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Gelezen Genesis 1:1-5, 2:1-4a, Exodus 14:15-31 en Jesaja 
55:1-11 5 

 
Titel: ontvangen 
 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus, 
Ook in een bijna lege kerk is er veel te zien vanavond. Licht dat is binnengebracht, 10 
licht dat is verspreid op een nieuwe manier, de bijbel die is binnengebracht, straks 
nog het doopwater, de schikking die later nog zichtbaarder zal worden. Er gebeurt 
veel, en woorden klinken, gelezen en gesproken woorden.  
Er is veel te zien, de cameraman heeft het er maar druk mee. Er is veel te horen, ook 
in muziek en zang. 15 
En voor mijn gevoel is er iets gemeenschappelijks in dit alles. Voor mijn gevoel komt 
het bij elkaar in het begrip: ontvangen. Wij ontvangen de muziek, wij ontvangen de 
zang, wij ontvangen woorden, wij ontvangen beelden.  
Zoals we de dagen hebben ontvangen, beschreven in het scheppingsverhaal. Zeven 
dagen, en steeds eerst het donker, de avond en toen het licht, de dag. Zoals we dus 20 
tijd hebben ontvangen, tijd in ons bestaan, in onze werkelijkheid, zoals we leeftijd 
hebben ontvangen, zoals we leven ontvangen.  
Het volk Israël ontving de doortocht door de zee, doortocht door de Schelfzee. Het 
volk Israël ontving op die manier bevrijding uit angstland, bevrijding uit de 
onderdrukking van Egypte. Doortocht door de zee, waarbij de zee datgene is dat 25 
angstaanjagend is, de angst waar je dus door heen kunt gaan. Zo kan het joodse 
volk door de zee, door het angstaanjagende voorbij de angst gaan. Zo kunnen 
mensen voorbij de angst gaan, voorbij, door de angst gaan, door alles wat angst aan 
jaagt. En dat is ook ontvangen, dat je dat kunt. Je mag dan nog wel zelf de zee door, 
die zee door, je mag dan nog wel zelf die weg gaan en je wordt ertoe uitgenodigd, 30 
maar engelen zijn bij je, als een vuurkolom of als een wolkkolom, waarbij iets van het 
gezicht van God te vermoeden is. Het gezicht van God als zichtbaar in een wolk, 
zoals een kind in een wolk van alles kan zien en het is spijtig als je als volwassene 
dat vermogen niet meer hebt. Maar ook als je het niet meer ziet, je mag het wel 
ontvangen. Er is die weg door de angst, door het angstaanjagende, dat wat je vrees 35 
geeft, een weg om te gaan en om te ontvangen.  
Als het volk Israël eeuwen later in ballingschap is, dan is er die profeet die we voor 
het gemak ook maar Jesaja noemen. En hij spreekt ook over ontvangen: Kom, ook al 
heb je geen geld, kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder 
betaling. En hij spreekt dan over het verbond tussen God en mensen, God en zijn 40 
volk, een verbond dat voor altijd is, in elke tijd om te ontvangen. En woorden van 
God worden ontvangen, ontvangen als regen die de aarde bevochtigd en doordrenkt 
in een droog klimaat. Ontvangen, ontvangen met open armen en open handen.  
In een bijna lege kerk mag je ook ontvangen, in deze tijd is het ook het ontvangen 
van contacten, medeleven, aandacht en medemenselijkheid. In deze tijd het gaan 45 
van een weg als door een zee en weten dat de overkant van de zee bereikbaar is. 
Weten dat het einde van de ballingschap dichtbij is, het einde van de vervreemding. 



Weten ook dat er voedsel is voor iedereen, weten dat de economie er zal zijn voor de 
mens en niet de mens in dienst zal staan van de economie. Koop zonder geld, 
dynamiet in onze tijd.  50 
Ontvangen als bevrijding, het einde van slavernij in welke vorm dan ook. Dat komt 
naar ons toe. In elke tijd, dus ook in deze tijd en na het donker wordt het licht. Amen.  


