verhaal 

betekende dat: doe de gewoonheid, de vertrouwdheid af die normaal om je 

voeten zit. Dan pas zul je ervaren wat heilig is. Met andere woorden:  door het al 

te vertrouwde, bekende en voorspelbare los te laten kom je het heilige wellicht 

op het spoor, het geheimenis van leven. Het blijkt dichterbij dan je dacht.   

Vervolgens onthult God Mozes de betekenis van zijn heilige Naam: ik ben die ik 

ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Hij verklaart zich solidair met Mozes’ volk in 

Egypte en geeft de opdracht dat volk te gaan bevrijden: Moses, let my people 

go. Op de ervaring van het heilige volgt een enerverende geschiedenis van 

Mozes en zijn volk. De ervaring van het heilige schept ook verplichtingen. Zo 

heel, zo zuiver als het in de hemel is, zo moet het ook op aarde worden. Mozes 

moet in naam van God heil brengen aan zijn volk. 
 

Tenslotte:  

Gemeente, niets en alles kan drager worden van heiligheid. Een persoon, een 

doornstruik, een stukje woestijnzand, een gebouw, een woord, een daad. Heilig 

wordt het door de bijzondere betekenis die het in ons oproept, de bijzondere 

ervaring waarnaar het verwijst. Het is als een kier in de stroom der dingen die 

het heilige doet oplichten in de tijd. Het heilige vraagt om eerbied, om stilte en 

aandacht. Het kan groots en meeslepend zijn, onooglijk en alledaags, hemels en 



 

aards. Niets is voor iedereen altijd heilig, maar wat wij heilig noemen heeft 

steeds te maken met wat van ultiem belang is. Groter dan wijzelf, ons bepalend 

bij wie wij ten diepste zijn. Mozes’ roeping in de woestijn, op heilige grond, 

plaatst ons verlangen naar het heilige in perspectief. In het gelezen gedicht 

vallen Mozes’ ervaring van het heilige en ons verlangen ernaar zelfs samen. 

Precies daar waar het verhaal niet een verhaal blijft, maar levende werkelijkheid 

wordt onder ons hier en nu.    

Als niet Mozes maar ik bij Horeb had gestaan ging het zo: 

Ik: Wie ben je?   

Jij: Ik ben die ik ben. 

Ik: Ik ook. 

Jij: Ja, jij ook  

Dan had ik je aangeraakt en jij mij. Was de bijbel geen boek, maar een 

omhelzing.  

En precies daarin, van boek naar ontmoeting naar omhelzing, laat zich 

bevroeden wat heilig in ons leven betekenen kan.  
 

Amen    

  


