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Viering rond Schrift en Tafel 
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Opstelling:  

Wandelschoenen en houten wandelstok staan op het podium voor de tafel. Achter de lezenaar 

vaasje met drie rozen/bloemen van verschillende kleur: wit, rood en roze.  

 

Openingslied: Zijn alsof niet  Liturgische Gezangen II-62 

 

Inleiding 

 

Goedemorgen allemaal.  

Wij zijn hier bijeen in de naam van de vader, zoon en de Heilige Geest – AMEN. 

 

Op deze vijfde zondag in de veertigdagentijd gaan we een verre reis maken naar een onbekend 

land.  

Hopelijk heb je goed schoeisel aan en ben je niet al te erg op zijn zondags gekleed!  

We gaan op avontuur samen, een beetje zoals in de oude jongensboeken van mijn broers die ik 

vroeger allemaal heb gelezen.  

Een beetje zoals vele mensen vandaag de dag op deze aardbol:  

we gaan op de vlucht – ook dat nog.  

 

In de wereld waarin wij wonen in onze stevige huizen worden wij  

– zo willen sommigen ons doen geloven, althans –  
overspoeld door vluchtelingen.  

En nu gaan wij dus zelf op de vlucht. Mozes achterna.  

We lezen het oude verhaal van de oversteek door de rietzee  

en we lezen een nieuw verhaal van angst, geloof en vertrouwen.  

 

Maar nu is het nog rustig en kalm.  

En laat het eerst nog kalmer worden en stil in ons en om ons heen. 

Ga er maar goed voor zitten, met beide voeten goed op de grond.  

 

Lieve God,  

Wij zoeken Jou in deze ruimte en vragen: wees ons nabij 

Wij zoeken Jou in de leegte van onze angsten, twijfels en vragen: wees ons nabij. 

Wij zoeken Jou in ons. 

Mogen wij een glimp van jouw Licht hier, nu voelen en zien? 

AMEN 

 

Lied: Psalm 130 – Uit de diepte roep ik jou (Oomen)  Verz. Liedboek  p.130 

 

Lezing: Exodus 14,15--‐20 

 

Muziek 

 

Lezing: Exodus 14,21--‐25 

 

Muziek 

 

Lezing: Exodus 14,26--‐31 

 

Lied: Stem als een zee van mensen  Liturgische Gezangen I-174 
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Ter overweging 

1.  

HELP! 

Ik ben verdrietig, geschokt, omdat de mensen Mij niet geloven, niet vertrouwen. Wat is het waarom 

ze zo wantrouwig zijn? Omdat ze zijn misbruikt en afgebeuld door hun meesters? Zodat er in hun 

hele bestaan nooit iemand was die ze voor vol aanzag en ze, als ze horen via Mozes en zijn broer 

dat Ik hun Heer en Meester ben, dat ze dan denken: ”Ja, ja, dat kennen we.”  
 

En Ik heb me nog wel over hen ontfermd en bevrijd van hun slavenbestaan. Ze geleid door 

onherbergzaam gebied, zodat ze te midden van natuurgeweld konden ontsnappen aan de troepen 

van de farao. Ze gewezen op een diepe kloof, verborgen aan het zicht van mannen en paarden. Heb 

voor hen een list verzonnen, dat ze hun kamp ergens moesten opslaan en ze toch door moesten 

reizen, zodat de soldaten op een dwaalspoor werden gezet.  

 

Ik ben verdrietig, omdat ze mopperen dat ze niet uit Egypte hadden willen gaan. Dat ze liever als 

slaaf verhongeren, dan met Mij mee te gaan naar ons land, hun land. Verdrietig, omdat ze zo nodig 

met eigen ogen willen zien wat Ik voor hen wil en zal doen. Dat ze Me niet op het woord van Mozes 

en zijn broer vertrouwen, maar twijfelen aan Mijn almacht.  

