
Lezing: Exodus 4: 18-31 
 
18Mozes 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. 19De HEER zei Mozes nog in Midjan dat hij veilig naar Egypte kon 
terugkeren, aangezien iedereen die hem naar het leven had gestaan gestorven was. 20Mozes 
zette zijn vrouw en kinderen op een ezel en ging op weg, terug naar Egypte. De staf van God 
hield hij in zijn hand. 21Toen 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. 22En dan moet jij tegen de 
farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. 23Ik heb je 
bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat heb je geweigerd. Daarom zal 
ik je eerstgeboren zoon doden.”’ 
24Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachtten, kwam de HEER op hem af en 
probeerde hem te doden. 25Sippora 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. 
27De 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 28en Mozes vertelde Aäron 
wat de HEER hem had opgedragen: wat hij moest zeggen en welke wonderen hij moest 
doen. 29Toen gingen Mozes en Aäron samen naar Egypte en daar riepen ze de oudsten van 
Israël bij elkaar. 30Aäron herhaalde woord voor woord wat de HEER tegen Mozes gezegd 
had, en liet het volk de wonderen zien. 31De Israëlieten werden hierdoor overtuigd; toen ze 
hoorden dat de HEER oog had gekregen voor hun ellende, knielden ze en bogen ze zich diep 
neer. 
 
 
Schriftlezing: Mattheus 17: 1-9 
 
71Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge 
berg op, waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht 
straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3Plotseling verschenen aan hen 
Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4Petrus 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.’ 5Hij 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!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze 
zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: 
‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was 
alleen. 
 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 



 
 
 
Als ik vanmorgen zou beginnen met u persoonlijk te vragen te vragen naar uw Godsbeeld, 
kreeg ik driehonderd verschillende antwoorden.  
 

 
Voor de ouderen is God misschien nog steeds God de Vader, de oude wijze man met de 
lange baard. Vader van alle kinderen op aarde.  
 

 
Voor de moderne geëmancipeerde vrouw verandert God langzaam in een moeder. Hier een 
beeld van moeder Maria met het kind Jezus, maar het gevoel dat Maria oproept kan ook op 



Gods toepasbaar zijn. De cultuur is volgens de vrouw al zo lang gedomineerd door mannen. 
Ook in het Godsbeeld mag er ruimte komen voor het moederschap. 
 

 
Voor de klimaatactivisten is God de ‘groene God’ die zijn schepping ternauwernood probeert 
te redden, zodat de aarde niet wordt als een vallende ster in het heelal. 
 

 
Voor veel mensen is God de vriend die met je meeloopt aan het strand. En die je draagt als 
je niet meer kunt….u kent vast dat gedicht wel ‘Voetstappen in het zand’.  
 

 
Voor nog weer anderen is God de terecht-wijzer met heel veel regels. God wijst ons op onze 
plaats.  
 



 
God als superman die alles voor je oplost. Dat komt ook voor. Hij is er altijd en leid je overal 
waar je gaat. Jezus geeft gezicht aan deze superman, die voortdurend om ons heen vliegt en 
ons behoedt voor alle kwaad.  
 

 
Voor de rekenaars is God misschien een wiskundesom. God moet na te rekenen zijn. Anders 
bestaat de Eeuwige niet. Is het daarom dat zoveel mensen het geloof vaarwel zeggen. God is 
uiteindelijk geen som en geen gemene deler.  
 
Als we God vragen hoe God zichzelf ziet, dan is er maar één antwoord mogelijk. Dat is het 
antwoord dat Mozes krijgt bij de brandende doornstruik In Exodus 3. Mozes zegt tegen God 
als hij naar Egypte wordt gestuurd: ‘….en als ze (dat zijn de Hebreeën in Egypte)vragen: “Wat 
is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben 
die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe 
gestuurd.”’ Onderweg naar Pasen is God de Naam. De Naam JaHWeH die betekent: Ik zal er 
zijn. Die in de Nieuwe Bijbelvertaling wordt neergezet als HEER. Kenmerkend van die Naam 
is dat deze God met deze Naam er wil zijn met mensen. Als Mozes gevraagd wordt door deze 
Naam, dan stribbelt hij nog tegen. Ik kan niet, ik wil niet, het gaat niet lukken, en ik kan niet 
spreken. Mozes antwoordt niet zoals Samuel in de nacht met ‘Hier ben ik Heer’. Of zoals 
Jezus zal zeggen in het Johannesevangelie: Ik ben het brood, ik ben het licht, ik ben de goede 
herder, ik ben de opstanding en het leven….. Nee, Mozes stribbelt nog tegen: Ik ben het niet 
die u moet hebben.  
 
Dan is het de Naam – Ik zal er zijn- die boos wordt. Je broer Aaron zal bij je zijn en zal je stem 
zijn. De Naam wil het hoe dan ook met mensen doen. Ook met tegenstribbelende mensen, 
omdat het gaat om mensen die samen zijn en elkaars gaven delen. Mozes niet zonder zijn 
broer en zus Aaron en Mirjam. De Naam wil geschiedenis maken met mensen. IK zal daarbij 
zijn is Zijn Naam.  
 



