
Oosterkerk, 23 februari 2020     Ds. Elly Urban 

 

Gebed  

God, we zoeken u hier, om een glimp van u op te vangen. Om iets te voelen van uw nabijheid.  

Als wij op zoek zijn naar onszelf, naar richting in ons leven, kom ons dan tegemoet. 

Als wij overspoeld worden door verdriet, door wanhoop, kom dan dichtbij en houd ons vast. 

God trek u ons lot aan, en het lot van onze wereld. 

Van zoveel mensen die lijden, die leven in onvrijheid, onveiligheid. God, kom ons te hulp. En help ons 

om ons het lot van anderen aan te trekken. In uw naam, uw grote naam die wij te hulp roepen en 

prijzen. 

Amen 

 

Overdenking Exodus 2 vs 11 t/m 25 en Matteüs 5 vs 38 t/m 48 

 

Gemeente van Christus, 

 

Wat als Mozes een paspoort moest aanvragen. Hoe zou hij zijn formulieren invullen. Wie zijn je 

ouders, waar kom je vandaan, nationaliteit, burgerlijke staat. 

Het verhaal van Mozes, hier in hoofdstuk 2, leest als een zoektocht naar identiteit. 

Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Waar kom ik vandaan, waar hoor ik bij. Vragen die ons leven kunnen 

stempelen, en misschien wel vooral als de antwoorden niet zo duidelijk zijn.  

Zoals voor Mozes. 

Mozes groeide op aan het Egyptische hof, en hij zal geen herinneringen meer hebben aan die eerste 

levensjaren dat hij nog door zijn moeder werd gevoed. Hij kreeg een goede scholing en opleiding bij 

de Farao. Werd klaargestoomd om een leider te worden, klaar voor grote verantwoordelijkheden, 

een goede positie. 

En toch zal iemand hem hebben verteld over zijn afkomst. Want de tekst zegt dat Mozes, volwassen 

geworden, de mensen van zijn eigen volk ging opzoeken. Hij schrikt van hun omstandigheden, de 

mishandelingen en het onrecht. En hij besluit ter plaatse, in een vlaag van jeugdige overmoed 

misschien, in te grijpen. Hij doodt de agressieve Egyptenaar en verbergt hem onder het zand. 

Blijkbaar voelt Mozes zich, ondanks zijn opvoeding, sterk verbonden met zijn eigen volk. Hier hoort 

hij thuis, dit zijn zijn mensen. En hij heeft de positie om voor hen op te komen, hun omstandigheden 

te verbeteren. Denkt hij. 

Maar direct de volgende dag komt zijn missie op losse schroeven te staan. Wie denk je wel niet dat je 

bent, bijten ze hem toe, de twee Hebreeuwse mannen die met elkaar op de vuist gaan. Waar bemoei 

je je mee, Mozes, wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Eigenlijk best een logische 



vraag. Wat denkt die Mozes wel, ineens uit zijn veilige beschermde omgeving zich bemoeien met zijn 

volksgenoten die hij nauwelijks kent, en dan zich ineens een positie als leider aanmeten?  

Mozes kan niet meer terug, mensen hebben gezien dat hij een Egyptenaar heeft vermoord, de farao 

hoort ervan en Mozes moet vluchten om zijn leven te redden. 

Zo komt hij in Midjan terecht, het gebied waar de Midjanieten wonen, afstammelingen van Midjan, 

zoon van Abraham en zijn vrouw Ketura. Een volk van herders en handelskaravanen. Mozes heeft 

alles achter moeten laten, zijn veiligheid, zijn rijkdom, de mensen die hij om zich heen had maar ook 

het volk waarvan hij zich deel voelde. Alleen zijn rechtvaardigheidsgevoel heeft hij meegenomen, dat 

zit blijkbaar diep in hem. 

