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Luis - tcr naar mijn dic - oaar

Judica, - doe mij recht, o God!
Vijfdc zondeg in dc vccrtig drgcn

LUISTER NAAR MIJN DIENAAR

' dic lt tot u zond:

. Hij, dic ho - gc - prics - tcr

van crn nicuw wr - bond.

Nict op stc - nso ta - fcls

-

schrijft Hij u dc wa,

want ceo nicu - wc vrc - dc

hecft Hii in - gr - zet.

Hij maakt brood van stenen
die van verre kwam, -
zal ecn hart u gcvcn,
volk van Abraham.
ZEII woldt Hij de be kcr
van de zegcning,
wordt Hij u tot zegcn
in vcrnedering.

Door de doods-zcc hceft Hij
u de weg be rcid
om u te doen delcn
in zijn hccrlijkhcid.
ln zijn bloed bezegelt
Hij mijn nicuw vcrbond:
luister naar mijn dienaar
die Ik tot u zond

muzie*: E.H. 36E

Uit: Bijbcls Licdbock, H. Jongcrius.

Als is gelezen

NurEri 6J2-27 (X.S.)

Wctcn r.l j. zctl
Deze woorden zijn ons zo vertrouwd, dat het niet wcinigen zal
verbazen dat ze uit het onbckende en onbeminde Numeri komen
Het gebruik van deze zegensprcuk mag dan inmiddels wcl door dc
traditie gelegitimcerd zijn, toch is het goed om hier rckcnschap aftc
leggen van het fcit, dar we haar uit ecn bijbelgcdccltc gchaald
hebben dat wij doorgaans links laten liggen. Deze verzcn staan ool
zeker niet helemaal los van de contcxt. De plaats ran deze zcgen na
de wet op het Nazireeerschap kan goed verklaard worden ils ecn
positieve rcactie op deze vrijwillige volledige wijding aan God. En
wat doen wij bijr. met her fcit dar deze zegenbedc slechts door
Adron en zijn zonen mocht worden uitgesproken.
Men kan ?ich ook met recht afvragen of vCn dcze woorden behalvc
dc venrouwdc klank nog wcl icts orrrkomt van dc oorspronkclijkc
kracht. Hct gaat hier toch om de naam (v. 27). Dric maal wordt hij
uitgesproken. Nu durven wij dc naam niet me€r te gebruiken oi
doen het zonder het belang van de naam aan te voelcn. Maar zonder
d€ kracht van de naam van de zegcnende God verliest dezc zcgcn
?-!n ergenluke waarde.
Ookde bctekenis van de gebruikte formulcringcn zal vclen ontgaan.
Reden genoeg om bij dit alles eens stil te staan. Op deze vijfde
zondag in de vcenig dagen gebeun dit in een schril contrast mct de
schreeuw om recht die de liturgie bepaalt. We worden in allc
hevighcid geconfronteerd met de spanning tusscn het onheil cn dc
toegezegde zegen.

Zcgcn
Men benadrukt doorgaans de magische kracht die de zegcn werd
toebedacht in de oud-oosterse wercld. dus ook in lsrael. Een cen-
maal uitgesproken zeSen zou een eigen macht hebbcn, die zelfs
degene dic de zegen heeft gegeven niet meer ongcdaan kan maken.
In v. 23 zou dit nog verondersteld kunnen worden. Maar in v. 24 is
het anders. Daarwordt de zcgen een zegenHe. De Herezcgcne. De
zegen isdusgeheelaan God verbondcn en heeft gccn macht op zich,
Ovcrde betekcois van het hebreeuwsc woord voor zcgoncn is wel tc
doen. Hct is goed om te wctcn dat ons gebruik vandit woord'zcgcn'
in hct O.T. ecn anachronisme is. Het is nl. afgcleid van het latijns€
signum, teken', en slaat op hct tckcn van hct kruis. Een beterc
vertaling zou zjjn: 'benedictie', 'w6l-sprckcn', hct go€dc zcggel (vgl.
ons gro€tcn dat verwaDt is aan 'graag'). Op zich zegl dit niel zovccl.
Het gaat om dc manier yaarop het wordt gebruikt. Een zcgcn door
God betekent dat hct nict bij woorden blijft en houdt over hcr
algemeeo in: tocname van levcnskracht in allc opzichtcn.
Alsje ons woord 'zegcn' vanuit zjjn christclijke oorsprong bcgrijpt.
kun je het zien als ccn christelijkc vorm van wat in Num. 6,27 wordt
vermeld: dc naam, als garantie voor de vervulling van dit eoord, is
vcnrangen door hct kruis.
Num. 6,2it26 heeft ccn zccr evenwichtige vorm. Dc rrgels, dic
allemaal hctzelfdc zijn opgebouwd. wordcn stccds langer in een
rcgelrratigc r€eks (lt? woorden, I iZF25 consonanttekcns). C€cn
cnlel woord is hicr toevallig. Allc verzcn besraan uit twce gcdceltcn.
In dc ecrstc gaat hct stccds om God pcrsoonlijt. Zijn naam wordt
gPoogEd, Zjn gezicht. De bcschrcven handclingcn zjjn commu-
nicatief, van persoon tot pcrsoon, groctcnd. 'Zjn aan$zicht docn
lichtcn'slaat op de ontmocting oet God. dic w€lb€hagcn hccft in
wic-Hcm zockt (vgl. Ps. 1,14.4). 'Zjn aangczicht vcrhcffcn orrcr U'
hecft betrekkiog op Gods to€wcnding. Hct zijn allcmaal uitdruk-
bngcn van cen pcrsoonlijkc ontEoeting. Zcgencn is dan ook ccn
tckcn van solidariteit. God mct ons, ol wij zijn Gods cigcndom.
(Dat is vat v. 27 wil zeggen). Dc zegco strckt zich uit over dric
vcrschillcnde bcrcikcn, die wordcn aangeduid in dc twcedc hclft van
de vcrsregels: v. 24: het dagelijtsc lcvcn. Hct is dc norlDalc groct,
(Een vcrdere uitwerking vindcn wc in Ps. l2l, dai bchccnt wordt
door hetzclfde wcrkwoord 'bchocdcn/bcwaren'.) v. 25: hct gods-
dicrEtigc levcn. v. 26: hct gcwone lcven in grotcr vcrband, hct socialc
leven. Daarop duidt de uitdrukking (lcta.) Vrcdc zcttcn' i.p.v. hct
normalc lrEdc gevcn'. Bcdocld is dc hcilzamc gcborgenhcid in dc
SEmecnschap,
Dc zcgcn loopt heclduidelijk uit opdit laarsre u,oord, salAm. Hct is
ccD uitbrEiding lran dc kortcrc zlgen in Ps. 29; I l; 'De Herc zal zjjn
volk zegcncn mct vrEde'.

Ovcr dc fitur3ic

De noom von deze zondag koml uit psalm 13:'richt mij, voq mijn
rcchtsgeding' - en die rcgel zou de inhoud kunncn zijn wn ltet
'gertxp' onder'tranen' uia flebr. 5,7 ! De lezing uit de prulec, lcre-
mis, JeL 31. 31-31 kan zeker, ols db tekst maor ni?t onti-ju&istbch
gehoord en geinterpreteerd wordt zcnls zoteel b gebcurd. |looroctt-
,ig niet olleen Isruel heeft een voortdurcndc vemieui'irg van lE,
irbond nodig! Telkens-moet hct geloof weer wn & lettei noor hct
hot van wat dot begrip inhoudt gsan.
Hee, trcllend is Num. 6, 22-27:'dc aaronitisclv zegen' en dan vers
27:'zo zullen zij mijn naam op de lsraalieren lcggan cn Ik zol hen
ze8ene4.
De zegen over lsratl op deze passiezondag! Joh. 12, 20"33 is een
evangeliekzing die Hebr. 5 nog concrcter maakt don het toch al b,
nog menselijket ook: 26 is Hij gehoonoam gewcest tot hct eirrdc!
Dt woat eindigt dot olles? Vers 2 van lied 25 iit Zingend Gelovvn wr
het somen:
De Heet is voortgavaren
de grote tempel door
von buiten bij de schare
to, binnen bii Oods oor.
Daor brengt Hij de gebeden,
daar plcng, Hij onze schuld.
Hij won voor ons de vrede.
Hij heef, de Wet verwld.
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Pelmzondeg

Z.dc cn batrtc ,ondr! in dc vccrdt drgcn

JEZUS CHRISTUS IS HET BEELD VAN GOD
naar Filipprnzen 2, GI I -

t./'Christus factus est' m./ P. Schollacn

Als is gelezen

Nuncd 7 cn t5l9 (K.S.)

