
zondag 23 februari 2020 in het Kruispunt 
 
 
 

 
lezing oude testament (lector) Exodus 2, 11-25 

Exodus 2, 11-25 

11  Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk 
op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze verrichtten en was er getuige van dat een 
Hebreeër, een volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen. 

12  Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand in de buurt was sloeg hij de 
Egyptenaar dood; hij verborg hem onder het zand. 

13  De dag daarop zag hij hoe twee Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist gingen. 
‘Waarom sla je iemand van je eigen volk?’ vroeg hij aan de man die begonnen was. 

14  Maar die antwoordde: ‘Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou 
je mij soms ook doodslaan, net als die Egyptenaar?’ Mozes schrok, hij dacht: Dan is 
het dus toch bekend geworden! 

15  Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. Daarom vluchtte Mozes 
voor de farao.  

Zo kwam hij in Midjan terecht, en daar ging hij bij een put zitten. 
16  De priester van Midjan had zeven dochters. Zij kwamen daar water putten en vulden 

de drinkbakken om de schapen en geiten van hun vader te drinken te geven. 
17  Maar er kwamen ook herders, die hen wilden wegjagen. Daarop schoot Mozes hun te 

hulp en gaf het vee te drinken. 
18  Toen ze thuiskwamen, vroeg hun vader, Reüel, hoe het kwam dat ze die dag zo snel 

terug waren. 
19  ‘Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders, ‘antwoordden ze, ‘en 

hij heeft ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven.’ 
20  ‘En waar is hij nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie die man daar 

achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten.’ 
21  Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven, en deze gaf hem zijn dochter 

Sippora tot vrouw. 
22  Zij bracht een zoon ter wereld, en Mozes noemde hem Gersom, ‘want, ‘zei hij, ‘ik ben 

een vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet ken.’ 
23  Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog 

altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar 
God. 

24  God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaak 
en Jakob had gesloten. 

25  Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. 
 
lied Liedboek 146 c, 1.5.   Alles wat adem heeft... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 5, 33-48 
Matteus 5, 33-48 
33  Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse 

eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” 
34  En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de 

troon van God, 



35  noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad 
van de grote koning; 

36  zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart 
maken. 

37  Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het 
kwaad. 

38  Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een 
tand.” 

39  En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de 
rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. 

40  Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta 
hem dan ook je bovenkleed af. 

41  En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. 
42  Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. 
43  Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand 

haten.” 
44  En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 
45  alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon 

immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 

46  Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 
47  En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor 

uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 
48  Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. 
 
lied  Liedboek 992   Wat vraagt de Heer... 
 
 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---eigen--- 

 

Heb je vijanden lief, zei Jezus.  

Als je alleen goed bent voor je eigen mensen, 

 dan doe je nog niets uitzonderlijks.  

 

De lezingen zijn niet bij elkaar uitgezocht vanmorgen,  

maar zoals de teksten nu klinken   

lijkt het bijna alsof het evangelie ons  

de leesbril aanreikt voor de Exoduslezing rond Mozes.  

 

Wat doe je bijzonders  

als je alleen je eigen volksgenoten op het oog hebt?  

 



Het is goed om daar op te letten, denk ik, in een tijd  

waar er politieke partijen hun visitekaartje van maken 

en er nu ook weer aanslagen plaatsvinden met dit motief:  

kom op voor je eigen volk,  

en wees lastig voor de anderen.  

 

 

---farao's dochter--- 

 

Mozes is volwassen geworden. Zo begint de tekst.  

 

Daarbij wordt dan veronderstelt dat u wel weet  

hoe het was toen hij dat nog niet was.  

 

U weet dat ook wel, maar u hebt het afgelopen zondag niet gehoord,  

want Jan vd Brink heeft het over andere dingen gehad.  

 

De geboorte van Mozes, zijn moeder die hem  

in een biezen mandje op de Nijl zet,  

en zijn zus Mirjam en vooral de rol  

van farao's dochter die dit kind van Hebreeers adopteert  

en eerst door de biologische moeder laat verzorgen  

totdat hij zijn plek in het paleis vindt.  

