
Overweging bij Numeri 11

Hallo, mag ik me even voorstellen? Ik ben mevrouw Eldad. Ik ben al bijna vijftig jaar 
getrouwd met mijn man, Eldad genaamd. Nu heeft hij onlangs iets vreemds meegemaakt. 
Iets oneindigs, waanzinnigs vreemds en moois waarover ik je echt wil vertellen. Toen hij, nu 
alweer twee maanden geleden, samen met zijn vriend Medad voor onze tent zat, zag hij 
zomaar een lichtgestalte neerdalen op een wolk. Ja, echt! En hij dacht dat hij helemaal gek 
was geworden. Want het begon te waaien en een stem sprak tot hem over liefde en eeuwig 
durend verbond. Medad zag dat hij helemaal wit wegtrok, toen rood werd en vervolgens onze 
tent indook met ogen zo groot als schoteltjes. Vind je het niet wonderbaarlijk?

“Wat heb je gezien?”vroeg Medad verbaasd aan Eldad. Ze waren gewoon wat aan het praten 
met elkaar over het groepje buitenlanders dat met ons meereist en al een tijdje aan het 
klagen is over het zware en eentonige leven hier in de woestijn. Eerst 4 uur reizen (we 
leggen dan zo’n 16 kilometer af). Dan 4 uur om een tentenkamp op te bouwen en dan 
rusten. Vervolgens weer 4 uur reizen, enzovoort. En dit dag en nacht. Het is ook niet mis. 
Maar weet je, die vreemdelingen waren geen slaaf geweest in Egypte. Zij hebben niet dagen 
achtereen in de brandende zon moeten zwoegen en zweten, zonder fatsoenlijk gereedschap, 
zonder rustpauzes en zonder recht op wat dan ook. Niets is zo erg als een slavenbestaan. Om 
4 uur opstaan, naar je heer en meester gaan en daar, de uitputting nabij, je werken tot het 
donker. Dag-in-dag-uit jaar-in-jaar-uit. Alleen productie, dat is wat telt. Nee, dat hebben zij 
niet meegemaakt. Het is mooi dat ze Mozes steunen en dat ze geloven in zijn boodschap en 
zijn Goddelijke gaven. Maar zij vormen nu de zweer op de voet. Want door hen is ons volk 
mee gaan jammeren.

En ineens in dat gesprek was Eldad opgestaan, had wat onsamenhangende woorden 
gemompeld en verdween toen de tent in. Medad was een goede vriend van hem. Al jaren 
kennen ze elkaar en dit had hij echt nog nooit meegemaakt. Maar voordat hij Eldad kon 
vragen wat er precies aan de hand was, hoorde hijzelf ook een stem. “Jij bent mijn vriend”, 
sprak deze. En een frisse wind kneep zijn nek. Jij zult jouw familie leren wat hechte 
vriendschap is en ware trouw. Jij bent `ik-zal-er-zijn` en je zult de jouwen in broederschap 
leiden naar het beloofde land.” En Medad draaide zich om en ook hij zag een lichtgestalte als 
druppels dauw neerdalen op de ruwe grond.

Eldad en Medad, vrienden voor het leven. Eldad, dat betekent “geliefde van God” en Medad, 
dat staat voor “vriend” waren nu verbonden voor eeuwig omdat ze de geest hadden 
ontvangen van de Eeuwige. 
Eldad en Medad. Gelukkig waren ze vegetariër en hadden ze genoeg aan het manna dat 
iedere nacht op de vlakte rijpte. Want anders was de eeuwigheid sneller gekomen dan ze ooit 
hadden gedacht. De volgende dag stak een wind op, die vanaf de zee kwartels aanvoerde en 
ze boven het kamp liet neervallen. Ze lagen overal rondom het kamp, tot op de afstand van 
een dagreis, in een laag van wel 2 el dik. Iedereen raapte twee dagen wat hij kon en 
niemand verzamelde minder dan twee ezelsvrachten. Ze legden het vlees overal rond het 
kamp te drogen. Maar ze waren nog niet uitgekauwd of velen van hen zakten onder luid 
gekreun ineen. De beide vrienden hebben zich nog bekommerd over de stervenden en 
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merkten op dat er vooral veel vreemdelingen tussen zaten. Het kwartelvlees was zo droog 
geweest dat het hun kelen dichtmetselde zodat ze geen lucht meer konden krijgen.

