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Vesperdienst ter afsluiting van de lieddag in Veldhoven 
zaterdag 3 oktober 2015 
 
Voorlezing uit het boek En dit zijn de namen 
Exodus 19:16-20; 20:1-2 
 
En het geschiedde op de derde dag 
toen de morgen aangebroken was: 
donderslagen, bliksemflitsen, zware wolken boven de berg, 
de stem van een sjofar - de ramshoorn -, de doordringende stem. 
Toen huiverde heel het volk dat in het legerkamp was. 

 Mozes leidde het volk het legerkamp uit, God tegemoet. 
Zij stonden aan de voet van de berg. 

 De berg Sinai stond in rook heel en al 
want in vuur was JHWH daar neergedaald, 
rook steeg op als van een rokende oven, 
de berg, heel en al, schokte hevig. 

 En het geschiedde: 
de stem van de sjofar klonk en werd sterker en sterker. 
Mozes, hij sprak; en God, hij gaf antwoord met donderende stem. 

 JHWH daalde neer op de berg Sinai, op het hoofd van de berg, 
JHWH riep Mozes naar het hoofd van de berg 
en Mozes ging opwaarts. 
 

 God sprak en zei al deze woorden, 
 hij sprak: 

 
 Ik, JHWH, ben jouw God, 

ik die jou uitgeleid heb uit het land Egypte, uit het slavenhuis. 
 
Overweging 
Alex van Heusden 
 
Wat heet God? Vraag het de mensen. Wat zeggen de mensen over God? Ze hebben meer 
vragen dan antwoorden. Niet allemaal. Er zijn er ook die rondlopen met zekerheden omtrent 
God. Vraag het de theoloog. Die heeft er ten slotte voor geleerd. De godgeleerde. 
Haperende stemmen dikwijls, grote aarzelingen, schuchtere pogingen om iets te zeggen, 
want iets zeggen is beter dan helemaal niets. Iets. O ja, de ietsist, die is er ook nog. Naast de 
creationist. De vertogen buitelen over elkaar heen. 
 

De bijbel, die oude bibliotheek waaruit wij van week tot lezen en die het materiaal levert van 
alle liederen die wij zingen - de bijbel leert ons deze vraag te stellen: wat functioneert als 
‘god’ in deze wereld? Het antwoord vandaag kan niet anders zijn dan dit: het neoliberale 
marktsysteem is de god van nu. Door dit meedogenloze systeem worden wij allen, wij 
mensen, in gijzeling gehouden. De vrije markteconomie wordt alom beleden als een religie. 
Voor deze god buigen miljoenen mensen hun knieën. Dat het systeem talloos veel 
slachtoffers maakt, wordt voor lief genomen. Onvermijdelijke ‘colateral dammage’. Het 
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systeem is heilig, dus onveranderlijk - onwrikbare status quo, bestuurd door een onzichtbare 
hand. 
Hoe moeilijk is het je aan dit systeem, dat ons allen inkapselt met beloften van gouden 
bergen, te ontworstelen. Hoe nagenoeg onmogelijk. Is er een alternatief? We zien het niet. 
We mogen het hopen. Gelukkig zijn er mensen overal ter wereld die met inzet van al hun 
krachten werken aan een alternatief. 
 

In de bijbel wemelt het van de goden. Er is er niet slechts een. Zoals Paulus schrijft in een van 
zijn brieven: ‘Er zijn goden in menigte en heren in menigte’ (1 Korintiërs 8:5). Mammon is de 
naam van een zo’n god. In het Hebreeuwse woord mammon gaat een werkwoord schuil dat 
‘vertrouwen’ betekent, ‘krediet schenken’. Mammon is de bijbelse god van het geld. Hij 
vraagt ons aller vertrouwen. In het evangelie van Lukas wordt deze god Onrecht-Mammon 
genoemd (Lukas 16:11). Mammon is niet enkel bezit, maar bezit waarmee macht wordt 
uitgeoefend ten koste van ontelbare mensen. 
Mammon - zijn evenknie draagt de naam Baäl. Baäl betekent ‘heer’ en ‘bezitter’, heer over 
slaven. Hij is de god van de grootgrondbezitters, uitbuiters en plunderaars van kleine 
boeren. Baäl belichaamt een maatschappelijke orde van uitbuiting en slavernij. 
 