 

Het is goed om daar even bij stil te staan.  

De geschiedenis van het volk van God had zo niet kunnen gaan,  

als farao's dochter niet een kind van een ander volk  

bij zich welkom had geheten  

en er verantwoordelijkheid voor had genomen.  

 

 

Farao was het grootste gevaar voor de mensen van God,  

maar zijn dochter is een teken van hoop  

in barre tijden.  

 

Die hoop voor Israel is er dus alleen maar omdat zij  

niet kiest voor eigen volk,  

maar rechtvaardig is over grenzen heen.  

 

Zelfs uit Farao werd een heldin geboren.  

De Tora denkt niet etnocentrisch.  

Goedheid en moed komt ook bij je vijanden vandaan.  

 

Farao's dochter adopteert het kind als zoon.  

Die naam, dat is belangrijk.  

Zij noemt hem Mozes.  

 



Dat is niet de naam die hij ongetwijfeld  

van zijn biologische ouders had gekregen.  

Dit is een Egyptische naam.  

 

Betekent "kind van".  

Komt in veel Egyptische namen voor.  

Tutmosis. Ramses, kind van Ra.  

Ze noemt hem dus: "kind van..."  

- en meer niet.  

 

Niet, omdat "Mozes" zou betekenen: uit het water getrokken,  

maar omdat er geen naam is van wie hij een kind is.  

 

Zij laat het open.  

Mozes. Kind van.  

Als je meer zegt, betreedt je een mijnenveld... 

 

 

 

---Mozes dan--- 

 

Maar nu dus: Mozes is volwassen geworden.  

Hij gaat naar zijn "eigen" mensen.  

 

Maar ja, wat is "eigen"? Hoe weet hij dat hij bij die mensen hoort,  

bij de Hebreeers?  

Zij zullen hem er over verteld hebben misschien,  

over zijn afstamming.  

 

Maar als dat er zo staat, "de mensen van zijn eigen volk"  

- is dat dan wat de verteller van het verhaal zo noemt,  

of is dat ook wat Mozes zelf zo voelt?  

 

In ieder geval dringt het tot hem door  

hoe zwaar het bestaan van zijn volksgenoten is.  

Hoe zwaar de dwangarbeid is die ze moeten verrichten.  

 

Of hij, de Egyptische prins, zich nu meer Egyptenaar voelt  

of meer Hebreeer, dat weten we eigenlijk niet,  

het staat er niet.  

 

Wat er wel staat is dat Mozes kiest voor het slachtoffer,  

voor degene die hoort bij het volk  

wat onderdrukt wordt.  

 

Mozes heeft gevoel voor rechtvaardigheid,  

dat is waarschijnlijk wat de verteller op ons over wil brengen.  



 

Wat bij ons waarschijnlijk meer hangen blijft, is:  

moet dat nou, een moord begaan?  

 

Want wij weten al wat de toekomstige taak van Mozes zal zijn,  

en dan voelt het begaan van een moord  

als diskwalificatie voor een leidersfiguur.  

Moet je de bevrijding van een volk uit slavernij  

wel toevertrouwen aan een moordenaar? 

 

Eigenlijk worden die gevoelens, die bedenkingen,  

verwoordt door een van de mannen  

die hij de volgende dag ontmoet,  

en die ook weer in gevecht zijn.  

 

En Mozes treedt weer op en mengt zich in het gevecht.  

Hij kan niet begrijpen dat twee mensen  

van het onderdrukte volk met elkaar vechten.  

Waarom sla jij de ander?  

Die van je eigen volk?  

Jullie zijn toch allebei onderdrukten?  

Jullie moeten toch solidair zijn met elkaar,  

zoals de machtsverhoudingen nu liggen?  

 

Maar het antwoord maakt hem duidelijk  

dat hij als Egyptenaar wordt gezien.  

