
zondag 8 maart 2020 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Exodus 4, 18-31 

Exodus 4, 18-31 

18  Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jetro en zei tegen hem: ‘Ik zou graag 
teruggaan naar Egypte, om te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn.’ ‘Ga 
in vrede, ‘antwoordde Jetro. 

19  De HEER zei Mozes nog in Midjan dat hij veilig naar Egypte kon terugkeren, 
aangezien iedereen die hem naar het leven had gestaan gestorven was. 

20  Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel en ging op weg, terug naar Egypte. 
De staf van God hield hij in zijn hand. 

21  Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de 
farao alle wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor 
zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan. 

22  En dan moet jij tegen de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn 
eerstgeboren zoon. 

23  Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat heb je 
geweigerd. Daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden.”’ 

24  Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachtten, kwam de HEER op hem af 
en probeerde hem te doden. 

25  Sippora pakte een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte 
daarmee Mozes’ voeten aan, terwijl ze zei: ‘Een bloedbruidegom ben jij voor mij.’ 

26  (Ze noemde hem toen ‘bloedbruidegom’ vanwege die besnijdenis.) Toen liet de HEER 
hem met rust. 

27  De HEER had tegen Aäron gezegd: ‘Ga de woestijn in, Mozes tegemoet.’ Aäron was op 
weg gegaan en ontmoette Mozes bij de berg van God. Hij kuste hem 

28  en Mozes vertelde Aäron wat de HEER hem had opgedragen: wat hij moest zeggen en 
welke wonderen hij moest doen. 

29  Toen gingen Mozes en Aäron samen naar Egypte en daar riepen ze de oudsten van 
Israël bij elkaar. 

30  Aäron herhaalde woord voor woord wat de HEER tegen Mozes gezegd had, en liet 
het volk de wonderen zien. 

31  De Israëlieten werden hierdoor overtuigd; toen ze hoorden dat de HEER oog had 
gekregen voor hun ellende, knielden ze en bogen ze zich diep neer. 
 
lied Liedboek 80, 1.2.7.   O God van Jozef...    
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 17, 1-9 
Matteus 17, 1-9 
1  Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een 

hoge berg op, waar ze alleen waren. 
2  Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn 

kleren werden wit als het licht. 
3  Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 



4  Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt 
zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 

5  Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen 
heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik 
vreugde. Luister naar hem!’ 

6  Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun 
gezicht. 

7  Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 
8  Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 
9  Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie 
hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 
 
bloemschikking 
 
lied  Tussentijds 149, 1.2.3.4.5.   Op de berg van het verbond... 
 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

Onbeholpen 

 

 

---wortels--- 

 

De meesten van u zijn net als ik  

ergens anders geboren en opgegroeid  

dan waar u nu woont.  

 

De band met de plek waar je bent opgegroeid  

is niet voor iedereen gelijk.  

Er kunnen heel verschillende gevoelens spelen  

als je je wortels opzoekt.  

 

Als ik daar ben heb ik de neiging om heel goed op te letten  

of onder de mensen die er rondlopen  

nog iemand is die ik ken, uit mijn leeftijdsgroep.  

Tegelijk vraag ik me af waarom ik dat eigenlijk doe.  

Wat drijft je dan?  

Waarom wil je kijken of er nog mensen leven die je kent?  

 

Heb je daar nog een taak? Ben je daar nog niet klaar?  

Is er een stil verlangen naar vroeger?  

Mis je in je leven nu iets dat daar wel was?  

Is de scheiding tussen toen en nu te groot,  

kun je het een niet met het andere verbinden?  



Kunnen twee verschillende  leefwerelden  

moeilijk in één persoon een plek hebben?  

Zijn er herinneringen die niet tot rust zijn gekomen?  

Het opzoeken van je wortels is lang niet altijd leuk,  

het kan beladen zijn.  

 

 

Mozes, zo lezen wij, gaat ook zijn wortels opzoeken.  