Voort rcilint op hct p.schr
Hct lijkt erop alsof er vanaf hoofdstuk 7 lang,aam *ordt aange-
rrcrkt op het pascha (Num. 9). Nadat dc tabcrnakcl is opgcricht op
dcecrslcdag van deccrste maand (7,1 vgl. nl. Ex. ilo,l7), volgter I2
dagcn lang cen stoet van gavcn (7,1l-83), De dagen worden met
nadruk Bcnocmd. De volgende dag $rordt in beslag gcnomcn door
de wijding van dc trvieten (Num. 8). Dan. op de vecnicnde dag, is
het tijd voor her pascha (9,3). De tijdsaanduidingcn in dc vooraf-
gaande hoofdstukkcn zijn dus zckcr nict z-inloos. Zc gcvcn aan dat
*at cr gcbeurt in Num. 7 en 8 begrcpcn moct wordcn als voortre-
reiding op hct pascha. Dc verwarrcndc tcgenstrijdighcid iD dc tijds-
aanduidingen i'an Num. l, I (tweede maand) cn 9,1 (ccntc maand)
hangt waarschijnlijk samcn met een lalcre redactie. Voor dc goedc
orde werdcn v66r Num. 7 een aantal hoofdstukkcn gcplaatst, die
o.a. dc volgorde van de stoct rzn Num. 7,1l-E3 mocst verklarcn
(Num.2). En blijkbaar was aan dit tocgcvocgdc gEdcclrc de datering
van l,l vcrbonden, wclke men niet wilde verandercn.

I)a ccrslgcborcocn
Num. 8 hcrinnen aan Ex. ll-13. Zekcr als hier wccr dc eerstgebo-
rcnen ter sprake worden gcbracht. In Exodus moest hct tcken van
het blocd dc eeNtgcborcnen van Israil bcwarcn voor de plaag
( 12,l3). Hicr zijn hct de l-evicten die instaan voordc ccrstgcborcneo
(v. l6 vgl. ec.dcr 3,12v) en zo de Israelictcn bcschcrmen bij dc voor
hen onverdraaglijkc confrontatic mct hct heilig€ (v. l9). Dat docn ze
door hen te verzoenen. lrtterltk betekent dat'bcdekken'. Hun
reinheid als Mckkingvan het volk zorgt ervoordat de ontmo€ting
met God rfet fataal wordt.

Hcilzrmc elzordcring
Dc Lcvieten zijn voor bovengenoemd doel apart gestcld, 'uit dc
Isra6lieten genomen'(v. 6), 'afgezonderd' (v. l4). Hct wcrkwoord
dat in hct twecdc gcval wordt gebruikt is kenmcrkcnd voor de
trvictcn (vgl. Num. 16,9 cn Deut. 10,8). Hct duidt op ecn schcrpe
schciding, zoals bijv. ook tussen rein cn onrein(IJv. I1,47)en tussen
licht cn duister (Gcn, 1,4. l4). Allecn dc kvieten die zich zoze€r in
positieve zin ondcrschciden (vgl. Ex. 32) kunncn dc ontmoeting mct
God doorstaan. Maar zij vormen gecn kleine kring van uitverko-
renen als do€l op zich. Zij staan in voor hct hele volk. De hand-
opleggingdoorde Israalieten betekcnt dc identficerinS mct heel het
volk (v. l0). God concentreen zich op de draagkrachtigen. Hij
overvEragl niet. Zo kan dc toegang tot God blijven bestaan.

Hct rcinidnlsrilu.d
De lrvieten moetcn wclcerst zelfook hclcmaal rein, vcrzoend zijn.
Op vcrschillende aanschouwelijke manicrcn wordt dat bewerkstcl-
ligd:d.m.v. het rcinigcn van het lichaam, het reinigen ran dc kleren,
hct *cgd(rcn van dc zondc door een offcr.
Tcnslottc wordcn zij zelf aan God geoffcrd in een 'bcweegoffer'
(NBG). Hicrbij denkt men doorgaans aan een rituecl heen cn wcer
bewegcn. Naar God toc als aanduiding daarvan dat het gcofferde
Hem behoon. En wccr tcrug ten tekcn daarvan dat God het de
offcraar ofdc pricstcr gecft. Maar waarschijnlijk is het beter hier tc
denken aan een offcr, waarbij de gavcn worden opgrhcvco op de
hand-palmcn (Num. 6,19) naar God als cen wijding aan God. Een
overdracht yan het bezit van de offcraar aan God. Zo zijn nu ook dc
l.victen iol Gods cigcndom gcwijd. Dir gaat duidclijk verder dan
dc in vcel opzichten gelijke wijding van de priesters in IJv. 8. Me€r
nadruk wordt gelegd op de reiniging. Hicr is nict mccr sprake !,an
water als in [-ev. 8,6, maar van 'ontzondigingswater' (v. 7). Extra
wordt hct schercn gcnoemd: elke stofdragcr moet verwijderd
wordcn. Het grotc vcrschil zit vooral daarin, dat in tev. 8 hct
b€perkt blijft tot dc vcrzocning van dc pricstcn. Daartoc dicncn dc
offcrs. In Num. 8 worden de Gvicten zclf ecn offcr voor de verzoe-
ning van hct volk.

Jczus op dc lijn dcr t Yhtcn
Cod bewaardc de tocgang tot Hem voor de menshcid door lsraEl
apan tc ncmcn. Hier necmt Hij de lrvictcn cn zonden hcn af, zodat
lsmal tot Hem kan blijvcn nadercn. Ho€ andcrs kan Jczus Chrisrus
worden b€grepcn dan als een uitcrstc concentratiepunt, dal het
p€rspcctiel van de gcmccnschap mct God opcnhoudt voor alle
mensen. Zo kan in de brief aan de Hebreeen 'lcvitisch' over Jczus
worden gcsprokcn: 'uit de mensco genomcn'(5,1). Dc afzondcring
van de uitvcrkorenc. dit'ncgatieve aspcct van dc tocwijding aan
Cod en dc eredicnst' komt in deze tijd van he( kerkclijk jaar hccl
duidclijk naar vorcn. Nergcns is de eenzaamheid grotcr dan in het
gejoel van cen nict bcgijpcnde aanhang.

beeld van cod!

dlgd: Hij werd ge- liik aan de msns.

