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Bij 10 mei 2020, de vijfde zondag van Pasen
Exodus 19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij Exodus 19
Woorden vooraf.
God. Een woord. Vaak gebruikt en misbruikt. Het is geen eigennaam, maar een soortnaam.
Karel is een mens. Karel is zijn naam en hij hoort bij de soort mens. God is een soortnaam,
meervoud: goden. Heeft die ene uit de Bijbel ook een naam? In het eerste Testament (het boek van
de synagoge) heeft hij die. Zijn naam is JHWH. Spreek
dat maar eens uit. Dat gaat niet.
Als je die naam ziet staan, denk je ???????? en dat is
precies de bedoeling. Die naam is een geheim. Je
kunt JHWH niet in je zak steken. Je kunt haar niet
voor je karretje spannen en je kunt niet in zijn naam
mensen in jouw straatje dwingen. Je kunt het wel
proberen en zeggen: "dit is, wat GOD wil", maar dan
gaat het niet over JHWH. Dan gaat het over een
miserabel godje waar er zoveel van zijn.
Voor alle duidelijkheid gaat het in het vervolg niet
over God, maar over JHWH; om misverstanden te
voorkomen.
Het Pinksterfeest zoals wij dat kennen, is
voortgekomen uit het Joodse wekenfeest, een
oogstfeest. Op dat feest wordt ook de wetgeving op
de Sinaï gevierd.
Onderweg in de woestijn, de weg naar de vrijheid, is
er communicatie nodig tussen JHWH - de BevrijderGod - en de kinderen van Israël. Daar zorgt Mozes
voor. Niet door een kabel aan te leggen, maar door
zelf die kabel te zijn. Hij rent op en neer tussen de
top van de berg waar JHWH is, en de mensen
beneden. Nu wordt hij naar boven geroepen en
JHWH zegt: Herinner mijn mensen beneden er aan
hoe ik hen heb bevrijd uit angstland Egypte, hoe ik
hen als op adelaarsvleugels hiernaar toe heb
gedragen. Wij horen bij elkaar en dat zou ik graag zo
willen houden. Als je bij elkaar hoort, dan wil je dat
vieren en dan geef je elkaar cadeautjes, dan fluister
je elkaar lieve dingen in het oor en dan komt dat ook
echt aan! Mozes gaat weer naar beneden en hij
brengt de boodschap over. Wat vinden jullie ervan?
Goed plan, zeggen de kinderen van Israël. Wij doen
mee. Wij doen wat JHWH zegt. Mozes weer naar
boven met de boodschap van beneden. Zeg tegen
mijn volk beneden, zegt JHWH, dat zij zich moeten
voorbereiden op een ontmoeting met mij.