Hij wil graag terug om te zien of, zeg maar,  

er nog mensen leven die hij kent.  

 

Hij zegt dat tegen zijn schoonvader Jetro.  

Zoals het er staat lijkt er een verlangen in hem  

te zijn gegroeid om er nog eens te gaan kijken.  

 

Maar Mozes blijft vaag in zijn aanduiding.  

Want het is veel meer dan dat.  

Hij heeft daar een opdracht, een zware opdracht.  

Hij moet het volk naar de vrijheid leiden. 

 

Wanneer doen we dat?  

Dat we ergens heen willen of moeten,  

maar vaag blijven in de omschrijving  

van wat ons bezielt?  

Ik denk dat we dat vaak doen als we weten  

dat we iets moeten maar niet goed weten hoe.  

Of we zijn er bang voor.  

We zien het niet zitten.  

Zo, denk ik, is het met Mozes ook gegaan.  

 

Hij heeft een opdracht maar kan daar niet over spreken.  

 

"Ga in vrede" zegt zijn schoonvader.  

Dat had ook anders kunnen gaan.  

 

Want hij neemt wel diens dochter, een heel gezin,  

mee en is niet meer beschikbaar voor de kudde.  

 

Misschien snapt Jetro er iets van hoe het zit.  

Dat er iets in Mozes leeft wat hij  

nog niet kan of wil benoemen,  

maar wat evenmin vanzelf tot rust wil komen,  

een verlangen, een opdracht, een heilig moeten.  

 

Het is dubbel. Mozes wil weg, moet weg,  

maar kan het niet goed zeggen.  

 



Hij maakt een onbeholpen indruk. 

 

 

 

---rustig--- 

 

Die periode in Midian bij Jetro is, van een afstand gezien,  

wel de meest rustige tijd in zijn leven geweest.  

 

Hij is daar een herder geworden.  

Getrouwd met een dochter van Jetro.  

 

Dat is een redelijk anoniem bestaan,  

ver weg van het gedoe in de Egyptische paleizen  

en ook ver weg van de hete adem  

van machtsuitoefening en onderdrukking.  

 

Maar er was iets gebeurd.  

 

Er was de ontmoeting met God bij de doornstruik,  

die wel brandde, maar niet verbrandde.  

En er was de stem: God heeft het geschreeuw  

van zijn volk gehoord,  

de kreten van de onderdrukte slaven.  

 

Ja, en Mozes zal het volk bevrijden. Dat is zijn opdracht.  

Of Mozes zijn schoonvader verteld heeft  

over zijn ontmoeting met God bij de doornstruik,  

wordt niet verteld.  

 

 

 

---dralen--- 

 

Mozes heeft zijn opdracht vernomen,  

maar zijn antwoord daarop wil maar niet goed lukken.  

 

Het lijkt wel alsof Mozes zijn opdracht uit de weg wil gaan,  

hij probeert het meerdere keren.  

 

- ik ben niet geschikt 

- ze zullen me niet geloven 

- ik ben geen man van woorden 

- stuur iemand anders 

 

Dat is het gevolg van de ontmoeting met de Eeuwige  

bij de braamstruik, zeggen de joodse commentatoren.  



 

Mozes voelt zich klein, tegenover de grote God.  

 

Maar eigenlijk had hij in hst 3,18 al gehoord: je zult gehoor vinden.  

 

De ene keer is het de blik op zichzelf: ik ben niet geschikt,  

dan weer de blik op het volk: Ze zullen me niet geloven.  

 

Je moet natuurlijk wel geloofd worden als je degene zou moeten zijn  

die het volk naar de vrijheid leidt...  

 

Hij zou hun leider zijn. Maar Mozes herinnert zich.  

Iemand van hen had ooit tegen hem gezegd:  

wie heeft jou als leider over ons aangesteld?  

En die vraag knaagt nog steeds.  

