Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Meditatie 05/04
Deze meditatie staat ook online op https://youtu.be/1QeP27XhKns
Welkom en bemoediging
Het voelt raar. De vierde zondag op rij komen we niet bij elkaar in ons kerkgebouw om daar
de eredienst te vieren. De vertrouwde ruimte, de bekende gezichten, ze zijn er even niet. Het
orgel blijft stil. Geen kopje koffie achteraf, geen geklets, geen blik in de ogen van de ander,
geen 'hoe gaat het met je?'.
Maar het kerkgebouw is er nog en wacht op ons tot we daar weer sámen de eredienst kunnen
vieren. Geloof, hoop en liefde zijn er nog. En uiteraard, God is er nog. Hij is er altijd, ook in
moeilijke tijden. En zelfs onze eredienst is er nog. Maar nu: anders. Als video op YouTube.
De oude traditie van de zondagse eredienst en de moderne communicatiemiddelen komen bij
elkaar.
Welkom in deze eredienst, waar u ook bent: in Mechelen, Vilvoorde, Leuven of in een andere
stad of een ander dorp in onze regio. Welkom.
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Kyriegebed
Eeuwige God,
Nu ons leven is stilgevallen,
een virus zand in de machine heeft gestrooid,
een crisis de normale gang van zaken verstoord heeft,
keren we ons tot U en bidden:
Wij bidden U, barmhartige Vader, voor hen die ziek zijn
om bescherming, genezing en goede zorg.
Wij bidden U, voor hen die sterven
om uw genade en nabijheid.
Wij bidden U, voor hen die zorgen,
artsen, verpleegkundigen, verzorgenden,
om moed, kracht, volharding en zegen.
Wij bidden U, voor hen die besturen
om wijsheid, daadkracht en zegen.
Heer, ontferm U!
Wij bidden U, Jezus Christus, ook om de moed en openheid
om in deze crisis ons te laten storen en uw stem te horen
om in het stilgevallen leven tot inkeer en inzicht te komen
om oog te krijgen voor het lijden en het onrecht in de wereld
om te beseffen wie we zijn en waar het op aan komt.
Christus, ontferm U!
Bewaar ons, God, in deze crisis en door deze crisis heen,
en maak met ons een nieuw begin,
in de Naam van Jezus, die ons uw liefde heeft geschonken —
door crisis, lijden en dood heen.
Heer, ontferm U!
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Gezang 561: 1-5 ('O liefde, die verborgen zijt')
Lezing: Exodus 11: 1-8
De Heer zei tegen Mozes: 'Ik zal de farao en Egypte met nog één plaag treffen, daarna zal hij
jullie laten gaan. Hij zal jullie zelfs hete land uit jagen, niemand uitgezonderd. Zeg tegen het
volk dat iedereen zilveren en gouden sieraden aan zijn buren moet vragen, de mannen aan
hun buurman, de vrouwen aan hun buurvrouw.' De Heer zorgde ervoor dat de Egyptenaren
het volk goedgezind waren. Mozes stond zelfs in hoog aanzien bij de hovelingen en bij het
Egyptische volk.
Toen zei Mozes tegen de farao: 'Dit zegt de Heer: Tegen middernacht zal ik rondgaan door
Egypte, en dan zullen alle eerstgeborenen in het land sterven, van de eerstgeborene van de
farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de slavin die de handmolen bedient, en
ook al het eerstgeboren vee. Overal in Egypte zal luid gejammerd worden, zo luid als men
nog nooit heeft gehoord en ook nooit meer horen zal. Maar van de Israëlieten zal niemand
een haar gekrenkt worden, en ook hun vee zal niets overkomen. Dat zal u doen beseffen dat
de Heer onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. Al deze hovelingen hier zullen naar mij
toe komen en mij op hun knieën smeken om dit land te verlaten en mijn hele volk mee te
nemen. en dat zal ik ook doen. ' Hierop verliet Mozes woedend het paleis.