Pentecostes, El Greco, 1597

Over drie dagen kom ik naar hen toe.
Op de derde dag begint het daarboven te donderen en te bliksemen. Rondom de hele berg is rook
en de berg trilt. Op de berg is vuur te zien.
De mensen gaan een stukje naar boven en Mozes gaat nog veel verder, helemaal naar de top en
daar heeft hij een gesprek met JHWH. Waar gaat dat gesprek over? Over dat cadeau natuurlijk.
Wat zou dat zijn? Wat heeft dat eigenlijk met het Pinksterfeest te maken? Daarover gaat het
volgende week.
Donderdag 8 mei;
na de door de MP aangekondigde versoepelingen.
Deze houden o.a. in, dat er per 1 juni weer kerkdiensten gehouden mogen worden met een
maximum van 30 bezoekers; per 1 juli van 100.
De kerkenraad komt aanstaande woensdag bij elkaar. In de volgende nieuwsbrief is er meer
nieuws over de consequenties voor de kerkdiensten in Mantgum.
Een vraag
Velen onder ons missen het onderlinge contact en de kerkdiensten. De kerkenraad bezint zich op
mogelijkheden om dat gemis een klein beetje op te vangen. Met één nieuwe mogelijkheid deden
we al enige ervaring op: een opgenomen moment van meditatie, geplaatst op de website. Dat is
geen vervanging, wel een aanvulling. Mogelijk blijven we daar gebruik van maken, ook in de
toekomst, met of zonder
Coronavirus. Dat vraagt om
enige technische
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vaardigheid. Wij zoeken
iemand die ons kan helpen
Mijn herinnering aan de tijd toen ik 3 jaar was
met opnemen en met advies
over de te gebruiken
Wij gingen naar de markt: vader, moeder, mijn zusje en mijn
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pasgeboren broertje in de kinderwagen. Onderweg was ik hen
kwijtgeraakt en huilend door omstanders op weg gebracht om ons huis
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Over de spoorlijn en langs het spoor was ik blijven lopen totdat ik onze
helpen?
straat herkende. Ik wachtte bij de voordeur, want er was niemand die
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opendeed. Na verloop van tijd kwam de familie terug en ik barstte in
wjkeuning@me.com
snikken uit. Mijn vader riep dat ik niet hoefde te huilen, want zij waren
geen moment onzeker geweest en wisten zeker dat ik het huis terug zou
vinden?!!
Voor mijn paniek was geen enkel begrip en ik was te klein om te
denken: 'De Heer is mijn Herder’.
Ik had ook geen weet van God en de Heer Jezus.
Wij baden wel voor en na het eten het Onze Vader, dat het over de Heer,
die mijn Herder is, daar had ik geen enkel idee van.
Later toen ik een paar jaar ouder was en in Hilversum woonde,
las ik bij de benedenburen graag de tekst van hun kalender.
Iedere keer las ik een verhaaltje voor aan tante Emmy. Zij was
kinderloos en voor ons beiden was dit een mooi ritueel.
Ze moest altijd om mij lachen; hoe serieus ik de tekst las terwijl ik er
niets van begreep.
Tante Emmy en oom Gerrit hadden een herdershond die getraind was
tot politiehond. Zij verbleef in een kleine kennel aan hun huis in de
achtertuin. Niemand mocht in haar buurt komen, want dan ging ze
hard blaffen. Regelmatig zat ik in de kennel bij haar en ik genoot van
haar warmte en zachte haren.
Een mooie herinnering, opgeroepen door de vragen. Ik realiseer
mij nu dat ook ik een Herder had waar ik mij veilig bij voelde en die mij
de kracht gaf om onveilige momenten in mijn leven te trotseren.

Pastoraat
Op eigen initiatief bezoeken wij mensen, altijd vooraf gegaan door de vraag of u ons wilt
ontvangen, want iedereen heeft de vrijheid om zelf de gewenste quarantaine-graad te bepalen.
Mocht u zich overgeslagen voelen, of aan iemand denken die volgens u blij zou zijn met een
bezoekje, wilt u dat aan ons laten weten?
Boukje Jilderda
06 45 82 75 96
Gudula van Beem
06 51 26 10 94
Willemien Keuning 06 43 63 75 75
Voor kinderen van 4 tot 99 jaar.
Een week geleden werden deze vragen gesteld:
Als je (nog) niet kunt lezen, wil misschien iemand Psalm 23 aan jou voorlezen.
Het schaap uit dit lied weet, dat zijn herder hem altijd vindt als hij zou verdwalen.
Ben jij wel eens verdwaald? Weet je nog hoe dat was? Wie heeft jou toen thuis gebracht?
Heb jij wel eens iemand gevonden die verdwaald was of iets gevonden dat iemand was
verloren? Hoe is dat afgelopen?
Het zou jammer zijn als reacties op deze rubriek bij mij blijven liggen.
Deze week deel ik een daarvan.
Kijk maar in het blauwe gedeelte in deze brief
Voor het laatste vrije weekend voordat de school weer begint: de voorleeshoek van het
Rijksmuseum;:
https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families/voorlezen
Veel plezìer op school!
Willemien Keuning.

