
Overdenking: Gods antwoord op tegenslag van Mozes en Aäron 

Het is mogelijk deze overdenking in zijn geheel te lezen, als een preek. U kunt de tekst ook gebruiken voor een 

gezamenlijke of persoonlijke (bijbel)studie. Het is ook mogelijk om daarbij sommige gedeelten over te slaan, om 

meer op andere te focussen.  

 

Lees (met elkaar) het volgende gedeelte: Exodus 6:1-8, 27-7:7 

 

Inleiding 
We krijgen in ons leven allemaal wel eens te maken met tegenslag. We kunnen de toekomst niet 
voorzien, het leven houdt voor ons verrassingen in petto. En dat kan nogal vervelend zijn, je kunt 
onaangenaam verrast zijn. In het klein, in het leven van elke week en elke dag. Maar soms hebben 
tegenslagen ook grotere consequenties, kun je jarenlang met iets blijven worstelen. Die ziekte die 
toch weer terug is gekomen. Als je te maken krijgt met verlies. En hoe ouder je wordt, des te meer 
kom je tegen op je pad.  
 
Omgaan met tegenslag, daar is heel wat over te doen. Wanneer je het googelt kom je terecht bij 
pagina’s van allerhande cursussen: Strategieën hoe je het beste met tegenslag om kunt gaan. Je 
wordt er in elk geval een rijker mens van, zeggen sommige websites. Je doet levenservaring op en je 
leert weer nieuwe strategieën aan om beter met nieuwe tegenslagen om te gaan. Ze noemen dan 
bijvoorbeeld dat je in al het negatieve ook steeds weer het positieve probeert te zien. Of geloven dat 
alles een reden heeft. Strategieën als mediteren en relativeren, het gaat erom dat je in jezelf de 
veerkracht vindt om met tegenvallende levensomstandigheden om te gaan. En op zichzelf zijn dat 
goede dingen.  
 
Heb je zelf recent te maken gehad met tegenslag? Wat was je reactie? Google eens op ‘omgaan met 
tegenslag’. Wat kom je tegen? Welke oplossingen spreken je aan en welke niet?  
 
Wat zeg je om iemand die iets verdrietigs meegemaakt heeft te troosten?  
 
Exodus 6 en 7: achtergrond 
Op 1 maart dachten we met elkaar na over Exodus 3, waar Mozes God ontmoet op een bijzondere 
manier. Een heel hoopvol gedeelte! In hoofdstuk 5 wordt verteld van het eerste bezoek van Mozes 
en Aäron aan de farao. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar Mozes en Aäron en de 
Israëlieten worden diep teleurgesteld.  De farao had slechts de spot gedreven met Mozes en Aäron. 
Wie is de HEER? Wie is die vreemde God die hem zomaar van zijn troon wil stoten? Die denkt dat hij 
de farao zomaar van zijn gratis werkkrachten kan beroven? Wie zijn die Israëlieten wel niet, dat ze 
denken eisen te kunnen stellen?  
 
De farao heeft daarom het werk moeilijker gemaakt. Met als gevolg dat Mozes en Aäron niet alleen 
de farao tegen zich hebben, maar ook nog eens het volk Israël. De voormannen van Israël verwijten 
het Mozes en Aäron: ‘Waarom hebben jullie de farao een zwaard in handen gegeven om ons te 
bestrijden?’ 
 
Denk je eens in dat jij Mozes was. Wat zou je doen nadat niet alleen de farao je tegenwerkt, maar 
ook de Israëlieten boos op je zijn?   
 
Wat doet Mozes?  
 



Gods antwoord  
Er is één zinnetje dat steeds terugkomt in de fragmenten uit hoofdstuk 6 en 7. Welk zinnetje is dat? Is 
dat een antwoord op Mozes’ vraag?  
 
Misschien een beetje vreemd. Als antwoord op Mozes’ klacht geeft de Eeuwige zijn Naam. Het 
zinnetje ‘Ik ben de HEER’ klinkt als een refrein door het gedeelte van vandaag. Dat is eigenlijk de kern 
van het verhaal. En met zijn Naam verbindt de Eeuwige zich met zijn volk. Ik ben de HEER betekent: 
ik ben de God van de beloften.  
 
In hoofdstuk 6 vanaf vers 5 klinkt een uitgebreide belofte. Wie goed oplet ziet dat er zeven 
elementen worden genoemd. En dat maakt dat dit geen gewone formule is, maar een eed. De 
Eeuwige legt zich vast. Hij zal zich aan zijn eigen woorden houden. Eigenlijk wonderlijk als je denkt 
aan dat beeld van de brandende doornstruik. Die God, dat is de God die zich met mensen verbindt. 
Die zich beperkt. Hij legt zich vast, zoals ook Jezus’ handen werden gebonden. 
 
Wat vind je van Gods antwoord?  
 
Heeft God ons beloften gedaan? Welke? Wat betekenen die voor jou?  
 

