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Schriftlezing: Exodus 19 
 
Thema: GRAAG ZO ONVOORWAARDELIJK MOGELIJK… 
 
Weet je wat er wel eens onderschat wordt? Het voorspel. Iets 
groots, iets bijzonder fijns, iets waar alles mee gemoeid is, iets 
waarmee je staat of valt, iets helemaal nieuws, een geboorte… 
meestal gaat er een voorspel aan vooraf, zeg maar gerust: is 
ondenkbaar zonder voorspel. Het voorspel is volgens mij net zo 
wezenlijk dan dat waar het een voorspel van is. 
 
Waarom ik hier zo over begin? hierom: immers, vond je die Tora-
lezing niet mooi, Exodus 19? Krankzinnig natuurlijk dat ik dat zeg, 
maar ik kan die tekst niet anders zien dan als één groot voorspel.… 
(Talmoed hè, niet vergeten, míjn interpretatie)  
 
Voorspel van  wat… waar op? Bij de voorlezing van daarnet hebben we 
dat niet meer gehoord. Is niet erg. Voor ieder is dat duidelijk: de 
schenking door Jahwe aan Mozes van de Tien Woorden, ook wel 
bekend als de Tien Geboden, tien handvatten die je geboden zijn, wil 
je als samenleving het hoofd boven water houden, in de zin dat het er 
ménselijk aan toe gaat.  
 
Nee, het voorspel hier in Exodus 19, is net zo wezenlijk dan HET 
GESCHENK DAARNA VAN DE Tien Woorden in hfdst 20. Hoezo ‘net 
zo wezenlijk’? Exodus 19 is de bedscène tussen God en mens….  
die aan de gift van die Tien Woorden voorafgaat.  
Lees dit Tora-gedeelte, Exodus 19, nog maar eens na, hardop, 2 
keren, 3 keren…  



ik wed dat je hoort wat ik onder de woorden hoorde:   
‘Ik hou van jou ik hou van jou ik houd van jou’, zo horen we God 
zuchten naar de mens.  
‘O wat hou ik van jou. Je weet Ik heb je alles gegeven, Ik ben naar je 
toegekomen, heb je opgeraapt, gedragen op mijn vleugels, allicht, 
allicht want ik hou van je….. Geloof me, Ik durf het bijna niet te 
zeggen, maar wat zou het fijn zijn als jij ook van mij hield…  als jij 
ook net zo trouw zou zijn aan mij als ik het aan jou ben. Het moet 
niet, tuurlijk niet; je bent vrij om te doen wat je wilt, maar wat zou ik 
er dolgelukkig mee zijn als je bij míj bleef, jij op jouw beurt mijn 
verbond met jou beaam. Ik geloof heilig dat je het kunt. Ik hoop het 
zo, ik bid erom, mens, dat jij me niet in de steek laat en je voor altijd 
met mij verbindt.’  
 
Mensen, hier is toch een minnaar aan het woord! 
En wie is dat, die minnaar?  
JHWH staat er in de Toratekst, de NAAM, met hoofdletters. Dat is 
wel een heel bijzondere minnaar. Waar staat die naam dan voor?  
Waar verwijst de NAAM naar? Wat/wie/hoe  zit er achter de 
NAAM die smoorverliefd is op de mens?  
 
Wat een ellende, want nou moet ik iets zeggen wat niet te zeggen is, 
maar ik moet wel, kan niet anders… dus zeg ik: de NAAM, dat is de 
gepersonifieerde droom van de Werkelijkheid met hoofdletters 
waarbinnen geen spoortje van slavernij valt te bespeuren en waar alle 
mensen, alle, alle, alle, alle mensen, stuk voor stuk, autonoom zijn en 
van kop tot teen gerespecteerd worden.  

 
Díé werkelijke, of nog beter: werkzame droom, die minnekoost hier 
de mens!!! Ja, de NAAM, dat is een heel bepaalde maatschappelijke 
ordening, een serieuze ordening die te mooi is om waar te zijn…. en 
bij wie je alle alle alle reden hebt om er U tegen te zeggen.  
 
Bij het woord De NAAM  gaat het om een gedroomde samenleving 
waarin alle mensen volledig tot hun recht komen. De NAAM staat 



voor een samenlevingsordening die volstrekt uniek is. Je mag de 
NAAM wel God noemen / áls je je dan maar realiseert dat het een 
totáál andere God is, niet te vergelijken met de goden die we van vele 
andere volkeren gewend zijn.. bij díe goden speelt altijd mácht mee 
en ‘Ik boven jou’.  Bij de NAAM is dat niet, integendeel; die staat 
voor onvoorwaardelijke liefde. God is de Onvoorwaardelijke zelf. 
 
