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Gemeente van Christus, 

In de Schriftlezing van vanmorgen hoorden we de woorden van 
Mozes die hij sprak tot het volk Israël. Met deze woorden neemt 
Mozes afscheid van het volk. Hij spreekt ze uit op de grens van de 
woestijn en het land Israël. Veertig jaar lang reisde het volk onder 
leiding van Mozes door de woestijn. Ze hebben moeilijke tijden 
gekend maar Mozes heeft het volk veilig door de woestijn geloodst. 
Nu loopt de reis bijna ten einde. Ze hoeven nog maar een klein stukje 
en ze zijn er. Maar nu neemt Mozes afscheid van het volk. Hij mag 
niet mee het beloofde land in. God heeft hem dit verboden. Waarom 
mag Mozes niet mee het land in? 

Dit wordt verteld in Numeri 20. Het volk kan geen water vinden en 
dreigt om te komen van de dorst. Men klaagt bij Mozes: Waarom 
heeft god ons uit Egypte bevrijd om ons hier in de woestijn van dorst 
om te laten komen? Had hij ons niet beter in Egypte kunnen laten? 
Mozes wendt zich tot God en god beveelt hem dan om tot een rots te 
spreken en die rots te bevelen om water te geven. Mozes gaat dan 
naar de rots maar hij spreekt niet tot de rots. Hij beveelt de rots niet 
om water te geven maar in plaats daarvan slaat hij met zijn stok op 
de rots. En dan zegt God tegen Mozes: Omdat je niet gedaan hebt 
zoals ik je opgedragen heb mag je het beloofde land niet binnengaan. 

De rabbijnen hebben zich door de eeuwen heen gebogen over de 
vraag waarom het nu zo erg was dat Mozes met zijn stok op de rots 
sloeg in plaats van de rots toe te spreken. 

Rabbi Nachmanides komt tot de conclusie dat de rots het symbool is 
voor de verharding van de harten van de Israëlieten. De rots is het 
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symbool voor een gebrek aan vertrouwen, een tekort aan geloof, 
hoop en liefde. En geloof hoop en liefde kun je niet bij mensen 
opwekken door ze te slaan. Geloof, hoop en liefde kun je slechts met 
liefdevolle woorden bij mensen opwekken. 

Het gaat in dit verhaal dus om een principiële keuze voor de wijze 
waarop Mozes zijn leiderschap uitvoert en de wijze waarop er in het 
beloofde land leiding gegeven gaat worden: Is het een leiderschap 
dat geweld gebruikt of een leiderschap dat door middel van woorden 
en liefdevolle overredingskracht uitgeoefend wordt ?  

Voor Mozes is het heel pijnlijk maar de keuze voor het geweldloze 
leiderschap is van wezenlijk belang voor het leven in het beloofde 
land. Het zou wenselijk zijn dat Poetin en Erdogan, Xi en Bolsonaro 
dit verhaal zouden lezen en ervan zouden leren! 

Terug naar de afscheidswoorden van Mozes aan de grens van het 
beloofde land.  

Mozes herinnert het volk aan de grote daden die God gedaan heeft. 
“Wat jullie hebben meegemaakt is volstrekt uniek in de geschiedenis” 
roept Mozes enthousiast: “Ga de hele geschiedenis maar eens na, 
vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de 
wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: is zo iets 
geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks 
vernomen ? “ En dan schildert Mozes de grote daden van God . 
Mozes verhaalt hoe God het volk bevrijd heeft uit Egypte. Hoe God 
sprak tot Mozes vanuit het vuur van de brandende braamstuik. Hij 
herinnert het volk eraan hoe god met machtige hand de plagen in 
Egypte stuurde die Farao er uiteindelijk toe bracht het volk te laten 
gaan. En hij herinnert het volk eraan dat God op de berg Sinaï vanuit 
de hemel Zijn stem heeft laten horen en het grote vuur heeft laten 
zien en vanuit het vuur het volk zijn geboden gegeven heeft die het 
mogelijk zullen maken dat het volk in het beloofde land in vrijheid zal 
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kunnen leven.  Vol vuur roept Mozes: “Er is geen groter en machtiger 
God dan de God van God van Israël”. roept Mozes vol vuur. 

