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De muggenzifter

 
De Heere heeft het goed gedacht, broeders, om muggenzif-
ters op uw pad te plaatsen. Zij worden ingeschakeld om u 
meer en meer aan uw Zender te verbinden. Christus werd 
ook elke dag achtervolgd door  muggenzifters. Denk aan 
de Farizeeën en Schriftgeleerden die Hem eindeloos corri-
geerden en bekritiseerden. De dienaar is niet meer dan zijn 
heer. We kunnen van Christus leren hoe we als ambtsdrager 
moeten omgaan met zulke mensen.

Niet negeren
U kunt de ‘muggenzifter’  niet zomaar aan de kant 
schuiven of negeren. Hij is een lid van de gemeente. 
Als ambtsdrager dient u hem indien nodig op een gees-
telijke wijze bij te staan. Dat vraagt veel van u. Soms 
bekruipt u de gedachte om hem links te laten liggen 
en net te doen alsof hij niet bestaat. Dat voelt de ‘mug-
genzifter’ feilloos aan. Hij zal nog méér dan voorheen 
op allerlei zaken in de gemeente uw aandacht vestigen. 
Hij wil u met zijn op- en aanmerkingen vasthouden. 
Zijn optreden is vaak niet vrij van manipulatie. Wees 
erop bedacht dat juist uw aarzelend gedrag hem zal 
stimuleren en motiveren in zijn vitterig optreden.
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Werkwijze
De ‘muggenzifter’ geeft u bijvoorbeeld steeds het ge-
voel dat u overal te laat komt. U krijgt het gevoel dat 
u niet in zijn schaduw kunt staan. Hij is attent, alert en 
weet van de ‘hoed’ en de ‘rand’, en u loopt zelf naar uw 
gevoelen steeds achter de feiten aan. Dat knaagt aan 
uw zelfvertrouwen. Het maakt mismoedig. De ‘mug-
genzifter’ wekt de indruk dat hij het als ambtsdrager 
allemaal veel beter zou doen. Zijn bewonderaars zijn 
het daar roerend mee eens! De ‘muggenzifter’ heeft in 
de kern van de zaak een uiterst positief zelfbeeld. Hij 
is druk met zijn analyses van de ander, maar weigert te 
komen tot de zo nodige zelfanalyse.
De ‘muggenzifter’ verhult zijn kritiek in een minzame 
arrogantie. Juist dat maakt u onzeker. Het werkt ver-
lammend. Zei hij het nu maar bot en grof! Dan kon 
u zich verweren. Maar hij verbergt zijn ‘fileermes’ in 
watten en zegt alles met een glimlach op het gezicht. 
Dát is zijn macht. Soms zit u als ambtsdrager na zijn 
optreden met een schuldenlast die de vreugde van het 
ambtelijk werk zelfs dreigt weg te nemen.

Naar binnen kijken
Hoe dient een ambtsdrager om te gaan met een ‘mug-
genzifter’? Het beste is eerst te leren dat de ‘muggen-
zifter’ ook in ons hart leeft. Belijd dat ook maar eerlijk. 
Dat werkt ontwapenend. Dat geldt vooral als u een 
stapje dieper gaat en stelt dat de Heere ons hele leven 
in het licht van Zijn Woord onder kritiek plaatst. Wat 
blijft er dan over?  ‘Verzoen de zware schuld die ons 
met schrik vervult; bewijs ons eens genade.’
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Vragen

1.  Wat zou de ‘muggenzifter’ drijven om ‘muggenzifterig’ 
bezig te zijn?

2.  Hoe gaat u de ‘muggenzifter’ in uw eigen leven te lijf?