Diep bedroefd ben Ik, omdat het enige dat indruk op hen maakt geweld is, dodelijk geweld. Hebben 

ze dan echt niets geleerd? Dat ze eerst honderden dode soldaten moeten zien aanspoelen voordat 

ze Mij geloven en vertrouwen? Is dit nou het volk dat Mijn lichtje meedraagt in hun hart? Ik ben de 

Enige, ben Ik nu alleen? (roos in wandelschoen) 

 

2. 

HELP, HELP DAN TOCH! 

Wat een verschrikkelijke, gruwelijke dag, met beelden op mijn netvlies gebrand voor de rest van 

mijn leven. Mijn soldatenmaten schreeuwend van doodsangst. Dieren, wagens, alles, alles 

overspoeld en weggeslagen. Ik weet niet wat ik moet doen, ben verkrampt door angst.  

 

Vanochtend in alle vroegte werd ik wakker van geschreeuw op het strand vlakbij het fort waar ik 

gelegerd ben. Ik zag duizenden mensen te voet door een pad vanaf het strand de zee in rennen. Had 

nog ooit zoiets gezien. Snapte er eigenlijk ook helemaal niks van. Gingen die mensen hun dood 

tegemoet door zomaar de rietzee in te lopen? Ik had dat pad eigenlijk ook nooit gezien, maar uit 

verhalen weet ik dat deze zee wel eens een paar uur kan opentrekken als het hard waait.  

Ik had me verslapen voor mijn wacht op het fort. We zijn hier gelegerd om te voorkomen dat er 

zomaar slaven ontsnappen van ons grondgebied. Er zijn er die in groepjes willen oversteken naar 

hun eigen land. En ik moest me voor zonsopgang melden. Had echt zo vreselijk slecht geslapen, dat 

ik het laatste uur moet zijn ingedommeld. Ik ben hier nu zes weken en mis thuis zo. De stille 

schapenweide waar ik heerlijk in het harde gras kon luieren, mis mijn zusjes en moeder. Dus ja, ik 

kneep ‘m wel even, toen ik merkte dat ik me had verslapen en wakker werd van al dat tumult 
beneden.  

 

Ik zag ook dat de mensen – ’t waren er wel héél veel dit keer – die de zee introkken, werden 

achtervolgd door onze mannen. Nou, niet allemaal mannen uit het fort, maar veel ook uit 

regimenten van rond het Nijlgebied. Ik zag soldaten, paarden en wagens met een koninklijke 

signatuur: het ware mannen van de farao. Het vreemde was dat onze mannen niet echt dichterbij 

konden komen. Vreemd, want zij waren te paard en de vluchtelingen te voet. Ik zag hoe ze wilde 

gebaren maakten en verwoede pogingen deden om vooruit te komen. Snapte niet waarom de 

wagens niet vooruit kwamen. Misschien zakten de wielen weg in het natte zand.  

Een klein meisje liep over het strand. Tussen de soldaten door. Mannen renden links en rechts van 

haar, liepen haar bijna onder de voet. Maar het leek haast wel of dat meisje dwars door hen heen 

werd geleid naar het pad door de zee. Zo vreemd, hoe zij te midden van al dat geweld ongedeerd 



 

 4 

bleef. Ik heb ademloos zitten toekijken vanaf dat fort. Zal dat beeld nooit meer vergeten. Van welk 

wonder was ik hier getuige?  

 

En toen, ook de beelden erna zal ik nooit meer van mijn netvlies krijgen. Het waaide flink en ik 

hoorde een zwaar bulderend geluid. Als bij een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Thera hier op het 

schiereiland. Misschien is het verbeelding, maar ik voelde de aarde onder mij beven; dat gebeurt 

hier ook wel eens. Of beefde ikzelf van angst en afschuw? Dat gebulder nam in hevigheid toe en 

voordat ik het wist, zag ik onze mannen uitgesmeten worden over het water. Mannen, wagens en 

paarden werden alle kanten opgeslingerd. Als vlagen zand werden zij over de golven uitgestrooid. 

