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Mozes en Moesar: leiderschap
vanuit Joods perspectief
Daniel Beaupain

m.m.v. Henri en Marga Vogel
In de Heilige boeken kunnen we lezen dat lang voordat Israël een volk
werd, God Mozes als toekomstig leider koos. Zijn missie was het voorbereiden en uitvoeren van de uittocht van de Hebreeën uit Egypte om ze
vervolgens door de woestijn naar het beloofde land te brengen. Hij werd
de grootste ( Joodse) leider ooit; een voorloper van en rolmodel voor alle
priesters, profeten en koningen die na hem kwamen.
Gods keuze voor Mozes
Maar wat maakte dat God hem als geschikte
leider zag? Hij had immers ook maar al te menselijke zwakke punten. Hij verloor bijvoorbeeld vaak zijn geduld, en kon dan woedend
worden; en hij had ook zijn momenten waarop
hij het niet meer zag zitten en zelfs opstandig
werd tegenover zijn Opdrachtgever. Daarnaast
had hij een spraakgebrek en was hij de nederigste persoon ter wereld.
Kwalificeert dat je tot leider? Is dat nu wat God
voor ogen had?
Ieder mens, leider of niet, heeft zijn eigen menselijke problemen. Maar Mozes had ook een
andere kant. Zijn leven in zijn tijd als schaapsherder kende veel momenten van stilte, waarin
hij één was met de natuur; veel meditatieve
momenten dus. Stilte heeft een vormende

werking, en het was in die stilte in afzondering
in de woestijn dat het karakter van Mozes werd
gevormd. Zijn ervaring van de brandende
braamstruik was daarbij een keerpuntmoment.
Want tóen kreeg hij de opdracht het joodse
volk uit Egypte weg te leiden. “Wie ben ik, dat
ik dit zou kunnen?” vraagt hij aan God. En ondanks dat hij zo’n groot vertrouwen van God
kreeg, had hij de moed om nog meer vragen te
stellen voordat hij de opdracht ten uitvoer ging
brengen: “Hoe kan het volk mij vertrouwen op
mijn woord dat U mijn opdrachtgever bent?”
God liet merken hoe vast hij achter Mozes
stond door de wonderen die Mozes voor het
volk kon verrichten.
Het was de meditatieve stiltebeleving in zijn
tijd als schaapherder die hem ook de kleinste
tekenen van God deed zien en begrijpen. En
zoals hij voor zijn schapen zorgde en zich er
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volledig verantwoordelijk voor voelde, zo was
hij ook voor zijn volk, zelfs als het om het gedrag van God Zelf ging. Telkens wanneer God
zich te streng opstelde of te ongeduldig was
tegenover de kinderen Israëls, stond Mozes
direct klaar om te bemiddelen tussen hen en
hun hemelse rechter, en hij was daarin heel direct en duidelijk: “Als U hen niet vergeven wilt,
schrap mij dan maar uit het levensboek.” Daarmee bedoelde Mozes: roep mij ter verantwoording, laat mij desnoods de straf oplopen, maar
blijf van mijn mensen af. Zo’n houding en zulk
gedrag behoren tot de sterkste eigenschappen
van een goed leider.
Kijken we nu naar wat maakte dat God Mozes
als geschikte leider zag, dan komen we bij de
volgende eigenschappen, die stuk voor stuk
kernwaarden van goed leiderschap zijn:
• een persoonlijke ontwikkeling met veel
meditatieve momenten,
• vertrouwen in het hogere,
• een kritische kijk op zichzelf,

• in eigentijdse taal gesteld: een analyse van
het eigen profiel in relatie tot de vacature,
• zijn integriteit en bereidheid om het volk
optimaal te beschermen, en het inzicht dat
het volk hem niet zomaar zou accepteren.
De brandende braamstruik schudt Mozes
wakker
Het was zijn ervaring van de brandende
braamstruik die maakte dat Mozes zich bewust werd van wat zijn levensmissie was: het
volk naar een beloofd land te brengen. Leiderschap heeft visie nodig – een visie en missie
zijn voor een leider onontbeerlijk, maar ook
om die goed te kunnen overbrengen. Het gaat
erom dat een leider voor zijn visie durft te
stáán en er ook voor gáát, zonder stil te staan
bij een eventuele bonus of beloning.
Mozes mocht zijn volk naar het beloofde land
leiden, maar hij mocht er zelf niet in.
Geen ‘gouden handdruk’ dus voor Mozes.
Zijn visie en bezieling vormden daarentegen
wel een ‘gouden blauwdruk’ voor een rechtvaardige maatschappij.