“Wees u er daarom van bewust en laat het goed tot u doordringen 
dat de Heer de enige God is, boven in de hemel en hierbeneden op 
aarde; een ander is er niet. “  

En om dit niet te vergeten roept Mozes het volk verderop in zijn 
toespraak op, we lezen dit in Deuteronomium 6: 

Luister Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de 
Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de 
geboden die ik u heden opleg steeds in gedachten. Prent ze uw 
kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar 
bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als 
een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis 
en op de poorten van de stad. “  

Waarom zijn de geboden van God zo belangrijk dat men ze moet 
dragen als teken om arm en op het voorhoofd en aan de deurposten 
van het huis? Omdat ze naar vrijheid voeren! Vrijheid, vrede, recht, 
vreugde, welvaart voor alle volken in het beloofde land en in het 
Koninkrijk van God! 

Dit alles wordt samengevat in de fundamentele geloofsbelijdenis van 
Israël: “Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één ! “En Mozes 
zegt: “Wees u er daarom van bewust en laat het goed tot u 
doordringen dat de Heer de enige God is boven in de hem en 
hierbeneden op aarde; een andere is er niet. “  

Wat betekenen deze woorden van Mozes nu voor onze visie op de 
andere wereldreligies?  Is er geen plaats voor hen? Moeten alle 
Islamieten, Hindoes en Boeddhisten Jood of Christen worden? 

Ik geloof het niet. Wel moeten we de woorden van Mozes en de 
geloofsbelijdenis van Israël heel serieus nemen. Maar wat betekent 
het dat de Heer één is?  
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Als er een God is, en geloof dat Hij er is, en als Hij is werkelijk God, en 
ik geloof dat Hij dat is, dan is Hij niet alleen de God van Israël of de 
God van de Christenen maar de God van het heelal. De God van dat 
oneindige heelal met zijn miljarden sterrenstelsels. De God miljarden 
jaren geleden de Big Bang veroorzaakte waaruit ons sterrenstelsel en 
de aarde uit ontstaan is. 

Deze machtige God, deze Heer van het heelal, is het hart van het 
heelal. Het liefdevolle hart. En dat liefdevolle hart klopt en 
doorstroomt het ganse heelal met zijn liefde en kracht en is de 
samenbindende kracht van alles en iedereen: sterren en planeten, 
mensen en dieren, bossen en rivieren, oceanen en zeeën. 

De aanwezigheid van deze Heer van het heelal wordt al vanaf het 
begin van de mensheid overal op aarde gevoeld en bezongen en 
aanbeden. En overal op aarde en in alle tijden en plaatsen hebben 
mensen gevoeld hoe deze Heer van het heelal hun hart wilde richten 
op het goede, op recht, op liefde op medemenselijkheid. 

In Israël heeft men de aanwezigheid van deze Heer van het heelal 
ook gespeurd en men heeft zijn grootheid gevoeld en men heeft Hem 
in de geschiedenis van het volk leren onderscheiden en daarom 
uitgeroepen: “Hoor Israël , de Here is onze God, de Here is één ! “  

Maar die Heer van het heelal is zo groot dat ook andere volkeren zijn 
Aanwezigheid hebben bespeurd in hun eigen harten in hun eigen 
geschiedenis. En zij hebben deze aanwezigheid onder woorden 
gebracht met woorden uit hun eigen taal en met beelden uit hun 
eigen cultuur. Z 

Wat ons Joden en Christenen verbindt met het gelovigen van de 
andere wereldreligies dat is onze verbondenheid met de Ene Heer 
van het heelal die het liefdevolle hart van alles en allen is. 

“Hoor alle volkeren van de wereld: de Here is onze God, de Here is 
één! “  Amen 


