
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Vrijheid en verantwoordelijkheid,

daarover gaat het tussen God en Mozes.

Je kunt je afvragen, “Had Mozes werkelijk een keus?”

Je kunt zeggen: “De mens weegt en wikt, God beschikt”.

Maar dan ga je voorbij aan een aantal essentiële elementen 
in de omgang van God met de mens.

Meerdere malen in de Bijbel wordt duidelijk dat God de 
mens vrij laat:

Abram die zijn zoon Isak moet offeren, de parabel van de 
verloren zoon, Jona, Jezus aan het kruis. 

De mens wordt vrijgelaten om zich van God af te keren, of
zijn eigen weg te gaan. 

Of, zoals in het geval van Mozes- om nee te zeggen tegen 
wat God van hem vraagt.

Tot 5 X toe zegt Mozes nee. 

De andere kant van het verhaal gaat over 
verantwoordelijkheid, roeping, lotsbestemming-zo je wilt. 
Kun je je aan je lotsbestemming onttrekken? 

Of je ogen sluiten als de wereld in brand staat?



Wat als 76 jaar geleden al die jonge mannen in Amerika, 
Canada, Engeland, Australië hadden gedacht: Laat ze daar 
in Europa elkaar maar vermoorden. Het is niet mijn 
‘pakkie-an’.

Natuurlijk had je onder de avonturiers die zich als eerste 
inschreven, maar uiteindelijk kwam ieder van hen  op een 
bepaald moment tot het inzicht:

Dit is belangrijk.

Als niemand iets doet, gebeurt er niets..

En ook ik kan op mijn manier bijdragen.

Wegkijken is geen optie.

Ook vandaag in 2020, met 75 jaar vrijheid.

Maar aan de randen van Europa brandt het, overlijden 
kinderen aan de kou.

Vrijheid en verantwoordelijkheid.

Wat laat de omgang tussen God en Mozes ons zien hierover
in dit Bijbelverhaal? 

God laat Mozes in alle vrijheid tot inzicht komen.

Je ziet Mozes alle kanten op wegduiken,

met argumenten komen, tekortkomingen, bezwaren.

Stapje voor stapje begint Mozes in te zien dat Gods plan 
groter is dan Mozes beperking.



En dat God juist Mozes- met al zijn typische dingen en 
eigenaardigheden nodig heeft-

juist in zijn eigenheid. 

Stap voor stap zie je dat bewustwordingsproces-

of toerustingsproces.

Ja, God had, als Hij wilde, Mozes een dwangbevel kunnen 
geven, maar dat deed Hij niet. 

Misschien had Mozes dan weggelopen, zich van God 
afgewend.

Maar Gods liefde en trouw zorgt ervoor dat ze met elkaar 
verbonden blijven. Mozes geloof maakt dat hij blijft 
vertrouwen op God.

Maar ook Mozes moet bevrijd worden:

Bevrijd van zijn denkbeelden. Zijn vastgeroeste zelfbeeld. 
Daarvan moet hij  los  komen. En volledig vertrouwen op 
God. Echt moet vertrouwen: niet op zijn eigen kunnen, 
regelen, ritselen. 

Echt vertrouwen dat wat God in hem ziet zijn eigen 
onzekerheid, beperkingen overstijgt. 

Echt  vertrouwen: Dat als je aan iets nieuws begint, een 
nieuwe fase in je leven, een taak of verantwoordelijkheid: 
je ook hulp krijgt toebedeeld. Dat er mensen op je pad 
komen. 



Maar dat vraagt ook inzicht, zelfkennis: eerst toegeven 
waar je hulp bij nodig hebt, wat je niet kunt- wat je moeilijk
vindt. 

En dan is het voor de ander, broer Aaron in dit geval, ook 
makkelijk: Wat jij niet hebt- of kunt- dat kan ik!  We vullen
elkaar aan, hebben elkaar nodig! 

God zegt: Ik zal bij je zijn als je volk toe moet spreken en 
jullie ingeven wat je moet doen.

Aaron zal jouw mond zijn en jij zult zijn God zijn.

Daar zegt hij nogal wat! 

Jij zult zijn God zijn.

Dat juist in datgene wat Mozes niet kan of durft hij het 
meest dichtbij God is, en dat God met hem is- door hem 
en in hem werkt. 

Om het met woorden van Paulus te zeggen:

In mijn zwakheid ben ik sterk, en in mijn sterkte ben ik 
zwak. 

Want aanzien, sterkte en grootsheid kan ook een zwakte 
zijn-

Dat bleek deze week maar weer bij het nieuwsbericht van 
het sexueel misbruik van de overleden theoloog Jean 
Vanier.  Een gelauwerde, gevierde theoloog die zulke mooie



en goede dingen kon zeggen en gemeenschappen rondom 
kwetsbaren heeft opgebouwd. 

