
Gemeente in onze Heer Jezus Christus, 
 
De brokstukken van je leven in Gods handen leggen: 
waar gaat dat over?  
Wat zijn dat voor brokstukken? 
Brokken die je zelf hebt gemaakt, in je leven; of dingen die jou zijn overkomen? 
En: brokstukken in Gods handen leggen: hoe doe je dat? 
 
We gaan op bezoek bij Mozes. 
Hij leeft ca 3500 jaar vóór ons. 
Zijn leven in vogelvlucht: als kind van joodse ouders - een slavenvolk in Egypte - wordt hij te vondeling 
gelegd en uitgerekend een prinses - dochter van de Koning - haalt hem uit het water en adopteert hem.  
Mozes krijgt een uitstekende opleiding in het paleis.  
Als prins-in-opleiding (PIO) slaat hij een Egyptenaar dood - is het woede of verontwaardiging; wie zal het 
zeggen - en dan  
vlucht hij het land uit naar de woestijn en bouwt daar een nieuw bestaan op als schaapsherder.  
Hij vindt een lieve vrouw, sticht een gezin.  
En wordt dan door God geroepen om het joodse volk uit Egypte weg te krijgen. Mozes heeft fikse 
tegenzin bij dat plan van God, verzint allerlei uitvluchten, gaat er zelfs spontaan bij stotteren - maar gaat 
dan toch naar Egypte, en - wonder boven wonder, ternauwernood - vlucht dat volk uit Egypte.  
Door het water gaan ze, en door het zand, de woestijn, en dan staat het volk Israël bij de berg Sinaï.  
Hier krijgt het volk zijn grondwet: de Tien Geboden. 
De Universele Verklaring van de rechten van God en mensen.  
De spelregels voor goed leven en samenleven. 
 
Maar terwijl Mozes bij God op de berg is, leeft het volk zich uit in een orgie, een feest met een gouden 
kalf, een afgodsbeeld, een vruchtbaarheidsgod. 
 
Als Mozes met de stenen platen van de berg komt, hoort hij feestlawaai en dan ziet hij het standbeeld 
van het stierkalf. 
Woedend smijt Mozes de platen aan de voet van de berg aan stukken.  
Het verbond tussen God en zijn volk is nú al verbroken. 
De leefregels, de Tien Woorden, zijn nog maar net in steen gebeiteld of ze worden al overtreden: vereer 
geen andere goden, maak ze niet, kniel er niet voor neer... precies dát is het eerste wat het volk doet...  
Het verbond tussen God en mensen is verbroken. 
 
Verbond: een wat ouderwets woord. Denk aan: verbintenis, relatie. Twee partners beloven elkaar lief te 
hebben en trouw te zijn, in goede en kwade dagen, in voor- en tegenspoed.  
Vergelijk een verbondssluiting maar met een huwelijkssluiting, een bruiloft.  
Dat hád het moeten zijn, daar in de woestijn: een bruiloftsfeest. Maar één van de partners gaat vreemd 
met een ongenode gast, een afgod.  
Overspel, ontrouw, al tijdens de bruiloft...  
Nú al is het verbond verbroken, nú al is er echt-breuk. 
Mozes is woedend. Natuurlijk.  
Mozes is woedend op het volk, woedend op zijn broer Aäron, die als plaatsvervangend leider, als 
priester, deze afgodendienst toegelaten heeft, mede mogelijk gemaakt heeft. 
Mozes is woedend namens God, of ook... woedend óp God? 
God die met dit onhandelbare volk een verbond sluit; dat moét wel uit de hand lopen, toch? 



Mozes, op wie ben je kwaad?  
 
