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Bij de lezing uit Exodus 2, 1 – 10   
 
Ze is een van de meest onverwachte helden van de Hebreeuwse bijbel. Zonder haar zou 
Mozes niet hebben geleefd. Zonder haar zou het hele verhaal van uittocht anders zijn 
afgelopen. Ze had weinig te winnen. Eerder veel te verliezen. Toch lijkt ze niet te aarzelen. 
Geen moment van twijfel. Waar Farao het grootste gevaar is voor de kinderen van Israel, 
dan is zij het die juist het laatste restje hoop vormt: de dochter van de Farao.  
Stel je even voor. Je leeft een zorgeloos bestaan. Welvaart binnen handbereik. Een status 
waarin de rollen duidelijk zijn: jij vraagt, anderen draaien. Voor wat jij wilt werkt de ander. 
Wat zou je aan zo’n riant bestaan willen veranderen? Niets toch zeker? 
Maar dan opeens komt er een mens op je weg. Dobberend op het water. Op hoop van zegen 
de overtocht wagend. Als het aan de ene oever geen leven is, dan misschien aan de andere 
kant. Met tientallen tegelijk gaan ze.  Mensen in bootjes, zo lek als een mandje, drijvende 
doodskisten. Wil je het zien? Kun je de aanblik verdragen? Of ga je door met je eigen ding?         
Jouw eigen wellness aan de waterkant…omdat je het waard bent, omdat je het verdient in de 
hectiek van je prinsessenbestaan.  
 
De dochter van Farao hád haar oren kunnen sluiten, hád haar blik kunnen afwenden. Maar 
ze doet het niet. En daarmee schept ze een weg naar bevrijding. 
 
Exodus gaat over bevrijden. Vertelt Genesis nog over een droom, hoe het zou kunnen zijn: 
een paradijs op aarde, mensen op zoek naar hun bestemming, naar zegen; geroepen om 
naar een land van belofte te trekken. Exodus vertelt van de realiteit, de dagelijkse 
werkelijkheid. Vertelt van een wereld waarin heersers zijn en slaven. De wereld die wij 
kennen. Friedrich Nietzsche, filosoof en atheïst aan het einde van de 19e eeuw beschouwde 
dat als waarheid, als onveranderlijke toestand van de wereld: heersers en slaven. En de 
onuitroeibare wil tot macht. Exodus, dat begint te vertellen van een oppermachtige Farao en 
een machteloze massa die slavenarbeid moet verrichten om aan de wil tot macht van de 
Farao te voldoen, lijkt de bevestiging van Nietzsches gelijk. 
 
Hij beschouwde het Joodse en het Christelijke denken als geloof van machtelozen en naar 
zijn mening is geloof iets voor naïevelingen. Machteloze losers zou je kunnen zeggen. 
Aangezien we weten wat er is gebeurd in de eeuw na Nietzsches dood – de bloedigste eeuw 
sinds er mensen zijn op aarde - , hebben we het recht om te beweren dat Nietsche zich 
vergiste. Zich vreselijk vergiste. De wil tot macht verwoest zowel de machteloze als de 
machtigen. Waar mensen worden onderdrukt, waar ze eronder worden gehouden, daar komt 
het slechtste in mensen naar boven. Leven op aarde ís alleen maar mogelijk vanuit de wil tot 
láten leven. En dát is waar Exodus over gaat. Bevrijden tot leven en geloven dat dat kán 
 
Terwijl Farao’s dochter aan het baden is in de Nijl, ziet ze het mandje in het riet. In het 
Hebreeuws staat ‘teva’.  Het is precies hetzelfde woord dat gebruikt wordt in het verhaal van 
Noach, die met de dieren over de wateren voer.  Ark,  of Kist, of zelfs doodskist betekent dat 
woordje ‘teva’.  
De goede verstaander, die deze woordspelingen herkent, verkneukelt zich over de gein van 
dit verhaal…dat een kind het redt door middel van een doodskist…en dat hij notabene door 
iemand uit het huis van de kindermoordenaar gered wordt voor het leven.   
De dochter van Farao gaat baden en ziet het kistje, laat het halen en maakt het open. Een 
kind. Een huilend kind.. Ze krijgt medelijden. Een natuurlijke, menselijke reactie. Pas dan 
dringt tot haar door van wie het een kind moet zijn. Wie anders zou een kind in de steek 
laten? In dit kind huilt een heel volk.  Ze heeft weet van de maatregel van haar vader tegen 
de Hebreeërs. Als ze dit kind redt overtreedt ze een koninklijk bevel. Dat zou al ernstig 



