
861. Exodus 2: 11-25; Matteus 5: 33-48 

 

Hoe kun je kiezen voor het leven en voor de liefde 

als het leven je tegenzit en jij je  in jouw bestaan bedreigd weet, 

of omgekeerd:  

als jij op jouw beurt anderen in hun bestaan bedreigt. 

Het is de vraag die de schrijver van het tweede boek van Mozes, 

Exodus, bezighoudt. 

En dat doet niet alleen de schrijver van dit boek Exodus, 

maar die vraag stelt ook Matteüs ons vanmorgen. 

 

Mozes is intussen volwassen geworden, lezen we, 

maar de vraagt dringt zich intussen aan hem op: 

bij wie hoor ik nu eigenlijk. 

Bij mijn eerste moeder, die als geen ander weet 

wat vernedering en mishandeling betekent, 

en die mij de angst ongewild heeft doorgegeven 

die ik al heel mijn leven bij mij draag; 

dat ik vanaf de geboorte met de dood bedreigd ben. 

 

Of hoor ik bij mijn tweede moeder, 

die mij de mogelijkheden van de macht heeft leren kennen, 

maar ook de angsten daarvan, namelijk: 

de angst om macht, geld en aanzien te verliezen, 

om van je zorgvuldig, zelfgebouwde troon en status gestoten te worden 

waardoor  die aardige farao, die ik kende,  



op een dag veranderde in de wrede tiran, 

die zijn geduld verliest en  

mijn broeders en zusters vernederde en  

hen zware dwangarbeid liet verrichten. 

Voor wie moet hij kiezen? 

Kan hij wel kiezen?  

Hoe kan hij weten bij wie hoe hoort? 

 

Mozes ziet wat er om zich heen gebeurt: heel die onderdrukking. 

Al die mensen die de klappen krijgen. 

Het raakt hem diep en hij kan het niet: wegkijken. 

Waarom is er geen recht?  Waarom laten we dit gebeuren? 

Hij wordt ongeduldig en komt dichterbij. 

 

Zijn woede om wat hij ziet, kun je begrijpen. 

Je voelt het met hem mee. 

Want er is op zich niets mis met boos zijn over een onrechtvaardige situatie  

Integendeel: woede kan ook een dochter zijn van de hoop. 

Alleen vraagt dat wel de moed 

om de situatie samen met anderen structureel te willen veranderen. 

 

Maar dan gebeurt er iets, wat vaker gebeurt: 

dat Mozes niets anders weet te doen  

dan zich de houding van de onderdrukker eigen te maken. 

Hij houdt in zijn achterhoofd alleen rekening met het kwaad 

van de ander.  



Andere mogelijkheden komen niet bij hem op. 

Sterker nog hij presenteert de rekening voor al het kwaad 

aan de ander.   

Die heeft het toch immers zover laten komen. 

Hij ziet toch niet anders om zich heen. 

En hij  doodt wie hen doden. 

 

Maar juist daardoor komt Mozes helemaal alleen te staan. 

Zijn volksgenoten zien in hem een potentiële tiran 

en de Egyptenaren zoeken hem als feitelijke misdadiger. 

Kortom: wie zich de houding van de onderdrukker eigen maakt, 

ontdekt dat hij afgesneden wordt van ieder vorm van communicatie. 

Niet de anderen maar Mozes zelf  

heeft zich buiten de samenleving van de joden geplaatst 

en van die van de Egyptenaren. 

Er is niemand die hem echt vertrouwt. 

En dat helpt de solidariteit onder de mensen geen steek verder. 

Integendeel: Mozes wordt gedwongen  rond te dolen in een land, 

dat niet het zijne is. 

Hij zal ergens asiel moeten vinden. 

Het vreemdelingschap heeft hij zich zelf op de hals gehaald. 

 

Daar zit hij dan in Midjan, bij de put even uit te rusten. 

Maar het lijkt wel of de duvel ermee speelt: 

opnieuw dreigt er een gevecht uit te breken.  

Dit keer om water. Dat is niet de eerste keer 



En het zal ook niet de laatste keer zijn. 