Toch is er dan opeens een zin die als een donkere mokerslag dit beeld van God aan 
gruzelementen lijkt te slaan. Vanuit het niets verschijnt opeens de zin:  
 
24Onderweg, toen Mozes en de zijnen (dat zijn Sippora en Gersom zijn zoon)  ergens 
overnachtten, kwam de HEER op hem af en probeerde hem te doden.  
 
De Naam. De God van mensen zoekt Mozes opeens om hem te doden. Als een 
sluipmoordenaar in de nacht komt hij vanuit het niets. Een zachtmoedige God die opeens 
zijn opgekropte woede laat zien. Opeens komt daar een frustratie die niet meer te houden 
is. Was het geduld met Mozes en zijn onwil een gespeeld spel.  
De Naam kent een andere kant. Blijkbaar? 
 
Maar misschien moeten we eerst Mozes goed neerzetten? 
In Midjan lijkt hij zijn geluk gevonden te hebben. Mozes zijn naam is de ‘uit het water 
getrokkene’, maar ze spreken over hem in Midjan als ‘de Egyptenaar’. Als hij namelijk uit 
Egypte vlucht naar Midjan ontzet hij de zeven dochters van de priester van Midjan bij een 
waterput waar zij verdrongen werden door voorbijkomende herders. Dat was Mozes zijn 
derde daad. Eerst de moord op de Egyptenaar, dan het scheidsrechterschap tussen de 
Hebreeërs, en vervolgens na zijn vlucht het ontzetten van de dochters. Het was een 
mengeling tussen goed en kwaad. Als Jethro vraagt waar de man is die hen gered heeft, dan 
verhalen ze ook over ‘ een Egyptenaar’. De joodse midrash geeft daar de olijke verklaring bij 
dat Mozes die aanduiding wel prima vindt, omdat het eigenlijk de gedode Egyptenaar is die 
hen gered heeft. Anders was hij immers nooit uit Egypte gevlucht.  
Zo zit Mozes nog aan zijn geschiedenis vast. 
Is hij een geschikte kandidaat voor de jongste dochter Zippora? 
Ja. Zo besluit Jethro na de maaltijd. Jetro gaf zijn dochter Zippora aan Mozes. De vader gaf ‘ 
het meisje’ na een verbroederende maaltijd. 
Haar naam is Zippora, dat betekent ‘vrouwelijk vogeltje’. 
Ach, wat leuk. Het vogeltje fluit een vrolijk lied. En om het beeld compleet te maken. Zij 
baarde een zoon en hij noemde hem Gersom. 
Vrouw en kind worden toegevoegd. Het geluk lijkt Mozes toe te lachen. Hij zegt tegen zijn 
schoonvader Jetro dat hij naar Egypte zou willen om te zien of zijn volk nog in leven is.  ‘Ga in 
vrede,’ antwoordde Jetro. 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. Wel zal 
hij een harde farao tegenkomen, maar de Naam belooft -  - ik zal er zijn-.  Dan opeens die 
onderbreking:  
 
24Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachtten, kwam de HEER op hem af en 
probeerde hem te doden.  
 
Het is niet Mozes zelf die gedood moet worden. Het is Mozes ‘de Egyptenaar’ zoals Retuël de 
zus van Zippora  hem noemde die gedood moet worden. Of preciezer’ het Egyptische’ in 
hem moet gedood worden. Voordat Aaron hem vindt zoekt God Mozes om ‘De Egyptenaar’ 
in hem  te doden. De naam van zijn zoon Gersom zegt het al: vreemdeling. Mozes moet 
sterven om op te staan om met de apostel Paulus te spreken. De vreemdeling in hem moet 
sterven om weer thuis te geraken bij het volk.  Zippora helpt daarbij als vrouw van buiten. 
 Nog eens die moeilijke woorden:  



 
En het geschiedde op de weg, in het nachtverblijf dat de Eeuwige op hem stiet en zocht hem 
te doden. 
Zippora nam een vuursteen 
En sneed de voorhuid van haar zoon weg, 
Smeerde over zijn voeten en zei: 
Zo ben jij bruidegom-in-bloed voor mij. 
 
Zippora besneed Gersom. Dat wil zeggen: zij sneed de voorhuid van het mannelijk 
geslachtsdeel af en smeerde het bloed daarvan over de voeten van Mozes. Als Zippora 
snijdt, dan is dat een abnormale daad. Het was aan mannen voorbehouden en ze is ook nog 
een vrouw van buiten. Zij wordt echter middelaar. Het besnijden van het mannelijk 
geslachtsdeel kun je zien als een daad van hygiëne omdat de voorhuid verdwijnt , maar was 
in het oude Oosten ook een teken van het beknotten van de macht van de man. Het 
besnijden van de macht van de mens. Het mannelijk geslachtsdeel als teken van 
vruchtbaarheid en kracht krijgt een inkeping. Er is een grens aan de menselijke drift om te 
groeien. Filistijnen worden de onbesnedenen genoemd, omdat ze machtiger willen zijn dan 
God zelf. De kleine herdersjongen David staat als besnedene tegenover Goliath de 
onbesnedene. De apostel Paulus zegt dat volgelingen van Jezus niet meer besneden hoeven 
te worden, maar wel de besnijdenis van het hart kennen. Ook wij kennen dus het teken van 
de insnijding. De doop is niet, zoals in het oude doopformulier staat, in plaats van de 
besnijdenis gekomen.  
 
