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Titel: wonderen 10 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
In de krant stond dat ruim de helft van de Nederlanders gelooft in wonderen. Er stond 
niet duidelijk bij wat dan een wonder is. Dat mag je dus zelf invullen en dat is ook wel 
mooi. Wat is een wonder? Wat is een wonder voor jou, voor mij, voor ons?  
Er zijn verschillende wonderen, verschillende soorten. Er zijn wonderen die te 15 
verklaren zijn en er zijn wonderen die je niet kunt verklaren, in ieder geval niet 
natuurwetenschappelijk. Ik maakte in mijn eerste gemeente mee dat een jonge 
vrouw voor een deel genas na een afschuwelijk ongeluk. Medici stonden voor een 
raadsel hoe dat kon, zij konden dat op dat moment in ieder geval totaal niet 
verklaren. Ze waren er wel heel blij mee, met die gedeeltelijke genezing, maar ze 20 
hadden er zeer veel vragen bij en hebben deze jonge vrouw ook nog danig 
onderzocht, met toestemming. Om er van te leren wellicht. Een goede zaak. Een 
voorbeeld van een onverklaarbaar wonder. Er zijn ook verklaarbare wonderen. De 
geboorte van een kind is echt wel verklaarbaar en komt heel veel voor, maar wie er 
bij is, wie er als ouder bij is, als vader bijvoorbeeld, die ervaart het als een wonder, 25 
zeker als er inderdaad tien teentjes, tien vingertjes, twee oogjes en zo meer zijn.  
Wonderen op verschillende manieren. Mozes ervaart wonderen. Om te beginnen het 
wonderlijke verschijnsel dat een braamstruik in de brand staat, in de brand lijkt te 
staan, en niet wordt verteerd, niet wordt opgegeten door het vuur zoals er zo mooi in 
het Hebreeuws staat, opgegeten. Op te beginnen dus die rare struik, maar daar 30 
eindigt het beslist niet mee. Nee, er komt nog een veel groter wonder aan. God 
maakt zich bekend als degene die is en zal zijn en Mozes zal degene zijn die 
gestuurd wordt om het volk Israël uit Egypte weg te leiden. Zij worden daar 
onderdrukt en met uitsterven bedreigd. God, Hij die is en zal zijn, de God van 
Abraham, Isaäk en Jacob (we hebben het verschillende keren mogen horen) die God 35 
is de redder, de redder uit de onderdrukking. Maar Mozes mag degene zijn die de 
actie onderneemt. En dat is voor hem een wonder, nauwelijks te begrijpen en voor 
hem niet te verklaren, maar het is er wel, de redding. 
En het wordt vaak genoemd in dit gedeelte, de redding, het wegleiden, het weggaan 
uit het land van onderdrukking. Het wordt vaak genoemd, het is dichtbij, deze 40 
verlossing, het is dichtbij, dit wonder is dichtbij.  
Als Jesus in de woestijn is, gebeuren er ook wonderen. Misschien wel verklaarbaar, 
maar dan nog. Jesus weerstaat drie beproevingen, drie verleidingen. Drie 
verleidingen die ook echte verleidingen zijn in de zin dat ze horen bij ons bestaan in 
deze wereld. Hoe verleidelijk is het om je honger te stillen. En zeker als je zoon van 45 
God bent en misschien ook inderdaad van stenen brood kunt maken, ja dan kun je 
het toch ook gewoon doen, van stenen brood maken. Dan ben jij degene die dat kan 
en doet. En wie doe je er kwaad mee, als je van stenen brood maakt. In de woestijn 
zijn er stenen genoeg, er komt geen klimaatcrisis van zullen we maar zeggen. Het 
zou passen in het systeem van onze wereld om, als je het kunt, van stenen brood te 50 
maken. Je maakt dan naam ook, je bent iemand. En daar gaat het toch om, dat je 
iemand bent, en dat je doet wat je doet en daar ook nog over kunt vertellen. En als je 



niets doet….dan kan het zomaar zijn dat je in onze wereld ook niets bent of niemand 
bent. En die verleiding weerstaat Jesus, en zo bevrijdt hij mensen, zichzelf, de 
wereld. Ook als je niets doet, ben je mens, ben je iemand, ben je kind van God. Ook 55 
als je niets meer doet. En dat is dus anders dan in onze wereld waarin je vooral moet 
presteren.  
En Jesus weerstaat nog twee verleidingen, de verleiding van de macht en het 
verkrijgen van de macht over mensen, landen en koninkrijken. Hij weerstaat ook de 
verleiding om naam te maken. Als engelen je zullen dragen, nou dan steel je immers 60 
de show. Wow, kijk eens, hoe hij dat doet, hoe hij is……ah……een verleiding van 
deze wereld, en het wonder is dat Jesus deze verleiding weerstaat en zo bevrijdt. Zo 
bevrijdt, als een wonder, zoals Mozes dat mag of moet doen.  
Wonderen zijn ook bevrijding, bevrijding van angst, bevrijding van schuld, bevrijding 
van verleidingen om jezelf neer te zetten als mens terwijl je dat helemaal niet hoeft. 65 
Want je bent al mens, kind van God, zo geroepen, zo geroepen om daarmee ook te 
bevrijden, al is het maar de bevrijding van het moeten, het moeten presteren, sterk 
zijn en sterker dan de ander.  
Jesus is in de woestijn terechtgekomen nadat hij gedoopt is en een stem heeft 
gehoord: dit is mijn geliefde zoon in hem vind ik vreugde. Die stem klinkt voor elk 70 
mens, misschien niet zo duidelijk te horen als in het evangelie wordt gezegd, maar 
dan toch. In jou vind ik vreugde, zo klinkt de stem van God. En dat is ook een 
wonder. Onverklaarbaar misschien, of misschien ook wel verklaarbaar, maar het is 
een wonder voor de mens, voor alle mensen.  
Hebben wij wonderen meegemaakt? Hebt u wonderen meegemaakt? Kunt u, kun jij 75 
voor jezelf een moment aanwijzen dat je een wonder meemaakte, of mee maakt. 
Een stem die klinkt en zegt dat jij vreugde geeft? Het ervaren van de verwondering? 
Heb jij dat gezien of gehoord? Ik zei dat elk mens een kind van God is, omdat ik dat 
geloof, ook als een mens het zelf niet ziet of hoort, ook als een mens schuld heeft en 
wie is zonder schuld?  80 
De stem die klinkt en ons bevestigt in ons bestaan, die stem klinkt ook voor de 
schuldige, ook voor degene die niet presteert zoals hij of zij zou willen. Een wonder 
voor onze ogen en voor onze oren.  
En het avondmaal is een wonder. Want wij worden geroepen als de mens die we 
zijn, ongeacht onze prestaties of verdiensten, ongeacht afkomst, geslacht, rijkdom en 85 
noem het allemaal maar op. Geen apartheid bij het avondmaal, een wonder in onze 
samenleving, want wij delen in, mensen in hokjes, mensen in groepen, mensen in 
kampen. Wij delen in, en het wonder van het avondmaal is onder andere dat die 
indeling volledig weg gaat, als een bevrijding, bevrijding van onderdrukking. Zo mag 
het zijn, zo zal het zijn en de weg van Jesus gaat nog een heel stuk verder. De weg 90 
van Mozes gaat nog een heel stuk verder, de weg van het volk ook, de weg van de 
leerlingen van Jesus ook en ook onze weg. Het wonder van de bevrijding is dichtbij, 
eigenlijk is het er al, om te horen en om te zien.  
Amen 
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