Macht en aanzien corrumpeert. Doet je boven jezelf 
uitstijgen.

En misschien is het daarom wel goed om lering van Mozes 
te nemen. Dat juist mensen die twijfelen aan zichzelf, die 
niet perfect zijn ‘ja’ zouden moeten zeggen op 
leiderschapsposities. 

En onze hoge verwachtingen van leiders bijstellen. Ook zij
zijn kwetsbaar, onzeker, twijfelen. Liggen snachts wakker 
van kritiek, of onrust. 

En daarom is het zo belangrijk dat Mozes en Aaron elkaar 
in balans houden, de een kan niet zonder de ander. Aaron 
kan het mooi vertellen, maar Mozes houdt hem met beide 
benen op de grond. Geeft hem geestelijke grond onder de 
voeten, bezieling. 

En vice versa.

Samen kunnen zij de verantwoordelijkheid aan.

Het is geen carrierre stap.

Maar het is ten behoeve van de bevrijding van het volk van 
God. 

Samen gaan zij de verantwoordelijkheid aan om het goede 
te doen: om God te dienen en de mensheid. 



“Je bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet 
om je eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in 
liefde” Galaten 5: 13-14

Misschien leert dat ons hoe we naar keuzes in ons leven 
moeten kijken:

Waar besteden wij onze tijd, ons talent, onze energie en ons 
geld aan? 

Aan dingen die alleen onszelf, of onze kleine kring ten 
goede komen?

“De waarheid zal je vrijmaken”, zegt Jezus in Johannes 8.

Misschien allereerst van jezelf, van je ego- je angst en 
onzekerheid. En daarna richt je het je blik op de bevrijding 
van anderen:

God richt Mozes blik op een groep mensen die zichzelf niet
meer kan bevrijden, die alle hoop verloren heeft, een groep 
onzichtbaar, klein en murw gemaakt. 

Hij vraagt Mozes en Aaron om hun tijd, aandacht, geld en 
energie in te zetten voor het welzijn van allen. “Wat je voor
hen doet, doe je voor mij, zegt Jezus” 

Als Jezus geconfronteerd wordt door de macht en pracht & 
praal van Pilatus, zegt hij als tegenwoord: “Mijn 
koningschap hoort niet bij deze wereld, mijn koninkrijk is 
niet van hier.” 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/galaten/5#GAL-005-013


Ik ben naar de wereld gekomen om van de waarheid te 
getuigen. 

En die waarheid zal je vrij maken. Werkelijk vrij.

Vrij tot onze bestemming.

Tot inzicht.

Tot verantwoordelijkheid.

Mozes en Aaron staan voor een grote taak.

En ook wij staan voor een grote taak:

Soms worden we overmand als we kijken naar de wereld,

van migratiestromen, onderdrukking, corona-virus.

Niet veel anders dan de Joodse ballingen, de slavernij en de
7 plagen.

Maar toch laten wij ons ook vaak door angst regeren,

angst voor het ongrijpbare,

angst om de wereld, 

angst voor verlies van onze controle, houvast of 
koninkrijkjes.

Wat als wij ons werkelijk zouden leiden door vertrouwen 
op God,

en niet op de media,



en vertrouwen dat God vertrouwen in ons heeft-

dat wij onze aandacht, tijd, geld en inzet richten op wat 
binnen onze invloedsfeer ligt?

Wat als wij ons werkelijk afhankelijk weten van God-

en juist in al die onzekerheid en kwetsbaarheid Zijn 
nabijheid mogen ontwaren-

als vaste grond onder onze voeten.

En dat hij ons naasten geeft-

die ons aanvullen- steunen-

ons op onze plek zetten

om voor elkaar de hand-en voet te zijn.

God zet ons liefdevol op onze plek,

niet als centrum of naaf van deze wereld,

maar in verbondenheid met je naaste en heel de wereld.

Om jouw leven, en dat van de ander in Zijn perspectief te 
zien.

Om liefde te brengen waar haat en verwijdering is,

om verbinding en bruggen te bouwen waar verschil is,

om vrede te brengen waar mensen strijd hebben,

licht voor hen die in de duisternis zijn.



Niet omdat jij nu zo perfect bent,

maar juist in je imperfectie, juist met al jouw fouten.

Omdat je als mens niet bepaald wordt door wat je niet 
hebt, 

niet bent, of niet kunt.

Nee.

Jij mens bent een kind van God.

Wij allen.

Je bent geroepen om vrij te zijn.

om niet je eigen verlangens te bevredigen, maar die van 
God en je naaste.

Vrij in verantwoordelijkheid.

In dankbaarheid-

en als oefening-

deze 40 dagen- en heel ons leven!

Amen


