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titel: Levende veerkracht 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Het lijkt een mooi verhaal, het verhaal van een jong kind in een biezen mandje, een 
kind dat wordt gered uit een dreigende situatie. Het lijkt een mooi verhaal, bijna een 
sprookje, bijna te mooi om waar te zijn.  10 
En het is ook een bijzonder verhaal, dit verhaal van Mozes, hoewel hij die naam wat 
later krijgt en niet als pasgeborene. Het is een bijzonder verhaal, een bijzonder 
geboorteverhaal van een bijzondere man. Maar het is ook een dreigend verhaal in 
een dreigende situatie.  
Een farao heeft het in zijn hoofd gehaald om alle pasgeboren Hebreeuwse jongens in 15 
de Nijl te laten gooien. Deze farao voelt zich bedreigd en handelt uit angst, dreigt dus 
met vernietiging, dreigt met de dood. En in die situatie ziet een moeder maar één 
weg voor haar kind dat inmiddels drie maanden oud is. Zij kan hem niet langer 
verborgen houden, dit mooie kind, dit kind dat tof is. Zij ziet maar één weg, hij moet 
de Nijl in, maar niet gegooid, gezet in een mand, een mand die waterdicht gemaakt 20 
is, waterdicht met pek en met teer. Zij ziet maar één weg, die ook symbolisch is. 
Want de mand heeft hetzelfde woord als het woord voor “doodskist”. En de pek en 
de teer, zij werden gebruikt bij de bouw van de voorraadsteden, zij zijn dus 
verbonden met de dwangarbeid die de Hebreeërs moeten doen. Mozes wordt gered, 
uit het water getrokken, hij houdt het leven dus, maar in die redding, in het leven, zijn 25 
elementen van dood en onderdrukking aanwezig. Een bijzonder verhaal, redding en 
dreiging dicht bij elkaar in een spanning, de spanning van het bestaan.  
Een bijzonder verhaal met ook de spanning van de dochter van de farao die tegen 
het bevel van haar vader in gaat. Zij weet echt wel dat het jongetje dat zij ziet en 
hoort huilen een Hebreeuws jongetje is, zij weet echt wel dat haar vader de farao het 30 
bevel heeft gegeven dat alle pasgeboren jongetjes de Nijl in gegooid moeten worden. 
Zij gaat tegen het bevel van haar vader in, in een spanning en met veerkracht.  
Ja, veerkracht, dat woord kwam boven toen wij als commissie deze teksten van 
vanmorgen bespraken. Veerkracht, het was niet het enige woord maar bleef wel het 
langste hangen. Veerkracht, die uiteraard te maken heeft met spanning, de spanning 35 
in het bestaan.  
Veerkracht, de dochter van de farao laat het zien. Maar ook de moeder van het kind 
dat later Mozes wordt genoemd. De moeder die als enige weg ziet dat haar kind in 
de Nijl komt, maar dan met minimale bescherming tegen de dood. De moeder die 
haar kind los laat, los moet laten. Zij laat los, en blijft er ook mee verbonden zij het op 40 
afstand. Een oudere zus blijft kijken hoe het gaat op een afstand. Helemaal los laten 
is het niet, er blijft een mate van contact als met een veer, veerkracht.  
De weg van de farao is wel een weg van loslaten, helemaal loslaten, geen enkel 
contact meer, geen enkele verbinding, een weg van vernietiging, een weg van 
moord, een weg zonder veerkracht. Tenminste, de farao toont geen veerkracht als 45 
het gaat om het leven, het leven van dat andere volk waar hij bang voor is.  
Als Jesus de bergrede uit spreekt, en dan ook de woorden die vanmorgen gelezen 
zijn, gaat het over wetten, over regels en over de houdbaarheid van de wet. En in zijn 
woorden zit spanning, ze kunnen dreigend overkomen. Denk niet dat ik gekomen 



ben om de wet of de profeten af te schaffen, het ligt eraan hoe je ze wilt lezen en met 50 
welke toon wilt voorlezen. Tijdens de voorbereiding van deze dienst had iemand er 
dit gebaar bij…. 