 

Onrecht mag dan veel geweld oproepen, 

maar schaarste doet het ook.  

Of het nu om goed water gaat,  

om de aarde of de lucht; het maakt niet uit. 

Kort en goed: meestal komt het er op neer, 

dat de sterken als eersten hun recht halen. 

Goedschiks of kwaadschiks. 

 

Mozes ziet gebeuren hoe de herders hun recht opeisen. 

Hij kan het niet aanzien en handelt. 

Hij laat de herders voelen: 

jullie mogen dan denken, dat je groot en sterk bent, 

maar jullie zijn niet meer of minder dan de vrouwen, 

die ook hun dieren verzorgen. 

En dan begint Mozes water te putten voor de kudde van de vrouwen. 

Hij mag dan wel wat veel water putten 

maar intussen laat Mozes wel zien 

dat hij zich niet neerlegt bij onverschilligheid en cynisme, 

bij het recht van de sterksten en verdeel en heers. 

Dit keer stopt de kettingreactie van het geweld. 

 

En dat mist zijn uitwerking niet. 

Rehoe-el, zijn naam betekent, naaste van God, 

nodigt hem als vreemdeling uit, in zijn huis. 



Bij hem mag hij zich welkom voelen en beschermd weten. 

Voortaan hoort hij als man en lotgenoot bij dat gezin. 

En opnieuw heeft hij het leven te danken aan een vrouw, 

Zippora, vogeltje geheten, 

alsof zij  voor hem een stukje hemel met hier, 

op de aarde, weet te verbinden. 

Hier zal hij leren wat gemeenschap is, 

en dat een vreemdeling geen vijand hoeft te zijn 

maar iemand die je op weg helpt en de weg wijst. 

Liefde voor de vreemdeling, leert hij, 

is de ander het recht op leven niet te ontnemen 

en hem de toekomst niet te ontzeggen, 

want toekomst houdt immers de belofte in van een nieuw begin. 

En nog even en zijn zoon zal worden geboren: Gershom. 

 

Mozes laat ons zien  

hoe je zelf vijand kunt worden van anderen, 

dat kun jij niet uitsluiten. 

Dat heeft hem veel geleerd en gebracht. 

Als  hij  nu naar de ander ziet, die kwaad doet, 

dan gaat er door hem heen: ik was als hij of zij, 

ik haatte die ander, 

niet om wie hij was, maar om wat hij deed. 

Nu weet ik een beetje wat er om gaat in het hoofd 

en het hart van die ander. 

Ons kent ons, tenslotte. 



 

Maar als Mozes dat erkent, 

dan besef hij als geen ander: 

je kunt beter je vijand accepteren als een mens, die is als jij 

en met hem in gesprek gaan. 

Want dan kan er solidariteit groeien 

En worden mensen in hun waarde gelaten . 

 

Het kan, hebben mensen na Mozes en Jezus laten zien. 

Zoals Mandela het deed na 25 jaar vernedering op Robbeneiland, 

Of Bonhoeffer, die ook in de gevangenis zijn geweten liet spreken  

en opkwam voor gerechtigheid en een toekomst voor medemensen 

en wiens dood we nu, na 75 jaar gedenken. 

 

Zet stappen van liefde, laten ze weten, 

Wees een volmaakt mensen, een mens uit een stuk. 

Een mens, die integer is, wiens ja ja is 

en wiens nee nee. 

Een mens van wie mensen op aan kunnen. 

Een mens die laat zien dat liefde een levenshouding is, 

die de moeite waard is om te doen, 

ook alle moeite waard om vol te houden 

en die je niet laat verlagen tot het niveau van de onderdrukker. 

 

Probeer met de kracht die in je is, 

het ergste voor te zijn. 



Ze zullen de eerste zijn om toe te geven, 

dat het niet makkelijk is, 

dat het met horten en stoten is, 

maar dat dit nu juist je leven zin en doel geeft. 

Het geeft zicht op toekomst voor alle mensen. 

 

En Mozes: Mozes ging de kudde weiden van zijn schoonvader 

in de woestijn. 

Hij zal het nodig hebben, later. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