Hij staat weer op, tegen onrecht, komt een groep vrouwen te hulp die bij de bron hun vee te drinken 

willen geven. Bron, in de Bijbel vaak een beeld van nieuw leven, van hoop, een plaats waar mensen 

in gesprek raken, waar onverwachte relaties ontstaan. En zo komt Mozes terecht bij Jethro, de 

priester, het verhaal geeft geen informatie over welke God deze priester dient. Ieder volk had zo zijn 

eigen goden, en zo zal dat ook hier geweest zijn.  

Een grappig detail in het verhaal hier is dat de dochters van Jethro Mozes een Egyptenaar noemen. 

Zo zal hij eruit hebben gezien, en misschien ook zijn taalgebruik. Het versterkt de verwarring. Wie is 

Mozes, waar hoort hij bij?  

En dan komt het verhaal tot stilstand. Mozes gaat zich settelen. Hij trouwt Zippora, vogeltje betekent 

haar naam, en gaat als herder aan de slag. Ze krijgen een zoon, Gersom, vreemdeling. En in die naam 

klinkt het diepste gevoel van Mozes door, en misschien in zekere zin ook eenzaamheid. Vreemdeling. 

Dat ben ik, en zo ook mijn zoon. Vreemdeling in een land dat ik niet ken, waar ik eigenlijk niet 

thuishoor. Hoe gastvrij de mensen ook zijn. En het leven kabbelt door.  

In het Bijbelboek Handelingen wordt het leven van Mozes in vogelvlucht geschetst, door de apostel 

Stefanus. Hij zegt dat Mozes veertig jaar aan het hof van de Farao woonde, daarna 40 jaar in de 

woestijn bij zijn schoonfamilie. Veertig jaar. Nu is dit in de Bijbel vaak een symbolisch getal, een vol 

getal, om een periode mee aan te duiden. Maar er klinkt toch ook wel in door dat deze periode lang 

duurde. Exodus 2 zegt het ook: jaren gingen voorbij, de koning van Egypte stierf, en de Israëlieten 

gingen nog steeds onder dwangarbeid gebukt. 

Leven in de woestijn staat in de Bijbel ook voor een periode van bezinning, van vorming, van inkeer. 

In het verhaal over Mozes heeft dit ook die functie. Mozes, zo hard op zoek naar zijn eigenheid, zijn 

missie. Zo hard als hij van stapel liep, om zijn leiderschap op te nemen, zo lang moet hij nu wachten. 

Leven als vreemdeling, afhankelijk van de goodwill van zijn schoonfamilie. Hij kan niet weg, hij kan 

niet terug.  

Wat zal er zijn gebeurd met zijn gevoel dat hij zijn volk te hulp moet schieten? Met zijn gevoel voor 

rechtvaardigheid, zijn drang om op te staan tegen onrecht? Hoe zal hij zelf hebben teruggekeken op 

zijn onbezonnen daad om die Egyptenaar te doden? De schuld die hij daarmee op zich heeft 

geladen? 

Ik vond het prikkelend dat vandaag ook die tekst van Matteüs 5 op het leesrooster staat. Oog om 

oog, tand om tand. Een regel die hard klinkt maar in de kern bedoeld is om wraak te beteugelen. 

Vergelding maar niet buiten proportie. Niet iemand doden als iemand jou een tand heeft uitgeslagen, 

zeg maar. Maar dan de toevoeging van Jezus daarop. Verzet je niet als iemand jou geweld wil 

aandoen, maar kom de ander tegemoet, loop een extra mijl met hem op. Heb niet alleen je vrienden 

maar ook je vijanden lief. Want God laat zijn zon schijnen over goede en slechte mensen. 



Het gedrag van Mozes lijkt volledig in tegenspraak te zijn met deze woorden. Misschien is de 

woestijntijd voor hem ook een periode om daarin te groeien, evenwichtiger te worden, zich niet te 

laten leiden door impulsiviteit, door agressie. Ook later in het verhaal over Mozes lijkt dit wel een 

thema te blijven, hij is een impulsieve man. Interessant trouwens ook dat dit verteld wordt over 

Mozes. Dat het licht valt op karaktertrekken en gedrag die helemaal niet zo geweldig zijn. Dit is niet 

het verhaal van een superheld die opstaat en het volk meekrijgt. Dit is het verhaal van een mens, die 

met vallen en opstaan zijn weg zoekt, probeert richting te zoeken, die verwikkelt raakt in een 

zoektocht naar zijn identiteit maar ook naar het onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen recht 

en onrecht. Tussen ingrijpen en laten gebeuren. Daarin zo herkenbaar, en zo veel meer levensecht 

dan een sprookje over een superheld. 