Overdenking
Gemeente van Jezus Christus,
Ik wou een andere preek schrijven, niet deze preek. Ik wou over een andere tekst preken, niet
over deze tekst. Niet over het verhaal van de tiende en laatste plaag die God de Egyptenaren
stuurt. Na water dat in bloed verandert, kikkers, muggen, steekvliegen, veepest, zweren,
hagel, sprinkhanen en een zonsverduistering volgt nu de tiende, de ultieme plaag: de dood van
alle eerstgeborenen in heel Egypte. Mens en vee worden getroffen, klein en groot, arm en rijk,
van de boer aan de Nijl tot de zoon van de farao in het paleis.
Het is een tekst om ervan te gruwelen. Hij schetst een God die dodelijk is. Een wrede God die
de dood brengt aan de Egyptenaren. Je krijgt er rillingen van.
In het Nederlandse leesrooster waaraan ook wij in Vlaanderen ons oriënteren, is deze tekst
vandaag voorzien als alternatieve tekst. Je kúnt hem kiezen, maar je hoeft hem niet te kiezen.
Ik wou over een andere tekst preken, niet over dit gruwelijke verhaal. En dan nog uitgerekend
in deze tijd. Toen men in Nederland dit alternatieve leesrooster verzon, was corona nog
volledig onbekend. Maar nu lijkt - op het eerste gezicht - deze tekst bij onze situatie te passen:
een dodelijk plaag in Egypte toen, een dodelijke plaag bij ons en in andere landen vandaag.
Maar dat past alleen op het eerste gezicht bij elkaar, want wat moeten we dan uit dit verhaal
leren? Dat God corona heeft gestuurd als straf voor onze zonden? Dat God een virus stuurt
om ons tot inkeer te brengen? Ik vind dat onzin.
Ik wou een andere preek schrijven, niet déze preek. Ik wou over een andere tekst preken, niet
over deze tekst. Hij staat zo ver van ons af, hij is zo vreemd. Maar deze tekst bleef me
intrigeren. Ik kon niet anders dan erover na te denken. Het is een raar verhaal, maar we leven
ook in een rare tijd. Past dat verhaal toch bij ons? Kan het ons iets vertellen waar we mee
verder kunnen?
Gemeente,
dit verhaal begrijp je alleen maar als je het goede perspectief kiest. Je begrijpt het niet als je
het leest vanuit een Belgisch perspectief in het jaar 2020. Dit verhaal is geschreven dóór
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Israëlieten, dit verhaal is geschreven vóór Israëlieten. En als je dat begrijpt, verandert het
verhaal van karakter. Het is geen verhaal van dood, maar van bevrijding. Het is geen verhaal
van zonde en straf, maar van redding.
De Israëlieten worden in Egypte verdrukt. Ze zijn slaven. Hun leven is niets waard, ze tellen
niet mee. God ziet hun nood, God hoort hun klacht. Hij leeft met hun mee. En hij komt voor
ze op. Hij neemt het op met de verdrukkers van zijn volk. Zijn mensen zijn niet zonder hulp,
Hij schiet hun te hulp. God staat aan de kant van zijn volk, van zijn mensen. Hij staat aan de
kant van de verdrukten en de zwakken. Hij komt voor ze op. Het verhaal van de tiende plaag
wil geen wrede God schetsen die zonder mededogen mensen doodt. Het verhaal wil een God
schetsen die zijn geliefde mensen beschermt, koste wat kost.
Eigenlijk wil dit verhaal troosten. God ziet je nood, God hoort je klacht. Je bent niet alleen.
God staat aan jouw kant.
Je kunt een lijn trekken van dit verhaal naar Pasen. Ook Pasen laat zien aan welke kant God
staat. Hij staat niet aan de kant van de verdrukkers en de machthebbers. Hij staat aan de kant
van de slachtoffers, de verdrukten, de mensen in nood. God staat aan de kant van de mens. Hij
is een God van de levenden en van het leven.
Nog iets anders valt me op. Een heel ander punt. We hebben vanmorgen alleen over de tiende
plaag gehoord. Negen anderen gingen daaraan vooraf. En geen van de tien plagen stuurt God
als een straf. Tien keer wordt een verhaal verteld met steeds dezelfde structuur:
Mozes en zijn broer Aäron gaan naar de farao en overbrengen Gods boodschap: 'Laat mijn
volk gaan!' Tien keer reageert de farao met verzet: het volk mag niet gaan. Tien keer volgt
daarop een plaag. Hoe langer, hoe meer begint de farao te aarzelen en te twijfelen of hij niet
toch moet toegeven. Maar steeds, wanneer de plaag voorbij is, komt het verzet terug. Alles
blijft bij het oude. Niets verandert.
