
Exodus  
 
 

 
 
2:23-2:25 
kernwoorden 
De Koning van Egypte sterft 
De kinderen van Israël zuchten vanwege de slavernij 
Elohim hoort hun gekerm, gedenkt zijn verbond, ziet de zonen van Israël  en is wetende. 
Het sterven van de farao wil misschien zeggen dat de nieuwe Farao nog verder verwijderd 
raakt van het wezenlijke. Op persoonlijk vlak zou dat kunnen betekenen dat bij de 
persoonlijkheid de verbinding met zijn scheppingsoorsprong nog verder uit het zicht raakt en 
dat dus de ziel in al haar facetten (kinderen van Israël) weggedrukt worden, verwaarloosd en 
haar krachten worden gebruikt uitsluitend of vooral voor de persoonlijkheid.   
De ziel, Israël, is zo in een uitzichtloze staat van slavernij, is dienaar van de persoonlijkheid in 
plaats van omgekeerd. 
Maar Elohim, God, laat Israël niet in de steek: Hij hoort, gedenkt, ziet en weet. Dat is 
geruststellend ondanks alle ellende. 
 
3:1 
Kernwoorden 
Mozes, herder, Jitro, priester Midjan, woestijn, berg Horeb 
Mozes betekent ‘de uit het water gehaalde’. Als water staat voor de wereld van tijd en ruimte, 
dan geeft dat aan dat verlossing van Israël van elders moet komen. Dat kan niet uit eigen 
kracht. Mozes wordt door God geroepen om namens hem deze verlossingstaak te verrichten. 
Daartoe maakt hij een scholingsproces door bij Jitro, de verbannen priester van Midjan. Jitro 
heeft zich afgewend van afgodendienst en daarom  is hij door zijn volk verstoten naar de rand 
van de woestijn. Deze Mozes is de kracht waarop Israël moet wachten om verlost te worden. 
Mozes is herder hetgeen verwijst naar zorg en leraarschap. Hij komt diep in de woestijn 
omdat een verdwaalt lammetje zijn aandacht krijgt. Je zou zeggen zo’n kwijtgeraakt lammetje 
achterna gaan en al het vee achterlaten, dat is toch niet voor de hand liggend. Maar juist deze 
aandacht voor het hier onbeduidende, voor het hìer geringe geeft aan dat wereldse maatstaven 
niet beslissend zijn. Het is ook het thema van de ‘goede herder’. Het kleine hìer kan van grote 
betekenis zijn dààr. En dat blijkt. Door de ‘onlogische’ aandacht voor het onbeduidende komt 
Mozes bij de berg Horeb achterin de woestijn. De woestijn is een plek van eenzaamheid, niet 
van de wereld zijn.  Ook de naam Horeb betekent niet toevallig eenzaamheid, verlatenheid. 
Berg geeft bovendien een staat aan van verlichting, van grote ontvankelijkheid voor het 
‘hoge’, voor het ‘hemelse’.  Eenzaamheid is de toestand  die dikwijls vooraf gaat aan 
mystieke ervaring. En deze ervaring komt dan ook. 
 
 
 



3:2 
Kernwoorden 
Engel van YHVH, vuurvlam, brandend braamstruik, niet verteren. 
De Engel des Heren verschijnt aan Mozes. Heel bijzonder. Het is een persoonlijke ontmoeting 
van God met Mozes die geroepen wordt.   
Het wonder van deze ontmoeting blijkt uit de context. Deze persoonlijke openbaring van de 
Heilige vindt plaats in een andere werkelijkheid, in een ‘bovennatuurlijke’ wereld die zich in 
deze woestijntoestand uitdrukt. De braamstruik wordt gezien als een lage vorm van 
plantaardig leven. En juist die struik geeft het wonderteken, wordt niet verteert, maar 
herschapen terwijl hij brandt. Dáár in die hemelse werkelijkheid is de braamstruik even 
bijzonder als al het ander leven. Wat voor ons normaal is wordt hier opgeheven. Daar in 
wereld van Yetsirah, de mundus imaginalis, kan wat hier niet gelijktijdig kan zijn, wèl zijn. 
De Engel als of  in de vuurvlam wordt omstraalt door de Heerlijkheid Gods, de Shekinah. 
 
3:3-3:4 
Kernwoorden 
Grootse aanblik, afwijken, YHVH, roepen, Mozes, Mozes, hier ben ik 
Wat een ervaring.! Mozes wordt geroepen: Mozes, Mozes. En hij is bereid van zijn weg af te 
wijken en te gehoorzamen. Dat is een dramatisch moment. Want Mozes had verder kunnen 
gaan (hoe moeilijk dat bij zo’n wonder ook is voor te stellen) en de roep weigeren. Hij is vrij, 
altijd is de mens vrij. En hij antwoord: hier ben ik. Hier ben ik: dat geeft aan dat hij antwoordt 
en niet wegvlucht terug op zijn vertrouwde weg. Volledig aanwezigheid en ja zeggen.  
 
