Mopperen, klagen, morren
Schriftlezing
Num. 13:17 – 14:38.

Introductie
We klagen of mopperen allemaal wel eens, als het niet gaat zoals wij het zouden willen. Sommigen
hoor je heel veel klagen over dingen die eigenlijk helemaal niet zo erg zijn. Anderen hoor je
helemaal niet klagen en zijn zelfs vriendelijk en opgewekt, hoewel je weet dat ze een zwaar leven
leiden.
Wat zegt de bijbel over mopperen en klagen?
De NBG '51 vertaling heeft het vaak over morren. Morren is zich knorrig of chagrijnig bekagen
over iets.

Voorbeelden van morrenden
•

•

•

Oude testament: De Israelieten twijfelen aan de Here ondanks Zijn grote tekenen en beloften
en willen terug naar Egypte.
• Ex. 15:24: Drie dagen na de doortocht door de Schelfzee → bitter water, morren →
stuk hout, zoet
• Ex. 16:1-16: De Israëlieten morren meermalen vanwege geen eten → kwakkels,
manna
• Ex. 17:3: Geen water → Mozes slaat op rots
• Num. 11:1-3: Ze klagen → vuur van de Here aan de rand van de legerplaats.
• Num. 14:1-38 (schriftlezing): De Israëlieten morren meermalen nadat het beloofde
land was verspied. God zegt: Nu is het genoeg! 11-12: En de HERE zeide tot Mozes:
Hoelang zal dit volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij
al de tekenen die Ik in zijn midden gedaan heb? 12 Ik zal het met de pest slaan en het
uitroeien, en u tot een volk maken, groter en machtiger dan dit.
• Num. 16:11,41: zie verderop.
Zoiets kan ons ook overkomen – wij kunnen ons vertrouwen in God ook verliezen als we
ons laten leiden door de problemen van het nu, en vergeten wat Hij voor ons gedaan heeft.
Mat. 20:1-16: Parabel over het Koninkrijk. … 10 En toen de eersten kwamen, meenden
dezen, dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling.
11 Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes, 12 en zij zeiden: Deze
laatsten hebben één uur gewerkt en gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en
de hitte hebben doorstaan. …
De Farizeeën en schriftgeleerden morden omdat Jezus omging met zondaars.
• Lukas 5:30-31: En de Farizeeën en hun schriftgeleerden morden tegen zijn
discipelen en zeiden: Waarom eet en drinkt gij met de tollenaars en zondaars? 31 En
Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer
nodig, maar zij, die ziek zijn.
• Lukas 15:2: En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden en spraken: Deze
ontvangt zondaars en eet met hen.
• Lukas 19:7-8: En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig
man binnengegaan om zijn intrek te nemen. 8 Maar Zacheüs ging staan en zeide tot
de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets
heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.

•

In Joh. 6 vertelt Jezus dat hij het brood des levens is.
• 41-43: De Joden dan morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood, dat
uit de hemel nedergedaald is, 42 en zij zeiden: Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef,
wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Hij nu: Ik ben uit de hemel
nedergedaald? 43 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Mort niet onder elkander.
• 60-61: Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard; wie kan
haar aanhoren? 61 Jezus nu wist bij Zichzelf, dat zijn discipelen hierover morden, en
Hij zeide tot hen: Geeft u dit aanstoot?
• Gevolg – 66: Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer
met Hem mede.

Oorzaak: Ontevredenheid
Gemor en geklaag komt voort uit ontevredenheid.
Wees echter tevreden:
• Heb. 13:5: Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt.
Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
• 1 Tim. 6:6-8: Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met
tevredenheid. 7 Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets
uit medenemen. 8 Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg
zijn.

Mor niet.
•
•

•

•

•
•
•
•

Joh. 6:43 (zie hierboven).
1 Cor. 10:10: En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de
verderfengel.
• Context – vers 6: Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij
geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden.
• Verwijzingen naar morren in OT:
• In Num. 16:11 gaan Korach en 249 anderen in tegen Mozes' leiderschap en
zij worden door de Here gedood.
• In Num. 16:41 morren de Israëlieten vanwege de omgekomenen en de Here
doodt 14.700 van hen in een plaag.
Kernvers. Fil. 2:14-16: Doet alles zonder morren of bedenkingen, 15 opdat gij onberispelijk
en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd
geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, 16 het woord des levens
vasthoudende, ...
1 Pet. 4:8: Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van
zonden. 9 Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren. 10 Dient elkander, een ieder naar
de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade
Gods. 11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als
uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus,
aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.
Kol. 3:23: Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor
mensen;
Kol. 4:6: Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, ...
Fil. 4:8: Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al
wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;
Troost. Rom. 8:18: Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

En als je toch wilt mopperen en klagen...
• Klaagliederen 3:39: Wat klaagt dan een mens in het leven! Ieder (klage) over zijn zonde.
• In gebed.
• 1 Petrus 5:7: Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
• Fil. 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en
smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Voorbeelden van niet-morrenden
Twee voorbeelden van mensen die niet klagen, hoewel ze er wel alle reden toe hebben.
• Sandi Rog.
Zij werd getroffen door MS en kanker, en nadat ze een beenmergtransplantatie had gehad
was de kanker was nog steeds niet weg.
Ze heeft ook een boek geschreven. Ik heb dat gelezen en ik heb haar een bedankje gemaild.
Zij stuurde mij een opgewekte mail terug. Hoewel ze alle reden tot klagen had, was ze
gewoon blij.
• “It is well with my soul” – Horatio Spafford. http://en.wikipedia.org/wiki/Horatio_Spafford
Amerikaanse advocaat. Verloor zijn enige zoon door ziekte. Verloor bijna alles wat hij bezat
(m.n. onroerende goederen) bij een grote brand. Verloor 4 dochters die met mamma op weg
waren per boot naar Engeland, terwijl hijzelf even was achtergebleven vanwege zaken. Hij
schreef deze hymne toen hij naar Engeland zeilde. Verloor later nog een zoon vanwege
ziekte.

Conclusie
Mopper, klaag en mor niet!
Paul Rambags, 30 oktober 2011
Alle bijbelverzen komen uit de NBG '51 vertaling

