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geëerd wordt, en dat mensen samenleven, wat de toekomst brengen moge. 

Het wonderlijke verhaal van het kindje in het biezen mandje en de redding van dit kind 
rL·"r.~ .....~~~ n-..r.r.f-nf-a ,,~~n. ,.1 ,.la D 1 f- f- f- • h 1,.1' Tn h f- b" ,.1 l' 

t;HJ\.l!-.:){,v I,O!U\.l\.ll '{'.IJII V'Jculu, Uv ! arao, sprec.<:1, je verLJee ulng. lil liet .1ljZOlluCr 00", ln 
verband met de doop. \Vant ~y10zes wordt toevertrou\-vd aan het water van de Nijl, voor 
Egypte een levensnoodzakelijke rivier. En dat heilige Nijhvater zal hem redden. Het water 
is in de bijbel symbool voor het leven en voor de dood. En die symboliek vinden we hier 
ook terug. ty10zes is eigenlijk ten dode opgeschreven, maar zijn leven wordt op wonderlijke 
wijze gered. 
Het water is dikwijls het symbool voor de dood. Jezus loopt over het water, \vant Gods 
liefde is sterker dan de dood. En straks bij de vlucht van het volk uit Egypte zal het water 
van de l'--~ijI wijken voor de mensen. Gods plan met onze wereld. 

Het verhaal spreekt tot de verbeelding vanwege het verdriet dat we kunnen lezen in de ogen 
van de moeder van ~y1ozes. Je kind afstaan, terwijl je dat eigenlijk niet over je hart kunt 
verkrijgen, dat is verschrikkelijk. En het doet ons denken aan moeders, die hun kind 
moeten afstaan, het doet ons vandaag de dag denken aan ouders die hun kinderen verstoten, 
om de meest belachelijke redenen, het doet ons denken aan al die bosnische vrouwen die 
een kind kregen van een verkrachter. En het verdriet in al die ogen. 

\Veet je waarom geboorteverhalen steeds \-veer verteld \-vorden? Vanwege al dat onmetelijke 
verdriet. De verhalen van een nieuw begin tillen ons uit boven het verdriet, we kunnen het 
even een beetje vergeten, en dan kunnen \-ve \-veer verder. 

Omdat er zoveel verdriet is in de wereld zendt God ons koningen. Echte koningen, met een 
warm hart voor de mensen. Koningen zoals t-y1ozes en David en Salomo en Johannes de 
Doper en Jezus en al die andere getuigen van Gods liefde. 

.r-y10zes is eigenlijk een koning van twee werelden: De weelde van Egypte en het verdriet 
van Israël. Hij is voor beiden in de \vieg gelegd: Voor de deprimerende geur van het 
slavenhuis en voor de welriekende manieren van het koningshuis. ~,1ozes krijgt die dubbele 
bestemming van God: Hij wordt in zijn leven herinnerd aan de ogen van zijn eerste 
moeder, wanneer hij de pijn ziet van mensen die vernederd worden, maar hij kijkt ook met 
de ogen van zijn tVv'eede lnoeder, en overdenkt de rijke mogelijkheden van macht. Een 
verknipte geest, die nooit zeker \-veet waar Hij bij hoort. Een verknipte geest, die Zijn 
huwelijk ziet stranden, een verknipte geest, aangeraakt door heilige Geest, zodat Hij het 
volk voorgaat. Juist Hem heeft God nodig in zijn plan voor de wereld, een mens die het 
leven kent van alle kanten, maar die toch vruchtbaar is in het rijk van God. 

\Vaarom worden geboorteverhalen verteld. Om de ander mee te laten delen in je vreügde 
om het nieuvv'e leven. Ze worden verteld als tegenvJlcht tegen het vele verdriet dat er in het 
leven is, en het verdriet dat lnensen elkaar aandoen. Geboorteverhalen worden ten diepste 
verteld omdat ze vertellen over God, die het leven geeft, die nieuvv'e kansen geeft, die een 
uitweg biedt, en die l11et je mee blijft reizen. 
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gedoopt worden in de dood. \Ve zouden het misschien liever fluisteren, omdat de ander ons 

verkeerd zou kunnen begrijpen. tv1aar dat is het grootste en diepste in ons geloof: De dood 
is eigenlijk ook een geboorte, een nieuvv begin. 

In Jezus zien we dat in levende lijve. Zijn razerl11J handjevol 
voltrokken, maar zijn herrijzenis, ZIJn nieu"'vVe geboorte is een lichtend teken van het plan 

van God Hiet de \vereld. 

En daarom worden geboorteverhalen verteld: Om te laten zÎCn dat het )even van God is, ten 
allen tijde. En om Gods plan voor het voetlicht te brengen. ~v1aar vve hebben de tijd gehad, 

dat we konden zeggen: God zal er \vel in voorzien, God moet zijn eigen plan maar 
voltrekken. l'~ee, wij worden met onze wilskracht ingeschakeld indat plan. \Xlij kunnen in 

ons leven keüzes lnaken, Oin inet God inee te werken en te vechten. 

Het is aan ons om de Farao's de wacht aan te zeggen, het is aan ons om kinderen te 
behoeden en te redden uit handen van kwaadwilligen, het is onze taak om elkaar trouw te 

"'VIII..,..,blijven, wat de toekomst brengen moge, het is onze taak net als tv10zes en al die 

anderen vorm en inhoud te geven aan het koninkrijk van God. 

En daarom worden geboorteverhalen verteld, om ons bij die les te houden. 
Geboorteverhalen zoals: In den beginne schiep God hemel en aarde. 
Geboorteverhalen zoals: Jezus die werd geboren in een stal. 

Geboorteverhalen zoal s: Op de derde dag verrezen uit de dood. 
Geboorteverhalen zoals: Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

De doop is niet, zoals de kerk lang heeft volgehouden, het entreekaartje voor de hemel, 

maar de doop is wel het zichtbare teken van Gods liefde voor de wereld. 
vandaag zichtbaar geworden in ons midden. 

Voor de doopouders betekent dit, dat ZIJ hun uiterste best zullen doen, om hun kinderen 
voor te gaan op de weg van het evangelie, langs geloof, hoop en liefde. 
Voor ons als gemeente betekent dit, dat wij ons verantvvoordelijk achten voor de nieuvv'e 

generatie, dat wij onze kinderen behoeden voor kleinering en pralerij. De gemeente is 
geroepen om het voortouw te nemen in het koninkrijk van God. En ieder die vvil mag zich 

aansluiten. 

"Vant daarom worden Immers geboorteverhalen vertelt, omdat WIJ geloven in de toekomst 
van de Heer. 
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vreugde aan het leven. Ik hoop dat deze dienst hartverwarmend mag zijn voor UvV geloof. 

Steeds weer opnleuvv vertellen vve In de kerk geboorteverhalen, omdat we In God geloven, 
die ons niet loslaat. 



En deze hele dienst, en deze preek, en deze bijzondere dag wil ik tenslotte samenvatten in 
een paar woorden van Toon Hermans. Hij zag als geen ander kans, Oln in een paar gewone 
\-voorden de hoogte en diepte van het leven te schetsen. 

Ik hoop dat in deze paar woorden ons deze dag bij zal blijven. Het zijn deze onvergetelijke 
woorden: De zon gaat wel onder, maar de zon gaat niet ult. 

Vlij danken God voor ZIJn liefde en trouwen 'vVl] gaan blij en lnoedig verder. de zon gaat 
wel onder, maar niet üit. A~v1EN 


