
zondag 16 februari 2020, 6e zondag na Epifanie, Vlijmen 

kleur: groen; Ex 2, 1 – 10 en Mt 5, 17 – 26 * preek 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 
 

Een prachtig verhaal uit het boek Exodus, 

 en net als vorige week een verhaal waarin de vrouwen het heft in handen nemen. 

Een verhaal ook waar nauwelijks namen in klinken. 

En dat is eigenlijk wel opvallend, 

vooral omdat de meeste  van die namen wel bekend zijn. 

Sla er Exodus hoofdstuk 6 maar op na of I Kronieken 5, 

daar zijn vrijwel alle namen te vinden 

die hier in Exodus 2 niet genoemd worden. 
 

Al deze namen worden niet genoemd zodat die ene naam, 

die wel genoemd wordt, des te beter opvalt, 

en als vanzelf onze aandacht vraagt. 
 

De naam van Mozes, die klinkt wel, 1x helemaal aan het eind van het verhaal, 

En met de onthulling van die naam  

wordt als het ware de clou van het verhaal onthuld: dit is waar het om gaat: 

Mozes, dat is 'uit het water getrokken'. 
 

De dochter van de farao trekt Mozes uit het water, 

ze vist hem tussen het riet vandaan, 

ze geeft hem als het ware het leven weer 

en zij is het die hem zijn naam geeft: Mozes, 

en met het geven van deze naam wordt deze heidense dochter van de farao 

als het ware een profetes voor de kinderen van Israël: 
 

Want deze naam Mozes is een vooruitwijzing naar dat andere uittrekken: 

de kinderen van Israël die onder leiding van Mozes uit Egypte zullen trekken, 

door de Schelfzee, de Rietzee op weg naar het beloofde land. 

Het volk van Israël zal dan ook als het ware het leven weergegeven worden, 

net als Mozes nu het leven wordt weergegeven. 

Mozes, uitgetrokken uit het water. 

Zijn naam wordt genoemd, als een teken van leven, een teken van hoop. 

Het is de enige naam die wordt genoemd in dit verhaal 

om zo de betekenis van die naam en van het verhaal extra te benadrukken. 
 

En dan de anderen, die hier in Exodus 2 wel aangeduid worden,  

maar niet bij hun naam genoemd: 
 

Allereerst is daar de man uit de stam van Levi, waar het verhaal mee begint, 

zijn rol is beperkt maar wel belangrijk. Hij trouwt en zijn vrouw wordt zwanger. 

En daar begint het allemaal mee. 

 

Elders kunnen we lezen dat deze man een kleinzoon van Levi is 

en een zoon van Kehat. Hij heet Amram en hij trouwt met zijn tante. 
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Die heet Jochebed, en is een dochter van Levi  

en een zus van Kehat, de vader van Amram. 

- Ik hoop dat u het allemaal kunt volgen - 
 

Jochebed dat betekent ‘God is heerlijkheid, rijkdom’. 

Deze vrouw laat zich niet zo maar klein krijgen, ze is niet voor 1 gat te vangen. 

Eerst verbergt ze haar zoon, zolang als het gaat, 

en dan op hoop van zegen, als een zaak van leven en dood, 

dan legt ze de zuigeling, de baby in een kist. 
 

Want wij weten dat het goed afloopt, maar zij had geen enkele garantie: 

niet wie haar kind zou vinden en niet of diegene zich  

wel of niet aan farao's gebod zou houden. 
 

En met die onzekerheid legt Jochebed Mozes in die kist. 

Een doodskist is het, maar het wordt een arkje ten leven. 

Zo was het ook met de kist waar Noach in moest gaan: 

In de letterlijke betekenis van het woord was het een doodskist, 

maar het werd een ark ten leven. 

Kist of ark, een woord  dat alleen hier bij Mozes en bij Noach voorkomt. 
 

Weer even terug naar die naamlozen in het verhaal van Exodus 2, 

die wel een naam hebben. 

Amram die trouwt dus met zijn tante Jochebed. 

En deze kleinzoon van Levi en zijn tante die nu ook zijn vrouw is, 

zij krijgen 3 kinderen: Aäron, Mozes en Mirjam. 
 

Aäron speelt hier nog geen rol, van hem wordt niets gezegd in Exodus 2. 

Maar wel gaat het over de zus van Mozes, 

zij let van een afstandje goed op wat er met haar kleine broertje zal gebeuren 

als die in zijn kistje tussen het riet aan de rivieroever drijft. 
 

Er is maar 1 zus van Mozes, dus het moet Mirjam wel zijn  

in ons verhaal van vanochtend, die de kist in het riet in de gaten houdt. 

En dan kunnen we gelijk ook concluderen 

dat Mirjam een aantal jaar ouder moet zijn geweest dan Mozes. 
 

Het is net een soort kruiswoordpuzzel op deze manier. 

Al puzzelend komen er steeds meer details bij. 
 

Een verhaal zonder namen dus, 

waarvan we de meeste namen toch wel weten, 

alleen die van de dochter van de Farao, die weten we niet. 
 

Maar zij moet een bijzondere vrouw geweest zijn: 

door Mozes te adopteren ging ze tegen het bevel van haar vader in, 

haar vader die de machtigste man van het land was. 

