
3e zondag van de 40dagentijd, A – 12 maart 2023: HOMILIE 

Exodus 17, 3-7  Romeinen 5, 1-2.5-8  Johannes 4, 5-42 

Vandaag staan we een derde keer op rij stil bij de eerste lezing. Omdat ze, in deze 
veertigdagentijd, een mooi licht werpt op de heilsgeschiedenis. De term 'heilsgeschiedenis' 
duidt aan dat God bezig is met de mens, meer bepaald met zijn heil, zijn geluk, doorheen de 
geschiedenis. Midden in de realiteit van ons bestaan laat God ons zijn liefde voelen.  
Twee weken geleden stonden we stil bij Adam en Eva, verleden week bij Abraham. Nu, als 
3de belangrijke etappe in de heilsgeschiedenis, bij de uittocht door de woestijn, de exodus. 
Vandaar de naam van het bijbelboek, waaruit onze lezing komt: Exodus.  
 
De aartsvaders, we noemen ze vlot na elkaar: Abraham, Isaäk en Jacob. De lievelingszoon 
van Jacob is Jozef. Dit wekte jaloezie op bij de broers van Jozef. We kennen het verhaal. Ze 
dumpen hun broer in een put en verkopen hem uiteindelijk aan Midjanitische kooplieden, 
die hem naar Egypte brengen. Waar hij slaaf wordt van een hoveling van de farao. Zo 
voorbeeldig dat hij opklimt tot persoonlijke bediende van de hoveling. Alhoewel het slecht 
eindigt door een leugen van de vrouw van de hoveling, die Jozef wou versieren. Jozef 
belandt in de gevangenis. Ook daar wordt hij vlug sterk gewaardeerd, onder meer door zijn 
gave om dromen te verklaren. Die gave bracht hem tot bij de farao, om diens droom te 
duiden. Jozef krijgt daardoor grote verantwoordelijkheid. Onder meer het verkopen van het 
graan tijdens de hongersnood. Ook vanuit het buitenland komen ze graan kopen. Zo komt hij 
terug in contact met zijn broers. Die na een tijdje in Egypte komen wonen. Ze nemen toe in 
aantal en de nieuwe farao ziet hen als een bedreiging en maakt hen tot slaven. Meer nog: de 
mannelijke baby's moeten gedood worden om de groei van het volk te stoppen en zo geen 
bedreiging meer te vormen voor Egypte. Mozes is één van die baby's, maar hij wordt 
gelukkig gered. Het vervolg kennen we: hij verblijft aan het hof en neemt het uiteindelijk op 
voor zijn volk, dat smacht naar een beter leven, buiten Egypte. Dit is de exodus, de uittocht. 
Een lange, lastige tocht.   
 
Honger en vandaag dorst zijn hun deel. Begrijpelijk dat het volk mort tegen Mozes, hun 
leider. En zelfs de vraag stelt: 'Waarom hebt u ons weggevoerd uit Egypte als we toch met 
kinderen en vee van dorst moeten sterven?' Het goddelijk plan van de uittocht wordt hier 
dus in vraag gesteld. Ze hebben natuurlijk wel een punt. Van de ene miserie in de andere, 
wat heeft dat voor zin? Van de andere kant zouden ze van beter moeten weten. toen ze 
honger hadden, werd hun honger gestild door God, dankzij de kwartels en het manna. Maar 
nu hebben ze dorst, en hun vertrouwen in het leiderschap van Mozes is terug verdwenen. 
Hij moet het maar oplossen met God. En dat doet Mozes dan ook. Radeloos en vol schrik 
wendt hij zich tot God. Langs de staf van Mozes, waarmee hij op de rots moet slaan, brengt 
God terug redding, voorziet Hij in water voor het dorstige volk. En Mozes noemt de plaats 
van het gebeuren Massa en Meriba. Dit betekent beproeving en verwijt. God lijkt er zijn volk 
op de proef te stellen en het volk beproeft er zijn God. Zeker dat laatste: het volk vraagt zich 
openlijk af of God nu bij hen is of niet. God lijkt immers de grote afwezige.  
 