Jij hoort toch bij de onderdrukkers?  

Wie heeft je tot rechter over ons gemaakt?  

 

Mozes schrok, staat er.  

 

Omdat zijn daad bekend is geworden.  

Of misschien omdat hij ontdekt dat hij  

als een onderdrukker wordt ervaren.  

Hoe kan een moordenaar recht spreken?  

 

Mozes heeft gehandeld uit het besef dat er een scherpe grens ligt  

tussen onderdrukker en onderdrukte.  

Dat dat zijn daad rechtvaardigt.  

 

Maar wat hij nu gaat leren, inzien:  

Iemand doodslaan uit het kamp van de vijand  

verandert niks aan de toestanden.  

 

Het verandert alleen zijn eigen leven. Hij moet vluchten.  

Voor zijn eigen mensen nog wel, als je zo wilt,  

moet vluchten voor het volk  



dat hem onderdak heeft verleend en  

hem groot heeft gemaakt.  

 

Het is nog niet zo makkelijk met de identiteit.  

 

 

 

---Midian--- 

 

Mozes moet vluchten. Hij komt in Midian.  

 

Hier kennen ze hem niet.  

Hier weten ze niet van zijn verleden als moordenaar.  

 

Over grenzen en eigen volk en ander volk gesproken:  

Mozes doet hier in het klein wat later  

zijn opdracht zal zijn:  

weggaan uit Egypte op zoek naar een nieuw bestaan  

- aangewezen op gastvrijheid van anderen,  

die niet jouw volk zijn.  

 

Die de vrijheid hebben om je weg te duwen,  

buiten te laten, terug te sturen.  

Maar die dat hopelijk niet doen,  

want wat moet je dan?  

 

 

Hij zit bij de put.  

 

In de Bijbel gebeurt het vaak bij een put,  

dat mensen een grens over gaan,  

anders gaan leven,  

nieuwe inzichten krijgen.  

 

Mozes, een Egyptische prins, is aangewezen  

op gastvrijheid in den vreemde.  

 

Kan niet komen naar het volk waar hij vandaan komt,  

kan niet naar het land dat hem groot heeft gemaakt.  

 

Wie is hij nu eigenlijk?  

Een Hebreeuwse man met een Egyptische naam en uiterlijk.  

 

Volgens degene die hem groot heeft gemaakt  

had hij er niet eens mogen zijn.  

 



Hoort hij thuis in het Hebreeuwse slavenkamp  

of het Egyptische paleis?  

 

Is hij een crimineel die vluchten moet  

of een vrijheidsstrijder die leiding moet geven?  

 

Mozes zit bij de put.  

Geen gevecht gaande deze keer, hoewel:  

hier is ook een gevecht gaande.  

 

Bij de bron voltrekt zich het gevecht om de grondstoffen.  

Wat we allen nodig hebben,  

maar wat niet in porties wordt aangereikt.  

Waar machtigen hun positie gebruiken om  

makkelijk aan goederen te komen  

en anderen het werk laten doen.  

 

Dat gebeurt hier ook: een groep herders  

maakt er gebruik van dat er  

alleen maar vrouwen zijn bij de kudde van Jetro.  

Men laat de meiden het water putten  

en jaagt ze dan weg  

- om er zelf van te profiteren,  

zonder te hoeven graven of putten.  

 

Zeven dochters had Jetro.  

 

Zeven, dat is het getal van de volheid.  

Zeven dochters, maar dus: geen zoon.  

 

Mozes kan iets betekenen hier.  

 

Migranten kunnen iets betekenen,  

ze zijn broodnodig,  

maar het duurt vaak lang voordat de mensen dat zien.  

 

 

Mozes, dat wil de verteller doorgeven,  

komt voor de derde keer op  

voor de onderliggende partij.  

Hij heeft een fijne antenne voor wat rechtvaardig is,  

niet alleen voor onderdrukking.  

 

Mozes lijkt hier iets te leren.  