Je vijanden liefhebben of geweld gebruiken? Een vraag waar we steeds weer voor komen te staan. 

Wanneer is ingrijpen gerechtvaardigd, wanneer is het nuttig? Wanneer roept geweld alleen maar 

meer geweld op? Wanneer is geweld de enige manier om het leven van veel andere mensen te 

redden? Er zijn geen kant en klare antwoorden die altijd passen. Zo staan ook in al die Bijbelboeken 

verschillende teksten die soms moeilijk met elkaar te rijmen lijken, die verschillende accenten leggen. 

En die ook niet zomaar op te lossen zijn door bijvoorbeeld te zeggen dat in het Oude Testament 

geweld gerechtvaardigd wordt maar in het Nieuwe Testament niet meer. Het is complexer dan dat, 

zoals ook het leven, en al die situaties van onrecht, complexer zijn, te complex voor simpele 

antwoorden.  

Duidelijk is wel, aan het eind van Exodus 2, dat God een besluit neemt. Na jarenlang hulpgeroep van 

de Israëlieten trekt hij zich hun lot aan. Waarom nu pas, zou je denken? Een vraag die niet wordt 

beantwoord. Wel is duidelijk dat het verhaal nu in een andere richting gaat bewegen.  

En Mozes? Ziet hij zichzelf nog als leider, na al die jaren in de woestijn? Hoe ziet hij zijn eigen 

identiteit, is er meer dan het vreemdeling zijn, ontworteld, doelloos? Heeft hij zich verzoend met zijn 

lot, en telt hij de dagen niet meer?  

Heel interessant in het filmpje dat we aan het begin keken vind ik dat de eerste student die in beeld 

kwam zei dat je identiteit ook gevormd wordt door fouten die je maakt. Misschien juist wel door 

fouten die je maakt, omdat dat leidt tot reflectie, misschien ook tot verandering.  

Iets anders dat daarbij komt, in dit verhaal over Mozes, is dat het vinden van je identiteit, de richting 

in je leven, je missie, niet iets is wat je zelf alleen kunt doen of hoeft te doen. Uiteindelijk zal Mozes 

het volk gaan leiden. Maar niet omdat hij zelf ineens zo enthousiast en overmoedig opstond om die 

rol als leider op te pakken. Wel uiteindelijk omdat God hem zou roepen. Op een moment waarop 

Mozes zelf zijn zelfvertrouwen al was kwijtgeraakt. Mozes mag zijn rol in het grote verhaal gaan 

spelen, niet als superheld, maar als mens. Een man die fouten maakt, die soms de weg kwijt is, verre 

van perfect. Mens zoals wij. Bevestigd in zijn identiteit door God die hem duidelijk maakt dat Hij bij 

hem is en zal zijn, waar dan ook. Als Mozes voelt dat zijn bestaan wankel is, is het uiteindelijk God die 

hem weer een basis geeft en een richting. Dat is misschien iets om uit dit verhaal mee te nemen, zelf 

nog eens over na te denken. Als een gedachte die misschien rust geeft en vertrouwen, als je zelf 

onzeker bent, op zoek, wanhopig, teleurgesteld. Als je je schuldig voelt over dingen die niet goed zijn 

gegaan, verkeerde keuzes die je hebt gemaakt.  

God trekt zich het lot van mensen aan. God trekt zich ons lot aan. Daarvoor hoeven we niet sterk te 

zijn, niet zonder fouten, geen superheld. Laat je door God gevonden worden, geroepen, als bodem 

onder jouw bestaan. Daar wordt je identiteit alleen maar sterker van. 

Amen 



 

 


