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Klein thuisviermoment 
Zie daarvoor ook: liedboek 190b 

Foto genomen door Cor Noorda op dinsdag 24 maart 2020 
 

Zondag Judica -  Verschaf mij recht, o God. Dat is de naam van de vijfde zondag in de 
veertigdagentijd. En samen met volgende week Palmpasen, de donkerste zondag op 
Weg naar Pasen. Alsof de weg naar Pasen eerst door een diep dal moet, voor het bij 
het grootse licht van Pasen kan uitkomen. 
 
Hieronder in het thuisviermoment staat de doorgaande lezing uit Exodus 
aangekondigd. Als we in de kerk bijeengekomen waren was die lezing gelezen. 
In Exodus staat beschreven hoe een volk gered wordt uit onderdrukking en angst in 
Egypte met hulp van God. Het verhaal is verteld vanuit de positie van het onderdrukte 
volk, en is als een lofzang op de bevrijding die het volk ten deel is gevallen. Goed en 
kwaad worden in dit bevrijdingsverhaal neergezet als zwart tegenover wit. En zo ook 
staat in scherpe tegenstelling het volk der Hebreeën tegenover Egypte, de farao 
tegenover God, onderdrukking tegenover bevrijding. Wij lezen van de plaag die het 
volk Egypte zal belagen om het volk Israël aan vrijheid te helpen. 
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- Ontsteken van een kaars 
 
- Stilte 
 
- Openingstekst 

Die de morgen ontbood, en het licht hebt geroepen:  
zegen ons ook met uw licht.  

 
- Psalm 130 

Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.  
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.  
O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.  
Laat mij verhoor verkrijgen, red mij, o Here red! 
 
Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed,  
Wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?  
Maar gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt,  
Opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid. 
Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort.  
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord.  
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,  
Blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.  
 
Gij al Gods bondgenoten, zie naar zijn toekomst uit!  
De Heer is vast besloten tot goedertierenheid! 
Hoor aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld 
Aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld.   

 
- Gebed 
 O God, ik kan het gevoel zo hebben 
 Dat alles platgeslagen wordt. 
 Een virus dat ons land plat legt, de wereld.  
 Waardoor mensen worden aangeslagen, 
 En thuis de tijd dienen door te komen.  
 Ik zelf, thuis, alleen. In een zo ander leefritme dan gewoonlijk. 
 Op afstand van mensen die ik liefheb, met wie ik in contact sta.  
 O God, geef dat ik ervaar dat ik niet alleen ben,  
 Maar dat ik iedere dag overeind kan komen, op kan staan,  
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het licht kan begroeten, en de dag doorga in vertrouwen.  
 Wees mij nabij, o God. Ontferm u over al uw mensen.  

Dat u mij, en mijn naasten, en alle mensen draagt in uw ontferming. 
Amen 

 
- Lezing Exodus 9,13-35 

Deze lezing is de voortgaande lezing, die wij ook in de zondagse 
vieringen zouden hebben gelezen. Een lezing uit het boek Exodus. In 
de 40-dagentijd lezen we uit Exodus en volgen we het volk Israël in 
hun belevenissen op weg naar de uittocht en tijdens de uittocht. 
Mozes en Aaron, twee broers, leiden het volk en spreken tot de farao 
– in Gods. En ten behoeve van het volk.  
 
U kunt de lezing uit Exodus hardop lezen. Het is een doorlopend 
verhaal. Het is ook een moeilijk en donker verhaal. Vraagt u zich 
tijdens die lezing maar af: wat is een vers, een zin, een zinsdeel dat u 
op dit moment aanspreekt, of juist niet. En denk daar eens verder over 
na.  
Voor kinderen (maar misschien niet alleen voor hen) heb ik deze lezing 
in de vertaling van ‘Bijbel in gewone taal’ toegevoegd. 

 
Ter overweging kunt u de meditatie lezen, die aan het einde van het 
document staat opgenomen. Of u kunt nadenken over de vragen:  
- Wat is voor  mij als hagel dat op mijn leven neerslaat? Wat slaat 

mij soms plat? Heeft dat te maken met het virus, of kunnen dat 
ook andere dingen zijn in mijn leven – zorgen, onmin, spanning, 
leven in eenzaamheid, verslaving, onzekerheid, ongelijkheid, 
onvervuld verlangen? 

- Lukt het mij om ook op te staan? Wat heb ik daarvoor nodig? Hoe 
kan een ander helpen? En wat kan ik daarin zelf doen?  