  



Medechristenen, dit is literatuur van alle tijden. Dit verhaal is ook ons verhaal. Ook wij 
worden voortdurend, zeker in deze veertigdagentijd, uitgenodigd om weg te trekken uit het 
slavenleven, uit Egypte. Ook voor ons is dit een levenslange tocht, het beloofde land is er 
niet op één twee drie. Ook wij kennen vaak diepe miserie op onze tocht. En ook wij moeten 
bekennen dat we ons dan de vraag stellen: God, waar ben je? Of we stellen de vraag aan 
onze leiders, die het dan maar moeten oplossen. Ja, ook wij durven ons de vraag stellen wat 
voor zin onze tocht wel heeft. Massa en Meriba: beproeving en verwijt. Het is ons allemaal 
niet vreemd. En we zijn vandaag in goed gezelschap, met de Samaritaanse vrouw in het 
evangelie. Zij stelt aan Jezus de vraag: Waar zou jij dat levend water, waarover je het hebt, 
vandaan kunnen halen? Met andere woorden: hoe zij jij mij kunnen helpen? Maar Jezus 
blijkt, tot haar grote verwondering, haar leven te kennen, haar doen en laten. Zo groeit bij 
haar het inzicht: de Redder die we verwachten, Hij staat hier voor mij.  
 
Dat het ook ons mag overkomen! Dat ook wij – midden al onze twijfels en onze miserie – 
mogen ervaren dat God wél midden onder ons is en blijft. Zo vaak lijkt Hij dé grote afwezige. 
Maar het verhaal van Mozes en zijn volk, het verhaal van de Samaritaanse vrouw, het 
verhaal van zovele andere gelovigen, toen en nu, roept ons op het toch te durven geloven: 
dat God de mens nooit loslaat. Dat Hij op zijn manier wel zorg blijft dragen voor ons, zoals 
een vader en een moeder dat toch ook altijd voor hun kinderen doen. Laten we dus 
proberen, op onze tocht naar Pasen, dat kinderlijke vertrouwen te behouden of te 
herwinnen. Het vertrouwen in Gods onvoorwaardelijke liefde. Het vertrouwen dat er ons 
iemand bij de hand houdt. Niet zomaar iemand. En laten we er ook maar op vertrouwen dat 
Jezus onze gids is en blijft op onze zoektocht in het leven. Hij, het levend water, brengt ons 
telkens weer bij de Bron. Kom, medechristenen, laat ons verder naar Pasen toestappen. 
Amen.   



Exodus 17, 3-7                          3de zondag 40dagentijd – A 

1Heel de gemeenschap van de Israëlieten vertrok uit de woestijn van 

Sin, om naar Jahwe's aanwijzingen van kamp tot kamp verder te 

gaan. Toen ze hun kamp opsloegen in Refidim had het volk geen 

water te drinken. 2Ze begonnen Mozes verwijten te doen en zeiden: 

`Geef ons water te drinken.' Mozes antwoordde: `Waarom doet u mij 

verwijten en waarom daagt u Jahwe uit?' 3Maar de mensen leden daar 

hevige dorst; zij bleven tegen Mozes morren en zeiden: `Waarom hebt 

u ons weggevoerd uit Egypte als we toch met kinderen en vee van 

dorst moeten sterven?' 4Mozes klaagde zijn nood bij Jahwe: `Wat 

moet ik toch aan met dit volk? Ze staan op het punt mij te 

stenigen.' 5Jahwe gaf Mozes ten antwoord: `Ga met enkelen van 

Israëls oudsten voor het volk uit, neem in uw hand de staf waarmee 

ge de Nijl geslagen hebt en begeef u op weg. 6Ik zal ginds, voor uw 

ogen, op een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots: er zal water 

uitstromen zodat de mensen kunnen drinken.' Mozes deed dat in het 

bijzijn van Israëls oudsten. 7Hij noemde de plaats Massa en Meriba 

vanwege de verwijten der Israëlieten en omdat zij Jahwe hadden 

uitgedaagd door zich af te vragen: `Is Jahwe nu bij ons of niet?'  


