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Het scheelde maar een haartje… 

Het scheelde maar een haartje… Wanneer zeg je dat? Dat zeg je als je op het nippertje 

bent ontsnapt aan een ongeluk bijvoorbeeld. Het scheelde maar een haartje… of ik was 

onder die auto gekomen of tegen die boom opgeknald.  

Als je het zegt, ben je opgelucht. Gelukkig maar , dat het zo goed afliep. En tegelijk besef 

je het wonder van iets dat anders zo vanzelf spreekt. Bijvoorbeeld dat je veilig thuis 

komt na een dag op school of werk. Het had ook heel anders kunnen zijn… 

Het scheelde maar een haartje… Dat kwam bij mij boven toen ik bezig ging met Exodus 

33. Het scheelde maar een haartje… of Israël was een groot ongeluk overkomen. Verder 

trekken zonder God… ‘Ik trek niet langer met jullie mee’, zegt God in vers 3. Jullie 

moeten het doen met alleen mijn engel.  

Iets dat zo vanzelf spreekt. Iets dat zo gewoon voor je is. God is er bij. Hij gaat met mij 

mee… Tuurlijk! Maar nee dus! Het spreekt niet vanzelf. Het is helemaal niet gewoon. 

Het had net zo goed heel anders kunnen zijn.  

Het scheelde maar een haartje… Als je het zegt, voel je opluchting. Want gelukkig, God 

gaat wél mee. Dat zegt Hij tegen Mozes in vers 17. En tegelijk besef je hoe wonderlijk het 

vanzelfsprekende is. God zelf gaat mee en is erbij. Wat een geluk! Of beter: wat een 

genade!  

 

Hoe heeft het zover kunnen komen? 

Hoe heeft het zover kunnen komen? De woestijnreis – dat waren de wittebroodsweken 

van het verbond tussen God en zijn volk. Nou, aan het begin van Exodus 33 is de liefde 

ver te zoeken. Je hoort het aan de toon waarop God spreekt. Hij zegt tegen Mozes: 

‘Vertrek van hier met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid’. Afstand – ‘het’ volk… 

dat jij uit Egypte hebt weggeleid. Niet: mijn volk… dat Ik uit Egypte heb geleid. En 

meteen daarbij: vertrek met ze. Ik ga niet langer mee. Ik stuur mijn engel. Jullie zijn een 

onhandelbaar volk. Ik kon jullie onderweg wel eens doden…  

Wat is er gebeurd? Dat is verteld in Exodus 32. Mozes op de berg bij God. En beneden 

het volk bij Aäron. Geef ons een god! En er kwam een god. Een gouden stierkalf. ‘Kijk, 

jullie God die jullie uit Egypte heeft gehaald’, zegt Aäron. Religieuze hysterie. De inkt 



waarmee ze het verbond met God hebben ondertekend is nog niet droog, of ze lopen er 

al bij weg.  

Hoe bestaat het, vraag je je af. Na alles wat ze hebben meegemaakt en gezien van 

God…Exodus 13: de wolk- en vuurkolom. God die met je meegaat. Exodus 14: ‘De HEER 

zal voor jullie strijden, jullie hoeven zelf niks te doen.’ Exodus 16: het manna in de 

woestijn – leven van genade, elke dag opnieuw. Exodus 17: hulp in de strijd tegen 

Amalek. Exodus 19: ontmoeting met God. Hij komt dichtbij. Exodus 24: met Hem eten. 

En dan dit… 

De woestijnreis is ook pijnlijk. Onderweg komt de liefde zovaak van één kant. En laten 

wij mensen het afweten. We wantrouwen God. Trappen Hem op het hart. Kiezen voor 

afgoden. Jullie zijn een onhandelbaar volk. Hardnekkig. Zo is het. Het is maar beter dat 

Ik zelf niet meer mee ga. Dat kan dus. Dat God dat zegt. Dat God dat doet. Dat hele idee 

– Hij die woont midden tussen zijn volk – afgelopen, finito en weg ermee. God met ons – 

nee, het spreekt nooit vanzelf!  

 

Zonder God is de glans eraf 

Met deze onheilstijding komt Mozes bij de Israëlieten. Een kwaad woord letterlijk. 

Jongens, de tocht gaat door. O prachtig, Hij vergeeft ons dus. Nou ja… God gaat zelf niet 

langer mee. Hij stuurt zijn engel. Wat zeg je nou, Mozes? God niet langer mee? Nee… De 

Israëlieten voelen het meteen aan. Een onheilstijding. En dus leggen ze alle sieraden af. 

Teken van rouw en verootmoediging. Ze gaan in zak en as.  

Ja, want waarom zou je je mooi maken, als God er zelf niet meer bij is? Waarom je nog 

opdoffen en goed voor de dag willen komen? Zonder God is de glans eraf. Zonder God 

verdwijnt de kleur uit je leven. Het leven wordt leeg en zonder vriend. Alles grauw en 

donker, kil en koud. Israël voelt het. Later ook als Mozes die tent buiten de legerplaats 

neerzet en daarheen gaat om met God te praten: God kan dus niet meer ontmoet worden 

in de legerplaats zelf… 

Opeens besef je waar het echt om gaat in het leven. Wat echt belangrijk is onderweg in 

de woestijn. Aan de tocht zelf verandert niks. De tocht gaat door, zegt God tegen Mozes. 