genoeg zijn als het ging om een gewone Egyptenaar. Maar voor lid van de koninklijke familie 
zouden de consequenties nog wel eens groter kunnen zijn. 
Daarbij, ze is niet alleen. De slavinnen bij haar zien het ook. Het risico dat die gaan roddelen 
of hun mond voorbij zullen spreken is enorm. De kans dat ze door de mand zal vallen 
levensgroot.  
En toch laat ze haar mededogen spreken. Compassie kan moed geven. Dit kind mag niet 
sterven, hij zal leven. Wie zal hem kunnen voeden? ‘Ik weet wel iemand’, zegt het zusje 
vastberaden, tevoorschijn komend uit het riet, waar zij zich afwachtend had verborgen. 
Opnieuw een vrouw, hoe jong ook, die in het verhaal het initiatief neemt.  
Is het niet geestig? Het verhaal wordt al eeuwenlang met twinkelingen in de ogen verteld: 
‘Ken je die van kleine Moos? En z’n moeder kreeg er nog voor betaald ook!’ 
De dochter van Farao laat het kind door zijn moeder voeden totdat het groot genoeg is en 
dan neemt zij hem bij zich op het paleis, als haar zoon. Een Hebreeuwse jongen aan het 
Egyptische hof. Haar compassie was geen vluchtig moment van medelijden. Haar gevoel 
van verantwoordelijkheid is niet verminderd met het verstrijken van de tijd. Ze blijft zich niet 
alleen inzetten voor zijn welzijn, ze kiest ook voor de meest risicovolle aanpak. Want ze gaat 
volledig in tegen de regels van het vreemdelingenbeleid van haar vader. Net als de 
vroedvrouwen uit het eerste hoofdstuk is ook de prinses iemand die leven belangrijker vindt 
dan regels.  
Dat het allemaal vrouwen zijn die tegen de stroom ingaan begint trouwens wel op te vallen. 
Het lijkt zelfs wel een spiegel:  een vrouw die baart en haar kind in het water legt, een vrouw 
die het kind uit het water haalt en zijn leven waarborgt, verbonden door een meisje dat beide 
vrouwen in contact brengt. Een mooi beeld toch? 
 
De jongen aan het hof leert er lezen en schrijven, geschiedenis en aardrijkskunde, 
onmisbare kennis om te worden wie hij worden moet. En de dochter van Farao geeft hem de 
naam Mozes. Een typisch Egyptische gewoonte. Mo-ses betekent in het Egyptisch namelijk 
‘zoon van’. En als je daar de naam van de vader voorzet, of zoals aan het Egyptische hof 
gebeurde, de naam van een god, dan krijg je namen als Ramoses…Ramses, zoon van Ra of  
Tothmoses zoon van Toth.  Mozes echter heet alleen maar Mozes…zoon van vader X, ….of  
beter nog zoon, kind van de onbekende God…van de Onnoembare. Humor: aan het hof, 
waar vele goden aanbeden worden en waar Farao zichzelf als god beschouwt, loopt een 
mens rond die de naam vertegenwoordigt van de Onnoembare God. Wat zal dat betekenen 
voor de voortgang van het verhaal? Hoe zal het aflopen? 
Een tipje van de sluier wordt opgelicht, als we de betekenis lezen, die aan Mozes naam 
gehecht wordt. ‘Mozes noem ik hem’, zo zegt de prinses, ‘want ik heb hem uit het water 
getrokken’. 
Dat kan zijn naam in het Hebreeuws betekenen: eruit getrokken. Of uit-trekken….Die naam 
zou Mozes nog wel eens eer aan kunnen doen…uittrekken uit het oord van verlammende 
angst en dodelijke slavernij. Gered is hij, om te redden. Uit het water getrokken, om later zijn 
volk door het water te laten trekken naar de overkant.  
 
Een schitterend verhaal toch? Over mensen die in verlammende omstandigheden naar 
creatieve oplossingen zoeken om doorgang te vinden voor het leven. Mensen die niet persé 
alleen maar aan de kant van de good-guys worden gevonden. Niet alle Duitsers waren slecht 
in de 2e Wereldoorlog. Niet alle Egyptenaren zijn slecht: zelfs uit Farao kan een heldin 
geboren worden. Goedheid laat zich niet alleen maar vinden onder vrienden, gelijkgezinden, 
eigen geloof, eigen volk. De diepste kern van de menselijke waarden – menselijkheid, 
mededogen, moed-  is universeel.  
Buiten het Yad Vasjem Holocaust Memorial in Jeruzalem is een laan die is gewijd aan de 
rechtvaardigen onder de volken. Dat zijn alle niet-joden die in de oorlog joden hebben gered. 
Farao’s dochter is een uitgelezen voorbeeld van wat zij deden en waren. Het is een 
buitengewoon ontroerend beeld de ontmoeting aan de oever van de Nijl van een Egyptische 
prinses en een Israëlitische slavin. Het contrast tussen beiden – in cultuur, status, macht- 



had niet groter kunnen zijn. Maar hun diepe menselijkheid overbrugt alle verschillen, elke 
afstand.  
Exodus vertelt van een realiteit. De dingen van de wereld zijn zoals ze zijn, er zijn meesters 
– er zijn slaven, en tóch hoeft het niet te blijven zoals het is. En dát is waar Exodus over 
gaat. Bevrijden tot leven en geloven dat dat kán. Een joodse rabbi zei ooit: waar je één mens 
redt, red je de wereld……Dat ís te doen….. 

 


