AÄRON EN
TWEE BROERS
• Johan Schep

De uittocht uit Egypte
Stel je eens voor dat Mozes je jongere broer is... Dit was het
geval met Aäron, de oudste zoon van Amram en Jochebed,
afstammelingen van Levi. De familie van Jakob was als gevolg
van een zware hongersnood in Egypte gaan wonen,
oorspronkelijk een familie van 70 mensen (Gen.46:27). Zij
waren in Egypte uitgegroeid tot een groot volk (Ex.1:7; 12:3637). Er worden 600.000 mannen genoemd. Dan reken je de
vrouwen en de kinderen niet mee. Zo'n volk is een grote hulp
als slavenvolk. Maar een buitenlands volk kan ook een gevaar
vormen, als er oorlog komt en zij zich tegen je keren. Daarom
besloot de farao, die niet in geloof leefde maar in vrees, dat al
de jongetjes die werden geboren, moesten sterven (Ex.1:16).

4 | focus

MOZES,
Vóór die tijd waren Amram en Jochebed getrouwd en zij
leefden door geloof. Zij vreesden de wetten van de farao
niet (Hebr.11:23). Zij leefden met Gods beloften (Gen.15:1318), en het slavenvolk had Jozefs beenderen bij zich in
afwachting van de terugkeer naar Kanaän (Joz.24:32).
Tijdens de slavernij in Egypte groeide er een gelovig
gezin op. Hun eerste kind was een dochter, die zij Mirjam
noemden. Daarna kwam er een zoon, Aäron. Hij werd
geboren voordat het bevel van de farao van kracht werd.
Toen het bevel kwam, was Jochebed weer in verwachting.
Ik denk dat zij vurig baden voor een dochter. Maar het
werd toch een jongen, en hun geloof werd getest.
Geloofsvertrouwen brengt vreugde voor God (Hebr.11:6).
Na drie maanden waren de longen van de baby gegroeid,
en het werd gevaarlijk in huis. Daarom besloten zij hem
in een mandje van biezen in de Nijl te leggen. Mirjam
moest opletten wat er ging gebeuren. Opeens komt daar
de dochter van de farao met haar slavinnen. Zij zien en
openen het mandje. Op dat moment begint de baby te
huilen, en dat raakte het hart van die prinses. Zij drukken
het mandje niet onder water, maar de dochter van de farao
neemt de baby in haar armen en wil hem houden. Er is
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echter één probleem: zij heeft geen melk voor de baby!
Dan biedt Mirjam vastberaden een oplossing aan: zij wil
een voedster gaan zoeken uit de Hebreeuwse vrouwen.
Moeder Jochebed mag de baby voeden, en zij wordt er ook
voor betaald. Wat zij aan geloof in zijn jonge hart heeft
gelegd, dat heeft de farao nooit eruit gekregen. De woede
van mensen zal U tot lof zijn (Ps.76:11).
Het is de prinses die hem Mozes noemde, d.i. ‘uit het
water getrokken’. De farao betaalde de verzorging en de
opleiding van de komende verlosser van het volk. Denk
aan de verschillen tussen Aäron en Mozes. Mozes kreeg
mooie kleding, Aäron had vodden aan. Aäron moest
werken in de hete zon. Mozes kreeg de beste opleiding die
er was in Egypte, in een koele ruimte (Hand.7:22). Aäron
kon misschien niet eens lezen! Mozes kreeg het lekkerste
eten dat er was, Aäron het slavenvoedsel. Mozes werd
vermaakt, Aäron werd geslagen. Ik denk dat Aäron wel
eens gedacht heeft: Het leven is niet eerlijk!
Als Mozes 40 jaar oud is, gaat hij naar zijn eigen volk toe.
Hij is ervan overtuigd dat het beter is bij Gods slavenvolk
te horen en met God te leven, dan een respectvolle man
in de wereld te zijn maar buiten de wil van God om te
handelen (Hebr. 11:24-26). Mozes zag een Egyptenaar, die