Jesus diept de regels, de tien woorden nog even uit. Pleeg geen moord…..als je 
iemand uitmaakt voor dwaas of voor nietsnut……weet dan wel dat je iemand als het 
ware wegzet. Of zoals nog wel eens gebeurt dat iemand wordt weggepromoveerd. 55 
Een stempel op een mens kan als het ware dodelijk zijn. Iemand classificeren met de 
beste bedoelingen kan iemand ook in een hok drukken waar hij of zij niet in past en 
niet in hoort. Enfin…..voorbeelden genoeg denk ik, het geven van stempels zit ons in 
het bloed. En sommige stempels zijn min of meer dodelijk.  
Als Jesus de regels uitdiept, dan geeft dat spanning, spanning naar de hoorder en de 60 
lezer. Wat doe ik? Wat doe ik niet? Maar het geeft ook veerkracht. Want het feit dat 
rabbi Jesus deze regels en wetten verdiept en daarmee concreet maakt, betekent 
ook dat hij gelooft dat deze regels en wetten te houden zijn. Jij, en ik, leerlingen, 
mensen van vlees en bloed, wij kunnen leven zonder te doden, zonder de weg van 
de farao, zonder dodelijke stempels uit te delen of stempels die beperken, vrijheid 65 
beknotten en noem het verder maar op. Veerkracht in het bestaan, in het bestaan 
van mensen, van alle mensen.  
En nu een vraag aan u, aan jou en aan mij. Hebben wij, heb jij de ervaring van 
veerkracht? En wanneer was dat? In welke fase van je leven, in welke fase van je 
bestaan? Hoe was dat en wanneer is die veerkracht aangeboord? Door een woord, 70 
door dreiging, door hoop? De veerkracht van het leven dus.  
Veerkracht is ook aan te geven met een beeld. En dat laten we nu zien.  
Kijk, in dit beeld is de veerkracht een middel om contact te houden, om verbinding te 
houden, verbinding met elkaar ook als je elkaar niet aan kijkt, ook als je de ruggen 
naar elkaar gedraaid hebt. De moeder van Mozes moest haar kind in zekere zin 75 
loslaten, het is niet de bedoeling dat één van jullie dit elastiek, deze veer, los laat.  
De veerkracht is een reactie, een veer, elastiek kan alleen reageren op een actie. In 
dit geval is de reactie een terugtrekkende kracht als reactie op het uitrekken, als 
reactie op een groeiende afstand, groeiend tot op een punt.  
Zolang jullie beiden vasthouden, zolang is er verbinding, verbinding door veerkracht.  80 
En zo is het ook met mensen, zo kan het ook met mensen zijn, tussen mensen. 
Veerkracht om samen mens te zijn, veerkracht om mens te zijn in het leven en niet in 
de vernietiging. En zelfs in de vernietiging van een oorlog is veerkracht aanwezig, 
aanwezig in een mens, in de mensheid. Zelfs in de vernietiging van een pandemie 
zal veerkracht aanwezig zijn. Zelfs in de rouw is veerkracht aanwezig, is contact 85 
aanwezig. Straks, verderop in deze dienst noem ik drie namen van mensen die 
overleden zijn en bij een overlijden is er loslaten, maar ook is er een vorm van 
blijvend contact al is het maar in de herinnering als de veerkracht van de herinnering. 
De mens die sterft aan het einde van het leven, zo zoals mensen sterven, die mens 
blijft wel in de herinnering. En dat wat geweest is, blijft in de herinnering. En zelfs 90 
wanneer de herinnering niet meer bij mensen is, dan is die nog wel bij God als een 
veerkracht in het bestaan.  
Veerkracht in ons bestaan, op verschillende manieren en in verschillende tijden.  
En ik geloof dat ook op die manier God zichtbaar is, in de veerkracht van het leven. 
In de uitdagende woorden van Jesus, in de verhalen van de spanning in het bestaan. 95 
Ons leven is niet altijd eenvoudig, er is geen weg over rozen zonder dorens, niemand 
ontkomt aan zorgen of problemen, niemand is ook volmaakt, maar er is altijd een 
weg, altijd een weg verder, altijd toekomst in de veerkracht die wordt aangeboord, in 
de veerkracht van onze, van jouw en mijn weg. En daar, ook daar is God aanwezig. 



Zij is erbij aan het aan kracht ontbreekt, zij is er bij als veerkracht mij verbindt met het 100 
leven, met het levende leven, zij is erbij als de toekomst voor de mensheid zich 
aandient. Zij zal er zijn, in elke wet die leven brengt en in die zin oneindig is.  
Amen. 


