
Overdenking op zondag 8 maart 2020, Exodus 4 vers 18 – 31, Pelgrimskerk 

Lieve mensen, gemeente, zusters en broeders, 

De laatste weken hebben de woorden leven en dood voor mij weer nieuwe betekenis gekregen. 

In mijn familie overleden er twee tantes van mijn vaders kant, beiden op leeftijd. 

Van het gezin van mijn vader is er nu nog slechts één persoon in leven. 

Daarnaast overleed mijn oude buurvrouw en goede vriendin van ons in Voorburg. 

Ook zij was op leeftijd en gleed weg uit dit leven, maar je voelt het verlies. 

En hier in ons midden overleden ineens achter elkaar 4 mensen. 

Sommigen op hoge leeftijd, maar soms ook veel te jong. 

Vooral dat laatste schokt mij en brengt me altijd weer uit mijn evenwicht. 

Het is vreemd dat er soms lange periodes van je leven redelijk rustig verlopen.  

Alles kabbelt als het ware voort. 

Natuurlijk er zijn altijd wel zorgen en niet alles gaat vanzelf, 

maar dan ineens schudt de dood en het sterven van mensen om mij heen me weer wakker. 

Tegelijk horen we dag in dag uit de zorgen om de besmettingen met het Corona-virus. 

Op sommige plaatsen staat onze wereld even helemaal stil. Bizar en soms ook angstig. 

En oorlogsgeweld in Idlib in Syrië brengt opnieuw honderdduizenden mensen op de vlucht. 

Grenzen worden opengebroken en soms ook opengesteld. 

Ook daar dreigt een enorme humanitaire ramp. 

Wat je ook vindt van de situatie in de wereld,  

de beelden van mensen op de vlucht grijpt ieder mens naar de keel. 

Leven en dood horen in alle opzichten bij onze wereld vandaag. 

En omdat het soms te veel is, voel je de neiging om weg te kruipen en je ogen te sluiten. 

 

In ons Bijbelverhaal is Mozes al lange tijd in de woestijn, weg van Egypte, dat land van geweld. 

Hij is eigenlijk een vluchteling, die gastvrij ontvangen werd in Midjan door de priester Jetro. 

En daar kiest hij, gedwongen of niet, voor een rustig bestaan met de schapen van zijn schoonvader. 

Hij trouwt met één van de dochters van de priester, met Zippora. 

Haar naam betekent ‘vogeltje’ en je voelt de onschuld en je ziet haar rondfladderen. 

Ze krijgen 2 zonen, Gerson en Eliëzer. 

Die eerste naam gaat over ‘vreemdeling zijn’ en de tweede naam betekent ‘God is mijn hulp’. 

Mozes is niet ongodsdienstig geworden, maar leeft wel in een andere cultuur, in een ander wereld. 

Daar heeft hij rust en verlopen zijn dagen en jaren in vrede. 

Ik moest deze week even denken aan het interview met Job over de 2e WO. 

Hoe hij als jongen van 18 jaar eigenlijk het avontuur voelde toen hij naar Duitsland moest. 
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En hoe hij de oorlogsjaren relatief gemakkelijk doorkwam. 

Geen honger, geen mensen die voortdurend op je nek zitten, vrijwel geen geweld. 

Jouw leven gaat door, terwijl de wereld in brand staat, maar je weet er nauwelijks iets van. 

Tot het moment dat je wakker wordt geschud. 

Zelfs 75 jaar na dato voel je nog de emotie en zie je het zo nog voor je. 

Het vreselijke beeld na een bombardement: een vrouw en kind verkoold op straat. 

En later besluit je naar Auschwitz te gaan. 

En dan besef je pas echt wat deze oorlog heeft gedaan met mensen, met onze beschaving, met alles. 

Ik voelde iets van een gelijkenis met Mozes,  

Die rustig leefde in Midjan, terwijl de wereld van zijn volk in brand staat. 

En mensen dagelijks sterven en kapot worden gemaakt. 

Totdat er iets gebeurt in je leven, totdat je wakker wordt,   

totdat je beseft dat jij niet langer afzijdig mag blijven. 

Ons Bijbelverhaal vertelt vandaag over zo’n moment. 

Het komt als een schok bij je binnen,  

zoals de dood ons overvalt, ook al weten we met ons verstand dat de dood bij het leven hoort. 

 

Besef dat Mozes na zijn roeping, na zijn ontmoeting met God, doet alsof er niets aan de hand is. 

Mozes keert terug naar zijn schoonvader en wanneer hij zijn bedoeling bekend maakt, 

dan hoor je absoluut niets van wat hij zal gaan doen. 

Hij wil gaan zien of zijn broeders nog in leven zijn. 

Dat klinkt bijna als: Ik wil eens kijken hoe het met ze gaat. 

Het lijkt waarachtig wel of Mozes op familiebezoek gaat. 

En Jetro, zijn schoonvader, antwoordt in dezelfde geest: ga in vrede. 

Dat klinkt al even onbenullig, zo van: nou, het beste er mee, doe ze de groeten. 

En vervolgens zie je een vredig plaatje: 

Zijn vrouw, zijn zonen en de ezel en aan het einde ook nog de staf. 

Het heeft er alle schijn van, dat Mozes de werkelijkheid van zijn leven en zijn opdracht vergeten is. 

 

De enige die nu nog de waarheid spreekt is de Eeuwige God zelf. 

Hij is de enige die over Egypte spreekt in termen van leven en dood. 

Want zo zit die wereld van Farao in elkaar: het is erop of er onder. 

Of er is leven na de duisternis van Egypte of je zult slaaf zijn. 

En dat laatste betekent dat je eigenlijk tijdens je leven al dood en begraven bent. 
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Dat laatste bedreigt ieder mens die getroffen wordt door groot leed. 