Wat of wie stelt de bijbel hier tegenover? Welke andere ‘god’? Ze zijn getogen uit Egypte, de 
kinderen van Israël, ontkomen aan het slavernijsysteem, het diensthuis. Ooit gehoord, dat 
verhaal? Ze hebben hun tenten opgeslagen tegenover de berg Sinai, in de woestijn. Begeleid 
door donderslagen en bliksemflitsen, in vuur en rook daalt hij neer op het hoofd van de berg, 
de God. Beelden die horen bij de theofanie, het verschijnen van de God. 
De vergadering bijeengekomen aan de voet van de Sinai ontvangt onderricht. Dat onderricht 
heet Thora. En het kloppend hart van de Thora zijn de Tien Woorden of de Tien Uitspraken, 
zoals ze heten in de Joodse traditie. Daar spreekt de God, het eerste woord van de Tien 
(Exodus 20:2): 
 
Ik, de NAAM, ben jouw God, 
ik die jou uitgeleid heb uit het land Egypte, uit het slavenhuis. 
 
Ik, de NAAM. Daar staan vier Hebreeuwse letters, j-h-w-h. ‘Ik zal er zijn’ luidt zijn Naam. Ik zal 
er zijn - tot bevrijding uit alle vormen van slavernij. Dit eerste woord van de Tien is de 
preambule, het beginsel. Bevrijding uit slavernij is beginsel en opdracht - aan ons, mensen, in 
deze wereld. 
Deze God-Bevrijder is niet-god zoals de andere goden. Hij is hun tegenstander, hij staat op 
tegen Baäl en Mammon. Belichaamt Baäl een maatschappelijke orde van uitbuiting en 
slavernij, de heersende wereldwanorde, de God ‘Ik zal er zijn’ belichaamt de hoop op een 
andere, nieuwe wereld, zonder uitbuiting en slavernij.  
In onze wereld anno 2015 is het altijd nog Baäl die het voor het zeggen heeft, in neoliberale 
outfit gestoken - hoe machtig is zijn naam, allerwegen op aarde. Die andere God, de 
Bevrijder, die is er niet, nog niet-god, die moet nog worden, is in wording. Want bevrijding 
uit slavernij op wereldschaal, daar is nauwelijks een begin mee gemaakt. 
 
Breng ze tot rede, God-Ik zal, de machthebbers dezer wereld. 
Dat boven alles gaat één nietig mens. 
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VOORBEDEN 
 
Laat ons bidden. 
 
Dat wij ons hart en verstand blijven richten 
op een andere, nieuwe wereld 
en daaruit kracht putten en hoop 
tegen alle wanhoop in. 
 
Dat wij zoeken, ogen wijd open, naar kleine kansen 
om enig verschil te kunnen maken, 
enig herstelwerk te kunnen verrichten - 
puin ruimen en wegen aanleggen 
waarover mensen kunnen gaan, rechtop, vooruit. 
 
En dat wij niet blind zijn voor al het goede dat gebeurt, 
hier en waar ook ter wereld, 
begin van nieuw begin. 
 
Voor uw mensen waar ook ter wereld 
die leven in oorlogsgebieden, 
die overleven in vluchtelingenkampen, 
die zeeën oversteken op zoek naar vrijheid en een veilig bestaan. 
Dat wij hen niet afwijzen, 
geen muren optrekken, 
geen Fort Europa; 
dat wij hen welkom heten. 
 
En laat ons bidden tegen racisme en discriminatie; 
om gelijke kansen voor mensen op de arbeidsmarkt 
ongeacht huidskleur, etnische herkomst, godsdienst en postcode. 
En om bestrijding van homohaat 
en van geweld tegen mensen om hun seksuele geaardheid. 
 
Om goede zorg voor mensen met beperkingen bidden wij 
in deze tijd van bezuinigingen. 
Om goede zorg voor mensen, jong en oud, die geestelijk in de war zijn 
en niet bij machte daar zelf uit te komen. 
 
Een duistere zaak is de wereld 
maar er zijn mensen van licht. 
 
Gierig wreed zelfzuchtig dezen en genen 
maar er zijn mensen die geven en delen. 
 
Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar 
maar er zijn mensen die de doem doorbreken. 
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Er zijn woorden gesproken 
die werken ten goede, je hart versterken, 
je geweten scherpen. 
 
Gelukkig wie ze zoekt te horen 
en leeft om te volbrengen. 
 


