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Titel: puzzels in het bestaan 
 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus 
Van tijd tot tijd vind ik het leuk om puzzels te maken. Onder andere 
kruiswoordpuzzels en cryptogrammen. Maar dan moeten ze wel lukken, ik moet ze 10 
wel op kunnen lossen. Als het mij niet lukt om ze op te lossen geeft dat een gevoel 
van irritatie. Ik weet dat dat helemaal niet nodig is, maar zo werkt het nu eenmaal.  
En er zijn heel wat puzzels in het bestaan en niet alleen voor mij. Er zijn heel wat 
puzzels die ik graag zou willen oplossen maar wat me niet lukt. Ik kan bijvoorbeeld 
geen einde maken aan de oorlog in Syrie, wat toch een hele puzzel is. En als een 15 
ander het zou kunnen, ik zou daar dan wel heel blij om zijn. Ik kan geen verklaring 
vinden voor het feit dat mensen het elkaar soms zo moeilijk maken. En het puzzelt 
me als ik hoor dat er onvrede is in bijvoorbeeld families. Laatst hoorde ik dat een 
zanggroep na vele jaren uit elkaar is gevallen omdat er onvrede is tussen een paar 
leden van die zanggroep. En dat puzzelt me dan, ik denk dat ook….zou er een 20 
manier zijn om het weer goed te krijgen. Is er een manier om mensen die van elkaar 
vervreemd zijn en geen contact meer willen om die mensen op de één of andere 
manier bij elkaar te krijgen, zodat ze elkaar in ieder geval gaan begrijpen. En ik weet 
dat er zomaar conflicten kunnen ontstaan. Tussen buren, tussen landen, tussen 
kerken ook, de geschiedenis staat er bol van. Conflicten en soms een puzzel hoe ze 25 
zijn ontstaan en veel meer een puzzel om te verzoenen.  
En natuurlijk zijn er veel meer puzzels, in deze tijd is het onder andere een puzzel 
om een medicijn of een vaccin te vinden tegen het corona-virus. Het virus dat 
wereldwijd een aantal mensen besmet en ook een tijdje onze media. En natuurlijk is 
het prachtig als er een medicijn gevonden wordt, het is niet een puzzel die ik zelf op 30 
kan lossen, als anderen het kunnen zal ik er blij om zijn.  
Puzzels in het bestaan. De teksten die vanmorgen gelezen zijn, bevatten ook 
puzzels. En ik heb ze niet allemaal kunnen oplossen. Vooral in de lezing uit Exodus 
zitten puzzels. Mozes gaat terug naar Egypte met een opdracht. Hij mag/moet het 
volk Israël bevrijden uit het land van onderdrukking zoals Egypte voor hen in die tijd 35 
is. Dat is op zich geen puzzel, ja voor Mozes misschien wel maar voor mij als lezer of 
hoorder niet. Maar als er staat dat God er voor zal zorgen dat de farao hardnekkig 
zal weigeren het volk te laten gaan, dan puzzelt me dat. Waarom zegt God dit, 
waarom doet God dit? Het had toch veel eenvoudiger gekund. Veel verderop in het 
verhaal wordt duidelijk dat de oudste kinderen in Egypte zullen sterven, dat is dan de 40 
tiende plaag, en hier wordt dat al aangekondigd. Het is wel zwaar om dan te lezen 
dat God dit zo heeft bedacht. Tenminste zo kun je het lezen. Ik vind dat heel moeilijk, 
het past niet bij mijn godsbeeld en het puzzelt me dus. Ik vind het dus ook heel 
moeilijk om dit letterlijk te nemen. Ja, ik kan er wel een beetje uit komen. Ik lees het 
dan als een verklaring van de bijbelschrijver. De bijbelschrijver wil een verklaring 45 
geven van het gedrag van de farao, het gedrag van deze alleenheerser, deze 
dictator. Ja, God heeft hem hardnekkig gemaakt. Zo kan hij het verklaren, de 



bijbelschrijver. Want dat is iets wat wij ook graag willen, het gedrag van mensen 
verklaren, het gedrag van dictators, het gedrag van mensen die ontsporen. Zo willen 
wij graag puzzels oplossen. En dan is het wel eens de vraag of we de puzzel wel 50 
goed hebben opgelost. Het is dan wel de vraag of de verklaring van de bijbelschrijver 
wel juist is. Zo kom ik er een beetje uit, maar ik moet wel kritisch blijven kijken naar 
mijn eigen uitleg.  