Even een uitstapje. Naar onszelf. 
Op wie ben je kwaad?: ik stel die vraag wel eens aan mensen, op huisbezoek.  
Áls we aan de woede toekomen. Áls, want:  
woede zit meestal ergens diep verborgen onder ongenoegen, teleurstelling, onder kritiek. Vaak is de 
woede geluwd, gestold tot stille wrok: goed opgeborgen, maar licht ontvlambaar. 
Woede. Met vlak daarnaast: verdriet en verlangen.  
En het is een flinke puzzel, om je woede-verdriet-verlangen op een rij te krijgen. Dat gaat met pijn en 
moeite. 
Waar is die woede gaan woekeren, en waar richt die woede zich op? Het kan alle kanten op, met woede; 
zoals een veenbrand.  
En wat zit er naast woede, aan weggeduwd verdriet en verlangen?  
Kun je de brokstukken van je leven onder ogen zien?  
En wat kun je er dan mee? 
 
Terug naar Mozes en het volk, in de woestijn. 
Er is een joodse legende - een verhaal dat er later bij wordt verteld - bij deze mislukte bruiloft. 
Een veelzeggend verhaal.  
Volgens dit verhaal verzamelt Mozes de brokstukken van de stenen platen en legt ze later in de Ark, de 
verbondskist: onder het deksel, de verzoeningsplaat.  
Bij de nieuwe stenen platen, waarop God later, voor de tweede maal, voor het volk de Tien Woorden 
schrijft.  
Mozes brengt daarmee de brokstukken voor het aangezicht van God. De brokstukken, de mislukkingen, 
de ontrouw van het volk; ook Mozes’ eigen brokstukken: zijn teleurstelling, zijn verdriet, zijn woede. 
 
Kan God die brokstukken nog als bouwstenen gebruiken? 
Kan Hij die brokken recyclen, omsmelten, uitzuiveren? 
Kan Hij woede omzetten in enthousiasme; teleurstelling in volharding; verdriet in vreugde? 
 
(citaat Kushner, p.181 ev: gebroken vaas >> mozaïek!) 
  
Hoe gaat het verder, tussen God en het volk Israël?  
Het verbond van God met mensen wordt hersteld, maar de brokstukken nemen ze mee, het verdere 
leven in. 
Als waarschuwing, als gedenkteken.  
Niet als een open wond, maar als een litteken. 
Een litteken dat geen pijn meer doet, maar soms nog wel trekt, dan geeft het een signaal af. 
 
Mozes kalmeert, na zijn woede-uitbarsting. 
En God ook. 
Er komt crisis-beraad, tussen God en Mozes. 
De volgende dag neemt Mozes zijn rol van leider weer op zich; zijn rol van vertegenwoordiger, 
bemiddelaar tussen God en het volk. Hij neemt het op voor het volk. 
Hij staat daar voor God als advocaat van het volk, als pleitbezorger. Mozes zegt:  
Ach Heer, geef dit volk vergeving voor deze zonde. 
Wilt u dat niet, schrap mij dan maar uit uw boek. 
 



Mozes vraagt vergeving voor het volk.  
Mozes staat daar als advocaat, maar ook als priester voor God, om te offeren, om vergeving te vragen, 
namens het volk.  
Mozes is bereid om schuld en straf te dragen, in plaats van het volk. Een priester die desnoods zichzelf 
opoffert: “schrap mij maar uit uw boek...” 
Grote Mozes, wat sta je daar ruimhartig. Barmhartig… 
Wat kun jij je royaal, koninklijk over je teleurstelling en woede heen zetten...  
En dat kan God ook: gelukkig maar.  
Barmhartig en genadig is de Heer, hij blijft geduldig; groot is zijn trouw. 
Mozes mag twee nieuwe stenen tafels uithakken en daarop schrijft God opnieuw de Tien Woorden. 
Het verbond van God met mensen wordt hersteld. 
Zo kunnen ze weer op weg, naar het nieuwe land.  
Met - volgens die joodse legende - de brokstukken van het verleden als waarschuwing, als gedenkteken. 
  