Nadenkertje 
Vers 2 is een wonderlijk vers. God lijkt te zeggen dat zijn Naam niet bekend was aan de aartsvaders, 
wat weer niet overeenkomt met gedeelten uit Genesis. Maar hier betekent het niet dat de Naam van 
de Eeuwige niet bekend was aan Abraham, Isaak en Jakob. De schrijvers van Exodus willen hiermee 
aangeven dat er daadwerkelijk een andere periode aanbreekt. Er wordt iets nieuws bekend, een 
nieuwe ervaring van de Eeuwige. Zo kun je dat ook in je eigen leven hebben. Dat je beeld van de HEER 
verandert.  
 
Hoe is jouw beeld van God veranderd in de loop van de tijd? Hoe kwam dat?  

 
Een andere focus 
Vanaf hoofdstuk 7:8 volgt de vertelling over de plagen in Egypte. Eén van de terugkerende gedachten 
bij alles dat gebeurt is: “u zult weten dat ik de HEER uw God ben.” De Israëlieten leven in vreselijke 
omstandigheden en toch wijst de HEER door Mozes op het grotere perspectief. Niet dat dit alles wat 
ze meemaken relativeert of prettig maakt. Nee, zelf kunnen ze de zin er niet van inzien. Het lijkt het 
toppunt van zinloosheid dat Mozes naar de farao is gegaan en dat de farao juist dáárom hun 
werkzaamheden zwaarder gemaakt heeft. Maar de tekst geeft een andere focus. In alles wat er 
gebeurt leren de Israëlieten God kennen als de God die mensen bevrijdt uit benarde situaties.  
 
Ook de machten van Egypte en de farao zullen uiteindelijk de Naam van de HEER moeten erkennen. 
Ook de vertegenwoordigers van het kwaad zullen de HEER moeten erkennen. Dan zullen de 
Egyptenaren weten de ik de HEER ben. De vertelling die hierna volgt noemen wij de tien plagen. 
Maar het woordje plagen komt daar maar één keer voor. De tekst zelf spreekt over tekenen en 
wonderen. In alles zal de Eeuwige tekenen en wonderen doen die iets vertellen over wie hij is: de 
God die ten strijde trekt tegen het onrecht dat heerst op aarde.  
 
De farao denkt heel wat te zijn, ziet zichzelf als een halve god. Zo verzet hij zich tegen de Eeuwige. 
Maar al zijn verzet, zijn tegenstand, alle macht die hij tentoonspreidt, het past allemaal in het plan 
van de HEER. De uitvoerders van het kwade zijn ook uiteindelijk slechts schepselen, werktuigen in 
Gods hand.  
 

Toelichting: verharding van het hart 



De verharding van het hart van de farao is een moeilijk thema. Hoe zit dat met de menselijk 
verantwoordelijkheid en de vrije wil? En wat zegt dat over ons beeld van God? Ter verduidelijking 
kunnen we het volgende zeggen.  
 

1. Maar we moeten wel zeggen dat de verharding van het hart van de farao de consequentie is 
van de beslissing van de farao zelf. Hij spot met de Eeuwige. Hij wil niet gehoorzamen, maar 
zelf de baas blijven. Hij verhardt zelf zijn hart. Oordeel betekent in de bijbel meestal dat 
mensen worden overgelaten aan de consequenties van hun eigen handelen.  

 
2. De farao en Egypte zijn symbolen van het absolute kwaad. Je moet hier de farao zien als een 

absolute dictator die zijn onderdanen uitbuit.  

 
Overweging 
Je kunt het soms niet zien, de zin van de dingen die gebeuren in de wereld. Van die 
hartverscheurende beelden van hongerlijdende kinderen in de wereld. Het wereldgebeuren is voor 
ons nog een raadsel, de zin is vaak nog verborgen voor onze ogen. Voorlopig althans. Ook in je eigen 
leven is dat zo. Je kunt pas achteraf vaak de betekenis van iets zien. Pas achteraf kun je leren 
opmerken hoe tegenslag je leven heeft verrijkt.  
 
De tekst van vandaag geeft het perspectief van Psalm 115: het gaat niet om ons. Niet wij staan in het 
centrum van de wereldgebeuren, niet ons geluk is de kern, het draait om God. Dat is het geheim van 
de wereld. Een God die van mensen houdt, zich met hen verbindt, hen redt uit moeilijkheden.   
 
Het kwade lijkt in de wereld nogal groot. Problemen als honger, ongelijkheid, geweld, oorlogen, ze 
zijn niet zomaar op te lossen. En het lijkt soms alsof de slechteriken en dictators er altijd goed van 
afkomen. Maar deze tekst vertelt hoe je moet kijken naar het kwaad dat in de wereld gebeurt. Niet 
als een zelfstandige macht tegenover het  goede. Want schijn bedriegt. De machten van de wereld 
hebben niet het laatste woord. Ze zijn slechts stofjes die dwarrelen in de lichtglans die door het 
hemeldak schijnt.  
 
Hoe zou het perspectief van dit verhaal ons kunnen helpen goed om te gaan met de crisis van het 
coronavirus?  


