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Gemeente van Christus, 
 
#1 
We volgen vandaag en de komende weken de eerste etappes van het volk Israël door de 
woestijn. Het is altijd prettig om een beetje te kijken waar we ons bevinden. Op dit 
kaartje is een mogelijke route ingetekend. Helemaal zeker weten we het allemaal niet. 
Het is ook bijna drieënhalf duizend jaar geleden.  
 
Voor de reis vanaf de Rode Zee tot de berg Sinaï hebben ze ruim drie weken nodig ge-
had. Het was een afstand van ongeveer 260 km afgelegd. Dat is ongeveer de afstand van 
Schildwolde naar Rotterdam. Lopend, met duizenden mensen tegelijk. Een enorme op-
gave.  
 
#2 
Hier een satelietopname van het landschap. Woestijn, vol bergen en rotsen. Drie dagen 
hebben ze nodig om Mara te bereiken. 40 mijl, dat is bijna 70 kilometer. Pas dan vinden 
ze nieuw water. Ze hadden wel water meegenomen. Maar na drie dagen in de woestijn is 
vers water wel zeer gewenst. Hoera, bomen! Een oase. Dat betekent water! Ze rennen er-
naar toe. De eersten scheppen het water met hun hand en nemen een slok… En ze spu-
gen het direct weer uit. ‘Bah, zo smerig! Bitter. Dit is niet te drinken!’ Dat is een bittere 
ontgoocheling. Niet eens zozeer de dorst, als wel de teleurstelling breekt hun veerkracht. 
Het is de mentale dreun. Net zoals sommige mensen erop gerekend hadden dat de rege-
ring weer bezoek zou toestaan en dat restaurants weer open zouden gaan. Als je dat had 
verwacht, valt het je rauw op het dak als het nog niet mag. Dat is frustrerend. Je had erop 
gerekend, maar je wordt teleurgesteld. Je hoop wordt de grond in geboord. Dat gebeurde 
bij Israël. Het bereiken van de oase riep verwachtingen op. Maar de smerigheid van het 
water gaf de fatale klap aan hun geduld en moed. 
 
#3  
Hier een foto van Mara vandaag. Er schijnt nu helemaal geen water meer te vinden te 
zijn. Ook de woestijn wordt droger en droger. Een slechte plek om te zijn. Ik zou niet we-
ten hoe ik het in de woestijn kan volhouden. Maar er wonen toch mensen. 
 
#4 
En ook een foto van Elim. De oase die een paar kilometer verderop ligt. Met grote bo-
men, schaduw en voldoende water. Waar Israël ook even een korte pauze neemt van de 
grote reis. Een tussenstop om te herstellen. Van de inspanning. En van de teleurstelling.  
 
#5  
Van Elim vandaag is hier een satelietopname van Google Earth. Dat dit een moderne op-
name is, zie je aan de wegen die er lopen en de aanplant om de oase uit te breiden. Ook 
deze foto maakt duidelijk hoe onvruchtbaar de omgeving is. Je zult er maar met veel 
mensen doorheen moeten trekken. Wat een zegen is dan zo’n plek als Elim! 
 
#uit 
Een stuk geschiedenis. Maar geschiedenis is in de Bijbel nooit alleen maar geschiedenis. 
Van plaatsen en jaartallen. Geschiedenis is in de Bijbel ook altijd de geschiedenis van 
God met mensen. En van mensen met God. Heilsgeschiedenis.  
 



Bij de woestijnreis heeft het volk achteraf ingezien hoe veelbetekenend de gebeurtenis-
sen op de reis zijn. Van Mara – water van bittere teleurstelling. Zoals mensen in hun le-
ven soms bittere teleurstellingen te verwerken krijgen. En Elim: een echte oase om op 
adem te komen in de woestijn. Zoals je soms even kunt ontspannen en genieten van een 
heerlijk moment of een heerlijke plaats. Beide plekken hebben iets met God te maken. 
En iets met jou als kind van God. 
 
Het gaat niet alleen over feiten van vroeger. De feiten hebben een extra dimensie. Een 
geestelijke betekenis. Dat geldt voor alle feiten, ook vandaag. Want God is erbij. Verbor-
gen aanwezig. Maar dat geldt helemaal voor de gebeurtenissen die we in de Bijbel lezen. 
En dan staat de ondertiteling erbij. De feiten zijn ook beelden van het leven. En vooral 
van het leven met God. 
De woestijnreis is niet alleen een lange tocht met verschillende etappes. Het is ook een 
leerlijn van de Heer voor zijn volk. Met verschillende lessen die de mensen moeten leren 
om verbondsvolk te zijn van de heilige God. Om in zijn eeuwige vriendschap te leven.  
 
