
 

OVERDENKING 

Toen ik de liturgie klaar had zocht ik op internet naar een afbeelding van een 

biezen mandje. Ik typte in biezen mandje Mozes afbeeldingen en kreeg 

verschillende treffers. Er bleek een speciale term voor te zijn: Mozesmandje. 

Toen ik daarop klikte kwam ik tot mijn schrik bij een uitvaartonderneming 

terecht met afbeeldingen van kisten en mandjes voor kinderen en baby’s. Een 

Mozesmandje bleek een klein doodskistje te zijn. 

Eerst dacht ik: hoe komen ze in vredesnaam bij deze naam, Mozesmandje, voor 

een doodskist? Het biezen mandje uit het verhaal is toch juist het 

tegenovergestelde van een doodskist: het is een reddingsbootje. Maar toen ik 

me verder in de tekst verdiepte las ik dat het woord dat er in het Hebreeuws 

staat oorspronkelijk uit het Egyptisch komt en lijkkist betekent, dus zo gek 

bedacht is die naam dan toch niet. En ook betekent het arkje. Hetzelfde woord 

dat ook wordt gebruikt voor de ark van Noach. Ook een doodskist die met pek 

besmeerd wordt en het water op de doodsgolven dobbert, op hoop van zegen.    

Het verhaal begint met een vader en een moeder die een zoon krijgen. In 

Egypte, het land waar hun voorvaderen heengevlucht waren en waar ze gered 

werden van de hongerdood doordat er iemand uit hun midden opstond. Daar 

in den vreemde ging het hen goed, hun volk groeide en bloeide. Maar komt een 

Farao die Jozef niet gekend heeft. Jozef, de vreemdeling, die onderkoning werd 

en het land goede diensten bewees en het redde van de hongersnood. Het idee 

dat vreemdelingen niet te vertrouwen zijn,  de angst voor mensen die anders 

zijn, steekt de kop op, de paranoia komt aan de macht. En dat leidt tot 

genocide, kindermoord. Alle jongetjes die worden geboren moeten in de Nijl 

worden gegooid. De rivier die de levensader voor Egypte is, wordt voor de 

Joden een doodsrivier. 

Het is in die verschrikkelijke omstandigheden dat deze man en deze vrouw een 

kind krijgen, een zoon. Vergelijk het met joodse kinderen die middenin de 

Tweede Wereldoorlog geboren werden. Kinderen die eigenlijk ongewenst 

waren, omdat het te gevaarlijk is. Dit kind is bij zijn geboorte al ten dode 

opgeschreven. Maar zo staat er, zijn moeder ziet haar kind aan, en zij ziet dat 

het goed is. Een echo uit het scheppingsverhaal, helaas wegvertaald in de NBV 

waar alleen nog maar te lezen is: Het was een mooi kind. De moeder ziet dat 

het goed was.  



De moeder kijkt naar haar kind met de blik waarmee God in het 

scheppingsverhaal kijkt naar de schepping en ziet dat het goed is. Dat maakt 

ook heel duidelijk wat er niet goed is: dit kind te laten sterven. De moeder weet 

maar één ding: dat mag niet gebeuren. Dit kind moet worden gered van de 

ondergang.  

Maar hoe verberg je een pasgeborene? Er zijn verschrikkelijke verhalen bekend 

van joodse gezinnen die in de oorlog onder moesten duiken met hele jonge 

kinderen en in doodsangst zaten als de Duitsers komen zoeken dat het gehuil 

van die kinderen hun schuilplaats zou verraden. De toestand in het huis van die 

man en die vrouw wordt onhoudbaar. Het kind moet daar weg. En dan wordt 

dat biezen mandje gemaakt. Dat wiegje voor op de golven, dat vluchtbootje. Of 

doodskistje? 

Wat moet er door deze moeder heen zijn gegaan toen haar vingers zorgvuldig 

de pek over de wanden streken, zodat er geen enkel gaatje meer zou zijn waar 

het doodswater binnen zou kunnen dringen? Hoop of wanhoop of allebei? Hoe 

moet een kind overleven alleen op de rivier zonder eten? Waar denkt ze dat dit 

kistje heen zal varen?  

