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overdenking

Gemeente van onze opgestane Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God,

Wij horen in deze tijd heel vaak het woord maatregel of maatregelen. Er worden 
maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. En die 
maatregelen worden ons bekend gemaakt, via persconferenties bijvoorbeeld. Velen 
houden zich er aan, maar er is ook verzet. Er wordt geluisterd naar het RIVM, maar 
er wordt ook op gescholden. Het geduld lijkt langzamerhand wat op te raken, het 
begint lang, tè lang te duren voor velen. Er wordt reikhalzend uitgezien naar weer 
een volgende persconferentie, in de hoop dat de maatregelen versoepeld worden. 
Sommigen denken dat binnen de kortste keren alles weer normaal is, maar dat is 
verre van reëel. En bovendien: móeten wij wel verlangen naar terug naar normaal? 
Wat was eigenlijk normaal, was het leven dat we leidden wel altijd zo ‘normaal’ en in 
proporties? Is dat terugverlangen naar het ‘oude normaal’ niet een beetje hetzelfde 
als terugverlangen naar de vleespotten van Egypte? 

Maatregel. Dat is een apart woord dat bestaat uit ‘maat’ en ‘regel’. Het woord komt uit
de Duitse taal en betekent naast: ‘richtlijn’ ook ‘vaststelling van een bepaalde maat’. 
Nou, dan zitten we met dit woord meteen midden in de Schriftlezing uit Exodus, 
waarin het ook gaat over regels, maatregels en in letterlijke zin ook: ‘regels over de 
maat’, de maat van de hoeveelheid manna per persoon, dat van de hoeveelheid 
kwakkel per persoon. En de bepaling dat je er niet van mag opsparen, behalve voor 
de zevende dag, de Sabbath van de Eeuwige. Dan komt er een dubbele 
hoeveelheid. Maar wie gaat lopen hamsteren voor zichzelf, en dat dús bijna per 
definitie ten koste van de ander, die zal zien dat het manna bedorven wordt. 

Je zou bijna denken dat het verhaal dat we horen een spiegelverhaal is van onze 
werkelijkheid waarin wij nu leven. En ik denk dat dit verhaal en al die verhalen uit de 
Schrift ook zo kunnen functioneren, als een spiegel van het menselijk doen en laten, 
van het menselijk streven en handelen, van de menselijke overmoed en haar 
eeuwige moeite om maat te kunnen houden. Wat is de ruimte die een mens in mag 
nemen in het geheel van de mensengemeenschap, waar hij of zij deel van uitmaakt? 
Welke ruimte mogen wij innemen? Wat mogen wij voor onszelf vergaren aan 
voedsel, aan bezit, aan positie? Er zijn uitleggers die altijd maar hameren op de 
zondigheid van de mens en diens kleinheid tegenover God en beweren dat wij 
mensen nietig en klein zijn en ons diep in het stof moeten buigen. Mij verbaast dan 
wèl dat juist in kringen waar zo over de mens en God wordt gesproken het materiële 



bezit er vaak niet om liegt. Maar, wordt er dan verdedigend bij gezegd: ‘dat hebben 
we eerlijk verdiend en dat heeft God ons gegeven’. 

Ik lees het verhaal van vandaag niet als een streng verhaal met strenge 
maatregelen, die mensen klein willen houden en waarbij mensen niks mogen. 
Integendeel! Ik lees het als een fundamentele oproep tot solidariteit. Het gaat over 
een eerlijk verdelen, in dit geval van voedsel. Het gaat er om dat de mens, ieder 
mens, precies die ruimte in mag nemen die hem en haar is toegemeten. En voor 
iedereen is evenveel ruimte. Dàt is de maat van Gods Koninkrijk en van het Beloofde
Land, dat er voor iedereen evenveel levensruimte, grond, voedsel en kansen zijn. 

