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Zingen, Lied 538, verzen 1, 2 en 4, Een mens te zijn 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
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Waar gáát het nou om, in een mensenleven? Wat zijn de dingen die er werkelijk toe doen? 
Na een lange dag van wandelen kwam een zwerver aan bij de rand van een dorp. Hij ging 
onder een boom zitten, om daar de nacht door te brengen. Plotseling kwam er een dorpeling 
op hem af. “De steen!” riep deze, “geef mij de kostbare steen!” “Welke steen bedoel je?” 
vroeg de zwerver. En de man uit het dorp zei: “Afgelopen nacht had ik een droom. Een engel 
vertelde mij dat ik vanavond aan de rand van het dorp een zwerver zou vinden, die mij een 
kostbare steen zou geven. Geef mij de steen!” De zwerver rommelde wat in zijn reistas, en 
haalde er een steen uit. “Bedoel je deze? Ik heb hem gevonden op een bospad. Je mag hem 
gerust hebben.” Verbijsterd keek de man uit het dorp naar de steen. Het was een diamant. 
Misschien wel de grootste diamant ter wereld. Bijna zo groot als een kinderhoofdje. 
De dorpeling ging met de steen naar huis. Hij was nu veruit de rijkste man van het dorp. Maar 
slapen kon hij niet. Hij lag maar te woelen en te denken. Bij het krieken van de dag liep hij 
terug naar de rand van het dorp. “Hier heb je de steen terug,” zei hij tegen de zwerver, “wil je 
mij alsjeblieft de rijkdom bezorgen die jou in staat stelt om zó moeiteloos een diamant weg te 
geven??” 
 
Vandaag twee lezingen die ons aan het denken zetten over wat werkelijk telt. Lezingen over 
Mozes en Jezus. Over Mozes horen we: “Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn 
schoonvader (…) te weiden.” Mozes, de Hebreeuwse jongen die opgroeide aan het hof van de 
Farao, is een herder geworden. Ook Jezus zal zich herderlijk gaan gedragen, en zichzelf later 
“de goede Herder” noemen. Dat is meteen al één van die dingen die er in het leven werkelijk 
toe doen: zorgzaam zijn, zorgen dat iedereen te eten heeft, aandacht hebben ook voor de 
zwakste dieren van de kudde. God Zelf legt aan Mozes uit wat dat betekent: “Ik heb gezien 
hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. (…) Ik weet hoe ze lijden. (…) Daarom stuur 
Ik jou nu naar de Farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.” Mozes moet 
de herder van zijn volk worden, omdat God, de grote Herder, het lijden van de mensen niet 
langer aan kan zien. 
 
Ze ontmoeten elkaar in de woestijn: God en Mozes. Mozes ziet een doornstruik die in brand 
lijkt te staan. Maar ondanks het vuur wordt de struik niet verteerd, niet vernietigd. Volgens 
een oude Joodse uitleg laat God hiermee zien dat zijn volk niet vernietigd zal worden, ook al 
heeft het zwaar te lijden. De doornstruik is een onaanzienlijke plant. In Richteren 9 vinden we 
een gelijkenis over de bomen die een koning zoeken. Ze vragen eerst aan de olijfboom, de 



vijgenboom en de wijnstok of die hun heerser willen zijn. Maar alle edele bomen hebben een 
goed excuus, en zo komen de bomen tenslotte bij de doornstruik uit, de laatste in het rijtje. Zó 
onaanzienlijk als de doornstruik: zo is het slavenvolk Israël. Maar God heeft oog voor de 
geringe, en dat is opnieuw een bewijs van zijn herderschap. De doornstruik wordt niet ver-
teerd, en Israël zal het overleven. 
 