Verschrikkelijk als er in je leven als ouder een moment komt dat je je kind los 

moet laten terwijl je totaal niet weet hoe het hem of haar zal vergaan. Als er 

een levensbedreigende ziekte in het spel is. Als je kind bovenmate kwetsbaar 

is. Als jij niets maar dan ook niets in handen hebt om je kind te beschermen. 

Niets om het te beschermen, alleen iets om te geven: je wanhopige liefde voor 

je kind, je vurige wens dat het toch goed mag komen, al weet je niet hoe. 

Het is de dood die hier getrotseerd wordt door een hardnekkig soort hoop. En 

dit jongetje zal overleven, wonder boven wonder. Zoals er meer kinderen 

wonder boven wonder overleven terwijl alle omstandigheden het tegendeel 

deden verwachten. Het wonder neemt hier de gedaante aan van een hele 

gewone gebeurtenis. Zoals dat zo vaak het geval is met wonderen.  

Er is iemand die voorbij komt. Precies op het goede moment. En er is iemand 

die daarop heeft gewacht. Die twee dingen samen zorgen voor de redding van 

dit kind. Die Egyptische prinses die wandelt langs het riet is een bijzondere 

vrouw. Ze is onafhankelijk in haar denken. Ze is niet bang om de wetten van 

haar vader te trotseren als zij vindt dat er iets boven die wetten uit gaat. Ze ziet 

het kind. Ze ziet het niet alleen, ze hoort hem ook, ze hoort het kind huilen en 

weet dat het een hebreeuws jongetje moet zijn.  



De rabijnen zeggen dat ze dat weet omdat dit kind niet huilde als een zuigeling, 

maar als een volwassene, een gemeenschap van volwassenen, een heel volk 

huilt in hem. Wie een mens redt, redt de hele wereld, zo luidt een joods 

gezegde. En deze prinses volgt haar intuïtie, net als de moeder van het jongetje 

deed bij zijn geboorte en besluit:  dit jongetje mag niet dood, dat moet leven! 

En zo gebeurt het, tegen de moorddadige plannen van de heersende macht in. 

Die moeder die het kind zag en zag dat het goed was krijgt haar kind terug, zij 

mag het voeden. En daar krijgt ze nog voor betaald ook, wat een humor zit 

daarin. De moeder mag haar kind houden, maar moet het tegelijk ook loslaten. 

Opgroeien zal haar kind aan het hof van de Farao. Misschien zal het daar 

dingen leren waardoor het zich ooit tegen zijn eigen mensen keren, wie zal het 

zeggen? Dat hij juist daar de vaardigheden en de leiderschapskwaliteiten zal  

ontwikkelen, die hij straks kan inzetten om zijn vol te redden, dat kon toen nog 

niemand weten. 

Mozes – zegt de prinses, zo noem ik dit kind. Uit het water getrokken. Uit het 

doodswater gered. Zij weet zelf niet welke diepe betekenis er in deze naam 

gelegen is, hoe in deze naam heel de weg verborgen ligt die zijn volk zal gaan 

en ook de weg die een latere zoon van dit volk zal gaan. Mozes, hij die gered is 

om anderen te redden. En Jezus, wiens naam betekent: God redt. 

Dit verhaal staat naast zoveel andere verhalen over een God die zijn goede 

schepping niet prijsgeeft aan de wateren van de dood, maar dwars door dood 

en ondergang heen telkens weer een nieuw begin tevoorschijn roept.  

Een God die ons oproept te vertrouwen, ondanks alle tegenkrachten, op het 

leven dat door hem goed is genoemd is. Een God die ons uitnodigt, jou en u en 

mij uitnodigt, om met Hem mee te werken om dat goede te redden van alles 

wat het bedreigt, om mee te gaan op die levensbrengende weg.  

En die ons belooft dat als wij die weg durven gaan Hij er zal zijn, ook op de 

momenten dat het heel spannend is, ook als tegen ons lijkt te zijn, ook als wij 

daadwerkelijk kopje onder te gaan, - dat Hij ons dan uit het water trekken wil. 

Opdat wij leven. 

 

 

 


