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Sidra Bo (Exodus 10:1 – 13:16) 
7 Sjewat 5776 / 17 januari 2016 
Exodus 13: 15 
Thema: Stellen wij nog (goede) vragen? 
 
Inleiding 
Voor de derde keer komen we in onze series leerdiensten Tora en Evangelie 
Sidra Bo tegen; die loopt van Exodus 10 vers 1 tot en met 13 vers 16. Aan de 
orde zijn daarin de 8e, 9e en 10e plaag: de sprinkhanen over Egypte, de 
duisternis over Egypte, en tenslotte de nacht waarin de doodsengel van 
Godswege door het land gaat om iedere eerstgeborene te doden, zowel van 
mens als dier. In die nacht zal Israel worden bevrijd en het volk krijgt het 
voorschrift om dit altijd te gedenken door de viering van het Pesachfeest 
waarvan Mozes de rituelen vaststelt. De Sidra eindigt met de zogenaamde 
lossing van de eerstgeborenen. 
 
Vanmiddag richt ik me met u op de laatste verzen van deze Sidra. Daarnaast 
lezen we een paar verzen uit de Haftara bij deze Sidra. Dat hebben we nog niet 
eerder gedaan. Maar bij elke Sidra klinkt in de synagoge ook Haftara: een 
profetenlezing. En elke Sidra heeft zijn eigen vaste profetenlezing. Voor Sidra Bo 
is dat Jeremia 46. Daar klinkt een profetenwoord over Egypte en de farao, een 
woord dat meest oordeel aankondigt. 
 
Deze lezingen met elkaar brengen ons aan het denken over de verhouding van 
Israel en Egypte. Wat moeten we denken over de zware oordelen die over 
Egypte gaan? Is dát nu een manier om Israel te bevrijden? Kan het iets minder? 
En wat betekent het eigenlijk voor Israel om op zo’n manier bevrijd te worden? 
Dat gaat je toch niet in de koude kleren zitten? 
Welke rol speelt God hierin? Hoe gaat hij om met zijn volk? En hoe gaat Hij om 
met Egypte? En hoe gaat Hij dan om met ons? 
 
Onze aanvangstekst is Exodus 13: 15 uit de Naardense Bijbel. Het gaat in dit 
gedeelte over de zogenaamde – zo letterlijk uit het Hebreeuws vertaalde – 
‘moederschootsplijter’, dwz degene die als eerste de moederschoot opent om 
geboren te worden. 
 
en het is geweest  
dat Farao hardnekkig weigerde  
om ons heen te zenden,  
en dat de Ene ómbracht elke eersteling op het land van Egypte,  
van menseneersteling tot diereneersteling;  
zodoende offer ik aan de Ene  
elke moederschootsplijter van de mannetjes,  
en elke eersteling van mijn zonen los ik in. 
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Ik wil beginnen met een paar prachtige zinnen uit een roman van David 
Grossman. Het gaat om de pogingen van Gods kant om in onze wereld zijn 
daden te stellen, zijn aanwezigheid bekend te maken. Maar wat kun je vanuit 
een meerdimensionale werkelijkheid nu helemaal kwijt in de driedimensionale 
werkelijkheid waarin mensen leven? Wat kun je kwijt van heilige spirituele 
waarheden in het platte bestaan dat deze wereld vaak is? 
Hier het citaat: 
Want er zijn dingen die nooit helemáál, tot aan het einde toe, kunnen gebeuren. 
Ze zijn te geweldig om in de wereld plaats te vinden. Ze probéren alleen te 
gebeuren, ze probéren de grond van onze werkelijkheid, of die ze dragen kan. 
En meteen trekken ze zich weer terug, bang hun eigen volmaaktheid te verliezen 
in een aangetaste verwerkelijking. 
En daarna leven in onze levens die blanke plekken voort, die geurige tekens, die 
verloren zilveren sporen van barrevoetse engelen, verstrooid tussen de 
reuzenschreden die gaan over onze dagen en nachten. 
(Ajeenèrech ‘ahava’, roman, Jeruzalem 1986; in Nederland verschenen onder de 
titel: ‘Zie: liefde’) 
Je zou, wat Grossman hier zo prachtig omschrijft, ‘sporen van de Messias’ in ons 
bestaan kunnen noemen. Of ‘signalen van het Koninkrijk der hemelen’. En hier 
en daar worden die sporen gezien, worden die signalen opgevangen. Er zijn 
mensen die bij bepaalde dingen, gebeurtenissen, ervaringen, als het ware even 
opkijken omdat ze een hunch krijgen van een andere en grotere werkelijkheid 
die de onze probeert te doordringen. Een soort aanwezigheid van een 
messiaanse wereld, een Stem die ons probeert te bereiken, iets schitterends 
waar wij de hand niet op kunnen leggen omdat het zich dan al weer heeft 
teruggetrokken. 
Mensen als Kornelis Heiko Miskotte, groot theoloog in de vorige eeuw, proberen 
net als Grossman iets te zeggen over die grote werkelijkheid, net buiten de onze. 
Waarom, zo schrijft Miskotte, stellen mensen toch atijd weer de diepste vragen 
naar oorsprong, zin en doel? En hij zegt: wij stellen vragen omdat het antwoord 
om ons heen hangt. 
En er is misschien wel geen grotere en schonere taak voor een ouder dan om je 
kinderen te helpen en te leren vooral zúlke vragen te blijven te stellen. Om door 
te vragen deze werkelijkheid open te houden voor die Werkelijkheid aan andere 
zijde. Om door te vragen gevoelig te blijven voor de blanke plekken, de geurige 
tekens, de zilveren sporen, de stem die ons roept, het antwoord dat om ons 
heen hangt. 
 
