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Zondag 3 juni 2018, Kloosterkerk Den Haag 

Exodus 15 en fragment Johannes 4 

 

 

Hoe sta je op uit een diepe crisis? Hoe sta je op uit een situatie die jou lam heeft gelegd en 

monddood heeft gemaakt? Hoe sta je op uit een situatie die heeft gemaakt dat alles in je leven 

van zijn plaats is? Je moet helemaal opnieuw beginnen, zo lijkt het. Opnieuw leren lopen, 

leren ademen, leren vertrouwen. Kortom: opnieuw leren leven. Ontdekken wat houvast is, wat 

je ankers zijn. Met welk verhaal wil je leven en met welk zeker niet meer? Hoe voorkom je 

dat je bitter wordt? Hoe voorkom je dat je niet meer weet hoe zoet ook al weer smaakt? 

 

Daarover gaat het in het woestijnverhaal dat wij vandaag lezen. We zien een stroom 

geknechte mensen de woestijn in trekken. Ze komen uit de benauwdheid van Egypte vandaan. 

Slavenarbeid was hun lot. Objecten van macht. Ze moesten gehoorzamen, zo wil het verhaal, 

aan een totaal geperverteerde macht. Niet bij machte zelf na te denken, eigen beslissingen te 

nemen. Meer robotten dan mensen. Slavernij. Een actueel thema in tijden van dataïsering als 

we Yuval Harari mogen geloven. De mens allang geen subject meer. Maar object van 

datahogepriesters. Geen mens maar consument. Gereduceerd tot een hoopje info.  

 

Daar gaan ze. Achter Mozes aan. Totaal ontmenselijkt, vernederd en getraumatiseerd. Ze 

hebben de benauwdheid achter zich gelaten. Maar wat gaan ze tegemoet? Ze zijn bevrijd van 

hun slavendrijvers. Maar wat nu? En dan ineens sta je in de woestijn. Maar wie ben je? Wat is 

dat: leven? Wat is dat: menselijkheid? Het is alsof ze weer helemaal van voor af aan moeten 

leren lopen. Als een kind.  

 

Hoe herkenbaar als je langzaamaan uit een diepe crisis opstaat. Na een lang ingrijpend 

ziekbed ineens weer thuis bent. Getwijfeld of je ooit nog thuis zou komen. Hoe was het ook al 
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weer? Hoe was dat leven van ooit? Of na het verlies van je man, je vrouw. Met wie je 

helemaal als vervlochten leefde. Met wie je twee handen op een buik was. En dan ineens 

zomaar alleen. Een lege plaats. Na de dood van je kind. Niet te doen. Na het verlies van een 

intens dierbare. Alles moet opnieuw uitgedacht worden. Chaos moet tot kosmos worden 

omgevormd. Leven. Hoe doe je dat? En dat geldt misschien wel voor elke crisis waar een 

mens uit opstaat. Die benauwdheid die vormt je, vernedert je. Kan je vertrouwen in het leven 

en in anderen wegnemen. Benauwdheid kan een angstig mensje van je maken. Benauwdheid 

kan zomaar de lust om te leven verdampen. Je weet niet meer wat liefde is na een verkild 

huwelijk. Hoe herkenbaar allemaal. Daar nu gaat dat woestijnverhaal over. Langzaamaan 

hebben ze de dood en de chaos van zich afgeschud. Maar wat nu? De woestijntocht blijkt een 

leerweg. Een lange eindeloze leerroute. Met vallen en opstaan moet ontdekt worden wat 

vrijheid is, leven en liefde. Echt leren doe je blijkbaar vooral als niets meer vanzelfsprekend 

is. 

 

Ze gingen drie dagen de woestijn van Soer in. Zo staat er. In Deuteronomium wordt over deze 

woestijn gesproken als een verschrikkelijk oord met gifslangen en schorpioenen. En wat 

vooral ontbreekt is: water. Het is er alleen maar droog. Water staat voor leven. Zonder water 

geen leven. Die woestijn van drie dagen haalt de dood weer binnen, zo lijkt het. Slaven moet 

je wel op tijd te eten geven, anders doen ze het niet meer. Moderne slaven worden verwend 

met leaseauto’s, laptops en mooie arbeidsregelingen. Als je maar wel knetterhard werkt en 

ook in je vakantie bereikbaar blijft. Dan is er niets aan de hand. Geld als bindmiddel. De 

bekende gouden kooi. Het enige dat je moet inleveren is je leven.  

 

Maar als je uit je slavernij bevrijd bent zal je zelf op zoek moeten naar wat leven is. Dat is 

niet voorgeprogrammeerd. Daar is geen format voor. Dat moet je zelf ontdekken. Er is geen 
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baas meer die jou dicteert hoe jouw agenda eruit moet zien. Maar daarmee valt wel elke 

structuur weg. Je hebt zelf nooit durven denken. Beslissingen durven nemen. Als een 

afgestompt huisdier wacht je bij je voederbak totdat je baasje het weer bijvult. Maar nu zelf 

overleven. Hoe doe je dat? 

 

Ze komen bij Mara. De naam zegt het al: bitter. Bitterheid is een gif dat het leven opeet. 

Benauwdheid kan een verbitterd mens van je maken. Een verbitterd mens maakt het zichzelf 

eindeloos moeilijk. De vreugde is er totaal uit. Alles is teleurstelling. Niets deugt. En het ligt 

ook altijd aan de ander. Bittere mensen. Je komt ze veel tegen in de sociale media. Maar 

verbitterde geesten waren ook rond in columnisten, politici en misschien ook wel in onszelf. 

