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titel: de NAAM die geen waan is

preek
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

‘Geloof is een waan’, zei de collega van de nachtdienst in de kliniek voor verslaafde 
jongeren. We werkten daar als student, hij studeerde medicijnen en was er achter 
gekomen dat ik theologie studeerde. Met een bijna evangelische passie maakte hij 
me duidelijk dat als je iets gelooft dat je niet kunt bewijzen, je eigenlijk een waan 
hebt. Maar voegde hij er geruststellend aan toe: ‘Aangezien bij een religie velen 
hetzelfde aanhangen, gaan we ze maar niet behandelen’. Gaan wè zé maar niet 
behandelen…

In die zelfde tijd werd er een experiment gedaan met een groep theologiestudenten. 
Vraag van het onderzoek was of religieus gevoel kan worden aangewakkerd en 
versterkt door de invloed van bijvoorbeeld middelen of de ijlheid van de lucht en 
daarom werden ze, op een Goede Vrijdag, meegenomen naar een hooggebergte, en
wat bleek: hoe hoger men kwam, hoe ijler de lucht, hoe sterker het gevoel van 
verwondering en religieuze ervaring. 

Dat was een aanwijzing dat geloven een functie van de hersenen is, die je dus kunt 
beïnvloeden. Ga je vasten, radicaal vasten en dat bijvoorbeeld in een woestijn, en 
dan niet eten en nauwelijks drinken, zou je dan niet ook in een heel andere 
gemoedstoestand terecht komen, zodat je misschien stemmen hoort, of fata 



morgana’s ziet? Was dat misschien wat er met Jezus gebeurde, dat Hij gaandeweg 
in een soort waanwerkelijkheid terecht kwam? En Mozes die die braamstruik zag 
branden, was dat dan ook een waan? 

Er zijn allerlei pogingen gedaan om deze beide verhalen die we vanmorgen hoorden 
te verbeelden of te verfilmen. Hoe klinkt die stem van de duivel in het verhaal over de
verzoeking in de woestijn? Als een verleidelijke stem van binnen, of snerpend 
slissend als was het een slang?  En hoe klinkt de stem van de Eeuwige die spreekt 
tot Mozes? Als een jong meisje, in een van de films over de Exodus, heel 
verrassend. Dat is de kunst van verbeelding, die je bij het vertellen van verhalen 
nodig hebt, want als je ze stuk gaat redeneren, of analysen hoe iets precies gegaan 
is, en of het wel waar gebeurd kan zijn, dan ontkracht je de verbeelding. 

Als wij dan horen dat ‘aan Mozes zich laat zien een engel van de ENE in een 
vuurvlam uit het midden van de Sinaïdoorn, die gloeit in het vuur en niet wordt 
verteerd’, dan zou je je kunnen afvragen of Mozes ze nog wel allemaal op een rijtje 
heeft of dat hij misschien iets heeft geslikt, en datzelfde voor de fenomenen die we 
horen over Jezus’ ervaringen in de woestijn. Zag hij ze vliegen, die engelen die Hem 
zouden opvangen als Hij zou vallen? Want ja, wat niet bewezen kan worden is een 
waan, nietwaar? En Jezus, ja, Hij zag ze vliegen, die engelen, Hij zag het voor zich, 
die vleugels die Hem zouden opvangen. Maar een waan kun je dat niet noemen, wel 
verbeelding waar de Schrift zo rijk aan is. 

Is het een waan of gebeurt er iets heel anders, iets dat werkelijke, reële levenskracht 
en geloofsmoed geeft? Het is wel bijzonder dat de beide verhalen vandaag 
overeenkomsten hebben. Twee mensen die in de kracht van hun leven gekomen zijn,
staan klaar om aan hun levenstaak, hun roeping te beginnen. Mozes die zich 
geroepen weet om in verzet te komen tegen de onderdrukking en slavernij van zijn 
volk, aangewezen om Bevrijder te worden. En ‘God zal ons redden is zijn naam’- 
Jesjoea- Jezus, ook wel eens ‘nieuwe Mozes’ genoemd, Hij staat klaar voor zijn taak 
om in Godsnaam in verzet te komen tegen de onderdrukking van zijn tijd: de macht 
van religieuze leiders en van de Romeinse Bezetter. Maar ze gaan niet zomaar aan 
hun taak beginnen, ze bereiden zich voor en hebben zich al lange tijd voorbereid, 
een leven lang al. Innerlijk bereiden zij zich voor, met alle gevoelens van 
aanvechting, beproeving en angst die dat met zich meebrengt. Wie ben ik dat ik dit 
doen mag, doen moet, kan ik dat wel, en wat als het me niet lukt en ze me niet 
geloven en tegen me in verzet komen? Alles wat maar menselijk is, maken zij mee, 
voelen zij en dat wordt in alle eerlijkheid beschreven. Alle zieleroerselen, ook de 
moeilijkste, ook de duisterste, worden eerlijk benoemd. 

