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Brief 8  
bij 26 april 2020, de tweede zondag van Pasen 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Op zondag 26 april is Exodus 16:28-17:7 aan de orde.  

Exodus 16: 32 

Mozes zei:  
de Heer heeft bevolen:  

Er moet één liter van dat zoete wonder-
bevrijdingsbrood bewaard blijven  

voor de volgende generaties,  
want zij moeten kunnen zien  

dat ik jullie in de woestijn te eten heb gegeven.  
Zijn broer Aäron legde de kruik met manna neer  

voor de verbondstekst 
om het te bewaren. 

afgeleerd: wat teveel werd verzameld  bleek de volgende dag bedorven en kijk eens: de volgende 
dag was er alweer van dat witte goedje: brood uit de hemel, bevrijdingsbrood. Heb je net ontdekt 

Leesroosters 

	 De kerk kent leesroosters: 
aanwijzingen voor verhalen uit de bijbel het 
hele jaar door. Op de zondagen gaat het om een 
meervoud aan teksten, uit Oude en Nieuwe 
Testament. Die roosters worden door de traditie 
aangereikt en niemand weet hoe oud die traditie 
is en hoe die is gevormd. Dat lijkt op rituelen in 
een gezin en de verhalen die daar rondgaan. In 
een bepaalde familie wordt op zondag altijd 
hazelnoottaart gegeten. Sinds wanneer en wie is 
daarmee begonnen? Waarom? Niemand die het 
weet. Als je er naar vraagt, krijg je 
verschillende kleurrijke verhalen te horen of 
iemand haalt zijn schouders op en zegt: ik weet 
het niet; dat is altijd zo geweest. 
 In de weken voor Pasen, in de 40 
dagen tijd waren we begonnen met de 
doorgaande zondagse lezing uit het boek 
Exodus (uitweg, bevrijding), het tweede boek in 
de bijbel na Genesis, en onderdeel van de Tora, 
de vijf boeken van Mozes.  
Jezus is niet uit de lucht is komen vallen. Hij is 
kind van de joodse traditie. Zijn zakbijbeltje is 
het Oude Testament; redenen voldoende om 
daar kennis van te nemen.  
De centrale christelijke feesten Pasen en 
Pinksteren, zijn gebouwd op- en gevormd naar 
Joodse feesten: Pasen naar Pesach, het feest van 
de bevrijding uit angstland Egypte en 
Pinksteren naar het Wekenfeest, 50 dagen na 
Pesach. Pinksteren komt van het Griekse woord 
voor 50: Pentêkostês. Het Wekenfeest is een 
oogstfeest, later ook geassocieerd met de 
wetgeving op de Sinaï. In het verhaal over het 
Pinksterfeest in het Nieuwe Testament zijn dan 
ook voor de speurneuzen onder ons 
broodkruimeltje gestrooid die de weg wijzen 
naar het verhaal over de wetgeving op de Sinaï. 
Zo begonnen wij in februari aan een 
doorgaande lezing uit het boek Exodus, ter 
voorbereiding op het Paasfeest. Het verhaal dat 
de evangelisten vertellen over de weg van Jezus, 
eindigend in zijn lijden en kruisdood, wemelt 
van de verwijzingen naar het feest van de 
bevrijding uit Egypte zoals verteld in het boek 
Exodus. Geloofsoverdracht vindt plaats door het 
vertellen van verhalen en door geleefde praktijk.

Wie deze brief volgt, kan het hele verhaal  thuis 
lezen.  
Wat vooraf ging: de slaven zijn bevrijd van 
onderdrukking uit Egypte. Daarna volgt een 
woestijnreis van 40 jaar; de tijd van één generatie in 
de context van dit verhaal. Aha: die woestijnreis op 
weg naar de vrijheid staat model voor de levensreis 
van alle mensen. Vrijheid moet je onderweg leren en: 
wat is vrijheid eigenlijk? Dat je alles mag doen wat je 
zelf wilt? Waar kom je dan uit?  
Waar slaap je onderweg en waar doe je de 
boodschappen, als je steeds verder trekt? Les 1 in 
Exodus: maak je geen zorgen voor de dag van 
morgen; God zorgt voor jou. Als de slaven in paniek 
zijn geweest over de vraag hoe ze aan voedsel 
moeten komen, heeft God hun vraag beantwoord 
door elke nacht iets glinsterend-wits op de aarde van 
hun tentenkamp rond te strooien. En als zij dat de 
volgende morgen ontdekken, dan lopen ze als 
verbaasde kinderen rond. Overal hoor je hen roepen: 
Manna? Manna? (Wat is dat?). Manna is een 
onverwachte geste uit de hemel, waar je ondertussen 
wel op de wachten zat. Je verwachtte het alleen niet 
uit die richting. Wonderen vinden heel vaak plaats 
als je met lege handen staat. Bij die eerste keer was 
daar een gebruiksaanwijzing bij: verzamel niet meer 
dan je nodig hebt voor één dag.  
Ja, dat had je gedacht. Tekorten veroorzaken angst 
en als je weg bent uit  jouw vertrouwde wereld, ga je 
hamsteren. Kijk maar naar het begin van de C-crisis. 
Ook in Exodus wordt gehamsterd; wonderen 
gebeuren echt niet elke dag. Wie verantwoordelijk 
leeft, kijk ook vooruit. Dat hamsteren werd hier 
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Voor kinderen van 4 - 99 jaar 

