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Preek van 25 april 2021, 4de van Pasen 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

MOZES’ MENSELIJKE MAAT 

Toen de HEER in hevige woede ontstak, maakte Mozes zich kwaad. (Numeri 11,10) 

Ontploffingen 

Arbeiders die tijdens de Eerste Wereldoorlog granaten fabriceerden, begonnen 

na zeven uur fouten te maken. Maar stoppen kon niet: de oorlog vroeg om 

productie. Granaten die in het tiende, elfde werkuur gemaakt werden, waren 

vaak niet goed. Ze gingen vaak voortijdig af. En omdat ze herkenbaar waren aan 

een hoog serienummer, werden die exemplaren door de frontsoldaten zo snel 

mogelijk richting vijand geschoten. Weg ermee! Maar er ontploften er ook in de 

handen van soldaten. 

Misschien een rare metafoor: maar hoeveel ‘ontploffingen’ zullen er vandaag 

niet plaatsvinden doordat mensen oververmoeid zijn? Een verpleegkundige die 

een fout maakt omdat de zorg al meer dan een jaar overbelast is. Een premier 

die zich iets niet goed herinnert, misschien omdat hij teveel zaken op zijn bordje 

heeft. Met een politieke ontploffing tot gevolg. 

Mozes breekt 

Het is iets van alle tijden: waar mensen langdurig overbelast worden, kan er iets 

‘ontploffen’. Ook Mozes ontplofte op een dag. Hij had van God de opdracht 

gekregen het volk Israël naar het beloofde land te leiden. Maar het was niet het 

gemakkelijkste volk. Bij tegenspoed sloeg het meteen aan het klagen. 

Op een dag gebeurde dat weer. Het verhaal vertelt dat God vanwege die 

ontevredenheid in woede ontstak. Let op hoe menselijk het verhaal spreekt over 

de Eeuwige. Ook bij God kan er iets breken. Maar toen brak de klomp van Mozes. 

‘U boos? Nou nog mooier. Kijk eens naar mij. Wat hebt u mij aangedaan door mij 

leider van dit volk te maken?’ 
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Klein kind 

Alle opgehoopte frustratie van tijden kwam er als een vloedgolf uit. Mozes 

verweet God dat er teveel van hem was verwacht. De last was te zwaar. Het volk 

Israël was als een klein kind aan hem toevertrouwd. Terwijl hij niet eens de vader 

of moeder was. En dat kind maar jengelen om eten.  

Mozes moest dat kind naar het beloofde land dragen. ‘Het land dat u zijn 

voorouders beloofd hebt,’ voegde hij er aan toe. Let op dat woordje ‘zijn’: zijn 

voorouders. Niet: onze voorouders. Er klinkt distantie in door. Alsof het niet zijn 

zaak was. En inderdaad, zo was het ooit begonnen. 

Leren spreken 

Mozes was als Hebreeuws kind geadopteerd en opgegroeid aan het Egyptische 

hof. Vervreemd van zijn volk, van hun God, van hun traditie. Maar op een dag 

had God hem geroepen. Hij moest het volk Israël uit Egypte leiden. Maar daar 

had Mozes helemaal geen trek in gehad. Hij wilde er het liefst buiten blijven. 

Bovendien: om zo’n taak aan te kunnen, moest je je mondje bij je hebben. En dat 

had Mozes niet. Hij kwam slecht uit zijn woorden. Neem dus maar een ander.  

God had die dag beloofd dat hij Mozes zou leren spreken. Wel, Mozes hád het 

geleerd. Zo goed zelfs, dat hij nu ook voor het aangezicht van de Eeuwige geen 

blad voor de mond neemt. Hij gooide die dag er in een spraakwaterval alles uit. 

Mozes was boos. Op het volk. Op God. Op het leven zelf. Ja, ze kunnen ruzie 

zoeken, bijbelheiligen. Zelfs met de Allerhoogste. 

Heilige verontwaardiging 

Veel mensen kunnen niet boos zijn. Ze schrikken ervoor terug. Boos worden op 

iemand voelt aan als de tak afzagen waar jezelf op zit: wie weet maakt het iets 

kapot waar jij zelf van afhankelijk bent! Boos-zijn op God lijkt dan het meest 

riskante. Je slikt het in. Maar boosheid kan ook heilzaam zijn.  

Een dominee met burn-out, kreeg van zijn psycholoog te horen dat hij wat meer 

boos op zijn kerk zou moeten zijn. Dat had die dominee nooit geleerd. Hij had 

zichzelf voorgehouden dat je onder alle omstandigheden geduld moet 

opbrengen, zaken moet slikken, in der minne moet schikken. En dat is natuurlijk 

nobel. Maar er is een grens. De psycholoog wees op Mozes. Er is zoiets als heilige 

woede. 
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Draaglast en draakracht 

Mozes gooide het er tegen God uit: ‘Ik kan alleen de last niet meer aan. Ik gooi 

het bijltje erbij neer. Desnoods het bijltje van het leven zelf.’ Zo! Het was dus hoog 

opgelopen bij Mozes. Zoals wij vandaag zouden zeggen: de draaglast van zijn 

taak moet zijn draagkracht al heel lang te boven zijn gegaan. Maar als het leven 

zelf niet meer smaakt? Nou, dan is het ernstig! 

Ja, het leven kan je teveel worden. Door financiële zorgen. Je ligt er wakker van. 