(zie wryolg op pagina 3t)

Ovcr dc liturth

&n meer von liederen biedl zich oan, nu ook in de bundel'Zingend
Geloven', soms meer in de adventstijd possend. Het is zqak nu
roorul naar die liedercn te kijken die de'dubbelslog'van Palmpasen
an possiezondag (psolm 24 en psolm 22 om het onders te zeggen!)
laten doorkomen, die dubbelslag die we niet kunnen missen, nu dc
klassieke lezing uit Fil.2voordeze zondag centool staat, waain de
koningsnaam boven olle namen en gehoorzaamheid lot dc dood aon
het ktuis vercnigd zijn.
bn van de mooiste voorbeelden van deze t*eevoudigheid is gez.
173 uit het Liedboek, en dan vooral die hatste regels:
Vrede voor allen die uw noam verhogen:
heden Hosantu, morgen kruisigt Hem!
Het zit ook in lied 30 uit Zingend Geloven, moar dan zing i* toch
nog liever lied 29, bijvoorbeeld vers l0:
U$' starie, dat is toom en pijn,
er zol een kroon van doorncn zijn,
zoudt Gij doartoe Eeboren zijn?
hosqnna de Zoon van David!
Ook lied 3l uit die bundel zou kunncn net die oude tekst, maar op
een nieuwe melodie. h de lezingen? Jes- 50 lijkt mij niet eenvoudig,
hoe vol associoties ook, of liever gezegd juig daarcm. Ook hiet
d re i g r een a I I e g o r i s c he k o r t s lui t ing j u it t doo t de ltappan tc i nvul I i ng
die her woord'gchoorzaanhcid' uit Fil. 2 daar krijgt. Het k zaak te
laten zien dot lsradls werkelijke Messias zo zol zijn: dot elke werke-
lijke'knechl des Hercn'en mens nou Gods hait deze trekken zal
dragen, voordat men zegt: dus ook deze, de Zoon, de Redder, deze
die voor ons de Enige is.
Het is temeet von behng, omdat Jes. 52 en 53 voot G<rede yijdag
zin aangewezen, wat de anologie allem nog maor scherper miaki.
Dc -verrassing over de typologisclv verbqiden mag nooil lot de
gedachte leiden: pas wij hebben toegong tor d geheim, ook al zien
wij in wat met Jezus is geschied de consequeniie uon wat in deze
prcktiedn is aangcduid, Wot het evangelie beteft gaot het lectiono-
rium weer wn het evangelie van Johonacs crug nur Morcus, noar
de Morcuspossie. Opdeze wijze is er altijdeen gchele possie gelezen
ol gezongen op Palmzondag.
Polmzondag is zo dus een zbndog waar het liturgisch eigenlijk nier
goed en hamonisch kdn goan, een dog vol tegen5tellingen en span-
ning, een waoruchtig begin van een week die gedenkt wot oierol
gebeurl en niel zou moelen p?beuren: dot de rechtvasrdise sterft.
Maat Hij is toch enig enonwigelijkelijk? !a, moar juisr Hijierd itn
met hen in hun lijden, opdot zij iin zouden *orden mer Hem in
heerlijkheid, zoals Hij ook 'tot zonde genaokt werd', iin met hen
wiet schuld ten hemel st|gt, opdat zij me, Hen hun hoold zouden
mogen ophellen.

t'7
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Witte Donderdrg
Fccslclijk bcgin vrn de P.lsvicring

HET LIED VAN HET AVONDMAAL

Melodie: Psalm 30

Als is gelezen

Numcd t,2022 (X.S.)

Wh is 
'tin?Vandaag lczcn wc dc uilvocring van wat op palmzondag is grlczcn.

Als wij vandaag het avoodmaal vicrcn kan het accent 8cl€8d worden
op de plaats van deze pcrikoop in de voorberciding op hct pascha
(zie daarvoor wat hicrorrr is gczcgd bij Num. 7 en 8,5-19). Wclke
voorberciding wordt van ons vcrwacht? Zijn wij rcin gpnocS om
voor God te trcdcn? Zo kan ook Ps. 67 in de liturgic functioncrcn.
Die bcgint met de vraag naar dc zegen. Mct dezellde woordcn als
Num. 6,24v, dat we pas hcbben gclezen.

Cultw cn cthhk
In Num. 8 valt bij de voorbereiding alle nadruk op de cuhische
rcinhcid. Pas nadat allc voorgcschreven handclingen zijn vcrricht,
mogcn de l.evieten naar binnen(v. 22). Maardit is gecn oppervlak-
kig. afstandelijk gcbeurcn. Bij cen goed uitgcvoerde ritc is mcn zelf
helcmaal betrokken. Bij deze gebeunenis wordt cr uitdrukkclrk
bijgezcgd, dat de l.evictcn zichzclf offeren. Het is duidelijk dat,
wanncer dat vcrgctcn wordt, zulkc ritcn kunnen ontaardcn. Dat
Sebcun wannccr ze worden totafstandelrke plcchtiShcden, waarbij
men zelf buiten schot denkt te kunnen blijven. Dat dit inderdaad
ook gcbeurde blijkt wcl uit dc profeticeD van Jesaja. Mct name Jcs.
l.lG20. Wie allccn nog maar dc vorm zict cn vcrgeet dat hct bij alle
cultischc aangclegcnhcdcn ook gaat om het offcr van zichzcU, is niet
meer welkom: 'Wie heeft dit van u verlangd mijn voorhoven plat tc
treden? (Jes. I ,12). De rciniging is nict los tc zicn van dc dagclijkse
lev€nsrrandel: 'wast u, rcinigt u, doct uw boze dadcn uit mijn ogcn
wcg!'(v. 16). De rcinheid voor God heeft ook ecn cthischc kant.
Alleen wic zich zo geeft kantot God nadcrcn:'Koml toch eir laat ons
tezamcn richten'(v. l8). Die strcnghcid als hct gaat om hct mogen
nadcrcn tot cod bij het pascha, dic ook vel blijkt uit Num. 8.19, is
hct N.T. cvenmin vrcemd als h€! gaat om hct avondmaal. Zo houdt
bijv. Paulus dc Korinthiers voor: 'E n iedcr bcproeve zichzclfcn ctc
dan van hct brood en drinkc uitde bcLcr. wani wic cet endrinkt, cct
cn drinkt iot zijn cigen oordcel, als hij hct lichaam nict ondcr-
scheidt.'( | Kor. I1.28v.). Ook hicr gaat hct om dc levcnswandcl (v.
2V221.

Dc rcinlgcndc doop
Op dc vraag hoc hei nu zit mct onze reinhcid voor God, gaat Joh. 13,
het verhaa[vandc voetwassing, in. Dit vindt plaats voor het pascha
( l3.l). ls het cen voorberciding? Jczus wast in ieder gcval de disci-
pelcn. Als cen dicnaar, zoals dc lrvictcd in dicnst stondcn van de
Israelietcn (Num. 8,22).
De voctwassing geeft dccl aan Jezus Christus (v. 8). Het bctrckt
degcnc die zo g-rcinigd is in dc nicuwc rclatic met God (lk in hcn en
Gij in Mij, Joli. I7,23). Hct verband met hct sacramcnt van dc doop
lijkt duidelijk. Zckcr als in v. l0 gcsproken wordt ovcr het badcn.
Nu isdetckst hicr nogal onzeker. waarschijnlijk stond eroorspron-
kelijk: 'Hij dic gcbaad hccft, hocft nict gcwass.n tc worden'. EiScn-
lijk ccn paradox. Het isccn passcndc rcactic op hct zich verliczcn in'
het formcle, zoals Pctrus dat doet: alsof€en grotere wasbun mccr
heil zou oplcvcrcn. Ncc, wie ccnmaal dccl hceft aan Christus
(gcdoopt isin zijndood, zou Paulus z!ggrn), isalhclcmaal rcin, is al
hclcmaal gcwasscn (vgl. ook Titus 3,5). Hct is duidclijk dat op
veBchillcnde manieren wordt he€ngcwezen naar het tckcn van de
doop. Dcdoop maakt gchc€l rcin. wij moScn dus in \olle vrijmoc-
dighcid ingaan in het hciliSdom' (Hcbr. 10,19. zic vooBl ook v. 22
voor hct verband met Num. 8).