3:5 
Kernwoorden 
Niet dichterbij komen, schoenen uitdoen, heilige grond.  
Geroepen worden bij je naam is de allerhoogste genade die je kunt ontvangen en waar je op 
voorbereid moet zijn. Mozes heeft een zuiveringsweg daartoe gevolgd en een hoge zuiverheid 
van persoonlijkheid en hart bereikt, waardoor dit wonder aan hem kan verschijnen zonder 
hem ten gronde te richten. Maar toch die waarschuwing: Kom niet dichterbij. Er blijft afstand, 
ook als bescherming tegen het verterend vuur van de grootse aanblik. Heilige grond, ADMaT 
QoDeSH. QoDesh betekent ook afgezonderd, speciaal. De heilige grond is de ‘plaats’ van de 
meest intense ervaring die een mens kan hebben. Doe de schoenen uit. Schoenen hebben 
contact (gehad) met die lagere aarden, en alles moet hij nu van zich afschudden. Een laatste 
zuivering? 
 
3:6-3:7 
Kernwoorden 
Elohim, Abraham, Isaak, Jacob, vrezen, YHVH, lijden zien, geroep horen, van smarten weten. 
De Heilige maakt zich in deze verzen bekend als EloHim en YHVH. Deze godsnamen moeten 
we niet scheiden. Oneerbiedig zou ik zeggen dat het twee  ‘kwaliteiten’ van de Ene God is. In 
de eeuwige scheppingsbeweging is God Elohim, schepper van alle vaderen , van Abraham, 
Isaak en Jacob, vanuit de scheppingsboom gezien: Chesed, Geburah en Tifereth. Mozes 
beschermt zijn gezicht voor de ‘vreeswekkende’ grootsheid van Elohim. In de persoonlijke 
relatie verschijnt God als YHVH, de God van Israël. En de verbondsgod YHVH spreekt: Hij 
ziet, hoort en weet alles van zijn volk. Daaruit spreekt onmiddellijk de goddelijke 
betrokkenheid. 
 
 
 



3:8-3:10 
Kernwoorden 
Afdalen om te redden, land vloeiend van melk en honing, kinderen Israëls, welnu ga, ik zend 
je, leidt mijn volk weg uit Egypte. 
Het goddelijke woord geeft nu aan de geroepen Mozes de opdracht. Een onmogelijke 
opdracht, menselijk gezien! Maar Mozes is werktuig. Immers YHVH zegt ‘ik zal afdalen om 
hen te redden’ en ‘hen doen opklimmen.. naar een land vloeiend van melk en honing’. Als 
Mozes volledig zou kunnen vertrouwen, is succes verzekerd! YHVH daalt, het volk zal 
opklimmen. Dus uit Egypte (de krachten van de uiterlijke mens, de horizontale krachten die 
de ziel (Israël) gevangen houden, een ‘hogere’, dus zuivere staat waar de ziel niet meer 
(geheel) wordt gedomineerd door uiterlijke krachten. Kinderen Israëls wijst op allerlei 
aspecten van de ziel, ofwel van de innerlijke mens. Mozes krijgt opdracht niet van zichzelf, 
maar hij wordt door YHVH gezonden om geleider te worden om exodus te bewerkstelligen 
als instrument van God. 
 
 
Exodus 3; 11-22 
De opdracht die  Mozes krijgt van YHVH roept weerstand bij hem op. Hij voelt zich niet in 
staat deze opdracht te volbrengen. Hij kent zijn beperktheden. Bij elk roepingsverhaal komt 
deze weerstand of verzet voor (zie ook Jeremia en Gideon). Het is een onderdeel van het 
volgende patroon: 
- noodsituatie 
- roeping 
- weerstand 
- toezegging hulp 
 -wondertekens 
 
Uiterlijk gezien krijg Mozes de verantwoordelijke taak de ziel van een lagere staat van zijn te 
brengen naar een hogere, hoogste (?) staat die in het leven bereikt kan worden. De rol die hij 
krijgt werd nauwkeurig omschreven in vers 3;10: Nu dan, ga, Ik zend u tot de farao, om mijn 
volk uit Egypte te leiden. 
De taak wordt hem aangereikt, niet opgedrongen. Hij kan weigeren, of aansturen op uitstel. 
Gehoorzamen is een daad uit vrije wil. 
 
