
Overdenking zondag 8 maart 2020,  
Bij de lezing uit Exodus 4, 18 - 31 en de verhalen van mensenrechtenactivistes uit Europa’s 
Rafelende Randen 
 
Exodus gaat over bevrijden. Over vrijheid. Over leren leven in vrijheid. Maar dat gaat niet 
zomaar. Bevrijden doet pijn. Het hakt er in. Soms moet er, naast het zweet en de tranen, 
zelfs bloed vloeien. 
Het is natuurlijk een raar verhaal dat we vandaag gelezen hebben. Op het eerste gehoor 
onbegrijpelijk dat God er op uit is om Mozes te doden. Even daarvoor heeft Hij Mozes  
proberen te overtuigen om bij de Farao van Egypte de vrijheid van de Israelieten te 
bepleiten. En nu Mozes dan eindelijk zover is, om er actie in te gaan ondernemen, deze 
plotselinge aanval.  
Nog onbegrijpelijker is wat dan gebeurt: Sippora, Mozes’ vrouw, die met een steen de 
voorhuid van haar zoontje wegsnijdt en Mozes voeten ermee aanraakt. Luguber en 
onsmakelijk, als je het zo hoort. Zeker met onze Westerse, 21e eeuwse oren, die wij nu 
eenmaal hebben. 
 
Wat is er aan de hand in dit verhaal?  
Met al zijn aarzelingen besluit Mozes tóch naar Egypte te gaan. Zijn wijze schoonvader, die 
veel meer ziet dan dat Mozes inziet, geeft hem de zegen mee: lech lesjalom, “ga naar vrede: 
moge je de chaos in je kunnen ordenen en uiteindelijk vrede voor je volk kunnen 
bewerkstelligen”. 
 
Die vrede voor het volk zal niet zondermeer komen, horen we in de lezing. God kondigt al 
aan dat het hart van Farao alleen maar zal verharden. Hoe meer ze te verliezen, 
machthebbers die stevig op hun tronen zitten, hoe genadelozer ze worden. De vrede en 
vrijheid die Mozes zal bepleiten zal afgedwongen moeten worden.  
Mozes gaat. Maar met lood in de schoenen. Hij zet zijn vrouw en kinderen op een ezel en 
sjokt er zelf achteraan. Alsof hij eigenlijk niet wil. Klaar om om te keren en weer terug te 
rennen naar de vergetelheid. Niet overtuigd van zijn missie. 
 
Dan grijpt God opnieuw in. Rigoureus. Wil je niet luisteren Mozes, wil het niet tot je 
doordringen, dan moet je maar voelen. Met die rare zinsnede dat God naar Mozes komt om 
hem te doden wordt zoiets bedoeld als “door elkaar rammelen”. Tot nu toe heeft de Eeuwige 
hem proberen te overreden met argumenten en trucs. Het stadium van onderhandelen lijkt 
voorbij, fysieke aanval is wat rest. 
Opnieuw is het een vrouw die dan ingrijpt. Net als de vroedvrouwen aan het begin van het 
boek, als de moeder van Mozes en zijn zus, als de dochter van Farao, is het een vrouw die 
doorpakt. 
De besnijdenis van haar eigen kind klinkt in onze oren niet bepaald liefdevol. Wie doet zijn 
eigen kind pijn? Maar als we een beetje anders proberen te kijken en te luisteren, dan 
spreekt er een diepe psychologische én theologisch betekenis in deze handeling. 
Stel je voor:  Mozes weet niet wie hij is. Egyptische prins?  Hebreeuwse slaaf? Hij weet dus 
ook niet welke strijd hij gaat voeren. Hij gaat kijken hoe het er met zijn Hebreeuwse broeders 
en zusters voor staat, maar verbindt hij zich ook met hen? Wil hij écht één van hen zijn? 
 
Het teken van de besnijdenis  wil zeggen dat de besnedene opgenomen is in het verbond 
met God en dat hij zijn nageslacht daarin zal onderwijzen. Dat betekent solidair zijn met en 
trouw zijn aan alles waar God voor staat. 
Als Hebreeuws jongetje van geboorte, heeft  Mozes dat teken van besnijdenis gekregen. 
Maar hij heeft nagelaten of is vergeten om zijn nakomelingen mee te nemen in hetzelfde 
verbond, in diezelfde sfeer van trouw en solidariteit. Hij is nu op weg naar zijn Hebreeuwse 
broeders en zusters, maar met welke intentie? Wil hij zich verbinden, wil hij in dat verbond 
stappen van God en mensen? Wil hij het ook voorleven? Of blijft hij buitenstaander, 
zogenaamd neutraal en daarmee niets? 



Sippora grijpt in. De weg naar bevrijding gaat niet zonder pijn. Volgens het gebod van de 
besnijdenis moet de “voorhuid”, in het Hebreeuws “arlah”, weggesneden worden. Arlah 
betekent overtollig, teveel, of hindernis. Het kan betekenen iets wat geestelijke, spirituele 
ontwikkeling hindert. 
Het Hebreeuwse woord voor besnijdenis Millah betekent ook woord.  Al die tijd heeft Mozes 
zich achter woorden en argumenten proberen te verschuilen om het woord van God niet te 
hoeven horen. Het beeld van de besnijdenis is de opheffing van al die argumenten die 
Mozes als hindernis opwierp om maar niet te hoeven gaan. Met het gebaar van de 
besnijdenis schept Sippora ruimte voor de woorden en de bedoelingen van God. Niet alleen 
voor Mozes, maar ook voor de komende geslachten. Niemand wordt van de bevrijding 
uitgezonderd. En ook, niemand kan weglopen voor de verantwoordelijkheid op bevrijdend te 
leven. 
En ja, dat doet pijn. Het is verliezen om te vinden 
 
We hebben net verhalen gehoord vanuit Europa’s Rafelende Randen waaruit blijkt dat de 
prijs voor vrijheid, bevrijding hoog kan zijn. Wie de oorlog meemaakte weet dat. Wie tegen 
de stroom in gaat, omwille van het recht op leven en geloven, spreken en zijn wie je bent, 
weet, soms zelfs aan den lijve- welke tegenkrachten gaan spelen. Het bijbelboek Exodus 
vertelt van die tegenkrachten, die van buiten komen en die ook in jezelf kunnen opspelen. 
Maar het is ook het boek, het grote verhaal van de hoop. Het heeft de eeuwen door mensen 
geïnspireerd in hun strijd tegen heerszuchtige koningen, slavenhouders, apartheidregimes, 
dictators. Van zwarte slaven op de suiker- en katoenplantages, tot in de gaskamers van de 
vernietigingskampen is het boek Exodus van belang geweest bij de vorming van het innerlijk 
landschap van de vrijheid. Het heeft vele generaties geleerd dat onderdrukking geen noodlot 
is en dat niets vastligt in het weefsel van de geschiedenis, maar dat er, -altijd, overal, steeds 
weer- een andere wereld mogelijk is, een andere soort samenleving, een andere manier van 
leven met elkaar. Wij kunnen hier, aan de rafelranden van Europa, tot de einden van de 
aarde een samenleving opbouwen van menselijkheid, als we kiezen voor de weg van 
Exodus, van uittocht uit de orde die mensen eronder houdt. We kunnen het blijven zingen, 
zoals de Afro Amerikanen het deden: Go down, Moses, way down to Egypt Land. Tell old 
Pharaoh: let my people go.” 
Moge het zo zijn. Kome wat komt. 

 