Een leerlijn. Want de Heer voedt zijn volk op. Later zal God door de profeet Hosea zeg-
gen: ‘In de woestijn leerde ik Israël lopen’. Zoals je een kind stappen leert zetten en het 
met vallen en opstaan zelfstandig wordt, zo is de woestijntijd een soort basisschool voor 
Israël. Ze waren door de Here God uit Egypte geroepen. Ze kenden de Here God niet. Ze 
zaten ook al vierhonderd jaar in Egypte, waarvan de langste tijd als slavenvolk, veracht, 
opgejaagd en uitgebuit. Dat doet wat met je!  
Toch geliefd en uitgekozen door God. Omwille van de beloften die Hij had gegeven. Be-
vrijd! Nu moeten ze leren wat het betekent om Gods geliefde volk te zijn. Wat vrijheid is. 
En zelfstandigheid. En verantwoordelijkheid. En vertrouwen. Dat is een klus! Als je daar 
totaal geen ervaring mee hebt! Als alle persoonlijk initiatief eruit geslagen is. Wan-
trouwen en angst het leven beheerst. Stress en haat je opjagen. Hoe zou je dan ooit kun-
nen leven in vrede, vreugde en vrijheid?  
 
In die twee maanden tussen de bevrijding uit Egypte en de verbondssluiting op de Sinaï 
krijgt Israël een stoomcursus ‘leven met de HEER God’.  
 
Wat is de les van Mara? Ik heb als thema gekozen: ‘Ook als het leven bitter wordt…’ Ook 
als je te dealen hebt met teleurstellingen. Als het allemaal ontzettend tegenvalt. Als de 
ene tegenslag naar de ander krijgt. Als je wakker ligt van de financiële zorgen. Of van het 
gemis van je kinderen. Als je denkt: Ook dat nog. Nu kan ik er echt niets meer bij hebben. 
En dan word je toch opnieuw geraakt. Hoe blijf je dan overeind? Hoe zit het dan met 
Gods zorg en liefde? En hoe zit het dan met je Godsvertrouwen? Daar kun je mooie din-
gen over zeggen, mooie liederen over zingen, mooie kaarten over schrijven. Maar werkt 
dat ‘ook als het leven bitter wordt…’? 
 
** 
 
Weet je, het kan zijn dat je nu afhaakt. Omdat je denkt: ‘Bitterheid? Daar heb ik geen last 
van. Daar wil ik eigenlijk ook niet al te veel over nadenken. Kom op, een beetje positivi-
teit graag! Ik hoor genoeg geklaag en ellende. Laten we letten op de mooie dingen. En 
ons inzetten om er wat van te maken.’ 
 



Maar weet je, dan ben ik bang dat je er niets van leert. Dat je er niet wijzer van wordt. 
Elke teleurstelling heeft iets bitters in zich. Omdat je anders had gehoopt. Naar iets an-
ders had verlangd. Omdat je tekort komt bij elkaar. Omdat je jezelf tegenvalt. Omdat je 
niet gerekend had op deze tegenslag. Omdat je je plannen weer moet bijstellen.  
Wijs word je, als je de dingen met je hart verwerkt. Niet alleen met je verstand door het 
weg te redeneren of goed te praten. Door te zeggen: ‘het valt allemaal wel mee.’ Niet al-
leen met je handen en voeten door iets anders te gaan doen en weg te lopen: ‘Kom op, 
laten we blij zijn met wat er wel lukt’. Wijs word je als je de dingen met je hart verwerkt. 
Dat vraagt om even stilstaan. Laten binnenkomen. Voelen, proeven, overdenken, bidden. 
En dus ook de teleurstelling onder ogen zien. De ellende. De gevolgen. De zorgen. Wie 
dat met God doet, die leert ervan. Dan word je geen zure man of klagerige vrouw. Dan 
word je geen bitter mens. Dan groei je ervan. In wijsheid, in liefde voor God en mensen, 
in levenservaring, in geloof. 
 
**  
 
Het kan ook zijn dat je denkt: ‘Ik weet nu al wat de boodschap van de preek is. Na Mara 
komt immers Elim. We moeten volhouden en doorbijten. We hebben uitzicht op de toe-
komst als alles goed wordt. De boodschap zal wel iets worden als: ‘Ook als het leven bit-
ter wordt, moet je God vertrouwen.’ 
 