Na een ernstig ongeluk, of als je weduwe wordt of weduwnaar, of als je kind sterft of bij ander groot leed. 

Ook dan kun je vast komen te zitten in je verdriet, in je pijn en in je zorgen. 

Het kan jouw leven totaal op zijn kop zetten, het kan je alle vreugde benemen,  

het kan je verlammen, ja, het kan je levend en wel kapot maken, zodat je dood van binnen wordt. 

Je wil niks meer, je kunt niks meer voor je gevoel, je bent als een levende dode. 

Mozes lijkt zo’n mens. 

Hij is ontworteld.  

Hij is als joodse jongen opgegroeid aan het hof van Egypte en vervolgens gevlucht naar de Midianieten. 

Mozes is in een grote identiteitscrisis geraakt door al het leed wat hem is overkomen. 

Hij lijkt normaal, maar hij leeft oppervlakkig en doet slechts alsof alles normaal is. 

Niet voor niets weigert hij tot 5x toe om naar Egypte terug te keren. 

Hij is niet de geschikte persoon; ze zullen hem niet geloven; wie is die God dan wel? 

En hij kan zo slecht uit zijn woorden komen; er is toch wel iemand anders meer geschikt dan hij? 

Hier in dit verhaal blijkt ook dat Mozes zijn beide zonen op de 8e dag niet heeft besneden. 

Dat is een ontkenning van wie hij is en daarmee is hij op dood spoor terecht gekomen. 

Dat is, denk ik, de betekenis van dat de Eeuwige op hem afkwam en hem probeerde te doden. 

God is hier niet op oorlogspad of iets dergelijks. 

Je moet niet fundamentalistisch lezen, maar je moet de geestelijke worsteling voelen van Mozes. 

Hij worstelt in de nacht met zichzelf, zoals ooit Jacob worstelde met de engel, maar feitelijk met zichzelf. 

Mozes is dichtbij Egypte en steeds klemmender komt als een nachtmerrie naar boven: 

Wat ga ik daar doen? Wordt die opdracht van God niet mijn dood?  

Ik kan toch veel beter een Midianiet blijven en mijn kinderen ook. 

Ik ken genoeg joodse mensen, die niets maar dan ook niets over hun joodse wortels willen weten. 

Uit angst, ja uit echte doodsangst. 

En het is opnieuw een vrouw, ditmaal Zippora, die hem redt. 

Zij, die Midianitische vrouw, schudt Mozes met een schok wakker en besnijdt haar zoon. 

Nu is het een joodse jongen en niemand anders. 

En natuurlijk komt het gevaar nu echt dichterbij, maar…….. jij bent wie jij bent. 

Je kunt jezelf niet veranderen en je moet ook jouw roeping in het leven niet ontvluchten. 

Ik besefte deze week dat er in zo’n korte tijd wel heel veel overlijden en dood om mij heen is. 

Tegelijk voel ik ook dat het goed is,  

dat ik met woorden, liederen, gebaren en geloof iets probeer te betekenen. 

Dat het goed is om er te zijn, om dichtbij te zijn, om te luisteren en te ondersteunen. 
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Dat was toch de diepste betekenis van Gods Naam in ons midden? 

Daarnaast is er nog iets heel vreemds in onze tekst. 

Er staat dat God ervoor zal zorgen dat het hart van de Farao zal verharden. 

Ook dat klinkt tegenstrijdig. God wil toch geen bloedvergieten?  

God wil toch ook dat zijn volk, zijn eerstgeborene – het staat hier voor het eerst - dat zij vrij zullen zijn? 

Dan moet je toch het hart van de Farao verzachten en niet verharden? 

Maar ook hier moet je, denk ik, anders lezen. 

De Eeuwige, de God van Israël, is niet de God van de tovertrucs en het abracadabra.  

Dan zou hij toch wonderen verrichten na een ongeluk. 

Dan zou hij toch het noodlot dat ons soms treft keren. 

Maar dat lees je niet. 

Wat je wel leest is dit: Hij zendt mensen in zijn naam naar mensen in nood. 

En ook de dictator, de moordenaar van zoveel onschuldige mensen en kinderen, is een mens. 

En ook die mens heeft een eigen verantwoordelijkheid. 

En zelfs als de omstandigheden zijn hart week zouden maken, dan brengt God hem weer in balans. 

Dat is de betekenis van het versterken van Farao’s hart. 

Farao zelf moet eindigen met zijn praktijken van slavernij en verdrukking en moord. 

Hij is een vrij mens en draagt de volle verantwoordelijkheid en niemand anders en dat blijft zo. 

 

Tenslotte nog een paar woorden over die laatste prachtige en bijzondere scène. 

Er staat letterlijk van het volk, dat ze geloofden toen ze hoorden dat God naar hen had omgezien. 

En dat ze toen knielden en zich neder bogen. 

Dat is een ontroerend moment geweest en dat is het nog altijd. 

Stel het je voor: God heeft aan jou gedacht, jij precies zoals je bent, 

zoals je hier vanochtend in de kerk zit, zoals je er aan toe bent. 

God ziet naar je om, God heeft aan je gedacht, 

Hij ziet de dankbaarheid voor iedere dag van je leven, 

maar Hij ziet ook je tranen en je zorgen en hij ziet de pijn en het gemis 

en al het andere, zoals Hij dat ooit zag in Egypte bij zijn eigen kind. 

En weet je, dan is er weer vertrouwen, dan komt er geloof  

en buigen mensen hun knieën voor de Heer van het leven. 

Geloof en vertrouwen begint niet daar waar wij aan God denken, 

maar daar waar Hij aan ons denkt en naar ons omziet.  

Amen. 


