
OVERDENKING BIJ EX 3 VS 1 T/M 18 EN MC 1 VS 12 T/M 15 
 

 

Wie ben ik -over die vraag ging het vorige week. 
 
Wie ben ik dat ik naar de farao zal gaan zegt Mozes hier en verderop in 
zijn gesprek met God zegt hij: Neem me niet kwalijk Heer, zend liever 
iemand anders. Een zeer herkenbare reactie. Waarom moeten ze mij nu 
juist hebben? Wie ben ik dat ik dit zou gaan doen? Is een ander niet veel 
geschikter?  
 
Maar er is ook wel een type mens te bedenken dat deze vraag nooit zou 
stellen. Het type dat met naïef enthousiasme zo’n heldenrol onmiddellijk 
zou zien zitten. Het type dat vooral vervuld is van geloof in zichzelf: ik 
zal wel eens…… Zo’n type is Mozes niet. Of liever gezegd: hij is het niet 
meer. Toen hij jonger was had hij er wel iets van, zo hoorden we vorige 
week. In de tijd dat hij als Egyptische prins rondliep, zich bewust van 
zijn positie. Toen hij getuige was van de slechte behandeling van zijn 
volk sloeg hij er onmiddellijk op los. Gedreven door vurige 
verontwaardiging om het onrecht dat hij om zich heen zag. Hij zou wel 
eens even! Maar wat hij bereikte was geen verbetering in het lot van zijn 
broeders, alleen maar een verslechtering van zijn eigen positie. Vluchten 
moest hij.  
 
En wie is hij nu? De rang van Egyptische prins is hij kwijt. Het hof waar 
hij is opgegroeid wil hem doden, hij wordt gezocht. Hij is ook niet één 
van zijn volk. Toen hij de dag na de moord op de Egyptische 
slavendrijver in een ruzie tussen twee mannen uit zijn eigen volk 
probeerde te bemiddelen kreeg hij te horen: ‘Wie heeft jou tot leider en 
rechter over ons aangesteld?’ Mozes zal die woorden niet vergeten zijn. 
 
Wie ben ik?- die kwellende vraag blijft Mozes achtervolgen in zijn 
ballingschap. In de woestijn, waar hij ronddwaalt met de kudde van zijn 
schoonvader, als herder die een vreemde kudde hoedt,  -de woestijn, die 
symbolische plek, de plaats waar alle franje van het leven, alle schijn 
wegvalt, waar geen enkele beschutting is en een mens oog in oog komt 
te staan met de naakte kale waarheid, waar een mens geheel en al 
wordt teruggeworpen op zichzelf. In de woestijn, de plek waar ook Jezus 
heen wordt geleid voordat hij zijn taak op zich nemen zal, komt die 
vraag in alle heftigheid op hem af. Wie ben jij Mozes? Wat is er van je 
geworden? Waar moet het met jou naar toe?  
 



Daar in de woestijn krijgt Mozes te maken met iets dat nieuw voor hem 
is. Iets dat alleen in beeldtaal kan worden aangeduid. Het begint met 
vuur. Hij ziet een doornstruik die in vuur en vlam, staat zonder dat het 
vuur de struik verbrandt. Het tweede beeld is dat van een stem. Zoals zo 
vaak in de Bijbel klinkt er dan een stem, die hem roept bij zijn naam: 
Mozes, Mozes. Verbaasd geeft hij antwoord: Hier ben ik. Hetzelfde 
antwoord dat Abraham gaf toen God hem riep. Hier ben ik, dat is Mozes’ 
eerste spontane reactie. De tweede reactie is heel anders: ik ben er niet, 
mij moet je niet hebben, zoek een ander. Maar die eerste reactie zal 
bepalend blijken te zijn. Zonder dat Mozes het zelf weet zegt hij nu al ja 
op zijn roeping. 
 
Door te reageren op de roep die tot hem komt: Mozes, zijn naam, dat is 
wat hij hoort. De naam die betekent: uit het water gehaald, gered. In die 
naam ligt zijn roeping besloten. Gered is hij met het doel ook anderen te 
redden. Een redding die niet voortkomt uit het er maar losslaan, uit 
moord en doodslag. Het vuur dat Mozes hier krijgt te zien is een ander 
soort vuur dan dat van de blinde woede die hem verteerde. Het is een 
vuur met een helder schijnsel dat niet vernietigt. Het blijft branden. Als 
alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft zo 
zegt het een lied. 
 
Hier is het een doornstruik die het vuur draagt dat niet te doven is. Er is 
geen minder en lelijker gewas te bedenken dan zo’n kale doornstruik. 
Het is de nederigste van alle planten die wordt uitverkoren om het vuur 
van Gods Geest te dragen, om zijn licht te laten schijnen.  
 