Hun luide doodskreten brandden zich in mijn gehoorbeen. Totdat ik na verloop van tijd helemaal … 
helemaal … helemaal niets meer hoorde. Een oorverdovende, pijnlijke stilte. Erger nog dan het 
geschreeuw. Mijn adem stokte, het werd zwart voor mijn ogen en pas uren later kwam ik weer bij. 

Ik ben een Egyptische soldaat in hart en nieren, maar weet niet of ik dat na vandaag ooit nog kan 

zijn! Wat ik zag was een wonder. (roos in wandelschoen) 

 

3.  

HELP MIJ 

Ik ben mijn dochter kwijtgeraakt in het tumult. Eerst zaten we nog even bij te komen op het strand 

van de lange nachtwandeling. We waren de hele nacht op de vlucht voor de soldaten van de farao 

en toen de morgen zich voorzichtig aankondigde aan de horizon, hoorde we geschreeuw en geroep 

vanaf een nabij gelegen fort. We konden de kloof, waaruit we zojuist waren gekomen, niet meer in. 

Omdat daar zich onze achtervolgers bevonden. Dus we konden nog maar één kant op: het strand af, 

de zee in. Terwijl niemand van ons kon zwemmen. Onze mannen trokken ons omhoog en 

schreeuwden dat we moesten rennen, wezen naar de zee.  

En daar gingen we, onze dood tegemoet. Achter ons raasde een storm die ons bij de schouders nam 

en ons de zee in duwde. Ik was echt zo bang, dat ik niet meteen in de gaten had dat mijn dochter 

niet meer bij me was. Probeerde nog terug te rennen, maar werd door de menigte en de storm de 

zee ingeduwd.  

De tijd leek stil te staan, ik hoorde niets, zag niets. Rende en rende alleen maar door het water 

naar voren. Mijn God, het leek alsof de Heer en Meester waarvan Mozes en Aaron spraken het water 

voor ons opzij had geschoven. Ik kon niet meer nadenken. Alleen maar rennen en rennen. Hete 

tranen sisten op mijn gezicht, want mijn dochter was niet meer bij me. Mijn toekomst was in de 

golven opgegaan.  

 

En hoe bestaat het dan, dat als ik uitgeblust op het strand van de overzijde neerzak, dat daar een 

onbekende naar mij toekomt en zijn hand op mijn schouder legt? Ik kon alleen maar hijgen en 

huilen. Zo moe, bang en verdrietig was ik. En dat Hij dan vraagt in de moedertaal die ik spreek: 

“Hoort dit meisje bij u?” Ik sluit haar in mijn armen, mijn liefste meid. Hij heeft mij mijn dochter 
teruggebracht. 

 

“Wie bent u?”, vraag ik aan hem, als we weer wat zijn gekalmeerd. Hij lacht en zwijgt. 
“Ik ben het die de stenen laat zwijgen, de wapens begraaft,  

die onder jullie is-en-zal-zijn.  

Ik ben het waarvan je hoopt en vertrouwt dat het goed is.  

Mens onder de mensen.  

Ik ben het lichtje in je hart.  

Volg mij en ik breng jou naar een land waar vrede en vrijheid is. 

Geloof en vertrouw en sta op.” (roos in wandelschoen) 

 

Dat geloof, dat vertrouwen wens ik ons toe. Zodat ook wij in barre tijde, gereinigd mogen door de 

goven van een onstuimige zee. En dat wij dan, moegestreden, herboren mogen opstaan en ons in 

vertrouwen mogen laten leiden naar een oord van hoop en vrede. Moge het zo zijn. 
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Lied: Lied tegen de derde wereldoorlog  Liturgische Gezangen I-188 

 

Tafellied: Beeld en gelijkenis  Liturgische Gezangen II-10 

 

Voorbeden met acclamatie ‘De graankorrel’ 
 

Laten we bidden: 

Acclamatie: Als de graankorrel 

 

Voor hen die op de vlucht zijn in de wereld van nu. 