Steeds is het hetzelfde: een appèl van God om te veranderen, het verzet daartegen, een plaag,
misschien een korte aarzeling, maar uiteindelijk weer het verzet tegen Gods appèl en de
weigering om te veranderen.
Het verhaal van de tien plagen is niet alleen een verhaal over bescherming, bevrijding en
redding. Het is ook een verhaal over een appèl tot verandering en het mislukken van die
verandering.
Gemeente,
God heeft corona niet gestuurd. Niet als straf voor onze zonden, ook niet om ons te doen
schrikken en tot ommekeer te bewegen. Maar ik vraag me wel af hoe het zal zijn ná deze
crisis. Zullen we terugkeren naar ons leven zoals het vroeger was? Of zal het anders zijn?
Zullen wíj anders zijn? Zullen wij veranderen?
In deze crisis verschuiven waarden en prioriteiten. Het maatschappelijke aanzien van de
caissières in de supermarkt was tot nu toe niet hoog, nu beseffen we dat het niet kan zonder
hen. Voor mensen in de zorg hadden we in het verleden niet veel geld over, nu applaudisseren
we voor ze en zijn we blij dat ze er zijn.
Een vriendin zei tegen mij: 'In mijn vrije tijd zie ik bijna geen mensen. Ik kan nergens heen.
Ik wordt teruggeworpen op mezelf. Ik denk nu veel meer na over het leven.'
Zal het anders zijn? Zullen wíj anders zijn? Zullen wij veranderen? Zullen onze waarden en
prioriteiten door deze crisis verschuiven? Zullen we minder gehecht zijn aan consumptie,
reizen en bezit? Nu zijn we vaak min of meer opgesloten, missen de menselijke contacten.

Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Meditatie 05/04
Zullen we daardoor leren hoe belangrijk deze contacten voor ons zijn, hoe belangrijk andere
mensen voor ons zijn? Zullen we op een andere manier omgaan met deze kwetsbare aarde,
onze schepping? Veranderen is ontzettend moeilijk. Niet alleen voor de farao, ook voor ons.
Trouwens, zelfs voor de Israëlieten.
Binnenkort, na de uittocht, na de bevrijding, zullen ze op bepaalde momenten terug willen
naar de farao en de vleespotten van Egypte. In Egypte werden ze verdrukt en waren ze slaven,
maar dat kénden ze, dat waren ze gewoon. Maar veranderingen... veranderingen zijn moeilijk.
Hoe zal het zijn na deze crisis? Zal het anders zijn? Zullen wij anders zijn? Zullen wij
veranderen?
Amen.
Voorbeden
Heer, goede God, ontferm u,
over de mensen die ernstig ziek zijn en eenzaam en alleen,
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.
Ontferm u over de mensen, die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.
Ontferm u over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging.
Heer, ontferm u over onze angst om onze dierbaren, om onszelf.
Ontferm u over onze zorgen over werk dat stil komt te liggen,
over opdrachten die niet doorgaan,
over financiële gevolgen voor ons huishouden.
Geef ons moed en rust, dat ons leven in uw hand is,
dat we geborgen zijn in U, omdat we dat altijd al waren.
Heer, goede God,
wij bidden ook voor ons partnerdistrict Kirinda in Rwanda.
We hebben geen bericht over de situatie in Kirinda, maar het coronavirus heeft ook Rwanda
bereikt. De kwaliteit van de medische zorg is veel lager dan bij ons.
We vragen u: wees met onze broeders en zusters in Kirinda, dat ook zij goed door deze crisis
heen komen.
Heer, goede God,
in stilte brengen we voor u wat ons hart bezig houdt:
Amen.
Lied 416: 1-4 ('Ga met God en Hij zal met je zijn')
Zegen
Ga in deze week met de zegen van onze God,
wetende dat God met u is
in vreugde en verdriet, in licht en donker, in tijd en eeuwigheid.
De Heer zegene u en behoede u!
De Heer doe zijn aangezicht lichten over u en zij u genadig!
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede!
Ds. S. Gradl, Mechelen-Zuid