Mozes schrikt van wat hij ziet. Wie ben ik, vraagt hij, dat ik dit vuur zou 
dragen? Wie ben ik? – die eeuwige vraag.  
 
Gods antwoord op Mozes’ vraag naar wie hij is. is dat Hij Mozes zegt wie 
Hij is. Ik zal bij je zijn, dat is Gods antwoord op Mozes vraag naar wie hij 
is. Zijn identiteit is te vinden in God. Zijn wezen kan niet los te zien van 
Gods wezen. Dat geldt niet alleen voor Mozes, het geldt voor ieder 
mensenkind. Maar Mozes is een van de mensen die deze stem heel 
duidelijk hoort en besluit hem serieus te nemen. 
 
Een sterk zelfvertrouwen wordt vaak gebruikt als verklaring als mensen 
moeilijke dingen op zich durven nemen. Geloof in jezelf, hoe vaak zijn 
dat niet de woorden waarmee mensen aangemoedigd worden.  



Ik denk dat geen enkel mens, of hij zich nu gelovig noemt of niet, leven 
kan zonder een vertrouwen in wat meer en groter is dan hem of 
haarzelf. Vetrouwen in iets dat je niet zelf in handen hebt, iets waarvan 
je hoopt dat het bij je zal zijn, dat het je gegeven zal zijn.  
 
Hoe kan ik het hard maken vraagt Mozes als God hem dit zegt, Ik zal bij 
je zijn, wat moet ik zeggen als de mensen willen weten waarop dat 
vertrouwen gebaseerd is.  Want natuurlijk zullen ze dat willen weten. 
Wat is dat precies voor aanwezigheid? Wie kan ik zeggen dat U bent 
God?  
 
Het antwoord is: Ik ben die is,  of Ik ben die Ik ben of Ik zal zijn wie ik 
zijn zal. Dat klinkt een beetje als: je zult wel zien. Nogal vaag. 
 
Maar er wordt nog iets meer gezegd. Niet alleen naar de onbekende 
toekomst wordt hier verwezen. Ook naar het verleden. Ik ben de God 
van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Izaak en de God 
van Jakob. De God waarop mensen in het verleden ook al hun 
vertrouwen stelden. Wij zouden niets van God weten als niet onze 
vaders en moeders of anderen ons hadden verteld over iets dat bij hen 
was. We zouden niet weten wat geloven inhoudt als we geen mensen 
zouden kennen die in hun leven daarop vertrouwen. En die mensen doen 
dat omdat ze het hen ook weer door anderen is doorgegeven.  
 
In de weekendbijlage van Trouw las ik een boeiend interview met de 
schrijfster van het Boekenweekgeschenk Ellen Deckwitz. Op een 
gegeven moment gaat het gesprek over God en dan zegt ze dat ze 
christelijk opgevoed is. Of God bestaat weet ze niet maar ze heeft hem 
wel altijd gevoeld. En Jezus is belangrijk voor haar. En dan zoekt ze naar 
woorden voor die aanwezigheid die ze voelt en zegt: God zie ik [] als iets 
wat zich tussen mensen af kan spelen, een stemming die je kunt delen, 
een gevoel van warmte, een gedeeld geweten.  
 
Toen ik dat las dacht ik: Er is iets van een Godsbesef aan haar 
doorgegeven en zij geeft dat op haar manier ook weer door, via haar 
gedichten. Een lichtend vuur dat soms even heel zichtbaar is, dan weer 
verborgen, maar niet te doven is. 
 
Tegen Mozes wordt hier ook gezegd: Mozes, jij hoeft niet je eentje een 
heel geloof te funderen en te dragen. Het is niet alleen jouw eigen 
geloof dat Ik je vraag door te geven.  



Dat zou inderdaad veel te zwaar zijn. Jij hoeft zelf het vuur niet aan te 
steken en je hoeft het niet op eigen kracht brandende te houden. Dat 
vuur is van mij, Mozes. Jij hoeft het alleen maar te dragen, zoals deze 
doornstruik het draagt. Dat zal jouw taak zijn. 
 
Niets meer, maar ook niets minder wordt er van ons gevraagd. Om in 
ons leven drager te worden van Gods licht, dat licht dat geen mens en te 
vertrouwen op de kracht van Zijn liefde die ons gegeven wordt. Om 
antwoord te geven op de stem die ons roept, die heel duidelijk onze 
eigen naam zegt, die ons weet te vinden precies daar wij ons bevinden 
in ons leven. De stem die ons vertelt wie wij ten diepste zijn door ons 
een belofte te geven: Ik zal er zijn met jou, ik ga met je mee. 
 
Naam die trouw blijft. 
 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 