3:11 
Realiseren we ons dat de persoonlijke ontmoeting  van Mozes en YHVH en het ‘gesprek’ dat 
volgt, plaats hebben in de mystieke mystieke ervaring van het brandend braambos. 
Mozes deinst terug. Die spanning tussen de ontzagwekkende opdracht en zijn eigen 
bescheiden mogelijkheden! Mozes kan dit niet geloven, dat hij wordt aangesproken door 
YHVH, dat zijn niveau van ontwikkeling en zuiverheid toereikend is. Dit ongeloof en 
weerstand is samengevat in: “wie ben ik?” 
 
3.12 
YHVH antwoord “ik ben ( EHeyeH) met jou” en dat sluit aan met zijn eerdere woorden uit  
3:8 ‘Ik zal afdalen’.  
Het zwakke ‘ik ben’ van “wie ben ik?” wordt opgeheven in het “Ik Ben” 
van de woorden van YHVH. Eigenlijk zou daarmee alles overtuigend zijn, maar Mozes is 
zoals elk mens zwak, twijfelachtig en onzeker. Het brandend braambos is een teken voor 
Mozes dat YHVH hem zendt naar die machtige koning van Egypte, de farao. En hem worden 
toekomstige tekens in het ‘vooruitzicht’ gesteld, eerstens het ‘dienen op deze berg’, waarmee 



waarschijnlijk bedoeld wordt het ontvangen op deze  berg Horeb van de tien woorden tijdens 
de tocht door de woestijn. 
 
Dan volgt een gesprek tussen God en Mozes waarom hij wel of niet moet gaan. Hierin staan 
zo duidelijk naast elkaar de goddelijke zekerheid en de menselijke twijfel. En God dwingt 
niet. De relatie is er een van Liefde (God) en Vrees (Mozes), en dat houdt Mozes in evenwicht 
op de middenkolom, in het centrum. Ontvankelijkheid.  
 
3:13 
Mozes: “wat moet ik zeggen als ik ga en de zonen Israëls vragen, wat is de naam van die mij 
gezonden heeft?” Opvallend is dat de zonen Israëls kennelijk diep in hun hart gevoelig zijn 
voor het noemen van die naam. Als die naam klinkt worden hun ‘gevangen’ verlangens 
opgewekt om geleid door Mozes het land Egypte te verlaten, de boeien te verbreken. 
 
3:14 
En dan hoort Mozes (Tifereth) als antwoord de Godsnaam van Kether, de hoogste sefirah op 
de middenkolom. EHEYEH ASHER EHEYEH (Ik ben dat ik ben). Deze naam duidt op de 
allesomvattende Wil van de Allerhoogste in de gemanifesteerde en geschapen wereld. 
 
3:15 
Meteen volgt de persoonlijke en meer nabije naam YHVH, die Mozes mag noemen als 
degene die hem gezonden heeft en die betrokken is met het lot van Israël. Dit is dan ook de 
Naam van God die ons roept om de Wil van de Allerhoogste te volgen en te gehoorzamen. 
Met deze naam YHVH kunnen ik en jij de Allerhoogste aanroepen en door Hem in de 
bedoelde relatie met de Allerhoogste komen. Dit doet me denken aan de relatie Vader en 
Zoon in het evangelie van Johannes, en natuurlijk ook in de relatie tussen Grote Gelaat en 
Kleine Gelaat. Vader-Zoon-Mozes; Kether-Da’ath-Tifereth. 
Mozes in Tifereth op de middenkolom (ik heb de ‘mensboom’ van Mozes ‘voor ogen’) is nu 
volstrekt ontvankelijk voor de Allerhoogste hemelen en ‘hoort’ in de mystieke ontmoeting 
met YHVH  de transcendente Wil van de Allerhoogste. Het is de rechtstreekse 
genadebeweging van omhoog naar omlaag, van Kether naar Tifereth, ‘bemiddeld’ in de 
persoonlijke godsrelatie met YHVH. 
 
3:16-3:22 
In deze verzen vertelt YHVH aan Mozes wat er zal gebeuren en ook hoe het zal gebeuren. Als 
de mens samenwerkt met God dan ligt wat hìer gebeurt ‘in de sterren’ geschreven, dan 
gebeurt alles volgen het goddelijk plan. Als die samenwerking niet tot stand komt, blijft God 
roepen in onze ‘dove’ oren, en is wat de mens dan doet ongewis, strijdig met Gods 
bedoelingen. Hier ligt denk ik ook ergens de paradox tussen vrijheid en voorzienigheid. De 
kosmische betekenis van de mens wordt hier voor mij duidelijk. Zonder partnerschap tussen 
God en mens is God niet almachtig. In de god-mens relatie ligt alles al in detail vast. Zonder 
die relatie niet. 
Er is voorzien in de weerstand van de farao, evenals de plagen en wonderen,  het vertrek van 
Israël uit Egypte, inclusief de geschenken van de Egyptische bevolking. 
Voorzien wordt dat de uiterlijke mens (Egypte, farao) zich zal buigen ter wille van de weg 
van de innerlijke mens (Israël, YHVH). Dat is een omkering. Daar waar eerst Israël wordt 
gedomineerd door Egypte, buigt Egypte (de uiterlijke mens) en geeft ruimte aan de innerlijke 
mens. De verworvenheden van de uiterlijke mens die eerst onderdrukkend waren, worden 
rijkdommen voor de geestelijke weg van bevrijding, de weg naar het land vloeiende van melk 
en honing. Is dit wat bedoeld wordt met het verwarrende woord ‘plunderen’ in de tekst? De 