Als bitterheid de bron wordt waar je uit drinkt. Mara. Dan wordt alles bitter. Het is als een 

virus dat zich verspreid in je omgeving. Door jouw bitterheid worden mensen om je heen ook 

bitter. Heel de samenleving kan zomaar bitter worden. Ja, het water is bitter. Het is niet te 

drinken. Het leven is niet te leven. Is dit het dan? Je kan je niet meer voorstellen dat er ook 

nog een ander leven mogelijk is. Dat het gaat opklaren. Ooit op een dag. Dat je de vogeltjes 

weer zult horen fluiten. De zon weer zal zien ondergaan. Dat je misschien weer verliefd 

wordt. Het glas wijn je weer smaakt. Of dat je zin krijgt om iets te gaan doen. Ik zeg het nog 

weleens in gesprekken: over een jaar zitten we er weer heel anders bij. En dan die ongelovige 

ogen. Onvoorstelbaar. Wat zou een keer kunnen brengen in mijn ‘mara-leven’? 

 

Wat moeten wij drinken? Zo wordt er geroepen naar Mozes. En die roep verwoordt Mozes in 

de schreeuw naar JHWH. En JHWH hoort en begint een leerhuis over een boom. In rabbijnse 

tradities is de boom het beeld van de Tora. Van de wijsheid. ‘De boom des levens: wie haar 

vastgrijpen zijn gelukkig te prijzen’, zo zegt spreuken. Het is de boom geplant aan 

waterstromen waar Psalm 1 van zingt. Het is boom van de Weisung, zegt Franz Rosenzweig. 



 4 

En als je de tora tot zijn kern brengt dat is het de Stem van die onnoembare die liefde is. Die 

tot Mozes zegt: ‘Ik zal met je zijn. Dat ben ik.’ Daar staat die boom voor. Voor dat woord dat 

zegt: ik heb je onvoorwaardelijk lief. Ik draag je op adelaarsvleugels en ik vang je op als je 

dreigt te vallen. Dat is die boom waar het over gaat. Die boom is tegengif tegen bitterheid. En 

daarom moet Mozes die boom in het water werpen. We komen zoiets bij de profeet Elisa ook 

tegen. Als je bitterheid voelt en smaakt dan moet die boom erin. Dat verhaal van die bevrijder 

die afdaalt om met jou te zijn moet erin. Dat woord dat liefde is. Dat is als een theezakje met 

heilzame kruiden. Antidotum tegen bitterheid.  

 

En wat gebeurt er dan als die boom in het bittere water geworpen is? Het water wordt zoet.  

‘Uw woorden zijn als honing in mijn mond’ zo zingt Psalm 119. Dat is het. Woorden die 

bitterheid doen omslaan in de smaak van het land van belofte.  

 

Die boom is het verhaal dat zegt dat het anders kan. Dat het niet de bedoeling is dat het nacht 

blijft en dat de angst blijft en de verkilling. Die boom die maakt dat we vertrouwen krijgen dat 

er andere tijden komen. Tijden om naar uit te kijken. Je kunt het je nog niet voorstellen. Maar 

ooit komt die dag dat je die vogels weer zal horen fluiten. En zal ontdekken: o dat is dus 

leven. We waren totaal vergeten.  

 

Die boom wordt in ons verhaal uitgelegd door JHWH zelf. Horen moet je. Horen. 

Ontvankelijk zijn. En dat horen betekent meteen ook een doen. Want wat je werkelijk hoort 

dat zal je ook doen. Niet meer die stem van die slavendrijver zal je horen, maar de stem van 

die ene die jou heeft liefgehad nog voor je het wist. Die bron van liefde gaat zijn werk in jou 

doen en dat betekent: heling. Een gebroken wereld heel maken, om met Jonathan Sacks te 

spreken. Ik JHWH ben jouw heelmeester. Wonden worden geheeld. Schuld wordt vereffend.  
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En dan is daar ineens zicht op Elim. Die boom doet zijn werk. Elim. Een andere wereld. Het 

beloofde land zelf. Het is er zomaar ineens. Met twaalf waterbronnen. Voor elke stam één en 

zeventig Palmen. Want heel de mensheid is erin betrokken. Heel de mensheid kan onder die 

zeventig palmen schuilen. Daar bij die waterbronnen zijn bomen. Plaatsen waar Tora wordt 

geleerd. Niet alleen met je hoofd maar vooral ook ‘by heart’. Zo nodig.  

 

Mag ik wat drinken? Zo vraagt Jezus aan die Samaritaanse vrouw. Want hij wil het over het 

water des levens hebben. Juist met de vrouw die altijd worden buitengesloten. Met de nek 

worden aangekeken. Mag ik wat drinken? Het is de vraag van het volk aan Mozes. Deze rabbi 

heeft onze nood zich eigen gemaakt. ‘Mij dorst’ roept hij vanaf het kruis. En uiteindelijk 

blijkt deze Rabbi zelf de bron van levend water. Het probate middel tegen Mara.  

 

‘Liefde sterker dan de dood’ als het enige dat bitter kan veranderen in zoet. Het verhaal zegt: 

van hem moeten we het hebben. Want, zo zegt hij: wie dorst heeft geef ik het levende water 

om niet. Hij zelf brengt ons van Mara naar Elim. Van bitter naar Zoet 

 

 