In 1988 verscheen op de Nederlandse markt het boek van Elie Wiesel ‘Tekenen 
van uittocht’. En hij heeft het daarin ook over de Sederavond, de Pesachmaaltijd, 
die in onze Sidra Bo van vanmiddag beschreven en ingesteld wordt. En Wiesel 
zegt: waar is die sederavond voor? Die is er om onze kinderen te leren, aan te 
sporen, vragen te stellen. Kan niet schelen welke vraag; als ze maar vragen 
stellen. Want uiteindelijk hangen toch alle vragen met elkaar samen. Zo lang je 
maar door blijft vragen kom je ook weer bij de diepste vragen waarvan het 
antwoord om ons heen hangt. 
De ergste vloek is misschien wel, zegt Elie Wiesel, als we geen vragen stellen. En 
onze grootste zorg moet zijn: hoe te handelen om het vragen niet te vergeten? 
Om ook de grote vragen niet te vergeten! Want dan gaapt de vergetelheid, dan 
raken we onze gevoeligheid kwijt voor die hogere dimensies die met hun 
wijsheid ons hart proberen te bereiken. Wij moeten vooral vragend door het 
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leven gaan. Waarom, waarom, waarom? En die vragen moeten luid en duidelijk 
gesteld worden, ten aanhore van iedereen.  
Mijnheer de bedrijfsleider, de president: wat is de ziel van uw bedrijf; wat is de 
achterliggende ethiek en hoe zit het met de bezieling van uw werkenmers cq 
burgers? 
Papa, waarom komen al die vluchtelingen hier naartoe?  
Mama, waarom kiezen mensen voor geweld? Waar komt alle haat in de wereld 
vandaan? En hoe moet je reageren op die haat? Waarom zijn mensen zo 
onverschillig voor het lijden en de angst van anderen en komen ze niet in actie? 
Waarom, waarom, waarom. Vragen staat vrij, vragen moet. Zodat mensen 
moeten gaan nadenken over hun antwoorden en hun leven, en nadenken over 
het grote Antwoord dat in deze wereld een weg zoekt, een plaats om te landen. 
 