 

Hij had een man om het leven gebracht.  

Het ligt er allemaal nog steeds.  

Het opzoeken van je wortels is lang niet altijd makkelijk. 

 

 

Mozes wil niet, God haalt hem over.  

De staf in zijn hand wordt een slang,  

als hij hem pakt is het weer een staf.  

 

Die staf heeft hij nu altijd bij zich, als teken:  

zo wil God met hem zijn,  

zo zeker als die staf bij hem is.  

 

Ik ben niet zo goed van de tongriem gesneden, had Mozes gezegd.  

Vooruit, zei God, je broer Aäron is er ook,  

hij zal het woord doen.  

Vanuit de visie van de opdrachtgever, de God van Israël,  

zijn alle hindernissen uit de weg geruimd.  

 

En nu was er dus de stem van God geweest  

 

- ja, in dit deel van de Bijbel wordt God zo weergegeven  

alsof hij naast je staat, dat wordt later anders –  

 

er was de stem van God geweest:  

er is nu niemand meer die je naar het leven staat.  

Dat klinkt in onze oren  

net als bij de geboorte van Jezus  

en de vlucht daarna:  

Herodes is niet meer. Je kunt terug nu.  

 



Mozes, je moet gaan nu.  

Je moet je wortels opzoeken.  

 

En niet alleen dat.  

Hij moet naar de farao gaan en daar harde dingen zeggen.  

En hij moet wonderen laten zien.  

 

Mozes moet niet alleen in God geloven en in zijn eigen opdracht.  

Hij moet ook in het volk geloven  

dat hij gaat leiden.  

 

"Een halsstarrig volk", vindt hij.  

Maar, zegt God, het volk waaraan jij twijfelt,  

dat is mijn volk en het is jouw volk.  

Jouw wortels.  

 

En hier noemt God dus voor het eerst Israël  

"mijn zoon, mijn eerstgeborene".  

De farao moet horen: laat mijn volk gaan,  

laat mijn zoon gaan, mijn eerstgeborene. 

 

 

 

---besnijdenis--- 

 

Dat is ook de achtergrond voor die donkere passage  

over de besnijdenis van de zoon van Mozes.  

Mozes ervaart God als een spookachtige verschijning  

die zijn zoon wil ombrengen.  

 

Dat is dan zíjn eerstgeborene,  

eerstgeboren zoon van Mozes.  

 

Die eerstgeborene, dat is van veel meer gewicht in de Bijbel  

dan wij er vandaag mee kunnen verbinden.  

Israël is de eerstgeboren zoon van God.  

 

Mozes moet die eerstgeboren zoon van God naar de vrijheid leiden,  

maar zijn eigen eerstgeborene  

staat buiten het verbond met God.  

Hij heeft het verbondsteken niet.  

Mozes heeft in de religieuze opvoeding van zijn zoon  

steken laten vallen.  

Niets meer aan gedaan,  

dat is blijven liggen.  

 



Sippora, zijn vrouw, weet meteen waar het probleem is  

en besnijdt haar zoon ter plekke.  

 

Het aanraken van de voeten is een eufemisme:  

voeten is een verhullend woord  

voor het mannelijk geslachtsorgaan.  

 

Dit gedeelte is moeilijk goed uit te leggen.  

Vooral omdat niet duidelijk is wie er is bedoeld.  

Wilde God Mozes doden of zijn zoon?  

In ieder geval gaat het om de onbesneden zoon.  

 

Het duidt al naar Pesach: de oudste zoon zal sterven.  

Farao zal het voelen,  

wat hij heeft aangericht in het leven van zoveel mensen.  

Zijn eerstgeborene zal sterven,  

maar niet de zonen in de huizen  

waar bloed op de deurposten is gestreken.  

 

Nu zal ook deze zoon op de nacht voor de uittocht veilig zijn.  

 

En, ja hoor, wéér is het een vrouw die Mozes het leven redt.  