Daar zal de preek niet op uitlopen. Die boodschap is te simpel. Als ik het zo zou zeggen: 
‘hou vol, doe lief en blijf vertrouwen’, dan voldoet dat niet. Het doet geen recht aan het 
leven. Geen recht aan jou. En ook geen recht aan dit verhaal over Mara en Elim. En de les 
die Israël hier leert. Ik heb ontdekt dat de les van God ergens anders ligt.  
 
** 
 
Zullen we wat preciezer kijken in het bijbelverhaal? Dan valt op dat niet de dorst het 
probleem is, maar de teleurstelling.  
Fysiek waren ze nog niet aan het eind van hun krachten. Ze konden best wat hebben, ge-
hard als ze waren door het slavenleven in Egypte. Hadden de vroedvrouwen al niet te-
gen de Farao gezegd: ‘De Hebreeuwse vrouwen zijn zo sterk!’  
Maar geestelijk konden ze weinig hebben. Ze hadden geen geloofsconditie. Ze hadden 
geen idee wie de Here God was. Geen wonder trouwens, omdat ze nog maar een paar 
maanden geleden voor het eerst zijn naam hadden gehoord. Ze hadden totaal geen erva-
ring met God en zijn Woord. Ze kregen ook geen centimeter ruimte om dat te leren. Heel 
hun hun leven waren ze gegijzeld door het systeem van Egypte. Wie als slaaf geboren 
wordt, heeft geen idee hoe hij in vrijheid moet leven. Wie in een cultuur geboren wordt 
waar alles en iedereen tot in detail is vastgelegd, die weet niet wat eigen verantwoorde-
lijkheid is. Er is nog veel dat Israël moet leren. Er is in hun hart en leven veel dat ontgif-
tigd moet worden. Van buiten waren ze vrije mensen, maar in hun hart nog steeds slaaf. 
Ze waren wel uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit hen.  
 
Als je het zo bekijkt, dan zie je hoe nodig de lessen zijn die God zijn volk geeft. En ook, 
wat mij betreft, hoe nodig is het is dat wij lessen trekken uit wat we meemaken. Steeds 
weer. Wel bevrijd, maar toch nog zo vaak vast. Wel Pasen gevierd, maar zo vaak nog on-
der de domper van wat er gebeurd. Of bezorgd over wat er gebeuren kan. 
 



Het is nodig om steeds lessen te trekken. Leren leven in Jezus Christus. Geestelijke les-
sen. Ook uit de tijd waarin wij leven. Onze samenleving zit op slot zit, we moeten op an-
derhalve meter afstand blijven van elkaar, mensen worden onmenselijk ziek worden, we 
kunnen geen kerkdiensten beleggen. Het ontregelt ons. Wat willen we graag terug naar 
normaal. Het ‘nieuwe normaal’ trekt me totaal niet aan. Maar was het wel zo’n goed le-
ven? Deinden we ook niet vaak mee op de rivier van onze cultuur? Met alle drukte, alle 
welvaart, alle egoïsme, alle leven zonder God? Hoe sterk was ons geestelijk leven? Mijn 
geloof? Jouw leven met God? Wat betekende Jezus voor mij eigenlijk? 
 
** 
 
Het is in Mara dat God dit aan de orde stelt. Het nieuwe, vrije leven is een leven waarin je  
luistert naar het Woord van God. Waarin je je openstelt voor de stem van je Vader en ge-
hoor geeft aan zijn vriendschap. Het zijn grote woorden. Zo groot zijn de woorden die de 
Heer tegen zijn volk zegt. Het zijn de verbondswoorden. Daar draait het om in Mara. Be-
ginnend met het wonder van het stuk hout dat Mozes op aanwijzing van de Heer in het 
bittere water gooit. God wees het hem aan! Dat woord ‘aanwijzen’ is hetzelfde woord dat 
gebruikt wordt als God zijn wetten en regels geeft.  
Israël leert eerst in de praktijk dat wat God zegt het leven betekent. Het bittere water 
wordt zoet. En daarna legt God ook uit welke les hierin ligt: Luisteren naar de Heer, dat 
geeft ruimte aan het leven. Leven in het besef dat God zich aan je verbonden heeft, dat 
geeft vrijheid en toekomst. In Mara gaf de Heer regels en richtlijnen aan zijn volk, staat 
er met nadruk bij. Israël leert wat het is volk van Gods verbond te zijn. Door de beproe-
ving van het bittere water ontstaat het moment dat ze die les kunnen leren. 
 