een Israëliet mishandelde. Hij dacht niet erover na of het
juist was, maar of het veilig was, en sloeg de Egyptenaar
dood. Hij werd ontdekt en moest vluchten. Mozes was nu
een moordenaar en een vluchteling.
Wat zal er in Aäron zijn omgegaan? Hij moest verder leven
zonder dat hij nog iets van zijn broer hoorde. Aäron was
83 jaar oud, en voor het eerst sprak de Heere tegen hem
(Ex.4:27). De Heere gebood hem te vluchten en zijn broer
Mozes tegemoet te gaan. Dat was een misdaad voor een
slaaf, en hij was nog nooit in de woestijn geweest. De
Heere leidde hem! Het is mogelijk dat Aäron hem niet
meer gezien had sinds zijn derde jaar!
Mozes vertelde al stotterend wat er gebeurd was bij de
doornstruik (Ex.3:2-4). De opdracht was om samen naar
de farao te gaan en hem te vertellen dat hij het volk moet
laten gaan. Het is bemoedigend dat het volk gelooft, en
biddend achter hen staat (Ex.4:31; 2:24). Mozes vertelde
het volk dat de Heere hun gekerm had gehoord. Mozes,
een moordenaar; en Aäron, een weggelopen slaaf. Maar
zij confronteerden in gehoorzaamheid aan de Heere de
machtigste man ter wereld met Zijn bevel. In het begin
werd het nog erger voor de Israëlieten, maar uiteindelijk
laat de farao hen gaan.
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Zij bereiken hun doel, en schuilen achter het bloed van
het Paaslam (Ex.12:12-13). De Heere gaat voor hen uit, en
het vertrek wordt bevestigd door wonderen en tekenen
(Ps.77:21). Aäron werd een van de drie mensen, die het
volk bevrijdde (Micha 6:4; 1Sam.12:6). Hij stond nu naast
Mozes als zijn profeet (Hand.7:39-40).
Als Mozes op de berg in Gods aanwezigheid is, wordt er in
de vallei een gouden kalf gemaakt en geëerd als de Heere,
die hen had verlost uit Egypte. Mozes staat op een gegeven
moment tegenover Aäron. In het gezicht van Aäron is
schaamte te lezen. Het gezicht van Mozes wordt getekend
door boosheid, teleurstelling en ook liefde. Mozes krijgt
van God de mogelijkheid om als het hoofd van een nieuw
volk door te gaan. Maar Mozes, die de nederigste man van
de wereld was (Num.12:3), pleitte voor Gods volk. Hij was
zelfs bereid uit het boek van het leven te worden gewist
ten behoeve van zijn volk (Ex.32:32).
Aäron was de hoofdschuldige. Als Mozes niet voor hem
had gebeden, was hij samen met drieduizend anderen
gestorven (Ex.32:28). Later faalde Aäron opnieuw door
samen met Mirjam op te staan tegen Mozes als hun leider.
Weer viel Mozes op zijn knieën en pleitte voor hen. Zij
kregen beiden vergeving. Aäron ontving zelfs een hoge
positie als de eerste hogepriester. Als profeet bracht hij
God bij de mensen, en als hogepriester bracht hij de
mensen bij God. Mozes was nooit een slaaf geweest, maar
Aäron wel! Alle drie stierven zij in de woestijn (Num.20:1,
12).
Wij hebben nu een volmaakte Hogepriester en een
volmaakte Profeet (Deut.18:15). Als de Profeet is de
Heere Jezus onze volmaakte Middelaar. Hij pleit voor ons
(1Joh.2:1). Als de grote Hogepriester weet Hij waar wij
doorheen gaan, en Hij bidt voor ons (Hebr.4:14-16; 7:25).
Laat ons gebed zijn: Heere, geef mij de moed om op te
staan en te strijden voor wat juist is. Heere, geef mij een
nederig hart, open oren en de wil om U te gehoorzamen,
en helpt U mij om te aanbidden in de kracht van de Heilige
Geest. Ik dank U ook, Heere, voor het getuigenis van de
ouders en van Mirjam, Mozes en Aäron.