En het volk maar murmureren en morren en klagen en schelden... Want we worden 
beperkt, we worden beleerd, we krijgen wetten opgelegd, er worden maatregelen 
bekend gemaakt, en daar houden we niet van, want we willen zelf wel bepalen hoe 
we leven, ons bewegen en ons gedragen. Ik lees ergens het volgende: “Het zal 
niemand verbazen natuurlijk: met het EK of WK hebben we 17 miljoen bondscoaches
en nu met deze Corona-crisis 17 miljoen virologen, ministers van volksgezondheid 
en minister-presidenten. We zijn een land van ongelofelijke betweters… Helemaal te 
zot voor woorden zijn de scheldpartijen die Mark Rutte dagelijks over zich heen krijgt.
Hij moet beslissingen nemen, maatregelen, waar mogelijk duizenden mensenlevens 
mee gemoeid zijn en hij verdient respect! Zou jij in zijn schoenen willen staan?” 
Einde van dit citaat.

En zou je in de schoenen van Mozes en Aäron willen staan? Die krijgen me ook wat 
over zich heen zeg! Verwijt na verwijt,  ‘en had ons maar in Egypte gelaten en wat 
doen jullie ons aan, en wat is dat voor rare God namens wie jullie spreken?! Het is 
jullie schuld!’ 

Mensen komen in opstand als zij zich in hun ruimte beperkt voelen door 
maatregelen, door regels, door voorschriften, want de mens is er van nature niet op 
aangelegd om zich zijn autonomie af te laten pakken. Hamsteren is des mensen, 
voor zichzelf grijpen wat er te grijpen valt: het zit in de mens. Macht pakken waar het 
kan, desnoods ten koste van een mondiaal drama, dat de Coronacrisis is, maar 
evengoed al die andere grote mondiale drama’s waar jaarlijks ook ontelbaren dood 
aan gaan: honger, AIDS, jazeker nog steeds, maar dat is inmiddels ver van ons bed, 
net als de enorme vluchtelingenstroom. Je zult nu, momenteeel in een 
vluchtelingenkamp zitten zeg, waar geen water uit de rots vloeit, waar geen kwakkels
zijn, waar geen manna is, maar wel het virus dat om zich heen grijpt… Maar het is 
belangrijker is natuurlijk dat je volgend jaar de verkiezingen zult winnen… 

Wat daar in die woestijn gebeurt met het volk onderweg is één en al menselijk, het is 
van alle tijden en alle plaatsen, het is universeel. Zonder regels, zonder maat-regelen
wordt menselijk samenleven één en al chaos. Met Goddelijke maat-regelen over 
eerlijk verdelen van ruimte, voedsel, bezit, komt er schepping. Komt er orde en die 
biedt ruimte. De maat-regelen van God zijn gericht op hen die in de verdrukking 
komen, zij die tekortkomen, onder de voet gelopen, niet snel genoeg om manna te 
rapen, niet in staat en snel genoeg om snel naar de supermarkt te kunnen. Ik hoor 
steeds meer dat er vooral veel oudere mensen hun dagelijkse boodschappen niet 
meer krijgen. Gods maat-regelen zijn ten diepste diaconaal, hebben met 



gerechtigheid te maken, met eerlijkheid, met elkaar ruimte kunnen geven en niet voor
jezelf alleen te leven met het nodige ellebogenwerk. 

Mensen zijn een maat te groot, 
willen wel maar kunnen niet, 
kunnen wel maar mogen niet, 
mogen wel maar durven niet.

Mensen zijn een maat te groot, 
durven wel maar maken niet, 
maken wel maar weten niet, 
weten wel maar geven niet. 

Mensen zijn een maat te groot 
geven wel maar horen niet, 
horen wel maar spreken niet, 
spreken wel, maar minnen niet. 

Mens ik ben een maat te groot, 
wil jou minnen, min jou niet, 
vrees dat ik dat jij bezeert, 
vrees dat jij dat ik verlies. 

Mens, maak mij een maat te klein, 
groot in zacht en stil te zijn, 
sterk in waar en goed te zijn. 
Mens maak mij een maat van jou.

De maat-regelen van de Eeuwige voor een rechtvaardig leven gaan gepaard met de 
gave van het Manna, het brood uit de hemel. Het brood uit de hemel is een liefdevol 
geschenk van God die van mensen houdt, van àllen evenveel, in gelijke mate. En 
daarin in ruime mate! Zo is God een maat van ons, van ons allen. En als wij ons 
houden aan zijn maat-regelen, zijn wij niet alleen een maat vooran elkaar, maar ook 
van Hem, die ons het volle het leven gunt in een ruimte die niet te groot en niet te 
klein is, maar voldoende om voluit in te kunnen leven.

Amen  