Zeeën overstekend, hun leven gevend aan de golven 

Voor alle mensen en kinderen  

die de oversteek niet hebben gered. 

 

Laten we zingend bidden: 

Acclamatie: Als de graankorrel 

 

Voor hen die de oversteek wel  hebben gered, 

Maar hier aangekomen in de kou zijn gezet, 

omdat sommigen van ons geloof en vertrouwen missen. 

En kiezen voor “Eigen volk eerst”. 
 

Laten we zingend bidden: 

Acclamatie: Als de graankorrel 

 

Voor hen die om hulp hebben gevraagd, 

En vanuit het diepste van hun put 

hebben geschreeuwd van pijn en eenzaamheid 

Omdat wat ze kregen geen hulp was, 

Maar geweld, misbruik en bedrog. 

 

Laten we zingend bidden: 

Acclamatie: Als de graankorrel 

 

Voor hen die zijn opgestaan, gereinigd, herboren. 

Die sterk genoeg waren om de handen uit te strekken 

en een andere, naaste, vreemde omhoog te trekken. 

Omdat, ondanks alles, altijd het Goede zal blijven bestaan. 

 

Laten we zingend bidden: 

Acclamatie: Als de graankorrel 

 

Voor de gemeenschap die wij zijn,  

Mensen, naasten, die hier zich warmen 

aan het Licht van de Enige, 

dat soms is als een vonkje dat net niet dooft 

en soms als een laaiend vuur  

in ons hart en boven ons uit. 

Dat wij mogen opstaan en leven.  

 

AMEN. 
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Zegenwens 

 

Nederlanders wandelen wat af.  

Wandelen is één van de populairste sporten in ons land.  

Zes op de tien Nederlanders is gegrepen door het wandelvirus.  

We wandelen gemiddeld bijna twee uur per tocht.  

Met 481 miljoen activiteiten staat wandelen met stip op één.  

Hiermee laat het andere activiteiten zoals winkelen in de binnenstad of een fietstocht voor het 

plezier ruim achter zich.  

Er zijn clubs waarin je kunt wandelen, we kennen speciale wandelcoaches, stiltewandelingen, 

standswandelingen, dauwtrappen. We lopen wat af met elkaar. 

 

Ik daag je daarom uit om vandaag en de komende iedere dag even naar buiten te gaan en dan rustig 

te wandelen in de omgeving waar je woont. En als wandelen fysiek niet mogelijk is, om je op een 

andere manier voort te bewegen, maar dan wel in een laag tempo.  

We lopen en gaan namelijk zo snel voorbij aan het plantsoentje, het bosje om de hoek. Terwijl daar 

nu zoveel te zien en te horen is!  

Met rustig wandelen bedoel ik dus niet vluchtig of in gedachten voortjakkeren. Hoewel ons leven 

vluchtig en jachtig is, hoeven wij niet te vluchten, maar kunnen wij langzaam lopen of stilstaan. 

Tijd om hiervoor de tijd te nemen. Een zegen! 

 

Mag ik je uitnodigen om te gaan staan, zodat we samen om die zegen kunnen vragen? 

 

Moge de Enige ons beschermen 

Op onze levensweg. 

 

Ons overeind helpen 

als wij zijn gestruikeld. 

 

Een richting geven 

als wij even weg de weg kwijt zijn. 

 

Kalm zijn 

als wij in blinde paniek op de vlucht willen slaan. 

 

En ons de tijd geven  

die wij nodig hebben om onze levenslessen te leren. 

 

Moge het zo zijn, 

 

- In de naam van de Vader, Zoon, heilige Geest 

AMEN 

 

 

Slotlied: Kome ooit voeten  Liturgische Gezangen II-1 