K.tta]!
Zo is hct oudtcstameutischc reinhcidsbegrip gcbruikt om onzc ver-
andcrdc relatic door Jczus Christus mct God mcc aan te duidcn.
Daanoe bicdt hct allc mogelijkhcid. Allcen mag nict uit hct oog
verlorcn wordcn, dat voor ons dc rcinhcid voor God nooit zondcr
Jczus Christus gczien kan wordcn. Nct zoals dat voor Israel mct dc
IJvictco geldt. Maar al binncn hct N.T. is cr ccn tcndcns te bespcu-
ren, dic de rcinhcid op zich wil ncmcn (vgl. I Tim. 1.5). Reinhcid is
voor ons in de cerctc plaats dc gcschonkco gElcgpnhcid om tot God
te nadcrcn. Waar dc rcinhcid ccn cigcn levcn gaat lcidcn wordt hct
'kcttcrij'. Dc naam'kcttcr'is zclfs afgelcid van'rcin', nl. van hct
grickse 'katharos'.

Verkondigcn wij nu zijn dood,
Hij was het zaad dat wcrd tot brood,
voor ieder wil Hij nodig z.ijn,
een dagclijks cn voedzaam heil,
verheugd hcffen wij nu de bckcr.
zijn bloed schcnkt ons ccn vrolijk lcven.

verlangcnd naar dc Bruidegom
gaan wij aan tafel tot H, komt,
wij zijn een volk dat voorwaarts trckt,
Hij spreekt ons mocd in ondcrwcg,
o Jczus, maak ons wccr rcisvaardig,
wij hopcn op cen nieuwc aardc.

Ovcr dc [turdc

Hoewel Elr. I2 natuurlijk de thoroJezing is voor Witte Dondctdog
kon de Numei-leing ook een heel tregend ziilichr werpen op
dotgene waar de diensr van de Tofel naal wrwijit ondat doat hit
woord 'verzoening zo'n grote rol'speeh.
De lezingvan Joh. l3 zal ols vonouds de gedachtenis docn doorsto-
ten wig von een al rc grote conccnratie op het gebeuren rcnd brood
en wijn alleen noor wat daarmee ons ingescheryt $)il zijn: de knecht
des Heten die bukt en dient.
Vele liederen *eer in ZinEend Gclown, waqronder een vets als dir
(uit lied 37, H. Oosterhuis):
T.En Jezus in zijn uur gekomen was,
om deze wereld te verloten,
heeJt Hij ten einde te or\t lielgehad.
De veelgelielde Zoon wn God de Vo&r
wordt een slaaf die onze v(Eten wdst.
Lied j4 noem\en wij al eerdcr.

in brood en lrijn bavestigt het

Jezus b6vriJdt van €.l,Le

l9
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Quesimodo, - als pasgeboren kinderen
Twcedc perszondeg

NIET ENKEL DOOR HET WATER
t./J. Wit m.i I. de Sutrer

Als is gelezen

Nuncri l0,ll-36 (K.S.)

Op trcg
In Num. l0.ll begi heel duidclijk icts nieuws. Na de talrijke
aanwijzingcn voordejuistc lcvcnswandel te hebben ontvangen giat
het volk cindelijk weer op weg. Op l0 dagen na een jaar heift ircn
slrl Sezclen (v81. Ex. 19,!). En hct is 50 da8en Seleden dat de
tabemakel werd gebouwd {vgl. Ex. ,10,2.17). -Dir -venrek is geen
vanzelfsprekende zaak. zou het niet veel aantrekkelijker gelieest
zrln om maar brj dc Sinai [c bliivcn? Vooral uir godsdicnstig oog-
punt. Men zit daar immers dichfbij het vuu r. bij di plaats waa"r G&
zich openbaarde. Hicr is men bij G-od en men h;eft ;u zrijn gebodcn.
Wat wilje nog meer? Men zou lcvrcden kunncn zijn hc'i de hier
verworven zekcrheden. Maar dc God van IsraEl wii zich hier nict
laten binden cn Hij wil ook niet dat zij n volk hicr stil bltfr sraan. Hct
moet op wcg. Naar het beloofdc land in uiteindelijk zij; Koninkrijk.
Daarom-geeft God zelf het starts€in (v. I l). En dln giat hct opeins
heel snel. Dircct van de Sinai naar Paran. dat tin zuiden van
Kanaen ligr. Volgens de Joodse commentator Rashie wcrd de
afstand waarover men normaal 3 dacen doet tv. 3]) zclfs in een dal
afgelegd.'want de Heilige. geloofd iij Hij. wiide hen aanstonds hci
land doen binnengaan'.

Rcisgftls
Num. I l,13-36 is de inleiding op hct nu volgende rcisvcrslag. Hicr
wordcn enige principitle zaken uiteengezei. Om rc begin;en de
volgorde waarin hct-rolk z.l optrckkci. Dez4 is hetze-lfde als is
beschreven in Num. 2. Er is maar 66n verschil: de plaats van de
l,evieren in hct Sehcel. Ze zijn vcrdeeld in 3 grocpen naar de zoncn
van LJvi (Gen. 46.1 l). De carsle rwce, de Ge-rsonieren en de Mera-
rieten, vcnrekken na Juda, Issakar en Zebulon en nemen de tab€r-
nakel met zich mee (v. I?). De Kchatieten komen nadat Ruben.
Simeon en Gad zijn voorgegaan. Zij dragcn de heiligc voorwerpen
ult dc tabernakel. Doordat de tabcrnakel eerder op de plaats van
bcstemming is kan deze wordcn opgebouwd vooidat de heilige
voorwerpen aankomen, zodat deze direct weer op hun plaats
k unnen worden neergezet ( v. 2 | ). De genoemde volg6rde geeh aan
dat de tabernakcl crihaar inventaris -zich 

rijdens dJ reis timiddcn
van het volk bevinden. Men kan het zien als ecn teken van Gods
aanrvezigheid. Hij gaat nict allcen voor hen uit (volgens v. 33 wel
heel ver), maar is ook midden ondcr hen.
Er worden in dit hoofdstuk 3 verschillende gidsen genoemd. God
leidt zijn volk via de wolk en dc ark. Maarir is oo1 ruimte voor
menselijk initiatiei Mozes vraagt aan de Keniet Chobab of hij zijn
ervaring met het wo€stijnleven tcn dienste van Isratl wil stellin (v.
29-32). Uit Ri. l,16 eir 4.ll kan men afleiden dar Chobab na
aanvankclijk geweigerd te hebben toch is meegcgaan. Zo delen
vreemdelingen in het gocde dar God voor heeft mit Israel (v. 29).
Ook buitcnstaanders kunnen dus aansluiten bij hen die op weg zijn
naar het land van de belofte. Mccr nog, ze kunnen hierblj zelfs de
richting aangeven. Dat is zeer ongebruikelijk. Bij religieuie zaken
.en zeker ook bij onze kerkelijkc aangelegenheden zijndoorgaans

de 'gezetcncn' beleidsbepalend. Maar men kan zich afvragen oidezc
altijd wel hct goede oog iv8l. v. 3l) hebbcn voor dejuiste ieg in deze
wereld naar Gods koninkriik.
Dir gedcelle cindigt mer spreuken voor bij her opbrckcn en het
stllstaan van dc ark. In de Masoretische uitgave van de Hebreeuwse
tckst slaan deze vcrzen 35 en 36 tussenlwee omgckeerde l,un-
rckcns. Waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld dat zi gelczcn moe-
ten worden v66r v. 34, Dat levcrt cen wat logischcr volgorde op.
De sprcuken zijn nogal maniaal van kara[ter. Ze horcn bij'de
voorstellingvan God als krijgsman (vgl. Ex. 15,3). D€ eerste spicuk
komt vnJwel overccn met de beginwoorden van Ps. 68. Wanneer
men de gehelc psalm leest krijg meneen goed en ook genuanceerder
beeld van hct gcloofsv€rtrou-wen achter'deze sprcuk-. Ven l8 van
dezc psalm biedt wcllichl ook een verklarinc- voor de moeiliike
tweedc spreuk. Mogetijk is mct lienduizen;cn. duizcnden ian
Isratl'de Herc zelf bedoeld. Hij zctf is het legcr dat voor Israel
strijdt. Ook hct Hebrceuws laat ziih eenvoudigciverklarcn wanneer
men vertaalt met: 'Keer tcrug, Herc, tienduiz-nden, duizendcn van
Isreel'

1. door het woord,

al was het schip 96. la- dgn tot het hoog- st€ boord.

ook bloed.ler,

treedt in de Zoon de V5-dor ztrn schop ping t& ge moet.

