
Discipelschapspreek: Luisteren

Vandaag de tweede preek over discipelschap. De vorige preek ging over volgen. Frank had daarin 
duidelijk gemaakt dat het echte volgen van Jezus hierop neerkomt: naast Hem gaan, Hem leren 
kennen, met Hem praten, ... Vandaag zal ik het over iets hebben wat hier dicht bij aanleunt. 
Luisteren. Frank heeft vorige keer het al gehad over onze mascotte. De bekende aapjes stellen 
horen-zien-zwijgen voor, maar wij willen het hebben over horen-zien-getuigen. Luisteren en horen 
– het zit nogal in elkaars buurt. Het is een essentieel onderdeel van discipelschap. Als u een discipel 
van Jezus wilt worden, zult u moeten leren luisteren. Niet naar de TV, naar uw buurman of naar 
wat dan ook, maar naar uw Schepper. 

Verhaal deel 1
Er is een Perzische legende over een koning die een trouwe dienaar nodig had. Er waren 
twee kandidaten. De koning kon niet kiezen en nam dus beide aan met vaste lonen. De 
eerste opdracht van de koning was om een mand met water te vullen uit een bron, met de 
melding dat hij ‘s avonds de vorderingen zou komen bekijken. Hij gaf hen een maand met 
gaten mee. Na een paar emmers in de mand gedaan te hebben, zei één van de twee mannen: 
‘Wat is het nut van dit werk? Op het moment dat we water in de mand doen, loopt het er 
weer uit.’ De andere antwoordde: ‘Maar we hebben toch onze lonen…het nut is het 
probleem van de meester, niet het onze’. ‘Ik blijf dit gekkenwerk niet doen‘, zei de ene en 
hij liep weg. 

Luisteren is niet altijd even gemakkelijk. Probeer dit verhaal nog eventjes vast te houden, want ik 
kom er nog op terug.

Als het gaat over luisteren, is Mozes een dankbaar persoon om over te spreken. We zien doorheen 
zijn leven hoe hij leert naar God te luisteren en wat voor gevolgen dat heeft.

1. Mozes gaat zijn eigen weg
2. Mozes zoekt uitvluchten
3. Mozes gaat Gods weg
4. Mozes en God, samen op weg

1. Mozes gaat zijn eigen weg: Ex.2:11-15
Mascotte: oren dicht

Hier hebben we Mozes. Een Israëliet, opgegroeid aan het Egyptische hof, die ziet hoe zijn volk 
eraan toe is. Op een keer wordt het hem iets te gortig en besluit hij het heft in eigen handen te 
nemen. Mozes wil iets doen – dat is op zich goed, maar hij gaat zijn eigen weg. Hij denkt dat 
niemand hem gezien heeft, maar dat blijkt niet zo te zijn. En daardoor moet hij vluchten. 

Dit was niet wat God wou. Dat zullen we nog zien. God had iets veel groters in gedachten dan het 
doodslaan van een Egyptenaar...
Het is te vergelijken met Jakob die de zegen van Esau ontnam. Jakob was bang dat Isaak de zegen 
aan Esau zou geven en nam toen, op aanraden van zijn moeder, het heft in eigen handen. Gevolg: 
hij kreeg de zegen, maar moest vluchten voor Esau. Hier lost Mozes het probleem efkes op, maar 
moet daarna vluchten voor de Farao. 

God een handje helpen. Dat doen we nogal eens. Er is een probleem, wij bedenken een oplossing 
en voeren het uit. Maar: we laten na hiervoor te bidden. Wie weet had God wel een heel andere 
oplossing in gedachten. Gods oplossing is altijd de beste oplossing, maar het is vaak de 
moeilijkste weg, de weg van wachten, de weg van vertrouwen op God. Durven wij onze eigen 
plannen op de helling te zetten door ervoor te bidden?



Stel u voor: U wil heel graag een bepaalde job. Ergens in uw achterhoofd beseft u dat het 
goed zou zijn om God daarvoor te bidden. Tegelijkertijd beseft u ook dat het wel eens zou 
kunnen dat God eigenlijk iets anders in gedachten heeft; iets dat misschien wel beter is. 
Maar ja, dan moet u uw eigen plannen opgeven en, laat ons eerlijk zijn, onze wil kan heel 
sterk zijn. Durft u uw plannen op de helling te zetten?