Die les: Luister naar wat de Heer zegt, stel je open voor de stem van je Vader. Misschien 
moet je daar eerst hardhandig voor stilgezet worden. Omdat je dacht dat jij alles zelf kon 
regelen. Of dat je het zelf moest doen. Of omdat je rende en vloog voor iedereen. Maar 
ren en regel je niet aan het belangrijkste voorbij? Die stem van de Vader, die meestal pas 
te horen is als je stilstaat? Als je ruimte neemt om naar Hem te luisteren? En de tijd 
neemt om zijn aanwijzingen op te volgen? 
 
De les van Mara. ‘Ook als het leven bitter wordt…’ is God met je bezig. Spreekt Hij, wijst 
Hij, luistert Hij, zorgt Hij, redt Hij.  
 
** 
 
Dat geeft ook licht op de opmerking dat God hen daar op de proef stelt. Dat is niet een 
proef van een hardvochtige God die kijkt of de mensen slagen of falen. Nee, het is een 
leerproef van de Heer die het volk verder wil helpen om zijn volk te zijn. Het is een trai-
ningsproef, waarin je er zelf achter komt waar je staat. Wat je conditie is. Wat je eerste 
reacties zijn. Wat je geneigd bent om te doen. Een proef waar je veel van leert. Als je er 
de juiste lessen uit trekt. Vaak moet zo’n training een paar keer herhaald worden, voor je 
er beter in wordt. 
 
Er is de nodige discussie onder christenen of de coronacrisis een beproeving van God is. 
Misschien is het goed om het om te draaien. En het als een aanleiding te zien om zelf te 
leren. Niet naar Gods kant te kijken, maar naar je eigen kant. Hoe reageer je? Heb je als 
eerste de neiging om te zuchten en te klagen? Of ben je juist geneigd om de kont tegen de 



krib te gooien en commentaar te geven. Je te verzetten of te mopperen. Of is jouw pri-
maire reactie dat je het wegpraat of weglacht en het liefst de kop in het zand steekt? Pro-
beer dan toch eens na te denken of je iets kunt leren van wat er gebeurt. Zuchten, mop-
peren, grappen maken. Dat heeft soms ruimte nodig. Maar vergeet niet om ervan te le-
ren. Om teleurstellingen ook te benaderen als een leerproef van God. ‘Ook als het leven 
bitter wordt…’ is God erbij. En is Hij met je bezig. Om je naar Hem toe te trekken. 
 
** 
 
Is dat spannend? Heel erg spannend! Want je komt jezelf tegen. Het kan zijn dat je af-
scheid moet nemen van wat jij normaal vindt. Van hoe jij gewend bent om te reageren. 
Van hoe iedereen ermee omgaat. En toch is het zo waardevol! Je groeit in wijsheid, in le-
venservaring, in liefde voor God en mensen. 
 
Je doet de les onder begeleiding van de Heer, die zichzelf de genezer noemt. Juist in 
Mara: ‘Ik, de Heer, ben het die jullie geneest’. ‘Ik. de HERE, ben uw heelmeester’, stond er 
in de vorige vertaling. Zijn leerlijn kun je rustig volgen. Aan zijn lessen kun je je toever-
trouwen. Met zijn begeleiding groei je verder.  
De schade die je bij je draagt, de littekens, de blauwe plekken, de trauma’s, de nachtmer-
ries, de stress: De HEER geneest met zijn liefde. Door je bij zijn Zoon Jezus Christus te 
brengen. Die gezegd heeft: ‘Kom tot Mij en ik zal u rust geven’.  
De teleurstelling, de bitterheid, de verzuring, de hardheid, de onmacht en de schuld: De 
HEER geneest met zijn genade. Door je bij zijn Zoon Jezus Christus te brengen. Die ge-
zegd heeft: ‘Mijn kind, je zonden zijn je vergeven’. 
Ook de inspanning die het kost om los te laten, de schaamte om je eigengereidheid, de 
onzekerheid over de toekomst, de energie die deze detox-behandeling kost. De HEER ge-
neest met zijn belofte. Door je bij zijn Zoon Jezus Christus te brengen. Die gezegd heeft: 
‘Ik kom terug. Om jullie eeuwig bij me te nemen’.  
Dat is Elim in het kwadraat: de oase om op adem te komen. 12 waterbronnen en 70 
palmbomen. Om te herstellen. Te ontspannen. Te ervaren dat het leven met God goed is. 
En te genieten. 
 
‘Ook als het leven bitter wordt…’  
Is de HEER met je bezig. 
Is Hij de heelmeester. 
  
Amen 