2 Niet cnkel door de Doper is'r gcwcest,
hct bidden en het hopen vcrwli dc hcil'ge Ceest.
Niet cnkel door de Doper is 't gedaan.
God doet zijn hcmcl open, gccft zelf zich te verstaan.

J Niet cnkel door te baden ljn wij rcin,
qaar Hij njn kcrk vergaderi rood warcr. brood en wijn.
Genade voor genade, overvlocd I
Hij noodt ons aan zijn tafel door water, woord en bloed.

4 Dric zijn er op de aarde waarlijk groor,
die ons voor God bewarcn in lelrn cn in dood.
Dc geesr, hct bloed. hct watcr. zij alleen.
gctulgen !,irn dc waarheid. . . en dczc drie zjjn cen.

5 Wij lovcn en wij prijzen op dir fccst
dc grotc gunstbewijzen van Vadcr, Zoon en Geest.
Wat God van oudsher zeide, dat tcschicdt:
Zijn Gcest zal ons geleidcn, zijn woord klinkt in ons licd!

Uit: ZnB Jubilatc, no. 518.

Ovcr dG liturgle

'Vrede zii u' pox vobiscum! Het zijn de eerste uoorden von Hem
dieachterde grens von het leven vondaon komt en:o toetoept noot
hen die door de genode overrompeld zijn. Dat roepen is nodig, wont
die tot het leven meegeroepenei zijn ols de dood voor *,attraar in
Hem verschijnt.
Het is we*el|k niet voor niets dat ook de avondmoalsliturgie, de
euchoristie, fu dankzegging voor wat ons geschonken wodtil heel
vroeg mel diezefde woorden begon:'vrede zij u'. Het beztee die
vreemde angst voor het 'dodelijk' gevaar van deze levensgoven.,
Gaven db teken zijn von het leven in zijn Zoon' (l Joh. 5,1I).
Die ang die doot dot'vrede zij u'bezworen moet torden is de
keeruUde van hel ontzag voor de niet in ons bestel possende wonde-
ren die psalm 9E bezingt (die psalm wordt ooi al op Kerstmis
Eezongen !). Dot ontzag is de oorsprong van de'kracht', woarmee de
apostebn_getuigenis geven ( Hand. 4,3 3 ) van 'nooit gehoorde dingen'
(psalm 81,4, ber.).
Izzen uit het boek Handelingen is een oud gebruik in den weken:
het geschiede han niet zondq een concrcti gemeenschap die het
voonzegt en waorin en waatdoor het doorwerkt, gevierd heelt en
gevolgen heeft.
&n doorgaande lezing uit het boek Handelinsen in oloots van een
oudtestamentische lezing lijkt een terugvol, moZr dat is her toch niet,
wie het doet merkt hoeveel oudtesramentisch erfgoed er in deze
stukken meekomt. De vraag k wel of men deze gidielrcn kon lezen
zonder er ook icts ovet te zeggen, intriperend als zc vaak ziin:
mitschien zijn er geneg mogelijkheden om de epistellezing en dize
gedeehen met elkaar in verband te bretgen.
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Misericordia, - de gocdheid vrn de Heer
Dcrd. parszondrg

O SUSSER HERRE JESU CHRIST
Ein Nc* Gcseng buchlen, Juirgbunzlau in Bohcmen l5jl

Als is gelezen

Numcd lI (K.S.)

Hcr oudc [Gdj.
De ecnte dric verzen vaD Num. ll zou mcn net zoals het vooraf-
gaandc als een algemcne inlcidins oD hct vcrhaal van de woestrinreis
kunnen opvatten. Het lijkt op da dkende inlerding op de vcrhalen
over de.richteren in Ri. 2.10- [6. Allc verhalen verto-nen zo ongeveer
hetzelfdc patroon en dat wordt van tevorcn al aangegevin. Zo
wordt hier in hct kon aangeduid hoe het volk doorcaini reaccren
zou op de ontberingcn die het moest doorstaan. iict wordt-heel
algemccn gchouden: 'Het volk jammcrdc tol de Hcrc over iets
kwaads'(de vertaling van de KBS verdicnt hier dc voorkeur boven
die van hel N BG). Ook het antwoord van dc Hcrc oo dit ecbrck aan
wilskrachl en doorzcttingsvermoccn, rerwiil men ioch-oo wec is
naar het beloofdc land.is stereoticp. Hij bcsiraft het mcr virur 1igl.
brjv. Num. 16,35). Maar hct blijfr-bij c6n schor voor de bo€8. H-cr
vuur brandt slcchts aan de rand van de legerplaats. Dat is ginoeg
om Israel rot de orde tc roepen. Dc plaatsnaarn Tabera zor[t uooi
ecn blijvende herinnering ian dit vuur dar het visiocn in"brandr
(Hebr. r,6al) van het belobfde land.

Tc Y.d vrtl hct go.dc
Na dc algemenc inleiding volgr dircct ecn concrcel voorbceld. De
Israilicten toncn weinig karaktcr. Hel volk laat zich mccslcDcn door
herlcp€upcl dar meeSetrokken was uir Egypre (v81. Ex. l2;3g). Dar
vcrlangt terug naar hct land, waarin het w;liswaaihet uitschoi was,
maar waar zij roch beter tc eten hadden. En ook bij de lsraalieten
blijkt nu de genotzucht srerker te zij n dan het idcaal.'De vraarzucha
tnomlcen over het verlangen naar vrijhcid. En dat allcen omdat
mcn wat luxer wil etcn. Want vlecs is voor dc rondtrekkendc
nomaden ccn luxe. Slechts afen toc slachttc mcn wat van ziin vee
Dal kondcn de Israelieten ook docn. Ze hadden immcrs vee bij zich.
Maar als kleinc kinderen dreinen zc om mecr. Hier is een pc-dago-
gisch optrcden op zij n plaars. Ge€f ze hun zin en mccr dan djt, zoiat
zc hun cigcn domheid zullen inzicn. Hoewcl hct niet met zovecl
woorden wordt gezcgd in v. 33, ligt her toch zeer voor dc hand dar
bedo€ld is dar dc gulzighcid zichzelf st ra ft (vgl. ook dc opmerkingen
h ierovcr op 25 april 1982). Niets voor niets h-eet dc plaati dic aanlit
gebcuren moct hcrinneren 'Gravcn van dc gulzighejd'. Hctgaat hier
om ervaringswijsheid van woestijnrcizige; Tc-vccl van hci tc vctte
vlecs dat men soms in de woesrijn in dl vorm van gemakkelijk te
vangen.kwakkels als een geschenk uit dc hcmcl krijfr is funesti lets
dergclijks gcldt trouwens niet alleen voor in de w&-srijn.