De verhalen over de braamstruik die Mozes ziet branden en over de verzoeking in de
woestijn, zou je kunnen zien als een overgangsritueel, een bepalend levensmoment, 
een zegening, een inauguratie, een belofte die wordt toegezegd, de belofte van God,
dat je nooit zonder zijn Aanwezigheid je levenspad hoeft te gaan, zelfs niet als die 
door dalen van zeer diepe duisternis gaat, of via levensgevaarlijke doodsravijnen. 
Altijd zal daar zijn DE NAAM, die onthuld wordt aan Mozes in die buitengewoon 
indrukwekkende heiligheid en intimiteit, als God hem uitgebreid heeft verteld waartoe
hij geroepen is: het volk, zijn volk uitleiden uit het Angstland. 



‘Dit zijn de Namen’, zo heet in de Hebreeuwse Bijbel het boek Exodus. In hoofdstuk 
1 de namen van de baarhulpen Sifra en Pua, die verzetsheldinnen met hun 
burgerlijke ongehoorzaamheid om levens te redden. En in hoofdstuk 2 de naam van 
Mozes, hem gegeven door de prinses van Egypte: Mosjee, uit het water heb ik je 
getrokken. En dan in hoofdstuk 3, een belangrijke kerntekst in de joods-christelijke 
traditie: de Godsnaam. De NAAM, de onuitsprekelijke NAAM, die in de joodse traditie
niet wordt uitgesproken vanwege de heiligheid ervan. De NAAM die zoveel meer 
betekent dan Heer of HEERE, maar die ook vertaald kan worden met de EEUWIGE 
of de AANWEZIGE, of de ENE, die NAAM die niet in een precieze beschrijving te 
vatten is, omdat er geen is taal die Hem vertaalt, omdat de EEUWIGE al onze 
denkbare begrippen te boven gaat en tegelijkertijd zo rakelijks nabij is, zo bijna fysiek
nabij. 

‘Ik voel God bijna fysiek nabij’, zei kortgeleden iemand die wist dat haar aardse 
dagen nog weinige zouden zijn. Zij voelde de Nabijheid van de EEUWIGE om zich 
heen en getuigde ervan. En ja, dan roept dat meteen de ingewikkelde vraag op 
waarom de één dat wel voelt en de ander niet. Zo sterk als Mozes de EEUWIGE, 
bijna fysiek ervoer op die berg, bij die gloeiende struik, zo sterk was dat gevoel niet 
altijd, lang niet altijd, wat heeft hij ook een innerlijke strijd gekend bij alles wat zou 
komen. En Jezus, wij horen Hem aan het kruis schreeuwen: ‘Waarom hebt Gij mij 
verlaten?’ En dat is wat velen voelen, een godverlatenheid, in hun eigen persoonlijke 
leven of in alle drama en crisis van deze wereld. Je zou soms bijna kunnen 
bedenken dat geloof dan een soort roes kan zijn, een verzachtend middel om met al 
die ingewikkelde werkelijkheid om te gaan. Je zou bijna denken dat geloof een waan 
is en gelovigen waanzinnig. Brandend zand en een verloren land en een leven vol 
gevaar, brandend zand berooft je bijna van t verstand…

Maar dan is daar ook die innige ervaring die Willem Barnard beschrijft in zijn lied over
de Veertig dagen, vandaag ons slotlied: Maar Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken, Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet 
ontbreken. En ja die haard, uiteraard, het beeld van de gloeiende Sinaïdoorn. En ja, 
die engelen, die je op handen zullen dragen, opdat je je voet niet aan een steen 
stoot. Hij ziet ze vliegen, omdat God ze heeft beloofd.

En ja die stenen, die je ook rijkelijk tegen kan komen in een woestijn… Nee, nee!, 
nare, slissende, gemeende diabolos, dooreenschudder, uit elkaar drijver, nee!, God 
geeft geen stenen voor brood. Het brood dat Hij geeft, en dat wij vandaag mogen 
proeven, maakt de EEUWIGE bijna fysiek nabij. En zo mag de viering van het 
Avondmaal vandaag, in een vorm die wij niet gauw zullen vergeten, ook een 
overgangsmoment zijn, met de herinnering en de belofte dat de NAAM van God 
geen waan is, maar een werkelijkheid, die ons grond onder de voeten geven wil.

Amen 


