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Zondag 5 juni 2016 

 Tweede na Trinitatis 

 

 

Lezing uit de Torah: Numeri 12,1-16 

 

Lied: “Maar kort is het uur van de duisternis” 

(‘naar psalm 30’ van Margryt Poortstra en Bram 

Stellingwerf) antifoon (cantorij): 

 

Evangelielezing: Lukas 7,11-17 

 

Lied: “Hij ging van stad tot stad”: lied 391  

vers 1 en 4 cantorij, 2 vrouwen, 3 mannen; de 

twee regels van het refrein zingen steeds allen 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Het lijkt wel een familieruzie waar we vandaag in 

beland zijn. 

Onenigheid tussen Mozes, Mirjam en Aäron. De 

drie leiders van het joodse volk. De drie die de 

uittocht uit het angstland, Egypte, aanvoerden. Het 

is deze exodus die de basis wordt van het geloof 

van Israël. “Onze God is de God die ons uit 

Angstland bevrijd heeft,” belijdt Israël. Alle drie 

hebben ze hun kwaliteiten. Mozes heeft de 

uitstraling van een leider. Aäron is degene die het 

beste uit zijn woorden kan komen. En Mirjam, 

Mirjam is de eerste die over de bevrijding 

gezongen heeft. “Zing de Heer, want hij is 

hoogverheven, het paard en zijn ruiter stortte hij in 

zee…” Ze is de eerste psalmzangeres, zover we 

weten. De eerste die ooit zong: “halleluja!” - “zing 

de Heer!” 

 

Mirjam en Aäron staan nu tegenover Mozes. Er is 

kennelijk iets gaan gisten. Een verongelijkt gevoel. 

Een stekende jaloezie. Ja, Mozes is de grote leider, 

zo kijkt iedereen naar hem. Maar waarom híj? 

Waarom wij niet? 

Het is niet alleen zijn gezag bij de mensen. Er is 

nog iets anders: zijn populariteit bij God. 

“En dat terwijl hij met een Nubische vrouw is 

getrouwd!”, mokken ze tegen elkaar. Niet eens 

iemand van ons. Niet iemand die de God kent die 

ons uit Angstland heeft bevrijd. Bovendien, Mozes, 

je doet alsof God alleen met jou spreekt. Maar wij 

zijn toch óók zijn boodschappers? 

 

Rivaliteit tussen broers en zussen – ze is zo oud 

als de mensheid. Broers en zussen zijn fijn – en 

broers en zussen zijn tegelijk een bron van 

spanning. Van zoeken naar een evenwicht: als jij 

iets krijgt, heb ik er ook recht op. Een bron van 

strijd: als jij meer krijgt dan ik, moet ik ervoor 

vechten om dat ook te krijgen. Spanningen 

kunnen zo oplopen dat het niet meer goed komt. 

En rond het verdelen van erfenissen zijn de 

bitterste woorden gevallen. 

Niet alleen tussen broers en zussen bestaat die 

rivaliteit: ook binnen de veel grotere familie die wij 

als mensen zijn. Ook tussen collega’s. Binnen 

vriendengroepen. Onder buren. Waarom gaat ze 

meer om met háár dan met mij? Vindt ze haar 

soms leuker dan mij? Waarom krijgt hij zoveel 

aandacht en ik niet? Word ik wel gezien, gehoord, 

tel ik wel mee…? 

Spanning kun je ook voelen als het gaat om het 

ervaren van zin in je leven; om het ervaren van 

God. Waarom blijft geloven voor míj zoiets 

abstracts – terwijl zij Gods aanwezigheid echt 

vóelt? Waarom moet ik het doen met een haast 

rationele keuze – er maar van uitgaan dat er een 

God is, groter dan ik bevatten kan, die overal is, 

ook in mij – terwijl die ander een innerlijke 

zekerheid voelt? Waarom krijg ik dat niet? 

 

Als God lucht krijgt van de spanningen tussen 

Mirjam, Mozes en Aäron, komt hij er onmiddellijk 

bij. Waar onenigheid is, zal hij ons aanzetten tot 

gesprek. Waar spanning is, nodigt hij ons uit daar 

iets mee te doen – anders kan het fout gaan. 

En wat doet God? Laat hij aan Mirjam en Aäron 

weten dat hij natuurlijk ook bij hen is; laat hij hen 

voelen dat hij van ieder van hen houdt, niet van de 

één wat meer dan van de ander? Dat zou je toch 

in een familieruzie van een ouder verwachten. 

Maar nee – dat doet hij niet. Hij doet het 

tegenovergestelde. Hij laat hen voelen hoe 

bijzonder Mozes is. En hoe uniek de band die 

Mozes met God heeft. Met profeten spreek ik in 

dromen, zegt God. Maar met Mozes is het anders. 

Met hem heb ik directer contact. Hoe durven jullie 

aanmerkingen op Mozes te maken! 

 

Het is zout in de wond. Wie lost nou zó een 

rivaliteitskwestie tussen zijn kinderen op…? 