Aan twee legenden herinnert Elie Wiesel ons, antwoorden die hij zelf ooit kreeg 
op zijn vragen op de sederavond. 
De ene legende: Volgens de midrasj zou Job één van de raadgevers van de Farao 
zijn geweest. En toen Farao zich afvroeg of hij het Joodse volk al dan niet moest 
laten gaan, zou Job gezwegen hebben. Volgens de midrasj heeft deze neutraliteit 
hem later zijn lijden berokkent. Want een neutrale houding is in zo’n situatie een 
misdaad. Als leven en dood, of zelfs maar het geluk van een gemeenschap van 
mensen op het spel staan, heeft niemand het recht afzijdig te blijven. Want als je 
kiest voor neutraliteit, voor niet reageren, geen vragen stellen, dan help je en 
sterk je de verdrukker tegenover zijn slachtoffer. 
De andere legende. Die speelt zich af bij de doortocht door de Rode Zee. 
Wanneer het volk Israel op het laatste moment wordt gered, en de vervolgers 
verdrinken, beginnen de engelen in de hemel te zingen. Maar dan onderbreekt 
God ze met een vraag. ‘Hoe kunnen jullie Mij verheerlijken met zang, terwijl mijn 
schepselen verdrinken?’ En die vraag is dus tegelijk retorisch en een vermaan, 
want het kan toch niet dat je er plezier in hebt als Gods vijanden vergaan? Je 
kunt toch geen vreugde vinden in vernietiging? 
Hoe actueel zijn deze beide legenden niet in onze wereld. Hoeveel kwaad kan in 
deze wereld niet plaatsvinden omdat een meerderheid zijn mond houdt, geen 
luide vragen stelt? Hoe onverschillig en afzijdig blijven velen niet, zo lang hun 
eigen leven maar lekker vredig doorgaat? 
De legenden die op de sederavond klinken hebben het volk Israel volgens Elie 
Wiesel diepgaand beïnvloed. Hij schrijft: ‘ik heb Israel in de oorlog meegemaakt 
en ik kan ervan getuigen: er bestond geen haat tegenover de vijandelijke 
soldaten. Er was wel de vastbesloten wil om te winnen. Maar haat was er niet, 
zelfs niet toen het erom ging te vechten om te overleven’. Er zit geen plezier in 
vernietiging. Geweld is uiterst pijnlijk voor degene die het ondergaat, en het 
ondergraaft ook zo maar je eigen humaniteit. Ook de tegenstander is een 
schepsel van God. Ook de Palestijn. Ook de Egyptenaar. En vergeet dat nooit, 
neem dat mee in je leven. Waarmee jij het leven van de tegenstander tekent, 
teken je ook jezelf. 
Zulke gedachten, ideeën, als van Wiesel zijn zilveren sporen, geurige tekens. Met 
zulke vragen en antwoorden komt iets bij ons binnen van hoe er naar ons en de 
wereld gekeken wordt vanuit hogere Werkelijkheid. 
 