- Op welke manier kan een bron van  het hulp het geloof zijn, of het 
lied, verhalen? Kun je iets noemen? En kun je dat vasthouden de 
rest van de dag? 
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- Lied 942 Ik sta voor u in leegte en gemis 
Ik sta voor U in leegte en gemis 
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 
Dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?  
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?  
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?  
 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand,  
Ik ben gevangen in mijn onvermogen.  
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,  
Zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land,  
Mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?  
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
Dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Open die wereld die geen einde heeft,  
Wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.   

 
- Voorbeden van de Lutheran World Federation, vertaald door Trinette 
Verhoeven 
Voorbeden te midden van de coronacrisis 
O God, U die wij leren kennen als Heelmaker, toon ons uw compassie voor de 
hele menselijke familie die in verwarring is en lijdt onder ziekte en angst. 
Hoor ons roepen, o God. 
Luister naar ons gebed. 
 
Kom ons te hulp nu het coronavirus zich over de wereld verspreidt, genees de 
zieken, behoed en bewaar hun families en vrienden zodat zij niet 
geïnfecteerd raken. Hoor ons roepen, o God. 
Luister naar ons gebed. 
 
Schenk ons uw Geest van liefde en zelfbeheersing, zodat we eensgezind 
werken om het virus te beheersen en in te dammen. Hoor ons roepen, o God. 
Luister naar ons gebed. 
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Maak ons waakzaam, oplettend en proactief als het gaat om het uitroeien van 
alle ziekten, zoals malaria, dengue, HIV& aids, en andere ziekten die zorgen 
voor lijden en vaak resulteren in de dood van vele mensen. Hoor ons roepen, 
o God. 
Luister naar ons gebed. 
 
Genees ons van zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid die ertoe leiden dat 
wij ons alleen zorgen maken als het virus ons bedreigt, open ons zodat wij 
uitstijgen boven onzekerheid en angst waardoor we onze buren niet zien. 
Hoor ons roepen, o God. 
Luister naar ons gebed. 
 
Geef kracht en moed aan de mensen die in de medische sector werken: 
verzorgenden, verpleegkundigen, dokters en allen die zichzelf inzetten voor 
de zieken en hun families. Hoor ons roepen, o God. 
Luister naar ons gebed. 
 
Inspireer, verlicht en geef hoop aan alle wetenschappers die gefocust zijn op 
het vinden van een vaccin. Hoor ons roepen, o God. 
Luister naar ons gebed. 
 
‘Onze Vader ….’  
 
- Zegenbede 

Zegen ons behoed ons, 
Doe lichten over ons uw aangezicht  
En wees ons genadig. 
 
Zegen ons en behoed ons,  
Doe lichten over ons uw aangezicht 
En geef ons vrede. 
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Meditatie 
Hoewel het had gekund waren het geen hagelstenen, maar was het een 
stevige vorst in de afgelopen voorjaarsnachten waardoor het mooie blauw en 
roze bloeiende longkruid helemaal plat lag in de tuin. Een treurig gezicht leek 
het zo op het eerste gezicht – voorbij, die mooie bloemen in de eerste dagen 
van de lente. Deze bloemen die kwetsbaar uit de harde grond naar boven 
waren gekomen.  
Maar in de loop van de zonnige lentedag gebeurde er iets. Langzaam maar 
zeker kwam het kruid weer overeind en bloeide uiteindelijk verder alsof er 
niets gebeurd was. Van binnen heeft het longkruid blijkbaar een onmetelijk 
kracht die bestand is tegen de dingen die het van buitenaf platslaat.  
 
Het heeft iets van dat virus wat rond waart. En wat zoveel platslaat, leeg doet 
zijn, stop zet. En soms op zo manier, dat je je afvraagt of het ooit wel weer op 
gang kan komen. Het virus dat als hagelstenen neerslaat en diep inslaat in de 
tijd die komt.  
En het slaat in naast die andere dingen, als ontslagen worden, ziek worden, 
besmettelijk  zijn, op afstand staan, onbegrip voor een ander die anders met 
crisis omgaat.  
Zou je ooit overeind kunnen komen, weer op kunnen bloeien. Zou dat wat 
platslaat stoppen? En waar haal je de kracht vandaan? 
 