Opvallend is ook de uitwisseling van namen. Als Mozes nieuwsgierig de doornstruik wil bekijken, dan 
wordt opeens zijn naam geroepen: “Mozes, Mozes!” En dat is ook weer zo’n ding dat ertoe doet: dat wij 
gekend zijn, dat anderen weten wie we zijn en hoe we heten, dat we af en toe bij name genoemd worden 
en op die manier bevestigd worden in ons bestaan. De God die hem roept heeft ook een naam: Ik ben die 
er zijn zal. Een naam als een belofte: deze God laat zich aanspreken en roepen, deze God gaat met je 
mee op de reis van het leven. Hij is een God van verbinding, ontmoeting, ondersteuning. Een God op 
Wie je kunt rekenen, omdat Hij er is en zal zijn. 
 
Zo wordt Mozes wijzer in de woestijn, en leert hij dingen die het leven waardevol maken: zorg en trouw, 
herderschap, oog voor de onaanzienlijke, bevrijding, bij je naam genoemd worden, en weten dat je er 
niet alleen voor staat. God laat zich kennen en kent zijn mensen, en daarom is er toekomst. 
 
Ook Jezus moet in de woestijn wijzer worden. Hij is zojuist gedoopt in de Jordaan, en Hij 
moet nu zicht krijgen op de kern van zijn opdracht, de wezenlijke bedoeling van zijn leven. 
In het verhaal uit Mattheüs 4 wordt Jezus aan het twijfelen gebracht. Hij krijgt te maken met 
een “professional” op het gebied van twijfelen: “duivel” komt van het Griekse “diabolos” en 
dat betekent “uiteen-werper, tweespalt-maker”. Jezus heeft bij zijn doop gehoord dat Hij een 
kind van God is, en Hij beseft dat Hij in dienst staat van het Koninkrijk van God. Als kind, als 
Zoon van God zal Hij zijn weg moeten vinden in gehoorzaamheid aan de woorden van God.  
 
En precies op dat punt probeert de duivel Hem aan het twijfelen te krijgen. Na 40 dagen in de 
woestijn heeft Jezus honger en dorst gekregen. Dan zegt de tweespalt-maker: “Waarom zou je 
als kind van God honger moeten lijden? God is toch bij je? Dan is het toch een kleine moeite 
om van deze stenen brood te maken? Honger en lijden kunnen toch niet de bedoeling van 
jouw leven zijn?” Hier is de vraag naar prioriteit aan de orde: kies je voor zelfhandhaving, 
voor de gevulde maag en “mijn welvaart éérst”, of kies je voor wat God zegt over het leven 
als medemens, leven vanuit zorg, aandacht en verantwoordelijkheid? Het is een vraag die 
altijd weer een nieuwe actualiteit krijgt. Is het ons vooral te doen om bezit en zekerheid, om 
een gegarandeerd pensioen en een “Zwitserlevengevoel”? Of liggen onze prioriteiten op een 
ander vlak? In wezen is het een vraag naar onze kern: wat zijn nu wérkelijk onze normen en 
waarden, wat vinden wij van onopgeefbaar belang, wat voor mensen willen wij zijn? 
 
Als Jezus kiest voor het luisteren naar Gods woord, probeert de duivel Hem dáárop te vangen: 
“Als de Psalm zegt dat Gods engelen altijd om je heen zijn, om je op te vangen, waarom zou 
je dan niet van het dak van de tempel springen?” Hier draait het om de keuze voor verant-
woordelijkheid: blijven wij, vanuit een vals vertrouwen, onverantwoordelijke dingen doen die 
onszelf en anderen in gevaar brengen, of beseffen we dat wij verantwoordelijkheid dragen, 
voor het goede leven van onszelf en de mensen om ons heen? En dan gaat het óók over onze 
verantwoordelijkheid voor komende generaties: wat voor wereld laten wij achter? Wellicht 
zegt deze verzoeking ook iets over onze moderne houding om alles uit het leven te willen 
halen wat erin zit. Onze activiteiten kunnen niet spannend genoeg zijn, en onze reizen kunnen 
niet ver genoeg gaan, want stel je toch eens voor dat we iets zouden missen of overslaan! 
Spring van het dak van de tempel, en voel dat je lééft! Alsof je alleen maar zinvol zou kunnen 
leven als de adrenaline door je lichaam giert… 