kidcrschrp
Mozes is vooral in latcrc traditics op cen voetstuk gcplaatst als e€n
oer grotcn. zo nlei dc grootste in de godsdienstgeschiedenis van
lsraal. een voorafschaduwing van de M*sias. Dc giotc cerbied voor
Mozes rs al zichtbaar aan di rcactic van Jozua;p het bericht dat
twec andcrc m€nsen proGleren. woordcn van God sprcken ten
aanhorcn van het volk. Jozua ziet dat als ccn aantastine van de
posrtre van Mo?cs (v. 28). Maar Mozcs wil daar niets va-n *eten.
Voor hem hocft men niet te ijveren (v. 29). Het is betcr tc ijveren
voor God (vgl. Num. 25,I l. l3). Hct gaat om de Geest ,an dod cn
nret om dcgene op wie dic rust.
Hel is nrel voor het eersl datersDrakc is vancen ccdecld leiderschaD
Al cerder had Jctro Mozes aan'geraden om nicialles zclf te recelJn
( Ex. | 8. I 7 e.v.). Hier horcn we nu dat een orofeet niet vanzclfiorc-
kcnd ecn eenling is. Profetisch is nog iriet hctzclfdc als rion-
conformistisch. Maarvaak is hetwcl zo. Zijns ondanks komt Mozes
voortdurend alleen te staan. ln Num. 12 wordt vcrhaald dat zclfs
zun zuster en brocr zich tegcn hcm keerdcn. Hct lcidcrschap valt
Mozes zwaar. omdat hij steeds het hclc volk tcgcnover zich i,indt.
zo n rctahe-rs onmogclijk. Zoiets houd jc niet vol wannccr cr niet
cen hecl sterke band russen beide partijen bestaat. Zoictsals de band
tussen m_oidcr en kind. Voor Mozcs is dat tcvecl gcvraagd (v.
ll-12). Hij suggcreen hier wel dar een dcrceUifc Iieftisiihit ii
dnJlvecr achter Cods handelcn moet ziin. God ils moeder (vel. ook
Jes. 49.15 cn 66, l3). Alleen mer icts vaidic mocacrgcesi ii itc'zwi;
rcis met dezc rcisgenoten vol te houden.

Cii dh on - ,G v.r- h. - !.r rii.,

cir t.o.- d..

2 Wij warcn in dc zondc dood,
maar Cij. bcgaan mct onrr [ood.
daaldc nccr in MEria's schoot
uir gcnadc.

3 U rrcrd in haar jonkvrouwlijkhcid
ccr mcnslijk lichaam tocbcrcid
door Oods Cecst van voor allc tijd
urt gcnadc.

4 Gij lccrdc ons can nicuw bcstaan
crr rrccs de smallc weg ons aan,
drc wrJ moctcn tcn lcvcn gaaD,
ult gcnadc.

5 Tocn hcbt Gij zclf dc dood 8rduld
cn, dicp vcracht, uw wcrk rrcrvuld
om ons hcil cn om onze schuld
uit gcnadc.

6 En opgcstcScn tot Gods troon.
b€plcit Gij als zijn cigcn Zoon
voor dc uwcn dc zcgckroon
uit gcnadc.

(zb ec.volg op pagire 3t)

Ovcr dc lltu4ic

Psqlm 3J lqat niemand met rust di? de eredienst biizao* vindt: het b
cen opwekking rot lofzang met in het midden d" grondshg van all"
liturgie: niet in d? eersk ploatt uit onze bchoelie voonSruirend,
,naaf
'Hijzelf heqt zijn getrouwe scharen
een lofzqng in de mond gelegd'.
ln btc..21 krijg, ddt ecn anderc uitdtukking: Hij opende hun
verstond (vs. 45 ) cn dat correspondcert neer me1 het'deide vers van
de pinksterhymne, gez. 239, icn vers dat best al hier gezongen kan
worden:
Ontsreek een licht in ons yvrstsnd
en moak tot liclde ons hart bereid.
geleid mel milde vaste hand
ons zwakke vbes in zekerheid,
Dsar wordt dus ook meteen al de verbinding gelegd tussen he,geloof.en de -tiefde, zoab dot ook zo ste* uitk'oir ii I t;i. i,i_s',
waat het gebof in 4e .verzocllt tg (,.i{1 altcen voor onze zonden,
moor -voor.dic der gchele werc A !) wftonden wordt met hct bewarei
van de geboden en:
yle-ziln le?ord b€wgarl in die is woa ijk de tiefde Gods volmaakt,(l Joh.2,5, wl. ook I Joh.1.t2).
Een apostel kan dat.zo stcllig zc[gen, wij kunnen er ollcen smekend
om zingen, bieootb.c.ld mct cen pin*sierlied: gez. 241 :
Nu brcUen wij dc HciliRe Geest
om een rccht gcloof het ollermeest.
h vcrs 3:
GeeJ, luilge li$de, uw owmloed.
dc* oru han ontvlommen in uw gled,
.tot wj een wn zinncn elkoar bcminnen,
olle twisl en tweedrocht ovenyinnen.
Kvricleis.

, . i |ti ;
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Jubilete, - jubelt

Vicrdc pnrszondrg

ZINGT EEN NIEUW LIED VOOR DE HEER
Psalm 96 (95)

t./ M. Van Vossole m./ I. de Sutter

Als is gelezen

Nurncri l3,l-la,l0 (X.S.)

Crisis
De Is.aalietcn zijn op een cruciaal momcnt in hun geschiedenis
aangekomcn. Ze beseffen dat zelf maar al te goed. Ze staan hier op
de grens van het beloofde land, aan het begin van een nieuw tijd-
perk. Zo'ngrens stapje niet zomaarover. Zoietsdient met overleg te
gebeuren. Wat staat ze aan de andere kant te wachten? Wanncer
iemand op dit momenr weifelt is hem dat nict kwalijk te nemcn.
Vandaar dat God zelf de opdracht gccft om een kleine vertegen-
woordiging van het volk de zaak te laten verkennen. Het werk-
woord dat hier wordt gebruikt voor 'vcrkcnncn' is hctzclfdc als in
Num. 10,33. Daar is het de ark dcs Hercn dic een rustplaats voor de
lsraElieicn zockt. Nu laat God het dus over aan menseD. Niet de
eersten de besten. maar de vooraanstaanden uit de verschillende
stammen.
Onder hen is ook ecn zekere Hosea van dc stam Efraim. Mozesgeeft
hem de naam Jozua (v. 16). Het is een klcine veranderiig, want
beide namen zijn afgcleid van hetzclfdc wcrkwoord, nl. 'redden'.
Hosea b€tckcnt 'redding' of'hcil', Jozua berekent 'de Here redt'. Dc
naam van God van Isratl die een tcken is van zijn trouw wordt crdus
mct nadruk bij gchaald. Hij is de garant van lsraals heil, van dc
voltooiing van de redding zoals die begon bij de uiltocht. In geen
van de namen dic vermcld zijn in v. zl-15 is de godsnaam gebruikt.
Toen dcze manncn werden gcboren was dic naam immers nog nict
aan Mozes cn het volk geopenbaard (vgl. Ex. 6,2). Deze naamsver-
a ndering scherpt zo nog cens de beloftc in dic toen werd gedaan. Een
kleine verandcring in de naam drukt zo icts groots uit. Net zoals
toen Abraham Abraham werd (Gen. I7,5).

