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Toespraak 
 
Hoe nu verder? Je moet toch wat? Zijn er 
alternatieven? Er moet veel geregeld, besproken, 
geleerd worden. Zeg, kan je zorgen voor …? En: 
Hier moeten we nog aan denken. Overzichten 
maken en lijstjes afvinken. Het zoveelste mailtje 
op een dag. Er is nog niet op gereageerd, dus nog 
een herinnering. Klachten en geklaag. Boze 
gezichten en relativerende opmerkingen. 
Tegenwerking en medewerking. Frustratie en 
opluchting. Geloof en ongeloof. Dankbare 
reacties. Alles in goede banen geleid. Het had niet 
beter gekund. Tevredenheid. Maar ter wille van wat? 
 
Mozes houdt zitting om recht te spreken over de gemeente; maar de gemeente staat bóvenop Mozes van 
de ochtend tot de avond. Met al die menselijke reuring houdt hij dat toch niet vol? Hij is de leider van een 
heel volk. En dat bestaat uit families, uit krijgsmannen, uit priesters, timmerlieden, veehouders, herders en 
ambtenaren. Iedere groepering heeft wel een vraag of een probleem die opgelost moeten worden. Zware 
zaken als iemand doden, een aanranding, diefstal, tot wat kleinere zaken als ezels die zoekgeraakt zijn. In 
dat laatste geval was het de gewoonte om een ziener te raadplegen; hij wist waar je moest zoeken. Maar 
kwam je er dan nóg niet uit, dan zocht je het hogerop. Zeker in conflictsituaties. Dan ging je ‘God vragen’, 
heette dat. Als iemand zei die-en-die is ‘God vragen’, dan wist je dat die persoon er met een ander niet uit 
was gekomen. Mozes zien we hier als een begenadigd leidsman optreden, een soort van opperrechter 
waar het volk naar toe ging om in hoger beroep te gaan voor een oplossing. Een goed systeem waar recht 
gesproken wordt: eerst onderling en dan pas hogerop. Dat is nog steeds zo: geluidsoverlast van de buren, 
het schenden van het recht van overpad, een boomtak over je erf, een slecht afgeleverd product, mensen 
komen er zelf niet uit. De rijdende rechter weet daar alles van. Maar redt Mozes het wel? 
 
Dat is de vraag van Jetro, zijn schoonvader, zij kenden elkaar al van vroegs af aan. Hij weet wat Mozes 
overkwam bij die brandende braambos. Dat hij daar door de ene God geroepen werd om het Israëlitische 
volk te bevrijden van de Egyptische onderdrukker. Daar wilde hij onderuit zien te komen omdat hij zichzelf 
niet als een woordvoerder van de Heer zag zitten (Mozes was een stotteraar), maar God wilde per se hèm. 
Die ervaring heeft een diepe impact op Mozes gehad. Dat juist híj geroepen was. En hij leerde God als een 
rechtvaardige God kennen die het geroep van mensen hoort als zij in de benauwdheid verkeren. God is 
een bevrijder, ook van onze eigen onmacht. Niemand kon dat beter weten dan hij. Dat verhaal had ook op 
Jetro grote indruk gemaakt. Ook al was hij niet een Israëliet, maar afkomstig uit een buitenlands vijandig 
volk, een Midjaniet, de betekenis van God op de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte had wel degelijk 
indruk op hem gemaakt. Dat verhaal van God met de mensen was belangrijk om door te vertellen voor alle 
volkeren. 
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Daarom ziet hij uit zorg voor Mozes goed in dat hij dat zo niet volhoudt van de ochtend tot de avond. Hij 
verwelkt als een plant: het bekende uitputtingsverschijnsel dat vele, vooral jonge mensen in onze 
samenleving tegenwoordig treft. Teveel hooi op de vork. Teveel ‘van zichzelf moeten’. Teveel prikkels. 
Denken alles aan te kunnen. Jezelf voorbij leven. Minderwaardigheidscomplex. Maar ter wille van wat? 
 
Maar dan vraagt Jetro: ‘Wat is de reden dat jij op je eentje zitting houdt?’ Dat ik altijd voor iedereen 
beschikbaar moet zijn. Ik moet de inzettingen en het onderwijs van God bekendmaken, wie anders kan dat 
doen, dan ik? En dan zit het nog eens zo: het ene probleem is nog niet uit de weg, of het andere dient zich 
alweer aan. Er staan rijen van mensen te wachten, zij raken ongeduldig. In hen zien wij het achterstallige 
werk dat zich maar opstapelt. 
 