 
Tenslotte biedt de duivel Jezus de absolute macht aan, de macht over alles en allen. Dat is een 
geweldige verleiding en een reden tot grote twijfel. Als je de absolute macht hebt, dan kun je 
toch iedereen naar je hand zetten, dan kun je toch van de samenleving, van de wereld een 
paradijs maken? Je hoeft maar met je vingers te knippen… Misschien heeft ook Mozes wel-
eens gedacht: “Had ik mijn volk niet veel beter kunnen dienen als ik prins van Egypte was 
gebleven?” Daartegenover stelt Jezus dat de enige macht die Hij ambieert de macht van de 
liefde is: zijn God is een God van liefde en verbondenheid, een God die om herders vraagt en 
niet om heersers. Zijn God is een God die de mensen bij name kent, terwijl de duivel niet één 
keer de naam van Jezus uitspreekt! 
 
Eens leerde het volk Israël zichzelf kennen, onder de druk van een veertig jaar lange woestijn-
reis. In Deut. 8 vertelt Mozes over die barre tocht tussen het slavenland en het beloofde land: 
“Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar, die de Heer uw God u in de woestijn heeft 
laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld, om uw gezindheid te leren 
kennen: Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet…” In de woestijn ont-
dekten de Israëlieten hun “kern”: dat ze liever de zekerheden van de slavernij hadden, dan het 
onzekere bestaan van vrije mensen onderweg naar hun bestemming. Tijdens een jarenlange 
leerschool moesten ze leren leven met een nieuwe zekerheid, een nieuw houvast: de beloften 
en richtinggevende woorden van God. 
 
Eeuwen later speelt zich een herhaling van deze geschiedenis af. Jezus wordt naar de woestijn 
gestuurd, om daar onder de druk van honger en ontbering tot zichzelf te komen. Wie is Hij, 
wat voor een mens wil Hij zijn? Wie of wat is voor Hem het belangrijkste, waar leeft Hij 
voor, en waar zou Hij voor willen sterven? Hij moet kleur bekennen, laten zien wat voor Hem 
de kern is, wat de kern is van Hemzelf. In het verhaal laat Hij zien dat Hij kiest voor de 
vrijheid. Want als je afziet van de jacht naar voedsel en bestaanszekerheid, kunt afzien van het 
manipuleren van anderen, kunt afzien van alle krampachtige zelfhandhaving en alle pogingen 
jezelf te bewijzen, - dan ben je pas werkelijk vrij, vrij van alle impulsen die je leven over-
heersen, vrij van alle verwachtingen waarmee de mensen om je heen je gevangen houden, vrij 
om er te zijn voor anderen, vrij om lief te hebben. Een vrijheid die gebaseerd is op vertrouwen 
op God, de God die zich laat kennen als: “Ik ben die er zijn zal”. 
 
Verzoekingen brengen ons aan het twijfelen, en het leven zelf brengt ons aan het twijfelen. 
Maar hoe zouden we ánders onszelf leren kennen, hoe zouden we ánders in spiritueel opzicht 
kunnen groeien? Niet voor niets vertelt Mattheüs dat Jezus door de Géést naar de woestijn 
wordt geleid. Een mens heeft het nodig om te twijfelen, om in tweestrijd te staan, om soms 
even niet meer te weten wat nou het beste is. Alleen zó kunnen we in onszelf de kracht en de 
wijsheid ontdekken om toch steeds weer het goede te kiezen. Jezus lijkt wel wat op die bran-
dende doornstruik: Hij lijdt onder het bestaan, maar gaat er niet aan onderdoor. De Geest laat 
Hem, de Geest laat ons groeien in innerlijke vrijheid. Het is onze opdracht én onze waardig-
heid: weten wat goed en wat liefdevol is, weten wat er werkelijk toe doet, en dáárvoor bewust 
willen kiezen. Soms wijst een zwerver of een doornstruik ons de weg. 
 