Mijn vriend Caspar. 

Een week geleden hoorden we het verhaal van Thomas die hoort dat het graf van Jezus leeg is en 
dat hij zelfs zijn vrienden heeft opgezocht. Daar was vriend Thomas even niet bij en hij kan het 
niet geloven. Wie zou dat wel kunnen? Thomas kan het pas geloven als hij Jezus zelf kan zien en 
aanraken. Speciaal voor hem kont Jezus terug en dan gelooft Thomas het ook. Helemaal aan het 
einde van het verhaal zegt Jezus tegen ons: Thomas heeft een makkie, maar jullie niet. Jullie 
moeten het maar geloven zonder te zien. Tja, hoe doen wij dat? Er zijn mensen die geloven zonder 
dat zij iets zeker kunnen weten. In de bijbel worden zij getuigen genoemd. Zij zijn zelf overtuigd 
en nu overtuigen zij ons. Zij vertellen wat zij hebben meegemaakt of gehoord aan ons.  
Een week geleden heb ik jullie verteld van mijn vriend Caspar. Jullie hebben hem nooit gezien, 
maar toch kennen jullie hem nu, via mij. Doordat ik jullie een verhaal over hem vertelde, hebben 
jullie hem nu ook ontmoet. Jullie hebben hem zelfs kaartjes gestuurd. Ik stuur die aan hem door. 
Hij schrijft vast nog wel eens terug.  
Ik ben zijn getuige. Wie zouden voor ons getuigen kunnen zijn? 
Bij deze brief is een filmpje te zien. Ik lees een verhaal over een getuige; hoe hij zelf werd 
overtuigd. Het verhaal werd opgeschreven door professor Arie van den Beukel en het boek heet: 
De dingen hebben hun geheim.  

Proefje doen. 

Vrijwel meteen aan het begin van de Coronacrisis gebeurden er allemaal 
leuke dingen, vooral in de wereld van kunst & wetenschap. Een van die 
leuke dingen was, dat musea virtuele rondleidingen gingen geven. 
Inmiddels zijn er ook musea die puzzels of opdrachten aanbieden. Een 
van die musea is Nemo, een museum over wetenschap en technologie. 
Hier krijg je aanwijzingen om thuis zonder dat je een vriezer gebruikt, 
van water ijs kunt maken: 
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/doe-het-zelf/ijs-zonder-
vriezer/ 
Doe de proef, kijk eens of er limonade of cola in huis is en tracteer elkaar 
op een lekker drankje. 

Tot volgende week! 

Willemien Keuning. 

dat je niet hoeft te hamsteren; moet je weer wat nieuws leren:  je bent geschapen naar het beeld van 
God en hij nam de tijd om op de zevende dag uit te rusten van zijn werk. Hij gaat in zijn luie stoel 
in de tuin zitten en kijkt genietend uit over alles wat hij heeft gedaan en hij zegt: wat is dit tof! (dat 
staat er letterlijk in Genesis 1). Nu jij ook. Op de zesde dag verzamel je een dubbele portie van dat 
wonderlijke goedje, want op de zevende dag ligt er niks op de grond. Dat komt goed uit, want dan 
doe jij hetzelfde als God: jouw agenda is leeg, jij gaat je vervelen, je uitrekken, om je heen kijken en 
net als je denkt: wat saai, dan ineens herinner je je een ontmoeting uit de afgelopen week, je kijkt in 
de ogen van iemand die naast je zit en je voelt je warm worden, je hoort een vogel fluiten en je hebt 
het leven lief. 
Op zo'n dag komt er ruimte om vooruit te kijken, niet om te zien of je morgen nog te eten hebt, 
maar om wat te mijmeren over de toekomst voor hen die na jou komen; de volgende generatie. 
Wat is voor jou van zo grote waarde dat je dat door zou willen geven? Denk daar eens over na, 
praat er eens over met een generatiegenoot en berg de uitkomst van dat gesprek op in een heilige 
plaats in je huis of in je hart. 
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