Op het moment dat iets van deze hogere spiritualiteit tot ons doordringt, leren 
we anders kijken, vallen ons ook plotseling andere dingen op. Neem dat laatste 
stuk van Sidra Bo dat we hebben gelezen. Waarom heb ik niet eerder gezien wat 
daar toch echt staat? En uit wat voor Werkelijkheid komt dit? Want wat hier staat 
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is toch eigenlijk voor een wereld als de onze een ongerijmdheid waar je niet bij 
kunt? 
Denkt u nu echt dat er vandaag de dag nog één Egyptenaar is die lijdt aan het 
feit dat 3500 jaar geleden de eerstgeborenen in Egypte werden gedood? Is er 
één Egyptenaar die daar nog over nadenkt of kan zeggen dat dit invloed heeft op 
zijn leven vandaag de dag? 
Maar kijk nu naar het volk Israel. Heeft God plezier beleefd aan het doden van de 
eerstgeborenen van Egypte? De vraag stellen is hem beantwoorden. Integendeel 
dus. Wat heet!  
En daarom, tot op de dag van vandaag, 3500 jaar later, moeten de 
eerstgeborenen in Israel nog steeds worden ‘gelost’, vrijgekocht bij een rabbi, 
omdat toen – zo lang geleden – hun eerstgeborenen werden gespaard terwijl de 
Egyptische omkwamen. Geen enkel teken van vreugde dus om de vijand. Wel 
vreugde om de bevrijding die kwam, maar niet over wat die bevrijding kostte. 
Vanaf nu, zo stelt Gid in Sidra Bo, zullen júllie je leven lang, tot het eind der 
tijden, elke moederschootsplijter, elke eerstgeborene, naar Mij ‘doen 
oversteken’; doden dus in feite; ze zijn van Mij en mijn wereld. Wat in Egypte 
één gebeurtenis was in de zee van de tijd, dat draagt het Joodse volk nog altijd 
met zich mee: het verlies van iedere eerstgeborene aan God. Wat de vijand al 
lang vergeten is, dat wordt in Israel al vragend elke sederavond levend 
gehouden. Wat geen Egyptenaar nog beïnvloedt, beïnvloedt het Joodse leven nog 
elke dag. 
Wij, met de verontwaardiging van onze wereld, klagen zo gemakkelijk God aan 
voor het geweld dat Hij hanteert. En het is zo hypocriet. Want echt 
verontwaardigd zijn we niet eens; het is alleen maar een manier om ons van dit 
verhaal af te maken en verder geen vragen meer te stellen. En bij het geweld 
dat we zelf op deze aarde ontketenen is zelfs de verontwaardiging verdwenen en 
stellen we geen enkele vraag meer; want, ja, de mens is nu eenmaal zo. 
Maar dit is Sidra Bo. Dit is wat er staat als een blanke plek, een zilveren spoor, 
een stem die ons roept. 
‘Het zal een teken zijn op je hand en een band tussen je ogen, want met sterkte 
van hand heeft de Ene ons uitgeleid uit Egypte!’ Nooit zullen jullie vergeten! Niet 
jullie bevrijding, én niet wat die bevrijding gekost heeft: God die zich moest 
keren tegen zijn eigen schepsel; ook al heeft Hij daar als Schepper alle recht toe; 
maar het doet zeer. En Hij vergeet het niet. Hij houdt ook van de Egyptenaar. 
 
Dat valt ook op in de Haftara, de profetie van Jeremia. Maar bij Jesaja vind je 
hetzelfde. Het speelt zich af in andere tijden. Het is dan omstreeks de 6e eeuw 
voor Christus. In die profetieën zijn de waarschuwingen aan Israel niet van de 
lucht. Israel heeft altijd gelegen tussen twee grootmachten: Assyrië in het 
Noorden en Egypte in het Zuiden; eigenlijk een kansloze plek om een 
volksbestaan op te bouwen. Wie bouwt er nu een huis op de snelweg? Wie kiest 
nu een klein land precies tussen twee reuzen die via dat land elkaar voortdurend 
opzoeken met hun legermachten? Bezoek Megiddo maar eens, dat fort dat in de 
loop van 7000 tot 500 voor Christus 25 keer werd opgebouwd om ‘de snelweg’ te 
bewaken en 26 keer door een vijand werd verwoest. 
Goed, Israel leeft daar nu eenmaal. En Israels koningen zijn voortdurend aan het 
schipperen bij wat nu politiek het meest handig is: te schurken tegen de macht 
van Assyrië aan of juist de macht van Egypte te omhelzen voor eigen veiligheid. 
Jeremia leeft in zo’n periode dat Israel zijn heil denkt te moeten zoeken bij 
Egypte. Maar God houdt niet op Israel te vragen alleen bij Hem zijn heil te 
zoeken. Assyrië en Egypte zijn niet opgewassen tegen zijn macht. Dat weet het 
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volk toch al sinds de uittocht? En in Jeremia klinken de oordelen over Egypte, en 
hoe dat land – waarop de koning van Israel hoopt – vernietigend verslagen zal 
worden door de machten uit het Noorden. De slag bij Karkemish in 605 v. Chr., 
die zal misschien bij een trotse Egyptenaar vandaag de dag nog steken. 
Maar midden in het oordeel hoor je ook: na dat alles zullen zij wonen als 
vanouds. De vernietiging van de vijand is niet totaal. Er is toekomst. Jesaja ziet 
een toekomst met een heerbaan van vrede tussen Assur, Israel en Egypte. En er 
is ook die tekst uit Deuteronomium 23:8 – Egyptenaren zul je respectvol 
behandelen, want u hebt als vreemdeling in hun land gewoond. En wat hun 
nageslacht betreft: vanaf de derde generatie zullen de Egyptische kinderen 
worden toegelaten tot de dienst aan JHWH! 
God houdt ook van de Egyptenaar. Vergeet dat nooit. 
 