Nog even naar Mozes, daar op de berg. 
Mozes staat daar, bij God, als advocaat, als priester.  
Hij houdt, namens het volk, voor Gods aangezicht een Grote Verzoendag: dat is later één van de grote 
joodse feestdagen. Nog voordat die Verzoendag ooit gevierd is, is Mozes dé hogepriester die het ambt 
van verzoening uitoefent.  
Verderop in de bijbel, in Leviticus 15, vinden we een uitgebreide beschrijving van de Grote Verzoendag: 
de hogepriester die jaarlijks, in de tabernakel en later in de tempel, het ritueel van verzoening moet 
uitvoeren: met bloed op het altaar van een bok die geslacht wordt, en met een tweede bok die met 
zonden beladen de woestijn wordt ingestuurd: de zondebok. 
Wij zijn niet vertrouwd met deze offerdienst, met slacht-offers. Ritueel slachten: dat roept in onze tijd 
vragen op. 
In onze kerkdiensten offeren we dank aan God, en uiteraard offeren we geld: bij de collecten.  
Maar offeren met het bloed van dieren: dat doen wij niet.  
In rooms-katholieke vieringen is nog iets terug te vinden van een offerdienst, als de priester “de mis 
opdraagt”.  
De H. Eucharistie is een dank-offer. En dat heeft enigszins de trekken van een slacht-offer.  
De pastoor of priester aan het altaar voltrekt een offer. 
Ook in joodse kringen is een dienst met offerdieren al eeuwen niet meer vanzelfsprekend. Sinds de 
verwoesting van de tempel in de eerste eeuw, 70 jaar na Christus, zijn de offers opgehouden. De 
dagelijkse offers, de feestoffers: het is allemaal verleden tijd. 
Joden komen overal ter wereld bijeen in synagogen, maar dat zijn gebedshuizen, geen slachthuizen. 
Daar wordt op sabbat lof en dank geofferd; maar geen dieren, geen slacht-offers. 
En de Joden vieren elk jaar de Grote Verzoendag, Jom Kippoer, met vasten en gebeden, met 
schuldbelijdenis; maar niet met het bloed van een geslachte bok en met een zondebok.  
 
 
We gaan naar een tekst uit het Tweede Testament (2e verbond!): 
Hebr 4 en 5. 
Deze brief - 13 hoofdstukken - is een betoog, een preek (wel wat lang), waarin Jezus Christus wordt 
voorgesteld, uitgebeeld als hemelse hogepriester. De brief veronderstelt bij de lezers kennis van de 
verschillende offers, toen in de tempel van Jeruzalem, kennis ook van de joodse Grote Verzoendag in die 
tijd. Als u hierover meer wilt weten: de Jongerenbijbel heeft een thema-hoofdstuk over de offers in het 
oude Israël.  
   



Jezus Christus staat in de beeld-spraak van de Hebreeën-brief voor God als de hogepriester die namens 
de mensen offers brengt. Hij viert de Grote Verzoendag: hij verzoent mensen met God en met elkaar. 
Hij herstelt de relatie tussen God en mensen. 
Prijs de Heer, de weg is open, naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus is de hemelse hogepriester die offers brengt voor de mensen... sterker nog: de 
hogepriester die zichzelf opoffert.  
Precies zoals Mozes zich wil opofferen voor het volk: Schrap mij dan maar uit uw levensboek... 
In de Hebreeënbrief staat het als volgt:  
Jezus Christus is voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnen gegaan, niet met het bloed van stieren 
en bokken, maar met zijn eigen bloed. 
De hogepriester biedt zichzelf als offer aan. 
Namens ons. Voor ons. 
Wat een voorrecht dat ik door hem  
altijd vrij tot God mag gaan. 
 
Wij kunnen het werk van Jezus ook met een andere beeld-spraak aangeven: 
Jezus Christus, de Opgestane Heer, zit aan de rechterhand van de Vader en hij pleit voor ons... (Rom 8, 
34) 
Jezus is hier de Pleitbezorger, de Advocaat, die het voor ons opneemt. 
De achtergrond van deze beeld-spraak is nu niet meer de tempel, maar de rechtbank. Met een heel 
bijzondere advocaat: die in onze plaats wil staan.  
Een advocaat die zich op-offert. 
Heb je ooit zo’n advocaat gezien? 
 