Wist Mozes hiervan? Ze waren het gaan vragen en schoven tegen de avond onopvallende zijn 
legertent in. Lange tijd bleef Mozes stil en blies wat stof voor zich uit. Maar toen begon hij te 
praten met zijn blik afgewend, gericht op het tentdoek. 
“Ik kon het niet meer”, bekende hij. “Ik kon het niet meer aan, wilde niet meer. Al dat 
geklaag over droge kelen, blaren en eelt. Als een stel vermoeide kleuters die zeurend aan 
moeders rokken hangen. Maar ik ben hun moeder niet, ik heb geen vadergevoelens jegens 
dit volk. Ik ben alleen een herder die deze kudde leidt naar het land van melk en honing. 
Dus, ik ben op mijn beurt ook gaan klagen bij mij Heer. En dit is dus het gevolg. Hoe moeten 
we toch al deze arme zielen begraven?” Hij haalde lang zijn neus op en toen bleef weer stil.

Aäron kwam de tent binnen en bromde wat dit hier te beteken had. Hij wilde bewaking gaan 
halen om de twee indringers buiten te zetten.
“Nee”, zei Mozes. “Laat maar. Dit zijn de twee oudsten die er gisteren niet bij waren in de 
ontmoetingstent en waarvan Jozua mij kwam vertellen dat de Geest toch ook op hen was 
neergedaald. En zij komen nu naar hier om te vragen hoe het met me is en me met raad en 
daad bij te staan. Want dit is niet mijn volk. Ik heb het niet gebaard. Dit is Gods volk en de 
Eeuwige heeft Eldad en Medad op mijn afgestuurd. 
“Oh,” zei Aäron “en wat is jullie advies dan wel, heren?” Zijn stem klonk onderkoeld en 
spottend. 

“Ik denk”, zei Eldad “dat Mozes gelijk heeft. Dit is niet zijn volk. Hij heeft de taak opgekregen 
om het te leiden naar het Beloofde Land. Het is niet zijn schuld dat zovelen zich hebben 
volgevreten en zijn gestikt in het vlees. Dat mag hem niet worden aangerekend, heer. Deze 
mensen hebben zelf geklaagd over hun droge keel en dat ze de vis, komkommers, 
watermeloenen, prei, uien en het knoflook uit Egypte misten. Deze mensen hebben zich zelf 
volgepropt met het veel te droge vlees ondanks dat ze wisten dat ze het niet konden 
wegspoelen met water.
“Ik denk”, vulde Medad aan “dat we ze een eervolle begrafenis moeten geven en dan weer 
gauw verder moeten trekken richting Chaserot, waar we lang kunnen uitrusten en bekomen 
van deze hele geschiedenis. Het volk heeft zijn lesje wel geleerd en zal voor de komende 
decennia het manna in dankbaarheid omarmen. “Ik denk ook dat we deze plaats een naam 
moeten geven, zodat we onze kinderen en kindskinderen erover kunnen vertellen.”

En zo gebeurde het. De plaats waar de veelvraten begraven werden, werd Kibrot-Hattawaä 
genoemd. 

Eldad en Medad waren de twee oudsten die waren uitgekozen door Mozes om hem bij te 
staan in het leiden van het volk van Israel. Zij waren de enige twee die niet aanwezig waren 
toen alle oudsten in de ontmoetingstent verzameld waren en de Geest van de Eeuwige over 
zich heen kregen. Maar beide mannen waren ook door Mozes aangewezen en ook zij 
ontvingen het heldere zicht.
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Er gaat een theorie dat de Enige een rekenfoutje heeft gemaakt. Mozes moest 70 oudsten 
aanstellen, maar er waren 12 stammen en uit elke stam 6 mensen is 72. Eldad en Medad 
voorzagen het probleem waarvoor Mozes gesteld was en zij besloten om niet naar de plaats 
te gaan waar de oudsten bijeen kwamen. Ze wilden Mozes niet in verlegenheid brengen. God 
gaf hen echter een deel van zijn Geest. De oudsten die bij Mozes waren, profeteerden alleen 
die dag. Eldad en Medad profeteerden ook na die ene dag nog. 

En wat zij zagen, bleef ongezien
maar as als een zuil van licht
in de nacht van de woestijn.

Opdat wij allen verder kijken dan wat wij zien, dag na dag
Dat wij open staan voor het onzichtbare,
voor wat ver weg is en zo dicht bij. 
Dat wij de liefde proeven van de Eeuwige, lichaam van zon. 
Zo moge het zijn.
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