Jullie krijgen mijn engel mee. Die was er ook al eerder geweest – bijvoorbeeld bij de 

doortocht door de Schelfzee. En ze krijgen het land dat vloeit van melk en honing. God 

doet gewoon wat Hij heeft beloofd. Wat wil je nog meer?  

Ja, wat wil je nog meer… Da’s een goeie vraag. Waar is het jou om te doen? Om de 

cadeautjes van God… of om God zelf? Wat vind jij nou echt belangrijk onderweg in de 

woestijn: dat God geeft wat Hij belooft of dat Hij er zelf bij is? Israël voelt opeens: 

hoeveel moois we ook krijgen, zonder God is het waardeloos! En heb je er nog niks aan. 



Zonder Hem is de glans eraf. Prachtig hoor wat Hij geeft – maar je hebt er nog niks aan 

als Hij er zelf niet bij is! 

 

En toch gaat Hij mee! 

En toch gaat Hij mee. Hoe komt dat? Ja, dat wordt prachtig mooi beschreven in Exodus 

33. We genoten ervan afgelopen maandag met de preekvoorbereidingsgroep. Het 

gesprek tussen Mozes en God. Die twee, die persoonlijk met elkaar praten, zoals 

vrienden doen, staat er dan letterlijk. En ze gaan tot het uiterste hier. Zo kun je alleen 

praten als je elkaar door en door kent en aanvoelt. Precies weet tot hoever je mag gaan. 

Mozes die het niet goed gehoord lijkt te hebben. U hebt mij niet laten weten wie u met 

mij mee zult sturen. Die engel, toch? Hoezo weet Mozes dat niet? Maar wat hij bedoelt is: 

die engel ken ik niet persoonlijk. Maar u wel. Ik weet wat ik aan u heb. Oftewel: ga toch 

alstublieft zelf mee!   

En God die dat oppakt en zegt: moet ik zelf met je meegaan om je gerust te stellen? Met 

jou, zegt God. Met jou wil Ik wel meegaan. En Mozes gelijk eroverheen in het meervoud: 

als u niet met ons meegaat, dan kunnen we beter hier blijven. Zo is het toch? Waarom 

verder gaan als God niet zelf meegaat? Wat heeft het dan voor zin? Dat is nou wat ons 

anders maakt, zegt Mozes, wat ons onderscheidt van andere volken. Niet wijzelf zijn 

anders of de manier waarop wij leven… Maar uw aanwezigheid. Dat u erbij bent! Dat 

maakt ons anders. En Here God, deze mensen, dit zootje ongeregeld, het is en blijft toch 

uw volk! 

En God laat zich overhalen. Prachtig, Hij is niet van gewapend beton. Goed, dit zal Ik 

ook doen. Ik doe het omdat ik jou goed gezind ben en omdat ik jou heb uitgekozen. 

Daarom gaat God mee – dankzij dat ene kleine mensje Mozes. Zo vertrouwd met God, 

die Hem door en door kent, met Hem praat als een vriend. En tegelijk zich voor het volk 

in de bres werpt, naast hen gaat staan, één is met hen. Daarom gaat God mee! Ik zal het 

doen, Mozes, omdat Ik jou goedgezind ben…  

 

Het scheelde maar een haartje 

Het scheelde maar een haartje dus… of God ging niet langer mee. Maar gelukkig! Hij 

gaat wél mee! Hij gaat mee, dankzij die ene, die zo met Hem vertrouwd is en tegelijk zo 

één met het volk. Wat een opluchting! Wat een geluk voor jou en mij! Maar vooral: wat 

een genade! 

God met ons… God met jou… Het spreekt nooit meer vanzelf. Ben jij anders, zijn wij 

anders – minder onhandelbaar, minder hardnekkig? Maar toch gaat Hij mee. Trekt Hij 

met jou op. Met ons samen. Je mag het zeggen. Ook vandaag. Hij gaat mee. Dankzij die 

ene met wie Hij zo vertrouwd was, die Hem kende door en door. En die tegelijk één is 



met jou en mij en ons samen, zich voor jou en mij in de bres werpt. Het is toch uw volk, 

Vader!  

Hoor je het Hem zeggen? De Zoon van God, onze Heer Jezus Christus. Als Ik genade 

vind in uw ogen, Vader – trek dan met ons mee! En laat ons anders niet verder gaan. 

Kijk naar deze mensen. Zo onhandelbaar. Maar toch uw volk! Omdat Hij dat zegt, 

daarom alleen, gebeurt het. En doet God het. Hij gaat mee en is erbij. Ik ben met jullie, 

alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Tot we er zijn… in het beloofde land, 

dat vloeit van melk en honing.  

Gaat God mee? Is Hij er zelf bij? Bij mij, bij ons samen? Dankzij Jezus hoeft het nooit 

meer een vraag te zijn. Tegelijk is het ook nooit meer vanzelfsprekend. Maar wil het wél 

altijd een werkelijkheid zijn. Een werkelijkheid om intens blij mee te zijn. De tocht gaat 

door. En het zal goed komen met ons. Want Hij gaat mee! 

 

Amen 