Mijn ervaring is dat het iets moeilijk is. Soms willen wij een bepaalde job, iets heel graag kopen. 
Of wat dacht u van de keuze om met iemand een relatie te beginnen – daar komt onze wil 
verschrikkelijk sterk naar voor. Heeft God over die dingen iets te zeggen? (ongelijk span? - 
duidelijk wat Gods wil is, onderwerp u daaraan) Ik bedoel niet dat onze plannen nooit goed zijn, 
maar wel dat we moeten durven alles opzij te zetten voor Gods wil, dat we moeten durven 
luisteren naar God. Moeilijk, is het niet... De les van Mozes is dat onze eigen plannen falen. Gods 
plannen niet – dat zien we in wat nog komt. We zingen dat heel gemakkelijk in veel liedjes, 
maar... maak er een dagelijkse praktijk van. Onderwerp uw eigen ideeën aan Gods ideeën. 

Zo moet u het luisteren naar God ook zien. Het kan soms zo tegen onze ideeën ingaan en soms is 
het nut niet duidelijk – denk maar aan het verhaal, maar Gods ideeën zijn beter. Daar moeten wij 
op leren vertrouwen. Stop uw oren niet dicht voor Gods invloed in uw leven.

2. Mozes zoekt vluchtwegen: Ex.3:11,13; 4:1,10,13
Mascotte: oor in – oor uit

Veertig jaar na zijn vlucht uit Egypte is Mozes zijn kudde aan het hoeden en God roept hem vanuit 
een brandende braamstruik. Hij zegt dat Mozes een opdracht moet vervullen – hij moet de 
Israëlieten uit Egypte leiden naar Kanaän. Dit is geen opdracht die ge op een vrije 
zaterdagnamiddag efkes opknapt. Wat God van Mozes vraagt, is een verschrikkelijk grote en 
moeilijke opdracht. Hij moet de leider worden van een volk, waar hij al veertig jaar geen contact 
meer met heeft. En hij moet dat volk uit de handen van Egypte halen; Egypte dat op dat moment 
één van de belangrijkste rijken op aarde.  

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Mozes uitvluchten zoekt (Ex.3:11,13; 4:1,10,13). Mozes' 
uitvluchten zijn misschien wel terecht, maar God laat hem niet zomaar gaan. Op elk uitvlucht volgt 
een oplossing (3:12,14; 4:2-9,11-12,14-16). 

Mozes hoort wel wat God tegen hem zegt, maar door zijn uitvluchten luistert hij niet echt naar wat 
God zegt. 
Kent u dat? Ik ken het zeker wel. De Bijbel confronteert ons en preken confronteren ons ook. 
Herinnert u zich de preek van Renze Klamer een tijdje geleden over liefde voor anderen – het was 
een korte, eenvoudige preek, maar eentje die ons opriep liefde te hebben voor anderen, omdat God 
ons zoveel liefgehad heeft. Hoe staat het daarmee? Het is een opdracht van God – heb elkander 
lief. Hebben wij ondertussen uitvluchten bedacht om niet lief te hebben? Is het stillekes uit onze 
gedachten verdwenen, omdat het zo moeilijk is om in de praktijk om te zetten? Ik geef toe dat het 
veel te weinig in mijn gedachten is. Dat mag niet! Het is een opdracht van God. Heb elkander lief, 
doe dat dan ook. 
Ik heb zelf een reeks preken over de gemeente gehouden – wij zijn een huis, een lichaam, een 
druivelaar, ... Dat heb ik niet verzonnen, wij zijn dat. Wat zijn onze uitvluchten om de gemeente 
te blijven zien als een zondagse aangelegenheid? Wat zijn onze uitvluchten om anderen niet te 
dienen in de gemeente? Wat zijn onze uitvluchten om de gaven en de tijd die we krijgen van God 
niet te gebruiken? 



God wordt kwaad op Mozes, omdat hij uitvluchten blijft zoeken. Laat het zo niet met ons zijn... 
Geen uitvluchten, maar luisteren naar God en beseffen dat Hij ons wil helpen in onze opdracht. 
Zelfs als u over gaven weinig nagedacht hebt en ge weet niet goed wat God van u wil, dan blijft 
deze opdracht staan: Heb elkander lief. Dat wil zeggen: wees degene die anderen ondersteunt, die 
naar de gemeente komt om er te zijn voor de andere, om de minste te zijn. Geen uitvluchten 
daarover!

3. Mozes gaat Gods weg: Ex.14:5-31
Mascotte: oren open

U bent Mozes. U hebt het volk uit Egypte geleid, nadat de Farao uiteindelijk na 10 plagen zijn 
toestemming had gegeven. Ondertussen is de euforie van het vertrek omgeslagen in pure angst. U 
bent met het volk tot aan de zee geraakt, maar achter u komt het leger van de Egyptenaren. De 
Farao vond het toch niet zo'n goed idee om het volk zomaar te laten gaan en heeft besloten u te 
achtervolgen. De mensen roepen dat u hen de dood injaagt – niet zomaar een paar man, maar een 
volk van meer dan één miljoen mensen, mensen die bang zijn en zich boos maken op u. 