Van hagelstenen horen wij in de lezing uit Exodus. Exodus is het boek, dat in 
wezen de bevrijding beschrijft. ‘Bezingt’ zou je zelfs kunnen zeggen. Een volk 
dat onderdrukt was in een vreemd land heeft een leven in vrijheid ontvangen 
van God en vertelt in Exodus hoe die uittocht uit onderdrukking en intocht in 
het beloofde land ging. Dat ging niet zonder slag of stoot. Zoals dat nooit gaat 
als je je moet ontworstelen uit een moeilijke situatie, of als je een nieuwe, 
gelukkiger, virusvrijer of betere wijze van leven zoekt.  
Het verhaal in Exodus wordt vanuit het perspectief van Israël verteld. En dat 
kleurt het verhaal: wie de goeden zijn, en wie de slechten, en ook aan welke 
kant God staat. Zo wordt God meegetrokken in het perspectief van het volk, 
dat onderdrukt werd. En  wordt God gezien als degene die bevrijding kan 
bewerkstelligen door de Farao te straffen. En dat maakt dat beide partijen 
hier in wezen in een gelijke positie gesteld wordt. Het ene volk wordt 
onderdrukt door een machtige Farao. Het andere volk wordt ter neergeslagen 
door dikke hagelstenen. En op de een of andere manier moeten beiden zich 
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daar door heen slaan. De ene partij krijgt van God de helpende hand om het 
overeind getrokken te worden. De andere partij krijgt te ondervinden wat het 
is om als terneergeslagenen te moeten leven. En dat alles gebeurt, zo staat 
geschreven in Exodus, om de kracht van God te tonen. Daar is het hele 
verhaal van Exodus ook om geschreven.  
Het is niet geschreven om vandaag de dag met de vinger aan te wijzen wie 
goed is wie fout. Daarvoor komt het te vaak voor dat wij mensen zelf niet 
weten wat goed of fout is.  
Het is geschreven om te wijzen in welke richting het leven met God gaat. En 
die richting is er niet een van overwinningsfeesten en krachtpatserij. Die 
richting is er een van kracht op doen om te kunnen opstaan. Moed 
verzamelen en leren een weg door de woestijn te gaan. Open blijven om oog 
te hebben voor het kleine wat als manna uit de hemel op je pad komt. Dat 
leven met God een leven is van doorgaan in Gods naam totdat het land van 
melk en honing bereikt is.  
 
Om Gods naam op heel de aarde te verkondigen, daarom toont God zijn 
kracht. En die naam geeft ook weer waar God zijn kracht voor nodig heeft. 
Gods naam is, zo heeft hij eerder aan Mozes bekend gemaakt ‘Ik ben die ik zal 
zijn’. En in die woorden ligt besloten dat God  trouw wil zijn aan zijn 
schepselen, dat hij er wil zijn voor zijn mensen. De woorden in de bijbel 
mogen sterk zijn, telkens weer komt het bij deze basis terug. God is er niet 
om zichzelf op de borst te slaan en zijn grootheid te etaleren. God is er voor 
mensen die geplet worden door grote tegenslagen en die terneergedrukt 
worden door groot verdriet. Nabijheid is zijn wezen en redden is zijn devies. 
En daarom gaat God als in een wolk van vuur voor zijn mensen uit. En daarom 
geeft God later aan een zwervend volk richting door tien woorden van leven. 
En daarom, daarom alleen laat God een mens naar de aarde komen, die 
genoemd wordt Jezus van Nazareth. 
 
Op die manier laat God ons weten dat de kracht van God niet van buiten 
komt - niet met donder en geweld, niet van bovenaf met macht en aanzien. 
De kracht van God komt ons toe van uit het leven zelf, herkenbaar en 
menselijk. Nabijheid liet God zien in Jezus, en hoe een mens getroost kan 
worden door een hand vast te pakken en te luisteren naar de teleurstellingen. 
Door de telefoon op te pakken en even te bellen met een ander. Richting liet 
God zien in Jezus en hoe een mens leert dat dienen op de lange duur 
bestaanszin geeft voor meer mensen dan je zelf alleen. Hoop liet God zien in 
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Jezus en hoe een mens meer kan zien dan het harde, de hardheid, de harde 
stenen van het graf alleen.  
De kracht van God komt van binnen uit en van diep weg. Vanuit de aarde, van 
uit wat gezaaid is in de akker. Van daaruit, uit de diepte staat het leven op. 
Uit het binnenste, uit het aardedonker wordt een teken van leven en licht 
gegeven. En dat is het leven waar ons aller leven mee getekend mag worden.  
 
Ons leven is getekend door de dingen die ons terneer drukken. Ieder mens 
heeft wel eigen belevenissen die kunnen butsen en beuken, die blijven 
schrijnen. En vandaag zijn wij verbonden, hoe moeilijk ook, doordat wij allen 
het platslaan van het virus meemaken. Wij en in heel de wereld. De 
hagelstenen die wij op ons hoofd kunnen krijgen zijn soms legio. Ze drukken 
neer. En intens kunnen we verlangen naar iemand die ons kent en die weet 
wat wij nodig hebben. 
 