Het gesprek dat Jetro en Mozes met zijn tweeën voeren lijkt wel op dat van een coach met een 
gemotiveerde harde, maar vastgelopen werker. In zo’n gesprek komt aan de orde of je het overzicht nog 
houdt. Doen we het goed? Zitten we op de goede weg? Zien we iets over het hoofd? Krijg ik anderen mee, 
mijn team, mijn groep, onze gemeente? Waar halen we de motivatie en inspiratie vandaan? En ter wille 
van wat? En soms moet je alle zeilen bijstellen. Nieuwe inzichten ontwikkelen. Afscheid nemen van wat 
was. En andere wegen inslaan en kijken of dat pad goed te bewandelen is. 
 
De uitkomst van dat coaching-gesprek is dat Mozes zijn werk anders moet indelen. Hij kan het niet alleen, 
zoals het in Genesis al geschreven staat: ‘Het is niet goed dat de mens alleen zij’. Vaak denken we hierbij 
aan het traditionele huwelijk, maar het zegt ons ook dat je de ander nodig hebt om samen te werken. Dat 
het niet goed is dat de mens alleen zij, is de basis van samenleven en samenwerken. Het ís ook niet goed 
dat wij alles alleen doen. 
 
Daarom moet Mozes op de ander vertrouwen en leren delegeren. Hij moet leren in de ander een maatje 
te zien, man en vrouw zodat iedereen hetzelfde belang dient: de onderlinge vrede dienen. Maar hoe die 
bereikt kan worden is de volgende vraag. Je kan wel goed willen structureren en organiseren, maar ter 
wille van wat? Ter wille van de Tien Woorden die hij later zal ontvangen op de berg Horeb. Met die 
woorden kom je uiteindelijk tot een rechtvaardige en sociale samenleving en gemeente. Gods eigen 
unique selling point: vreselijk eigenlijk die verengelsing, maar om God tegenwoordig op de markt te 
brengen moet je soms wát. Om ervoor te waken dat wij niet vervallen zullen in moord en doodslag. Plan 
van aanpak. Als we die dus in ons hart hebben opgeslagen zal de vrede gediend zijn. Daarom zoekt hij 
leiders met ontzag voor God, die trouw zijn, en eigenbaat verre van hen werpen. Volkomen in 
overeenstemming met de Tien Woorden. 
 
Is deze situatie met die van ons te vergelijken? Soms voeren we zaken uit in ons eentje. Spelen voor 
eigenrechter of bouwen een machtsimperium op. Ter wille van wat kan je je afvragen. Maar voor onze 
gemeenten telt dat ze steeds meer te kampen hebben met het vinden van personen voor de lange termijn 
die tijd en energie willen en kunnen vrij maken voor het werk dat gedaan moet. Wij weten dat van de 
gemeente Makkum, en van de voormalige gemeente Gorredijk-Lippenhuizen. Maar ook van de gemeente 
Groningen die onlangs enthousiast werd over onze nieuwe opzet en dat zal voorstellen. Ook in de 
gemeente Mid-Fryslân gaat men met ingang van september hiermee van start. 
 
Jetro ziet in die zin helder in dat Mozes moet zorgen voor een breed draagvlak. Daarom stelde hij Mozes 
een Groot Beraad voor. Dat er contactpersonen zijn over duizendtallen, honderdtallen, vijftig, en 
tientallen… 
  
Maar het meest belangrijke is niet een nieuw samenwerkingsstructuur, maar de vraag ter wille waarvan 
we dat doen. Om de onderlinge eenheid in de Woorden die geschonken zijn te bewaren. Om Jezus te 
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volgen op zijn weg. Telkens zal weer benoemd moeten worden, wie wij zijn en ter wille van wát, dat ons 
bijzonder maakt. 
 
In dat verband citeer ik ds. Leo Laurense uit 1957, toen hij samen met 10 andere verontruste predikanten 
het zogenaamde elftal vormde en een boekje publiceerde met de titel Doopsgezind Gemeenteleven. Hij 
signaleerde toen al wat ons nu nog bezighoudt: 
 
De gemeente wake ervoor, in haar orde al te zeer naar wereldse regels te gaan leven, met aan wereldse 
maatstaven ontleende opvattingen over de plaats van allen, die hun taak vervullen. Er is een wezenlijk 
verschil tussen de predikant en de manager of directeur van een N.V., [naamloos vennootschap] tussen een 
kerkeraadslid en het bestuurslid van een vereniging, ook van zulke godsdienstige verenigingen of kringen, 
waar men niet uitkomt boven de verantwoordelijkheid jegens de leden, die de bestuursleden gekozen 
hebben. In de gemeente staat men in de eerste plaats in dienst van de Heer, verantwoordelijk voor de Heer, 
door wie en door wiens gemeente men geroepen is, opdat Zijn dienst en de verkondiging van het reeds 
gekomen en komende Rijk, volbracht kan worden. 