Als u denkt aan de vorige gedeelten, weten we al wat u gaat doen. Twee mogelijkheden: 
* of u gaat een paar van de grootste ruziemakers een kopje kleiner maken om een voorbeeld 
te stellen voor de anderen. 
* of u zoekt wat uitvluchten – 'ik kan er ook niks aan doen; denkt ge misschien dat ik de zee 
kan splijten ofzo; jullie zijn mij gevolgd, ge moet mij de schuld niet geven' 

Mozes doet geen van de twee. Hij raadpleegt God.
God zegt dat ge uw hand over de zee moet uitstrekken en dat de zee dan zal splijten. U stapt naar 
de zee... 
... Plots bedenkt u dat het ook wel eens zou kunnen dat er niks gebeurt, nadat u uw hand uitgestrekt 
hebt. Per slot van rekening; hoe vaak is het al voorgekomen dat een zee splijt, nadat iemand zijn 
hand erover uitgestrekt heeft. Wat een afgang zou dat zijn! Sommige mensen zouden u beginnen 
uitlachen, anderen zouden nog bozer worden en roepen dat die God van u niks kan, nog anderen 
zouden hysterisch worden en u een kopje kleiner maken. 

Ik weet niet of dit door Mozes heen gegaan is, maar ik kan mij voorstellen dat het door mij heen 
zou gaan. Wij lezen hier vaak snel over. Mozes deed de zee splijten, zodat het volk door kon. 
Wow! Maar Mozes was ook maar een mens zoals u en ik. Ik denk dat dat al duidelijk is geworden 
uit de vorige gedeelten – een heethoofd die het allemaal wel eens ging oplossen, een meester in het 
zoeken van uitvluchten om toch maar niet terug te moeten naar zijn volk. 
Het is deze zelfde Mozes die naar de zee stapt en zijn hand erover uitstrekt. Hij luisterde naar God 
en deed wat God zei. Ziet u hoe essentieel dat luisteren is. Probeer zelf maar eens oplossingen te 
bedenken. Wat zou u doen, als u daar voor die zee staat, met achter u een miljoen angstige en boze 
mensen en daarachter een leger?  Ik zou het niet weten... 

Natuurlijk, Mozes stond met zijn rug tegen de muur. Hij moest wel luisteren naar God. 
Wij staan niet zo vaak met onze rug tegen de muur in deze maatschappij. 

* We hebben verzekeringen voor vanalles en nog wat, we kunnen geld lenen als we efkes te 
weinig hebben, we krijgen geld als we werkloos zijn, we hebben dokters en ziekenhuizen in 
overvloed, we kunnen rustig elke zondag naar de kerk gaan om wat zingeving in ons leven 
te brengen. We hebben God niet nodg - dat is hoe veel mensen denken.
* Ook in de gemeente hebben we te vaak deze houding. We hebben een gebouw, we hebben 
elke week een dienstleider en een spreker, er zijn mensen voor de zondagschool, ... Het gaat 
toch goed! 



Is dat ook wat God wil? God wil toch niet alleen dat we de kerk in stand houden! Als we zo 
denken, zijn we niet anders dan de Israëlieten die braafjes hun offers brachten, maar daarbuiten 
niet aan God dachten. Of anders dan de generaties katholieke mensen die naar de kerk, naar de 
biecht, ... gingen, maar eigenlijk niet echt in God geloofden. 
Ik wil niemand beschuldigen, maar het gevaar van de kerk te zien als iets dat we alleen maar in 
stand moeten houden, is dat we afglijden naar een flauw geloof dat alleen maar dient om wat 
diepgang in ons leven te brengen – dan is dan evenwaardig aan opkomen voor het milieu.

Wat wil God eigenlijk dat u doet? Wat wil God eigenlijk van de gemeente? ...
Gods weg is de volgende: Heb God lief met heel je hart en ziel en verstand. Heb elkaar lief als  
jezelf. Maak al de volken tot Mijn discipelen. Hoe jij en hoe wij dit moeten doen, daar moeten we 
over nadenken, maar God wil dat alle mensen Hem leren kennen, omdat Hij de waarheid is. Niets 
meer en niets minder. 

4. Samen op weg: Num.14:11-20
Dit laatste punt sluit nogal aan bij de preek van Frank over discipelschap. Hij liet zien dat Jezus 
volgen, discipel van Jezus zijn, erop neerkomt dat we naast Jezus moeten gaan. Ook hierin zien we 
een voorbeeld bij Mozes. 