---het is internationale vrouwendag vandaag--- 

 

Mozes die zelf, nog steeds, wat onbeholpen voortstrompelt  

op de weg die hem naar zijn levensopdracht leidt.  

 

Anderen nemen de goede beslissingen.  

De Eeuwige is blijkbaar zijn gedraai en gedraal  

behoorlijk zat en moet hem  

in de weg gaan staan om tot hem door te dringen.  

 

God confronteert Mozes met zijn zending tot in zijn lichaam.  

Heb je alles voor me over?  

 

 

 

---houvast--- 

 

Mozes moet gewezen worden op wat zijn taak  

- en de vervulling van zijn leven zal zijn.  

 

Strubbelend, met tegenzin,  

door confrontatie de goede kant op gestuurd,  

slordig kiezend voor wat goed is,  

zich voegend in de goede keuzes die anderen maken,  



aarzelend op zoek naar wat hem drijft en  

wat hem gemaakt heeft tot de man die hij is  

- maar hoe dan ook:  

onbeholpen - vindt hij zijn weg.  

 

Zijn wij ook zulke mensen?  

 

Aarzelend op zoek naar wat ons verbindt met onze medemensen?  

Wanneer in actie komen en helpen?  

 

Treuzelend op weg naar de dingen  

waarvan we eigenlijk wel weten dat ze juist zijn,  

maar bang voor wat er bij komt kijken?  

 

Door de gang van zaken, door het toeval,  

door de goede keuzes van andere mensen  

meer geholpen dan door onze eigen beslissingen?  

 

Ook de leerlingen van Jezus, onder de indruk van het hemels licht  

dat zij gezien hebben,  

moeten verder onderaan de berg,  

waar het ongemak weer op hen wacht  

in de gestalte van een zieke jongen  

die ze maar niet kunnen genezen,  

en waar zij onbeholpen hun weg proberen te vinden  

als vrienden van Jezus.  

 

 

Is er dan alleen maar onbeholpenheid?  

 

Heeft Mozes alleen confrontatie en correctie,  

om zijn weg te vinden en  

een grote leider te worden  

en het volk los te rukken uit de klauwen van de farao? 

 

Nee, Aäron is op weg naar hem.  

Een broer, maar toch vooral een broeder,  

een mens aan zijn zijde.  

Hij hoeft het niet alleen te doen.  

Ze kunnen rekenen op elkaar.  

Aäron zal er zijn.  

In Aäron ziet Mozes de Godsnaam terug:  

ik zal er zijn.  

 

En Mozes zal nu altijd zijn staf bij zich hebben.  

Die tot slang werd en weer tot staf.  

Het is niet alleen maar een staf voor Mozes,  



maar veel meer. 

 

Die staf is voor hem het teken van Gods aanwezigheid:  

God had zijn naam gezegd: ik zal er bij zijn.  

 

Die ervaring, die heilige ontmoeting,  

die is voorbij,  

een episode in zijn leven om te koesteren  

zoals het licht op de berg.  

 

Maar hij heeft de staf,  

en als hij die ziet en voelt,  

dan komen de woorden  

die hem moed hebben gegeven  

weer in zijn gedachten en zijn hart.  

 

Zoals die staf in je handen is, zo ben ik bij je, Mozes.  

 

Bij alles wat er nu komt.  

 

Als wij ook onbeholpen en aarzelend onze weg gaan,  

mogen we weten:  

de naam van de Eeuwige is: ik zal er zijn.  

 

Misschien heb je dingen,  

en anders hopelijk medemensen  

die het je vertellen:  

je strompelt voort en zoekt je wortels en je weg,  

maar je bent niet zonder God. 

 

Niet altijd zul je in hemels licht staan,  

maar de Eeuwige zal er zijn,  

zijn lichtend aangezicht. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 605   De toekomst is al gaande... 
 