Je weet niet hoe je eruit komt. Je dreigt te bezwijken onder schulden en 

wanhoop. Of je zucht onder relationele spanningen. Je relatie is veranderd in een 

strijd of een geladen stilte. Zie het maar eens te doorbreken. En je probeert het 

misschien ook wel. Maar je staat dag in, dag uit stijf van de stress. En je weet: zo 

gaat het niet lang meer. Het brandt je op. Tot je helemaal burn-out bent.  

Goede herder 

Bijbelverhalen bevatten eeuwenoude wijsheden die ons ook vandaag verder 

kunnen helpen. Het verhaal van vandaag laat zo’n praktische wijsheid zien.  

Het vertelt dat God de ruzie die Mozes met hem zocht, niet liet ontaarden in 

welles-nietes of in gekrenkte trots. Nee, God laat zien wat het is om een herder 

van mensen te zijn. Het is vandaag zondag van de Goede Herder. Dan lezen we 

meestal het bekende verhaal uit het Nieuwe Testament. Maar dat kan al snel de 

soft en te ideëel worden. Het verhaal over Mozes laat zien dat goed herderschap 

oog heeft voor nuchtere, pragmatische oplossingen.  

Gedeeld leiderschap 

God nam om te beginnen Mozes serieus. Zijn klacht werd gehoord en naar 

waarde geschat. De Eeuwige voelde zich niet aangevallen. Maar hij ging Mozes 

ook niet pamperen, zo van: ‘Och, arme Mozes, wat moet jij je alleen hebben 

gevoeld.’ In plaats daarvan werd meteen iets aan gedáán. Empathie zit niet altijd 

in begripvolle woorden, maar vaak in praktische oplossingen.  

De Eeuwige koos die dag voor: gedeeld leiderschap. Er moesten maar liefst 

zeventig mensen gekozen worden die samen met Mozes het volk zouden leiden. 

De draaglast zou verspreid worden over meerdere schouders. En zo gebeurde. 

Vanaf die dag stond Mozes er niet meer alleen voor. Hij kon ook zelf weer met 

voldoening herder zijn van het volk.  
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Niet teveel, niet te weinig 

Wil een mens met vreugde en voldoening werken, dan moet er niet te lang teveel 

van hem gevraagd worden. Maar de wijsheid zit ook hierin: er moet ook niet te 

weinig gevraagd worden. Mozes werd die dag niet ontslagen van zijn taak of met 

vervroegd pensioen gestuurd. Nee, vanaf die dag kon hij weer werken en leven 

naar zijn eigen menselijke maat, met hart en ziel. 

De Eeuwige bleek een goede herder voor Mozes. Zodat Mozes ook weer een 

goede herder kon zijn voor anderen. En dat gebeurde door naast hem andere 

goede herders te plaatsen. Zo verspreidde het goede herderen zich over het volk 

uit. De menselijke maat werd die dag hersteld. Het zielloze werd weer bezield.  

Aan de bel trekken 

Hoe zou Mozes zich gevoeld hebben na die dag? Het verhaal vertelt er niets over. 

Maar misschien heeft Mozes ook wel stiekem gedacht: ‘Waarom heb ik niet 

eerder aan de bel getrokken? Heb ik het ook zelf niet te hoog op laten lopen?’ 

We weten het niet. De Bijbel is eerder geïnteresseerd in gebeurtenissen dan in 

psychologie. Maar wíj kunnen het ons wél afvragen. Laat ik zaken niet te hoog 

oplopen? Leg ik ook mijzelf niet een te hoge druk op? Een mens moet ook over 

zichzelf herderen. Toegegeven, je grenzen leer je kennen door er overheen te 

gaan. Maar wie er teveel overheen gaat, herdert ook niet goed over zichzelf. 

Waarin laat jij je een te hoge druk opleggen? Heb je iemand bij wie jij aan de bel 

kunt trekken?  

Derde Testament 

Goed herderen – dat doe je door je niet te vertillen. Dat doe je door een ánder 

zich niet te laten vertillen. Een dichter (Les Murray) schreef eens een gedicht 

voor iemand die toetrad tot de kerk waartoe de dichter zelf ook behoorde. Hij 

vergeleek het kerkzijn met het samen tillen van een boomstam. Wanneer er 

mensen uit die rij stappen, zoals vaak gebeurd, wordt het gaandeweg een te 

grote last. Maar – zo schrijft de dichter – ‘als genade en bedoeling een nieuwe 

schouder rekruteren, dan zijn we in het andere testament’.  

Het andere testament – laten we zeggen: het derde testament. Wij worden 

geacht dat te schrijven. Niet alleen in kerken, maar in heel onze samenleving. 

Naast de corona- en de klimaatcrisis, is er namelijk een derde grote crisis 
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waarmee we te kampen hebben: de crisis van het verdwijnen van de menselijke 

maat, de crisis van het niet samen dragen naar draagkracht. Er zijn teveel 

‘ontploffingen’, zoals de toeslagenaffaire, de nood in Noord-Groningen en de 

ontsporingen in het vluchtelingenbeleid laten zien. Een overheid die dat ook nog 

eens tracht weg te stoppen, herdert niet goed. Ik doe niet graag politiek getinte 

uitspraken op de preekstoel, maar ik kan er vandaag niet omheen (en ik zeg het 

met verdriet): wij hebben een regering  – met of zonder de C van christelijk - die 

wat herderen betreft nog wel het een en ander heeft te leren, zo lijkt het. 

Het kan ook anders, laat ons Bijbelverhaal zien. Mozes moest zijn boosheid 

misschien eerst even hebben laten zakken. Maar de dag erna ging hij weer aan 

het werk. Lichter. Vreugdevoller. Samen met die 70. Het beloofde land leek 

ineens een stukje dichterbij.  