uiterlijke mens wordt dienstbaar aan de innerlijke mens. Mij lijkt dit met de overgang van 
Hod naar Netsach te maken te hebben. Daarom is het ook niet toevallig dat in de 
enkelvoudige zielenboom Mozes geplaats wordt op Netsach, en Aaron op Hod. De doortocht 
door de dode zee  correspondeert dan met de overbrugging van de ’kleine afgrond’, de 
overgang van Hod naar Netsach, van de dominantie van de uiterlijke mens naar die van de 
innerlijke mens. De overbrugging van deze afgrond is genade, en kan niet door eigen toedoen 
worden bewerkstelligd. Zoals ook in vers 3:21 wordt gezegd: Ik (= YHVH) geeft dit volk 
genade, zodat jullie gaan”. Een kernzin!  
 
Exodus 4: 1-17 
In de verzen zijn kernwoorden stem, spreken en mond. 
Mozes gaat door met bezwaren naar voren te brengen want hij voelt zich niet in staat de 
roeping van de Heilige  uit te voeren. 
In 4.1 brengt hij naar voren dat De kinderen van Israël niet naar hem zullen willen luisteren 
omdat zij niet geloven dat hij (Mozes) de God van Israël  (YHVH) heeft ‘gezien’. En in 4.10  
brengt hij een persoonlijk kenmerk in, namelijk dat hij geen ‘spreker’ is, geen man van 
woorden. 
Eerst het eerste bezwaar. Mozes mist nog steeds vertrouwen, hij zoekt zekerheid vooraf. 
Dat is heel herkenbaar. Ook wij maken dikwijls een inschatting van de haalbaarheid van onze 
plannen, en als deze erg onzeker is dan zien we er maar van af. Dat is helemaal conform het 
oorzaak-gevolg denken, het causale denken. Maar de zorg van de Heilige voor Zijn Volk is 
niet afhankelijk van causaliteit, het is juist een doorbreken van die causaliteit vanuit een 
andere, de goddelijke dimensie. En daarvoor heeft de Heilige mensen als Mozes nodig die een 
plaats zijn waarin Hij in deze wereld kan handelen. Mij leert dit dat het goed is om nederig te 
zijn (wij kunnen zelfstandig geen veranderingen bewerkstelligen), maar nederigheid zonder 
vertrouwen brengt je alleen maar tot onvruchtbare passiviteit. We moeten , als dat gevraagd 
wordt zoals bij Mozes, wel actief ja zeggen tegen Gods werk in en door ons. Het gaat om 
evenwicht, om evenwicht tussen nederigheid en vertrouwen. De Heilige doet er alles aan om 
dit vertrouwen in Mozes te doen groeien. Ook hier met de tekenen van de staf-slang , de 
melaatse hand en het in bloed veranderen van nijlwater, de wijzen waarop YHVH via Mozes 
tot Israël zal spreken en die door hun symbolische bijzonderheid uiterst overtuigend zijn.  
Deze tekenen zijn daarom niet alleen voor het vertrouwen van Mozes van belang. Ze bevatten 
kernboodschappen voor het volk van Israël die deze tekenen zullen ‘zien en horen’. 
Door deze tekenen worden lijkt het drie ‘lagen’  van de mens aangesproken. De eerste laag 
die de weg wel willen gaan maar nog het vertrouwen nodig hebben dat de Heilige hen leidt. 
De tweede laag is een tussenlaag, deze wil niet meer tot Egypte (de uiterlijke wereld) behoren, 
maar ondervindt remmingen door onzuiverheid van hart. En ten slotte die laag die het best 
goed vindt bij de vleespotten van Egypte en de exodus ( het gaan van de weg) eigenlijk 
helemaal niet zien zitten. Deze lagen kun je ook bij jezelf herkennen. En elk ervan wordt nu 
door een daarop gericht teken ‘aangesproken’. 
Teken van de staf (verzen 4.2-4.5) 
Eerst even nog naar Mozes.  
Teken van de melaatse hand (verzen 4.6-4.8) 
 
Teken van nijlwater dat in bloed verandert (vers 4.9) 
 


