
Meditatiegroep Ignatiusparochie
Elke eerste woensdag van de maand (met uitzondering van de maand augustus) 
wordt in de Elandstraatkerk om 19.45 uur – in aansluiting op het Avondgebed - een 
meditatie gehouden op basis van de Ignatiaanse spiritualiteit. 
Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïetenorde, leert de mensen zorgvuldig om te 
gaan met hun ervaringen. Door reflectie op die ervaringen kun je nagaan in hoeverre 
ze je meer vrede of onvrede brengen, in hoeverre ze je dichter bij God brengen of 
juist van Hem verwijderen. Reflectie kan je zo helpen om tot keuzes te komen over 
de inrichting van je leven.
Data volgende meditaties: woensdag 6 april, woensdag 11 mei (niet op 4 mei 
vanwege Dodenherdenking), woensdag 1 juni 2016. 

MEDITATIE VAN DE MAAND

Op heilige grond   - 2 maart 2016
We mediteren vandaag over een episode uit het verhaal van Mozes, een gedeelte uit 
de eerste lezing van afgelopen zondag.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Tot rust komen
We nemen een comfortabele houding aan, laten onze adem tot rust komen en 
maken het stil in onszelf.

Inleiding
Mozes, opgegroeid aan het hof van de farao, heeft het opgenomen voor de 
onderdrukte Israëlieten. Daarom is hij Egypte ontvlucht. Hij is terechtgekomen in 
Midjan en heeft de dochter van de priester daar tot vrouw gekregen. Samen hebben 
ze een zoon.

Tekst: Exodus 3, 1-6, 9-12 (Willibrordvertaling 1995) en meditatie
1. Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Eens 
dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb.

We zien Mozes met de kudde – en misschien ook wel met zijn ziel onder zijn arm – 
door de woestijn trekken. Een flink eind van Midjan, want hij komt bij de Horeb – de 
berg van God.
Ik overweeg in wat voor gebied ik mij momenteel bevind  en hoe ik hier ben 
gekomen. Wat houdt mij bezig?

2. Toen verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een 
doornstruik. 
Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond en toch niet 
verbrandde. Hij dacht: 'Ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. 
Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?'
De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God 
hem toe: 'Mozes! Mozes!'
Hij antwoordde: 'Hier ben ik.'
Toen sprak de Heer: 'Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats 
waar u staat is heilige grond.' 



Een wel heel bijzonder verschijnsel. Ik volg wat er gebeurt en hoe Mozes reageert. 
Hij bevindt zich op heilige grond.
Is er een plaats – letterlijk of figuurlijk –  die voor mij heilige grond is? Wat betekent 
dat voor mij?

3. Mozes is alleen met zijn kudde. In de woestijn, ver van Egypte, ver van de 
Israëlieten, ver van zijn Midjanitische vrouw en kind. Bij wie hoort hij eigenlijk? Bij wie  
hoor ik zelf?

4. De stem vervolgt : 
(En Hij vervolgde:) 'Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God 
van Isaak en de God van Jakob.'
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien.
De Heer sprak: 'De roep van de Israëlieten is nu tot Mij doorgedrongen en Ik heb ook 
gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Ga er dus heen, Ik zend u naar de 
farao. U moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.'
Maar Mozes sprak tot God: 'Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan, en dat ik de 
Israëlieten uit Egypte zou leiden?'

Mozes hoort dus bij de God van zijn vaderen, hij hoort bij het volk van God. En God 
wil dat hij zijn volk uit Egypte wegleidt. 
Heeft iemand wel eens zo'n krachtig appèl op mij gedaan? Wie? Hoe ben ik 
daarmee omgegaan?

5. God antwoordde hem: 'Ik zal u bijstaan, en dit is het teken dat Ik het ben die u 
zendt: als u het volk uit Egypte hebt geleid, zult u Mij vereren op deze berg.'

Nu is Mozes met een kudde schapen bij de berg van God en hij zal daar terugkeren 
met het  volk van God. Het teken dat God het is die hem zendt, wordt pas bevestigd 
als hij zich toevertrouwt aan zijn opdracht. Dat kan hij niet zonder slag of stoot. Maar 
uiteindelijk gaat hij.
Is dat voor mij herkenbaar? 

Ter afsluiting: Bless the Lord, my soul (Taizé, zie onder).
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