Ze is geen vrouw uit het volk Israël, 
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maar ze is wel zo’n vrouw waar je er meer van vindt in de bijbel: 

een vrouw met een eigen wil, een vrouw met lef, met moed,  

met het hart op de goede plaats een vrouw naar Gods hart. 

Zoals ook Sifra en Pua dat waren in het vorige hoofdstuk. 
 

Mensen niet bij name genoemd, vrouwen die zich niet voor 1 gat laten vangen 

en Mozes, zij maken hier deel uit  van Gods geschiedenis met mensen. 

En dat brengt ons bij een volgende opvallende zaak aan dit verhaal. 
 

Er is er nog iemand, van wie je toch zou verwachten  

dat hij op zijn minst genoemd zou worden hier in Exodus 2, 

met of zonder naam, maar dat is niet het geval: 
 

God zelf wordt helemaal niet genoemd, zelfs niet aangeduid. 

Toch kun je zeggen dat Hij onmiskenbaar in dit verhaal aanwezig is. 

En dat is juist één van de mooie dingen aan dit verhaal: 

juist doordat God niet 1x expliciet genoemd wordt, 

juist daardoor is hij toch helemaal aanwezig. 

De geheimenis van Gods naam klinkt hier ten volle. 
 

De kinderen van Israël, de nakomelingen van Jacob, ze zijn slaven. 

De farao die Egypte nu heeft, hij heeft Jozef niet gekend 

en hij ziet dat vreemde volk als werkvolk, als gratis arbeidskrachten. 

Zo lezen we in hoofdstuk 1 van het boek Exodus. 
 

En dan in hoofdstuk 3 zullen we lezen dat God tegen Mozes zegt 

dat hij heeft gezien de ellende van het volk 

en dat hij hun jammerklachten heeft gehoord. 

En dan vertelt God ook aan Mozes  

met welke naam hij hem bekend moet maken: Adonai, Here, de Eeuwige, 
 

JHWH zijn de letters van die naam in het hebreeuws 

en ze worden niet uitgesproken uit eerbied voor Gods grootheid 

en in het besef dat we Gods geheimenis niet ten volle kunnen bevatten. 

Deze naam is een belofte: 'Ik zal er zijn', 'ik ben met jullie'. 
 

En die naam klinkt door in het verhaal van vandaag, 

dat wonderlijke verhaal over de geboorte van Mozes. 

Zonder dat het met zoveel woorden gezegd wordt, 

horen we hier hoe het dodelijke plan van de farao 

wordt gedwarsboomd ten leven. 

En het kan niet anders dan dat Gods Geest hierin betrokken is, 

dat we hierin Gods hand mogen zien. 
 

God lijkt wel afwezig, de toekomst lijkt hopeloos, 

maar er wordt een kind geboren, een zoon en zijn moeder ziet dat hij 'tof' is, 

'ki-tof' staat er, net als er staat in Genesis 1 als God de aarde schept, 

als God ordening aanbrengt in de chaos: en zie het is goed. 
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En zo is het ook met Mozes, zijn moeder ziet dat hij goed is, 

De NBV heeft daar 'mooi' van gemaakt, 

maar dat staat er niet, of hij mooi is, is van minder belang voor het verhaal. 

Hij is tof, hij is goed, dat wil zoveel zeggen als  

hij is 'zoals hij moet zijn' of 'geschikt voor zijn doel' of zoiets. 
 

En als hij dan door de dochter van de farao wordt geadopteerd, 

dan betekent dat dat er weer iets meer hoop voor de toekomst is, 

dit kind mag leven. 

De farao, de god-koning van Egypte had de dood in gedachten  

voor de zonen van Jacob, 

maar hij wordt gedwarsboomd door vrouwen 

en door de ENE, de levende God van Israël. 
 

Zoals Mozes later het volk voor de keus zal stellen tussen leven en dood, 

tussen leven met God en zijn geboden of leven met de rug naar God gekeerd, 

zo is ook hier die keuze aan de orde. 
 

En dat is een keus waar ook wij voor gesteld worden. 

Kiezen voor het leven en voor God of niet. 

En dat is niet altijd een makkelijke of vanzelfsprekende keus. 

Want soms loop je tegen de vraag aan wanneer leven nog leven is, 

wanneer leven nog is zoals het God het had bedoeld. 

En soms kan het zinloos lijken of dan lijkt God wel helemaal afwezig. 

En soms kun je de moed verliezen, 

omdat al je inspanningen tevergeefs lijken 

of je het gevoel hebt dat je in je eentje probeert de hele wereld te redden, 

en dat houdt geen mens vol. 

Maar die keus is er en God belooft ons leven. 
 

De lezingen uit Exodus en uit Matteüs staan eigenlijk helemaal los van elkaar. 

Maar in de verte zag ik toch nog een verband: 

in Matteüs gaat het over het naleven van de wet. 

De samenvatting van die wet is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. 

Die liefde is in het verhaal uit Exodus tussen de regels door te lezen: 

Mozes die eerst uit liefde verborgen werd 

en vervolgens uit liefde in een mand in het water werd gezet 

en uit liefde uit het water werd gehaald. 

Gods liefde voor mensen, vooral voor mensen in de knel. 

Die liefde is er ook voor ons vandaag, 

die liefde mogen wij in ons eigen leven concreet maken 

en concreet ervaren. 

Moge het zo zijn, amen. 

 

 

 