Zippora, de Midjanistische, vrouw van buiten snijdt Gersom, de zoon van Mozes en haar. Zijn 
naam betekent vreemdeling. Om namens de God van Israël de juiste plaats aan de mens te 
geven. Deze besnijdenis wil zeggen. Laten we een verbond sluiten. Laten we samenwerken. 
God en mens. Niet boven elkaar uitgroeien in concurrentie. Het bloed van de voorhuid 
smeert ze over de voeten van Mozes. Het zijn dezelfde Hebreeuwse woorden die gebruikt 
worden bij het bloed dat aan de deurposten van de Hebreeërs wordt gesmeerd in de 
Paasnacht. De zoon Gersom is door de besnijdenis geen vreemdeling meer en Mozes is door 
zijn bloed aan zijn deurpost, zijn voeten, geen Egyptenaar meer. De doodsengel gaat ook aan 
zijn deur voorbij in deze nacht.  
 
De Heer wilde hem zelf niet doden, maar ‘de Egyptische moordenaar’ en de onwil in Hem. 
Maar na het bloed aan zijn voeten aan de deurpost van zijn leven, kan Zippora hem in de 
nacht toespreken: ‘Zo ben jij bruidegom-in-bloed voor mij’. Nu zijn we pas echt in verbond 
met elkaar, omdat we een verband hebben met de Naam ‘Ik zal er zijn’. Mozes beleeft hier 
zijn eerste Paasnacht. Het Hebreeuwse woord Pesach betekent namelijk springen. Aan de 
deur voorbij springen. Ook in deze nacht springt de dood aan ‘de deur’ van Mozes voorbij 
door het bloed aan zijn voeten. De Heer liet hem verder met rust. Er zal nog een Paasnacht 
komen, maar dan met het volk. Het is de nacht waarin zijn mogen gaan en leven.  
 
Mozes beleeft hier een klein Paasfeest, voordat hij het Paasfeest van het volk aan kan. Dan 
kan Mozes Aaron ontmoeten op of bij de berg als een gezochte Egyptenaar om gedood te 
worden en die nu mag leven als een Paasgelovige. Als een gezonden Mozes.  
Daarom ontmoet Jezus Mozes op de berg als een witte gestalte. Jezus kan alleen de 
lijdensweg ingaan met de broeder Mozes in het licht. Als bemoediging. 



 
Het is Mozes zijn Paasnacht. Zijn strijd met de doodsengel. Het is dezelfde nacht die Jakob 
heeft meegemaakt bij de rivier de Jabbok voordat hij Israël wordt genoemd. Het is je oude 
leven (Egyptenaar zijn en geen zin hebben in deze roeping) achter je laten en opnieuw 
beginnen. Het is sterven om op te staan. Het is de toegang tot de laatste veertig jaar voor 
Mozes. Het is gedoopt worden in de Naam. Het is het begin van zijn veertigdagentijd.  
 
Wat moeten we aan met zo’n weerbarstig stukje Bijbel in ons leven? 
Het is denk ik de diepte van ons leven die God zoekt. Als God zegt: dit is mijn Naam -Ik zal er 
zijn-, dan wil hij ook daar zijn. In een leven vol onwil en misstappen. Dat is ook hoe Jezus de 
Naam van God invult. Hij is juist op die plekken in ons bestaan. Tot in de dood toe. De 
doodsengel landt op Zijn leven. Hij is het Paaslam zegt de evangelist Johannes zelfs over 
Hem. Zijn bloed op de deurposten van ons bestaan. In Zijn Naam mogen we geloven, leven 
en sterven.  
 
We zijn begonnen met ons beeld van God. Vader, moeder, vriend, groen God, ……. 
 
Zoals Jezus de Naam invult is hij als mens het ware beeld van God.  
 
Huub Oosterhuis dichtte zo mooi over Hem:  
 
Uit uw hemel zonder grenzen  
komt Gij tastend aan het licht  
met een naam en een gezicht  
even weerloos als wij mensen.  
 
Als een kind zijt Gij gekomen  
als een schaduw die verblindt  
onnaspeurbaar als de wind  
die voorbijgaat in de bomen.  
 
Als een vuur zijt Gij verschenen  
als een ster gaat Gij ons voor  
in den vreemde wijst uw spoor  
in de dood zijt Gij verdwenen.  
 
Als een bron zijt Gij begraven  
als een mens in de woestijn.  
Zal er ooit een ander zijn  
ooit nog vrede hier op aarde?  
 
Als een woord zijt Gij gegeven  
als een nacht van hoop en vrees  
als een pijn die ons geneest  
als een nieuw begin van leven.  
 
AMEN. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