En toch… Waar God meepraat, in je hart, in je ziel, 

komt waarheid aan het licht. Je kunt het ook 

omkeren: waar je de werkelijkheid onder ogen 

durft te zien, daar spreekt God. Het lijkt of Mirjam, 

misschien wel vooral Mirjam, door dit gesprek haar 

ogen durft te openen. En durft te zien hoe de 

werkelijkheid is: hoe weliswaar God met hen alle 
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drie in contact staat, maar hoe het nauwe contact 

tussen hem en Mozes dieper gaat. Dat het nu 

eenmaal zo is en niet anders. Het kan een heel 

pijnlijke waarheid zijn die je ontdekt, wanneer je 

God laat spreken. Maar het is tenminste 

werkelijkheid – en geen illusie. 

“De Eeuwige ontstak in woede tegen hen – en ging 

weg.” 

 

En dan… we horen hoe de wolkkolom de tent van 

samenkomst verlaat. De wolk waarin God aangeeft 

of ze kamp opslaan dan wel verder trekken, die 

wolk trekt verder. Uitgerekend op het moment 

waarop Mirjam ernstig ziek wordt. 

Het is niet zomaar een ziekte. Het woord voor deze 

ziekte is bijna hetzelfde als het woord voor Egypte. 

‘Egyptische ziekte’, zou je kunnen zeggen. De 

ziekte van het land van de dwang, de onvrijheid, 

de bezetting. 

Je zou misschien wel kunnen zeggen: de spanning 

die Mirjam van binnen bezet houdt, komt naar 

buiten. De rivaliteit die haar onvrij maakt, neemt 

nu ook haar uiterlijk in beslag. Nu ze onder ogen 

ziet hoe de werkelijkheid is, verdwijnt ze pas écht 

in een diepe poel van ellende. 

 

Dit verhaal over de ruzie tussen de twee broers en 

de zus is niet heel bekend. Maar wie het kent, 

heeft zich vast wel eens afgevraagd: waarom treft 

Mirjam deze ziekte en waarom niet Aäron? Waarom 

wordt Mirjam gestraft en Aäron niet? Hoe fair is 

dat? 

 

Wat grappig eigenlijk – hoe we daarmee de 

gedachte overnemen dat dit een ‘straf’ zou zijn. 

Waar het in de bijbel gaat over ‘straf’ of ‘beloning’ 

is dat altijd een interpretatie van mensen. Juist in 

dit verhaal wordt dat duidelijk: het is Aäron die de 

ziekte van Mirjam verbindt met straf voor zonde. 

Hij zegt tegen Mozes: “Ik smeek je, reken ons de 

zonde die wij in onze dwaasheid begaan hebben 

niet aan. Laat Mirjam niet als een doodgeboren 

kind blijven, waarvan het lichaam al half vergaan is 

als het uit de moederschoot komt!” 

 

Mirjam wordt getroffen door een ernstige ziekte. 

Een verwoestende, kapot makende ziekte. Zoals je 

kapot kunt zijn van schaamte, wanneer je iets hebt 

gedaan wat je naderhand heel erg vindt. Mirjam 

zou psalm 30 hebben kunnen zingen: “Nacht was 

het om me heen en nergens een spleetje licht. Zo 

moet dood zijn, heb ik gedacht, zo van iedereen 

verlaten.” Ze was God plotseling kwijt en het was 

alsof ze in een donker gat was gevallen. Aäron 

voelt het donkere gat scherp aan. Hij ziet in Mirjam 

zelfs een doodgeboren kind. Dood. Als de zoon van 

de weduwe waarover Lukas vertelt. Hij wordt de 

poort van de stad uitgedragen. Zo moet ook 

Mirjam buiten de toegang, buiten de poorten van 

het kamp blijven. 

 

Mozes smeekt God om Mirjam beter te maken. We 

horen niet of dat gebeurt. Wat we wel horen, is dat 

Mirjam tijd krijgt. Tijd om te helen en te genezen. 

Er wordt op haar gewacht. Alle andere keren trok 

het volk direct verder, wanneer de wolk dat 

aangaf. Nu blijft het wachten. In mild en 

meelevend geduld. 

In het evangelie vertelt Lukas wat God doet via de 

tussenkomst van Jezus. Jezus, die meelijdt. 

Medelijden treft hem, zoals het ons treffen kan, 

waardoor we ons inzetten voor elkaar, in zorg, in 

een kaartje dat je stuurt, in het meedoen met de 

klim van de Alpe d’Huez die de afgelopen week 

plaatsvond. Meeleven dat een beetje kan optillen 

wie in een donker gat is gevallen. 

Jezus staat daar. En hij raakt de lijkbaar aan. Hij 

staat er weer, nú, bij die lijkbaar die wij 

meedragen, dat dode gewicht van verdriet, 

teleurstelling, van verlammende schaamte, of die 

onvergefelijke fout.  

Ook wij krijgen de tijd. Tijd om te helen en te 

genezen – van welke ziekte ons ook maar bezet 

houdt. Of het nu jaloezie is, of rivaliteit, of de 

angst om tekort te komen, of de vrees om niet 

belangrijk genoeg te zijn. We krijgen de tijd om de 

werkelijkheid, die soms zo pijnlijk is, onder ogen te 

zien. 

En om daarna op te staan. Zoals Jezus de lijkbaar 

aanraakt en de jongen doet opstaan. Zoals 

tenslotte ook Mirjam opstaat en terugkeert naar de 

gemeente. 

 

 

Lied: “Die mij getrokken uit de schoot” (t. Huub 

Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Verzameld 

Liedboek p. 178-179) 

 