Num.14:11-20 lezen
De man die zijn eigen plannen had, niet luisterde, maar uitvluchten bedacht en gaandeweg leerde 
luisteren, gaat in dit gedeelte een heus gesprek aan met God. Om te situeren: het volk is aan het 
beloofde land gekomen en Mozes heeft 12 verspieders in het land gezonden. Als ze terugkomen, 
zeggen ze allemaal dat het land heel vruchtbaar is. 10 zeggen dat het, vanwege de grote mensen die 
er woonden onineembaar is. 2 zeggen dat het zal lukken met Gods hulp. De Israëlieten scharen zich 
achter de 10 en willen zelfs een nieuwe leider aanstellen die hen terug naar Egypte moet leiden. Ze 
hebben geen vertrouwen in God. Ze luisteren niet naar God! Hun eigen ideeën primeren boven 
Gods ideeën. En God wordt kwaad en wil het volk vernietigen – Hij wil in plaats daarvan uit Mozes 
een groot en machtig volk laten voortkomen. Aanlokkelijk – zeker in de tijd van toen. Maar Mozes 
toont zich hier zoals we allemaal zouden moeten zijn. Hij komt op voor het volk, pleit voor het 
volk, pleit voor vergeving. 

Vorige week had Filip het er efkes over dat we allemaal priesters zijn. Wel, dit is ook 
priester zijn. God aanspreken op wie Hij is, pleiten voor mensen, ondanks hun 
tekortkomingen. 

Het is heel gemakkelijk om fouten bij anderen te zien en hen daarop af te breken – hoe vaak 
maken wij die fout niet? 
Het is veel moeilijker om met die mensen op weg te gaan en God te vragen om hen te vergeven. 
Dat is liefde betonen! Dat is hoe wij in deze gemeente moeten leven. Ik bedoel niet dat je je ogen 
moet sluiten voor de fouten die anderen maken en doen alsof er niets aan de hand is! Ik bedoel wel 
dat je de fouten van anderen moet kunnen zien en toch met hen op weg moet kunnen gaan. Hen 
helpen om die fouten uit hun leven te krijgen in plaats van hen achter te laten met hun fouten. 
Dat is moeilijk, maar wel de weg die wij moeten gaan. Ook de weg die God wil dat wij gaan. 

God antwoordt Mozes: Hij gaat het volk niet vernietigen – om wille van het gebed van Mozes. Hij 
gaat door met het volk – al mogen ze het beloofde land niet binnen. Alleen degenen die onder de 20 
zijn en de 2 verspieders, Jozua en Kaleb, die in God bleven geloven, mogen een kleine 40 jaar later 
het land binnentrekken. Maar Hij vernietigt het volk niet. Enkel en alleen omdat Mozes dit vroeg. 
Dit moet ons stimuleren in ons gebed, in ons praten tot God. Het is een instrument dat wij 
onderschatten, als we stilstaan bij wat Mozes hier doet. 



Mozes spreekt God aan op wie Hij is. In vers 18 somt hij een aantal eigenschappen op: 
lankmoedig, groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding. Juist die 
eigenschappen die het volk op dat moment nodig had. Zij hadden Gods vergeving nodig... en 
kregen het ook. Mozes kende God, hij wist dat God zo was. Dat kan hij maar op één manier 
geleerd hebben: door te luisteren. Door te luisteren naar wat God al gedaan had en nog steeds 
deed. Zo leer je God kennen.

Slot
Herinnert u zich nog het verhaal uit het begin. Twee mannen die de opdracht krijgen water uit een 
put te halen en in een mand te doen die lek is. Eén man is al weggelopen. Hij vond de opdracht 
nutteloos. Ik heb nog niet verteld wat de tweede man deed.

Verhaal deel 2
De andere man ging verder tot de bron helemaal uitgeput was. Toen hij erin keek, zag hij er 
een diamanten ring in liggen. ‘Nu pas zie ik het nut van het water in de mand te doen’ dacht 
hij, ‘als we de ring hadden opgehaald voordat de bron leeg was, zouden we de ring 
gevonden hebben in de mand; ons werk was helemaal niet zinloos’. 

Luisteren. Essentieel om een discipel van Jezus te worden. Wij moeten leren luisteren, leren 
vertrouwen dat wat God zegt, hetgeen is dat we moeten doen. Soms is het voor ons niet duidelijk 
wat het nut van iets is, maar Gods weg is de beste. 

Mozes groeide van een heethoofd naar een priester, doordat hij leerde te luisteren. Dit is een 
groeiproces. Als het u gerust mag stellen: tussen het heethoofd en de priester zitten meer dan 40 
jaar. 
Neem een voorbeeld aan Mozes: leer luisteren. Leer je eigen ideeën opzij zetten voor Gods 
ideeën. Dit is iets actief – je zult geconfronteerd worden met situaties waarin je de keuze hebt om 
naar God te gaan of je eigen ding te doen. Verlang ernaar om naar God te luisteren. 

Per slot van rekening: De God van Mozes die de zee splijtte, is de God naar wie wij mogen 
luisteren. 