De verkenners docn hun wcrk grondig. Zr trekken het hele land
door. De \.veg naar Hamat (v. 2l) bevindt zich aan de nootdgrcns.
Ze treffen ecn in veel opzichten imposant land aan. Het overtreft
zelfs Egyptc. De belangrijkstc stad. Hebron, is nog ouder dan het
beroemde Soan in Egypte. Maar daarom gaat er ook een grote
dreiging van uit. De verkenners zijn zo geimponeerd door de
Kanaanitische cultuur dat zij ook Scloof hcchren aan wat men daar
venelt over het machtige voorgeslacht, degoddelijke heldendie hen
bijstaan indc strijd. Z€ noemen ze Enakskinderen, reuzen (vgl. Gcn.
6,4). Een land waar dat soort figuren dc dicnst uitmaken is ook een
wreed land. Hct verslindt zijn inwoners (vgl. Ez. 36.13). Dit zou een
aanduiding kunnen zijn van mensenoffcrs. zoals dic vaak voor-
komen in verband mel de genocmde verering van helden uit het
verledcn. Hoe dit ook zij, de hindernissen lijken onoverkomelijk.
Hct b€loofde land voldo€t aan de verwachtingen. God bracht zijn
volk naar een land dat reer goed is { 14,7). Dejuiste plaats voor ecn
nreuw begn. dat d oor God geschapen wordr (vgl. Gen. 1.3 I ). Maar
de drempel die men over moet om het te bereiken lijkr te hoog. De
Israelieten missen het vertrouwen dat Kaleb cn Jozua wal op
kunncn brengen. Deze onikennen niet dat men door een kriticki
fase heen zal moeten. Maarzou God hcndaarniet doorheen h€lp€n?
Dat verslindende land zal zclfverslonden worden ( 14,9). Het volk is
cchter in paniek, verblind door angst. E€rder dan naar zulkc
woorden te luistercn verslindt hct zcllzijn profeteo (v. l0).

P. A. Eldcrcnbosch mcrkt bij dcze teksr op (in: God is in ons
midden):'De houding van de tien pessimisrcn onder de verspieders
en de invloed die deze had op hct volk, zou voor lsrael actucel
blijven en heeft voor ons nog nietsaan actualitcit ingebo€t. Israelen
Kerk staan gcricht op de to€komst. Maar zodra mensen die toe-
komst trachlen te verkcnnen, slaat de schrik hun om het han en
trckken zij ook andcren in die angst mee'.
Mcn kan Num. l3-14 heel goed veigclijkcn merde visioenen vande
de,rnrtrcve doorbraak van Gods koninkrijk zoals die bijv. beschrc-
ven staan in Mar. 13 cn Mat. 24. Eerst moet mcn door een crisis
heen. Ee-n soongclijke crvaring is onszef ook maar al te goed
bekend. ldealen wordcn afgcdaan als nict haalbaar. onrcalisti-sch,
omdat er tevcel moed, doorzettingsvcrnogen en ook offers gc-
vraagd worden om zc te berciken. Maar dit zogenaamde rcalismc
wordt gcstraft of straft misschicn wcl zichzclf. *ic niet vooruit wil
gaat achteruit, zoals de hra6liete[ aan dcn lijve hcbbcn ervarcn.

vlor & H..r .n vcr

2 Groot is dc Heer die wij vrczcn cn prijzen:
aarde en lucht komcn vcrs uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergczcllcn Hcm beide:
wild is dc zcc cn tevrcden het land.

3 Rocpt tot de volkeren: Cod is de koning.
Hij houdt de weegschaal der wcrcld loodrecht;
Hij is rcchtiaardig, bij Hcm is hct oordeel,
alles wordt Hcm aan zjjn vocten gclegd.

4 Juicht wat in zee leeft of lc€ft op dc velden:
zict Uw Vcrloss€r gaat komcn. wccst blij!
Wuift allc bomcn dcr wouden, \rcrwelkomt
juichend uw Koning, wsnt Hij is nabij.

Uit: ZinB Jubihtc, no. 501.

OYcr dc liturtic

Wie zich op deze zondag de nobijheid van de dag van de arbeid
realiseerr ziet in Joh. l0 hcel scherp ueedrlei houdiig te$nowt het
werk getekend: hart voor hct werk en de doarbij betrckkenen en de
daafuij bchorende wrwontwoordelijkheid en h?t huu ingschop,
tsootbii het uitsluitend en olleen om ie opbrengst gaot. ls wei arbiid
trcuwens op het ,nomenl niet zodanig, dat je nict wel anders dan
een huu ing kun, zijn? h: is betaolde arbeid het enige echte werk? !
Er wordt heel wat 'herderschap' uitgeoefend in de iare zin zonder
een cenl vergoeding.
Het is glod ijs in deze rubriek, ik geef het ook gruag voor beter, moar
zeg- niet dat het hiq niets te moken heeft: alleen ol het feit, dat de
lofzong op oarde klinkt uit de kelen ian mensen dii met zulke
dingcn.dagelijks te maken hebben sloat je die opvott@ uit handen.
Als Johonnes uitrcept, dat 'de Zoon van God di werken des duivels'
kwam verbreken,.don.heeft dat met heel ons bestaon te nu*en. Zz[s
een h.ooggestemd lied ols psqlm 66 begint met 'brcek, aardc, uit-in
jubelzangen.' - de hemel doet dat noiclijk toch wel! Op de aarde
spreekt dat helemaol nie, vonzelf. lk zou ir Nunl 13 bij iezm, waar
ze gaan zoeken en spieden naor ien ondeL beloofd, brt, cen andere
werkelijkheid. Het goat daarbij niet omeenutopie zonder rcaliteits-
gehake, A,an, wat ze ,neervmen zin zeer rcale vruchten, ni ol in dc
oude werkelijkheid te ptocven.
Johannes zegt het nog radicolcr: wij worden niet olleen kinderen wn
God genoemd, wij zijn hct ook (l !oh. J,t ), wij zijn het nu al binnen
dezc weerbarstige, soms duivelse werkeiiikhbii, ab voorschot op

'Gij aard alom, ijn rijksdomcin
zuh voor de Heer dierutwardigheid zijn. (psalm lN, ber.)
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Vic nict bc-minr Lcfr in tc- sto.-vcn !u.a.

2 Al wic zijn brocdcr hsat bcgaat ccn moord.
Ood hccft ons niet glrocpcn om tc dodo,
samcn tc levcn hccft Hij ons gcbodcn.
Alleen de licfde plant zijn schepping voon.

3 Maar.wic dc dood dicp in zijn wezcn draagr,
kan dic hct leven in zich hebben wonen?
Broeder cn broeder zijn Ezamen zoncn
van God dic liefde gccft cn liefde vraagt,

4 Zo hcbbcn wij dc liefdc Cods hcrkcnd:
dat Hij zijn lcven voor ons heeft gegcvcn.
Er stait iir alle woordcn Gods gciirrcvcn
dat wie dc mensen haat zijn schepping schcndt.

5 Wic al hct gocd van dcz€ wcreld hccft
cn dic zijn broedcr dan gcbrek zict lijdcn,
hoc zou Gods liefde lcvcnd in hcm blijvcn?
l.evend allccn is wat nicuw lcvcn gccfi.

6 Niet slcchts mct woord en tong maar metterdaad
en indcr-waarheid moctcn wii beminnen.
26 immcrs lcven wij hcr lcvcn binncn.
Wie nict bcmint leeft in gcstorven staat.

Als is gclezen

Nun.ri r4,lr-35 (X.S.)

He! is algcmccn crkcnd, dat hct verhaal van de intocht van het volk
lsraEl, zoals dat wordt yencld vanaf Numcri l3 tot en mct hct boek
Jozua, historisch gc"lcll cen vcrtekend bceld geeft van de gang van
zaken. M.i- zal mcn hier aandacht aan moctin bcsteden -voo-r ecn
go€de uitlegran de dcsbetrcffcnde bijbelgcdc€lten. Ook al kan dit
beter naast dc normalc er€dicnst gebiurc-n. Het geheel van de vcr-
meldc gebeurtcnisscn isalleen te b;grijpen, wannir mcn bcscfr,dat
hcl.gaat-om ecn samenvoeging van ecn aantal voonallcn, die ver_
schillcnde groepcn (stammcn) hcbben meegemaakt. In cen iatcrtijd.
toen d lcgrocpcn tot cen cenheid warco samcngcsmoltcn, wcrdcnzc
gezien als gcschicdcnis l"an hct hcle volk.