Die minnaar, die zuchtende, verleidende, verlokkende droom ligt 
dicht tegen jou aan, blaast jou met zijn geestkracht aan om a.u.b. 
iets van zijn gedroomde onvoorwaardelijkheid in daden om te zetten, 
verlokt je om de Liefde die Hij is, tot vlees en bloed te maken…  
Overal waar jij gééft met zo min mogelijk bijbedoelingen, met zo min 
mogelijk voorwaarden .. daar wordt God –die de 
Onvoorwaardelijkheid zelf is-  in onze wereld ‘zichtbaar’, 
geloofwaardig…. want, ja, dat moge duidelijk zijn,  
zonder jou is jouw minnaar God nergens. Als er íemand bidt, dan ben 
jij dat niet richting God, maar is het God richting jou. 
 
Lieve mensen, ik zit hier midden in de moderne theologie van John 
Caputo met zijn als broodjes verkocht boek Hopeloos Hoopvol.  
 
Hij hoort tot de theologen van vandaag die hun buik vol hebben van 
denkers en van een kerk die God als hun zakdoek in hun broekzak 
hebben, die God volmaakt denken te kennen, waar God iemand is die 
ook zonder de wereld kan, bah toch, allemaal onzin.   
 
Nee, voor hem, Caputo, bestáát God dan ook niet want het pure 
onvoorwaardelijke kom je nergens tegen. Hooguit pogingen ertoe. 
Maar dat is al heel wat natuurlijk! Ook al is onze liefde dan misschien 
nog geen 100%, dát we de potentie hebben liefde te geven is wél te 
danken aan de, weliswaar niet in de realiteit al ten volle bestaande 
Onvoorwaardelijke, die echter weldegelijk  insisteert, prikkelt bij 
het leven.  
 
‘God existeert niet’ zegt Caputo; God insisteert’.   



Geef het maar toe: diep in buik weet je donders goed dat er op de 
deur van je zielement geklopt wordt, dat je geroepen bent en iedere 
dag geroepen wordt door een niet bestaande, flinterdunne zachte 
stem om zo onvoorwaardelijk mogelijk mens voor een mens te zijn.  
 
‘Zo liefdevol, zo onvoorwaardelijk mógelijk’ zeg ik, want, het kan niet 
anders, overal waar mensen elkaar goeddoen spelen er per definitie 
ook altijd belangen mee… elk geschenk is ook een beetje met de 
bedoeling van ‘ik geef jou dit’ dan geef jij mij….. Je weet wel.  
Maar, laat het feit dat je op liefdesgebied nooit veel verder komt 
dan half werk, géén excuus zijn om dan maar geen liefde te doen… 
Ja, en liefde dan in de concreet maatschappelijke zin, dus graag zo 
goed, zo ontfermingsgezind, zo vergevingsgezind mogelijk, zo 
ruimhartig, zo gerechtig, zo rechtvaardig mogelijk. 
 
Voel je, geloven, in God geloven, nog weer anders gezegd  ‘Tora 
aanhangen’ is iets heel politieks.  
Het is geloven in- en meewerken aan een slavenvrije samenleving!  
Het is je door ‘de gedroomde tegen jou aan schurende 
Onvoorwaardelijke’ op sleeptouw laten nemen die je voortdurend in je 
nek hijgt: ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou. Jij kunt het… 
zo onvoorwaardelijk mogelijk liefhebben. Probeer het a.u.b  graag zo 
onvoorwaardelijk mogelijk. 
 
Poeh poeh wat een voorspel. Wat geeft dat aan je leven een Schwung! 
 
Beste mensen, dat je jezelf ervan bewust bent dat God met je bezig 
is, je niet missen kan, hoopt dat je met Hem meedoet, wat geeft dat 
een diepe zin aan de korte tijd dat je hier bent! 
Laten we de tijd benutten, zorgen dat het voorspel zijn effect 
krijgt; laten we de handen uit de mouwen steken in onze samenleving 
om daarin door onze alvast zo onvoorwaardelijk mogelijke opstelling 
het leven te vermenselijken en zodoende God als die vooralsnog 
werkzame ‘Droom’ meer en meer geloofwaardig te maken. Laat zijn 
stem, zijn uitnodiging, mede door dit soort bijeenkomsten, aan je 



hart en handen komen. Prent de woorden van vanavond in je hart: 
‘Graag zo onvoorwaardelijk mogelijk…!’  
 
 