En nog een puzzel in dit gedeelte…..over God die probeert Mozes te doden. En 
Sippora, de vrouw van Mozes besnijdt dan haar zoon en weert daarmee het onheil 55 
af. In drie verzen wordt dit genoemd. En ik vind het een grote puzzel. Om te 
beginnen begrijp ik niet waarom God Mozes wil doden. En zo staat het er wel. Ik ben 
niet de enige die dit gedeelte als een puzzel ervaart. Ik ben niet de enige die dit 
ervaart als een puzzel die niet op te lossen is. Ik las ergens dat deze drie verzen zo 
ongeveer de moeilijkste verzen zijn uit Tenach, wat wij het oude testament noemen. 60 
De vraag waarom God in vredesnaam zou proberen Mozes te doden, die puzzel 
blijft. En de daad van Sippora, het besnijden van haar zoon en dat verbinden met het 
huwelijk, dat is misschien een samenvoeging van twee rituelen, een verbinding 
tussen het besnijden van jonge jongens die acht dagen oud zijn en het besnijden van 
volwassen mannen. Een beetje een verklaring, maar het blijft een puzzel. Wel merk 65 
ik op dat in dat eerste deel van het boek Exodus het voortdurend vrouwen zijn die 
voor het leven vechten. Het zijn voortdurend vrouwen die ervoor zorgen dat de 
vernietiging van leven voorbij gaat. En dat is dan geen puzzel voor mij. Dat kan ik 
zien met open ogen. Die boodschap zit ook in deze eerste hoofdstukken uit het boek 
Exodus. Net als de boodschap dat er bevrijding is, bevrijding uit de onderdrukking en 70 
dat God staat voor die bevrijding al stuurt hij wel Mozes op pad, met een bepaalde 
macht en met hem de broer Aäron. Naast de vrouwen die voor het leven gaan zijn er 
dus ook mannen die in Gods naam zullen bevrijden. Naast de onoplosbare puzzels 
zijn er ook vergezichten.  
In het gedeelte uit Matteüs zit ook een puzzel. Leerlingen van Jesus, drie leerlingen, 75 
zij zien op een berg een prachtig vergezicht. Jesus van wie het gezicht straalt, de 
kleren worden wit als het licht en hij spreekt met Mozes en Elia. Er klinkt een stem, 
zoals er eerder een stem heeft geklonken. Die stem zegt dat Jesus de geliefde zoon 
is, waarin God vreugde vindt. En dan zegt Jesus dat ze er niet over mogen praten, 
over wat ze hebben gezien totdat hij opgewekt is uit de dood. En dat puzzelt me. 80 
Waarom er niet over praten. Ja, en ik weet dat het thema is in het evangelie van 
Matteüs dat er een messiasgeheim is. Dat betekent eigenlijk dat het verborgen is 
gebleven dat Jesus de messias is, verborgen in ieder geval voor de ogen van een 
deel van zijn volksgenoten. Dat is een thema in dat evangelie. En dat is weer een 
puzzel. Moest dat zo gaan? Moest het zo zijn? Moest Jesus lijden? Want hier wordt 85 
wel genoemd dat de mensenzoon opgewekt zal worden uit de dood, maar 
voorafgaand is er wel het lijden en het sterven. En de betekenis van dat lijden en dat 
sterven is mij ook een puzzel. Waarbij ik soms antwoorden vind maar later weer sterk 
ga twijfelen. En misschien is het lijden en sterven van Jesus ook niet iets waar je een 
laatste woord over kunt spreken.  90 
Puzzels in het bestaan, puzzels in bijbelteksten. De bijbel is ook een moeilijk boek 
met wel meer puzzels. Puzzels in geloof dus ook, vragen met lang niet altijd 
antwoorden. Zoals er vragen zijn aan het bestaan, met lang niet altijd antwoorden. 
Zoals er vragen zijn over het leven en soms vind je een antwoord, al kan dat 
antwoord na jaren ook weer anders zijn.  95 
Het is misschien ook maar goed dat ik deze puzzels niet op kan lossen. Ook met 
onoplosbare puzzels, ook met vragen zonder antwoorden is de weg van het leven te 



gaan. Is de weg van het geloof te gaan, is de weg van het zoeken een weg van het 
leven, is de weg van het geloof de weg van zoeken, vinden, verliezen en weer 
vinden. Een weg met antwoorden op alle vragen, met alleen maar opgeloste puzzels 100 
is nauwelijks meer een weg te noemen. Daar is geen beweging meer, daar is 
stilstaand water en geen levend water. Jesus bleef niet op de berg, zijn leerlingen 
ook niet. Er werden geen tenten opgeslagen. Nee, de verbinding met het verleden, 
met Mozes en Elia dus, de verbinding met deze volksgenoten van Jesus, deze 
verbinding werd geen blijvend gebeuren. Ze dalen de berg weer af, de weg gaat 105 
verder, met puzzels. 
En Jesus ging zijn weg, Mozes ging zijn weg, in Gods naam gingen zij hun weg, een 
weg van bevrijding, van bevrijding van het volk, bevrijding van mensen. En die weg is 
dus geen antwoord op alle vragen, die weg is juist een weg van vragen, van zien 
soms even, een vergezicht tussen de wolken door en soms in de wolken een 110 
vergezicht, als iemand die je aankijkt en jou ziet en jou recht doet. En jij, jij doet dan 
ook recht, jij sticht dan vrede, met al je vragen, door alle puzzels van het bestaan 
heen. In de naam van Jesus, een eerstgeborene….amen 
  