Dc omtrl.Grdc vollordc
Wannccr men het boek Numcri ondcr het thcma van dc lolg.orde'
bezict. valt hier ecn rotalc omkcring van zakcn op. Dt kcn'mcrk1
heel het gelezcn gcdcclte. Wi€ pas-gelcden Numiri ll noc he€fi
gel.zcn mo€r hcl wcl opvallcn. dar hct nu God is dic klaagr regen
Mozes over het volk. Numeri I l.l I e.v. klaaedc iuist Mozis rcien
God ovcr de onwilligheid van dc Israelictcn. 6od-antwoordde tSen
op hun opstandigc wanhoop door zijn Gccst tc sturen, inspiratie
tegen rcslgnatle. zodat meer mens€n dan alleen Mozcs het celoof in
Cods zaak zoudcn behoudcn. Hct mocht nict beDerkr blivcn ror
deze inc. Dat privilcgc cistc M ozcs niet voor zichzcif op 1 I I .2g c.v..;.
lllaa r nu was hct gcloof wcergrorcndeels verdwcncn. Sbchts KalcL
hceft nog de ge€sr ( 14,24).
En nu lijkt God cr dan genoeg van tc hebb€n. Het lijkt erop alsof Hii
er net zo aan toe is als Mozes eerder. Dit volk-is Hein vreemd
Bcworden. God gaat nu in op dc klacht van Mozcs ( I l,l2): laar er
dan maar een nicuw volk uir Mozcs ontsraan ( 14,l3). Want dir volk
is tcgcnovcr God komcn te staan. ln zijn streienom terug te keren
naar Egypte. in dcze omkering van de richting, is het als E-gyptc zelf
8e worden. Het zij zo. Dan oolimaarde straf d'ie hoort b1 ffiptc:de
pcst (vgl. Am. 4,10). Dit volk hccft cvenmin dc tekenin iiritaan.
Door zijn ongcloof schaart lsraal zich bii dc volken. dic God iuist
voor hcn zou uitdrijvcn. Nu moctcn zij oo-k maar. net alsdie voften,
worden uitgeroeid.
Maar nu is hct Mozcs die opkomt voor her volk. De rollen ziin
omgckcerd. Her cnige war hij kan doen is zich tcgcn Cod op God te
berocpen. op zln goede naam. Wanr dat is bij God het belan8rijkste
motief voor.zijn ingrij;ren in dc geschicdcnisjvgl. dc profete-nliz:ing
bU dcza perikoop: Jcsaia 52,5-t2).
H-el volk.steekt schril af bij Kalcb. Allcen hij is nict gczwicht voordc
algoderU met de onmacht. Wanl hel is afgoderij dat lsraEl bcdrijfr
door de angst voor risico's boven hct gel-oof te stellen. Het plee6
ovcrspel (vs. 33). Lijnrcchr hicnccenover sraar Kaleb- die dok in
deze moeilijke situatie zijn Hcer volkomcn volct. Dezc celoofsdaad
kcnmerkr hem (Deurcronomium I,36; Jozr.ri 14,8 e-r.: Numeri
l?.12)..H,j staat hicr naasr de Srotc David ( I KoninSen | 1,6).
Maar dit volk is hct nict waard om in naam van G-od hci tand te
becrvcn. Hun lijkcn zullen vallen in de wocstijn, onbegavcn. Dc
:tJ{_ r"l !'l9l nier willcn volgcn van de Heri (Dcuteioncimium
28.26). Er lijkl hicr we€r ccn uiitzonderinc femaakt te ziin voor de
[.evictcn, wanne€r in vs. 29 wordt rcsteld d-ai de retelden ian 20 iaar
en oudcr zullen vallen. Dit slaat nl. oo Numcri l-2. waar ook seiesd
is dat het volk wcrd gcteld vanaf dc 20-jarigcn. Bij de telling'van ie
lJvreten leldc men cchter juist icderecn (3,15). Het was ook al
opvallend dat bij de verspiedcrs crgecn uit de sram van [,evi kwam.
Zoals rn Exodus 32 zijn dc lrvieten in hct rcvolc van dc Here
gebleven. (Dit maakt overigens wclduidelijkdai wanieerin Numcri
I6 ook l.cvietcn afvallen cen gcwcldig dicptcDunt wordt bcreikt),
L)c rcst van hct volk houdt hct niet uit indecoddeliike volcorde-
Geconfronteerd mct dc consequcnties daarva'n. konien zc jreerr.
wel in actic. Maar daarmee is ic wanordc nog nict opgehcvc;. Ze
rcnnen vooruil cn laten God achtcr (vs. ,14). Ear bidi ior niets. Ze
worden tcruggedrcven toi Chorma. De naam van die stad allcen al
drukt hen met de ncus op de tcitcn. Slcchts wic zich laar l€idcn door
dc Herc komt vcrdcr. 8ij de oorlogvoering bctelcnt dat, dat het
ovcrwonnenemet de ban geslagcn moet wordcn (hcbr. cierera, van
welk woord Chorma is afSclaid). Zo zal toch ook hct 40 iaar
tcruggcslagen volk met God vcrdcrkomcn. Hct wcrd e€n locdjriid
om ordc op zakcn tc stcllen. Vandaardat dc orofetcn er oo-k oositk
over kunncn sprckcn (bijv. Jcrcmia 2,2 e.v.i.

W. Barnard Uit: Licdbock. no. IOt.

Ovcr dc [turlh

ln I Kon.6en 7 - daarover gaat het inde kinder(newn)dienst inhet
oangegeven tooster - wordt hard gewerkt. Dus olweer orbeid,
opbouw, uederopbouw in her 180e jou von lsrails bevrijding. ln
Hand.9,3l staat, dat de gcmeente wordt opgcbouwd, ook in"dot-
zellde leruzolem en in een wijde omtek doaromheen. Dat is ander
werk en me, bouustenen die in I Joh. 3 genoemd worden: gelovvn,
lielhebben, zijn geboden beworen, steedi weer hetzelfde, zials voor
een gebouw van welke architectuur ook ahijd op di een of andere
manier sreen nodig is. Het klinkt don ook erg algemeen - wat het
preken erouer er ook niet mokkelijker op maikt -, maar ztnls elke
steen wrschillend is, zo is ook gelovei en elkaor lielhcbben voor
ieder mens, voor elke relotie, voor elke situatie anders-
Dot moet .ook bedacht worden bij een lied dot hcel goed hierbij
gezongen kan worden: gez. 321:
O Christus die met al ons leed
het ware heiligdom betreedl
G ij grondsteen, door God zell gelegd,
van het gebouw wn liefde en iecht,
bouwolfer dat aon God behoall
wees lundament dat alles droagt.

O Geesr. Gij morrel van Gods kerk,
hoe ijdel b ons merselwe*,
hoe pover is het olfer dat
wij drugen noar de nieuwe ttad,
voeg onze harten lhods tesaam,
een heilig huis voor Christut' noam,
Een typisch lied voor Jon Wit, bowndien waarschijnlijk nbt voor
niets gecombineerd met de wijs van'yoter un*r ii Himmelreich,,
waardoor mener bij het zingen vanzelfoan herinnerd wordt waar al
die stenen eigenlijk voor zijn. Hct evangelie van de wijtutok en de
ronken rondt precies af wat in het vorigc werd qa;peduid: hct
otgqnische grocien van hct werkelijke gebouw, dc gimeente dic
Iichaam van Christus genoemd wordt,
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