Kijk dan naar het longkruid, dat de kou weerstaat en verder bloeit. Hoor dan 
het lied dat zingt ‘Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort’. En 
richt je dan op het geloof, dat uit de diepte van ons bestaan, uit de zwaarte 
van het donker voor altijd Leven is opgestaan. In die beweging worden wij 
mensen in Christus’ naam meegenomen.  
Ons leven is niet gebonden aan de diepte. Ons leven is getekend door die 
krachtige beweging naar de open ruimte van licht en hoop en nabijheid. Dat 
haalt ons weg vanonder de hagelstenen. En dat doet ons doorgaan in een tijd 
van een  rondwarend coronavirus.  
 
Opdat wij, soms even, die kracht herkennen om van binnenuit op te bloeien. 
En om ons te bewegen naar de open ruimte die voor ons ligt. Om te leven.  
Om te gaan in het licht van de nieuwe van de nieuwe morgen. 
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Exodus 9,13-35 

 
13Toen zei de Heer tegen Mozes: ‘Ga morgenochtend vroeg naar de farao. Zeg 
tegen hem: ‘De Heer, de God van de Israëlieten, wil dat u zijn volk laat gaan. 
Dan kunnen ze hem gaan vereren. 14Anders zal hij deze keer de zwaarste straf 
sturen naar u, naar uw dienaren en naar uw volk. Dan zult u begrijpen dat er 
op de hele aarde niemand is zoals hij. 15Hij had u en uw volk kunnen laten 
sterven aan een vreselijke ziekte. Dan waren jullie allang van de aarde 
verdwenen. 16Maar hij heeft jullie laten leven. Nu kunt u zien hoe machtig hij 
is. Iedereen op aarde zal weten wie hij is. 
17U blijft u verzetten en u weigert om het volk te laten gaan. 18Daarom zal het 
morgen om deze tijd verschrikkelijk gaan hagelen. Het heeft in de hele 
geschiedenis van Egypte nog nooit zo hard gehageld. 19Breng alle dieren naar 
binnen. En laat alles wat buiten is, naar binnen brengen. Want alle mensen en 
dieren die buiten zijn, zullen sterven door de hagel.’’ 
20De dienaren van de farao hoorden dat. Sommigen werden bang en haalden 
hun slaven en hun dieren naar binnen. 21Maar anderen luisterden niet en 
lieten hun slaven en hun dieren buiten. 
 
Er komt hagel 
22Toen zei de Heer tegen Mozes: ‘Houd je stok omhoog naar de hemel. Dan 
zal het gaan hagelen in heel Egypte, op de mensen, op de dieren, en op alles 
wat er op het land groeit.’ 
23Mozes hield zijn stok omhoog naar de hemel. Toen liet de Heer het onweren 
en hagelen. Het hagelde in heel Egypte. 24En terwijl het hagelde, bliksemde 
het vreselijk. Zolang Egypte bestond, had het nog nooit zo hard gehageld. 
25Overal in Egypte sloeg de hagel neer op alles wat buiten was, op mensen, 
dieren en planten. Zelfs bomen werden vernield. 26-32De hagel vernielde al het 
rijpe koren op de akkers. Alleen het koren dat pas gezaaid was, werd niet 
vernield. 
Maar in Gosen, waar de Israëlieten woonden, hagelde het niet. 
 
De farao luistert niet 
De farao liet Mozes en Aäron bij zich komen. Hij zei: ‘Nu moet ik schuld 
bekennen. De Heer heeft gelijk: mijn volk en ik zijn schuldig. Bid dat de Heer 
het onweer en de hagel laat ophouden. Dan zal ik jullie laten gaan. Ik zal jullie 
niet langer tegenhouden.’ 
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Mozes zei: ‘Zodra ik de stad uit ben, zal ik bidden tot de Heer. Het onweer en 
de hagel zullen ophouden. Dan zult u begrijpen dat de aarde van de Heer is. 
Maar ik weet best dat u en uw dienaren nog steeds geen eerbied hebben 
voor God, de Heer.’ 
33Mozes ging bij de farao vandaan. Hij ging de stad uit en bad tot de Heer. 
Meteen hielden het onweer, de hagel en de regen op. 34Maar toen de farao 
dat zag, ging hij door met zijn slechte gedrag. Hij gaf niet toe, en zijn dienaren 
ook niet. 35Hij weigerde om de Israëlieten te laten gaan. Precies zoals Mozes 
al namens de Heer gezegd had. 
 