De braamstruik binnen
de muren van het klooster
van Sint Catharina in de
zuidelijke Sinaï-woestijn.
Het is nooit gelukt deze
struik te stekken. Volgens
één overlevering is deze
struik echter zelf een stek
van de ooit voor Mozes
brandende braamstruik
van waaruit God tot hem
sprak.
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Brengen we dat over naar ons eigen leven,
dan kunnen we ons afvragen wat onze eigen
braamstruik is. Welke invulling wil je aan je
eigen leven geven? Ben je zelf wel de leider van
je eigen leven? Inspireer je de mensen om je
heen?
Simon Peres, grondlegger van de staat Israël,
zei: "You are as great as the cause you serve…
( Je bent zo groot als de zaak die je dient).
Peres was een leider die het volk op liedevolle
wijze voorging, een eigentijds soort Mozes
dus, en hij zette zich net als Mozes met grote
vuurkracht in voor zijn ideaal en volk.
Dat brengt ons direct bij de vraag: “Kun je
vlammen zonder te verbranden?” Het antwoord op die vraag hangt af van hoe wij ons
persoonlijk leiderschap, het leiderschap over
ons eigen leven, vormgeven.
Persoonlijk leiderschap
De joodse ethische wijsheidsstroming
Moesar* is een leer die zich vanuit het spiri
tuele rechtstreeks op de praktijk van alledag
richt.
Het in praktijk brengen van deze leringen helpt
je om allereerst leider te worden van je eigen
leven. Kijk eens goed naar je leven: wordt
dat meer door jouzelf of meer door anderen
bepaald? Wanneer je niet in staat bent je eigen
leider te zijn, hoe kun je dan anderen leiden?
Waar het in essentie om draait, is dat je gedurende dit leven persoonlijk leiderschap
ontwikkelt, en de bijbehorende verantwoordelijkheid aanvaart. Dat maakt dat je je eigen
potentieel gaat ontdekken, met de bedoeling
die en die zoveel mogelijk te ontwikkelen. Dan
kun je worden wie je bedoeld was te zijn. Alvin
Toffler zegt heel treffend: “If you don't have a
strategy, you're part of someone else’s strategy.”
Links: Mozes bij de brandende braamstruik.
12e eeuwse Byzantijnse icoon, Sint-Catharinaklooster aan de voet van de berg Sinaï.

(Als je geen eigen strategie hebt, maak je deel
uit van die van iemand anders.) Een van mijn
leraren, rabbijn David Aaron uit Jeruzalem,
vult dit mooi aan: “Wie je bent is Gods geschenk aan jou, wie je wordt is jouw geschenk
aan God.”
Joodse wijsheidsliteratuur laat zien dat iedereen geboren wordt in een bepaalde context,
met uitgangspunten, kansen en bedreigingen,
maar ook dat we geboren worden met talenten die we verder moeten ontwikkelen, en
waarvoor we niet moeten wegduiken. Neem er
verantwoordelijkheid voor en duik er niet voor
weg, want het leven heeft tot doel om het beste
uit jezelf te voorschijn te halen, kortom: om je
eigen leider te worden. Dat is waar de joodse
wijsheidsliteratuur ons toe aanspoort.
Het is een groeiproces waarbij we veel kleine
en grotere innerlijke transformaties doormaken; het Joodse begrip van terugkeer (Tesjoeva) speelt daarin een sleutelrol. Tesjoeva
vraagt ons om naar onszelf te kijken, naar ons
eigen gedrag, en open te staan voor het zetten
van nieuwe stappen met als doel de eigen zielskenmerken te ontwikkelen. In symbolische zin
ontmoet elk mens op dat pad meerdere keren
zijn eigen brandende braamstruik. De vraag is:
zien we die ook? Zijn we ons er van be-wust?
Kunnen we de tekens lezen?
Mozes was een man die ‘gerijpt was op het
veld’ en gelouterd met vertrouwen. Hij was
een integer mens, die zijn verantwoordelijkheid nam, die respect had voor zijn volk en
niet zichzelf, maar in volle bescheidenheid zijn
leiderschap centraal stelde. Een man ook die
de roep van zijn ziel herkende in de brandende
braamstruik.
Het maakt veel verschil of je jezelf als leider
centraal stelt, of dat je daden die voortvloeien
uit waarachtig leiderschap voorop stelt. Voor
Mozes stond zijn relatie met zowel zijn inspi-
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ratiebron als met zijn volk centraal. Hij was
als het ware een tussenpersoon die begreep
dat het belang van de groep groter is dan het
belang van het individu, maar dat tegelijkertijd
alles wel begint bij het afzonderlijke individu.
Mozes bleef mens en bleef worstelen met zijn
woede en boosheid. Die heeft hij nooit helemaal onder de knie gekregen. Toch kun je herkennen dat hoofd, hart en handelen van Mozes
met elkaar in overeenstemming waren.
De onvolmaaktheid van de mens is geen probleem zolang het ons uitnodigt om alert te blijven: er kan zich immers een nieuwe brandende
braamstruik voordoen, die ons kan inspireren
een nieuwe stap op ons pad te zetten.
*

Het woord Moesar kent verschillende vertalingen: onderrichting, correctie, discipline,
ethiek. Een van de basis principes van Moesar:
Je bent een ziel en hebt een ego. Je ziel krijgt
in elk leven een nieuw ‘huis’ (het lichaam).
Alleen op aarde kan een mens werken aan zijn
ziel; een mens krijgt daartoe de vrije wil.

Wanneer je een wake-up call krijgt en jouw
eigen brandende braamstruik ontmoet, en je
wilt met je zelf aan de slag, dan zijn dit enkele
van de vele zielskenmerken die je vanuit Moesar
leiderschap kunt bestuderen. Welke van deze
cirkels vragen mijn aandacht, op welk vlak kan
ik groeien opdat ik de leider van mijn eigen leven
wordt, en daarbij dienstbaar aan anderen kan
zijn?
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