En dan ben ik – het kan niet anders voor mij als christen – ook even bij die 
speciale sederavond in Jeruzalem waar vragen werden gesteld en legendes 
verkondigd: de sederavond van Jezus en zijn discipelen. En misschien werd die 
oude legende al verteld, dat God geen vreugde beleeft aan het wegnemen van 
het leven van de vijand. Dat een eerstgeborene in Egypte Hem in principe even 
dierbaar is als een eerstgeborene in Israel. Dat de één ook niet beter is dan de 
ander. 
En op die sederavond klonk ook het woord dat toen al 1500 jaar werd levend 
gehouden, wat geen Egyptenaar beïnvloedde, maar het Joodse volk elke dag: de 
blanke plek, het zilveren spoor, de stem die roept. 
‘Het zal een teken zijn op je hand en een band tussen je ogen, want met sterkte 
van hand heeft de Ene ons uitgeleid uit Egypte!’  
Nooit zullen jullie vergeten! Niet jullie bevrijding, én niet wat die bevrijding 
gekost heeft: God die zich moest keren tegen zijn eigen schepsel. Draag het 
verdriet om die Egyptische eerstgeborenen altijd met je mee. In de lossing van 
jullie eigen eerstgeborenen zal het jullie leven eeuwig tekenen. 
En dan de diepe en onvergetelijke indruk waarmee Jezus’ discipelen sinds die 
sederavond hebben geleefd, dat Jezus aangaf: net zoals de eerstgeborenen van 
Egypte stierven zal ook deze eerstgeborene van Israel nu sterven; Hij wordt niet 
‘gelost’. En daarmee verbond Jezus zich dus zowel met de lammeren van Israel 
waardoor de eerstgeborenen van Israel werden gespaard, als met de Egyptische 
eerstgeboren dieren en mensen die aan de doodsengel bezweken. Jezus 
vereenzelvigt zich zowel met de ellende van zijn eigen volk dat zucht onder de 
machten dezer wereld als met de ellende van de Egyptenaar, de Griek, de goj, 
die de macht van hun eigen donker maar niet te boven kunnen komen door elke 
Jood eindelijk in vrede te laten gaan en in vrede te ontmoeten. In zijn sterven 
heeft Jezus zich fundamenteel verbonden met zowel Jood als Griek, zodat Paulus 
in 1 Kor. 5 tegen zowel Jood als heiden kan zeggen: ons Pascha is geslacht. 
 
En zo klinkt ook tot ons: 
Nooit zullen jullie vergeten! Niet jullie bevrijding, én niet wat die bevrijding 
gekost heeft. God die zelfs zijn eigen eerstgeborene niet heeft gespaard, om ons 
maar voor altijd aan zich te binden en aan elkaar te verbinden. Draag het 
verdriet om en het lijden van die Eerstgeborene altijd met je mee. Laat dat de 
blanke plek, het geurige teken, het zilveren spoor in je leven zijn; het antwoord 
dat om je heen hangt bij alle vragen die je stelt. 
Meer dan ooit zijn wij om zijnentwil verplicht om luid en duidelijk in de deze 
wereld onze vragen te blijven stellen! Bij alle geweld, alle vijandschap, alle 
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onverschilligheid en alle haat; bij alle technische, ontzielde benadering van 
mensen.  
Want ieder ander is een mens als jij. En tot de laatste dag zijn wij geroepen de 
last en de moeite van de ander met ons mee te dragen, ook al zou hij of zij zelf 
die last of moeite niet eens meer voelen. Maar wij vergeten niets uit het 
verleden, gedenken het voor het aangezicht van God, en leven naar zijn 
toekomst toe. De toekomst: de messiaanse vrede waarvan wij hopelijk zelf 
inmiddels een zilveren spoor zijn, een poging van God om via ons iets van zijn 
heil en zijn denken en zijn doen op aarde gestalte te geven. De toekomst zál 
vrede zijn. Want JHWH onze God is sterker dan alle machten; geloven wij mét 
Israel. 
 
 
 