Wij komen aan de toepassing.  
De brokstukken van je leven in Gods handen leggen... 
 
We hebben Mozes gezien, met zijn brokstukken. 
En Jezus; hemelse hogepriester in eeuwigheid. 
Pleitbezorger, Advocaat van de eerste orde. 
 
Wij komen bij onszelf. 
De brokstukken van mijn leven in Gods handen leggen: 
wil ik dat? Durf ik dat? 
Psalm 103 helpt ons op weg.  
Met de psalmen zing je het uit. 
Deze psalm wordt vaak gezongen of gesproken ná de viering van de Maaltijd. 
(lezen: Ps 103, 1-5) 
 
De psalm begint met een lofprijzing: Prijs de Heer… 
Om te beginnen, zegt dit lied van het oude Israël: een praisedienst. Natuurlijk, want daartoe zijn wij op 
aarde: tot eer van God. Ondanks alles: toch lofprijzen.  
Zo doen ze dat, in Israël. 
Maar, eerlijk gezegd: lukt dat wel? 
Kan dat wel, als je zwak bent, belast, beladen, met een stapel brokstukken?  
Nou, maak het toch maar mee, blijf komen in de gemeente van Jezus Christus, in de kring van 
medemensen. 



En laat maar voor je bidden en zingen. Als je zelf aan het eind van je Latijn bent, als je geen woord uit je 
strot kunt krijgen en niet weet wat je zult bidden; laat je dan dragen door het lied en het gebed van 
anderen. Zij brengen je zo tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben 
barmhartigheid en genade vinden (Hebr 4,16). 
 
God en Jezus en de Heilige Geest staan al klaar met een herstelprogramma op maat voor elk van ons. 
Psalm 103 geeft - in het kort - met een paar prachtige trefwoorden: 
Onze God vergeeft alle schuld: alle mislukking, alle fouten, alle verlammend besef van tekortschieten 
Hij geneest alle kwalen: de kwetsuren, de wonden, de gebrokenheid, de brokstukken. 
Hij redt je leven van het graf: Jezus Christus als Redder / Verlosser: waarvan dan?  
Van een oppervlakkig, zinloos leven... 
Hij kroont je leven met trouw en liefde; je jeugd vernieuwt zich als een adelaar: ik zie voor me twee oude 
mensen, hun gezondheid laat te wensen over, maar toch zeggen ze: dominee, we zijn nog steeds verliefd 
op elkaar...  
 Goede genade! 
 
Zo’n persoonlijk herstelprogramma is maatwerk.  
Dat gaat bij stukjes en beetjes. In kleine dosering.  
Met theelepeltjes. Je krijgt niet meer voor je kiezen dan je aankunt. 
Hoe werkt dat programma in de praktijk? 
Heel gewoon, in allerlei ontmoetingen.  
Inderdaad, vaak met vrienden bij wie je je hart kunt luchten, vrienden die jou meenemen. Die voor je 
bidden, met je bidden. Die jou bij God brengen: jij met je pijn en moeite, met je brokstukken. 
Dat is kerk zijn, gemeente van Jezus Christus, met elkaar en voor elkaar. 
 
Een laatste voorbeeld: op Stille Zaterdag en in de Paasnacht,  waren we in Zetten / Indoornik / Hemmen 
met een klein groepje voortdurend bij elkaar: om te bidden, om te zingen, om een stukje film te zien, 
om stil te zijn. Er stond vóór in de kerk een houten kruis, en daarop kon iedereen briefjes prikken: 
gesloten briefjes waarop iets stond dat je kwijt wilde.  
Daarnaast waren er, in een schaal, briefjes met voorbeden en dankgebeden: voor de Dienst van de 
Gebeden in de Paasmorgendienst. 
Die gesloten briefjes werden op de Paasmorgen, na de dienst, buiten verbrand.  
Daar is niets meer van over. 
Lof zij U, Christus, in eeuwigheid, 
Amen. 
 