 

Dat rechtvaardig zijn niet altijd inhoudt  

de slechte partij uit te schakelen.  



 

In het paleis bestaat de wereld uit dictator en slaaf.  

Dingen worden geregeld  

door machtsuitoefening.  

 

Bij de bron leer je oog te hebben voor wie en wat  

beschermd moet worden,  

gevoed moet worden,  

ruimte moet krijgen.  

 

Bij de put wordt Mozes een herder.  

 

Dat was hij niet.  

 

Zoals hij ruimte gaat vrijmaken voor de kudde  

van de vrouwen, zo is hij er ook op aangewezen  

dat men voor hem, een migrant,  

ruimte maakt om te kunnen leven. 

 

 

Het leek er eerst op dat hij van Jetro, deze religieuze leider,  

niet veel goeds te verwachten had,  

dat het helpen van migranten  

niet bovenaan stond in zijn bezigheden,  

want zijn dochters laten hem aan zijn lot over:  

bedankt voor de hulp en dat was het dan... 

 

Ja, zo kun je met migranten omgaan  

die aangewezen zijn op gastvrijheid.  

En hoeveel mensen kiezen niet om dat te doen?  

 

Je wil de appél uit de weg gaan die de ander op je legt.  

 

Wel gebruik maken van zijn diensten,  

geen oog willen hebben voor zijn behoeften.  

 

Een Egyptische man was het, zeggen de dochters.  

 

Dat is zoals wij zeggen: een Afrikaan 

niet wetend dat hij misschien al derde-generatie  

Nederlander is. 

Alleen afgaand op uiterlijk.  

 

Een Egyptische man. 

Daarmee identificeren ze hem met degenen  

tegen wie hij in opstand is gekomen  

en voor wie hij juist gevlucht is.  



 

 

Mozes helpt de dochters van de priester.  

Hij helpt vrouwen tegen brutale mannen.  

 

Hij komt dus niet alleen voor zijn volksgenoten op,  

hij is geen nationalist.  

 

Hij ziet wat nodig is en heeft niet alleen maar  

het belang van zijn eigen mensen in zijn hoofd.  

 

Wie is hij? Wat is zijn identiteit?  

 

De ware identiteit van een mens wordt onthuld  

door de rechtvaardighei die hij doet - of nalaat.  

 

Hij zag hoe de Israelieten leden en hij trok zich hun lot aan.  

Daarmee eindigt de tekst.  

 

Mozes is een stuk geschikter geworden voor de taak  

die hem te wachten staat.  

 

Hij heeft geleerd. 

 

 

 

---kunnen horen--- 

 

Wat het betekent om mensen naar de vrijheid te leiden  

ontdek je pas als je zelf niet vrij kon gaan en staan.  

 

Wat het betekent om knopen te moeten doorhakken  

ontdek je pas als je als scheidsrechter niet werd geaccepteerd.  

 

Wat het betekent mensen te moeten redden uit gevaar  

ontdek je pas als je ook zelf bent gered uit gevaar.  

 

Wat het betekent een volk naar het beloofde land te leiden  

ontdek je pas als je ook zelf uit je land vandaan moest.  

 

Wat het betekent gastvrij ontvangen te worden  

ontdek je pas als je ook zelf op gastvrijheid was aangewezen.  

 

En misschien is het ook zo dat je met mensen die  

schuld op zich hebben geladen  

pas goed kan omgaan als je zelf ook weet  

van zwarte bladzijden in je biografie. 



 

Èén ding heeft Mozes niet geleerd  

- en zal hij ook nooit leren:  

zich afzijdig houden als iemand hulp nodig heeft.  

 

Hij zag hoe de Israelieten leden en hij trok zich hun lot aan... 

 

"Het tegenovergestelde van liefde",  

zo zei Elie Wiesel,  

"is niet haat maar onverschilligheid". 

 

Laten wij ook open ogen hebben 

voor behoeften van mensen 

niet voor de taal van de grenzen... 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 647   Voor mensen die naamloos... 
 


