
Reden geAoeg om bij dit alles eens stil
te staan.Lop deze vijfde zondag in de
veertig dagen gebeurt dit in een schril
contrast met de schreeuw om recht
die de liturgie bepaalt. We worden in
alle hevigheid geconfronteerd met de
spanning tussen het onheil en de

^ toegezegde zcgerl]

-'lvlen benadrukt doorgaans de magi-
sche kracht dic de zegen werd
toeb€dacht in de oud-oosterse wereld,
dus ook in Isradl. Een eenmaal uit-
gesproken zegen zou een eigen macht
hebben, die zells degene die de zegen
heeft gegeven niet meer ongedaan kan
maken. In v. 23 zou dit nog veronder-
steld kunnen worden. Maar in v. 24 is
het anders. Daar wordt de zegen een

zcgenbede. De Here zegene. De zegen
is 

-dus geheel aan God verbonden en

heeft geen macht oP zich.
Over de betekenis van het hebreeuwse
woord voor zegenen is Yeel te doen.
Hct is Poed om te weten dat ons
sebruili van dit woord 'zegen' in het
6.t. een anachronisme is. Het is nl.
afseleid van het latijnse signum.
'telen', en slaat oP het teken van het

kruis, Een betere vertallng zou zlrn:
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Bij Numeri 6,22-27
a-^-l-- ' "'L n -'r'

(K,5.)

In deze voor ons gevoel woestijn van
dorre voorschrilien en schier einde-
loze opsommingen komen we opeens
in dc oase van Num. 6, 2+26 terccht.
Hier voelen we ons helemaal thuis.
Het spreekt voor ons vanzelf dat deze
zegen zeer regelmatig aan y'e mensen
in de kerk wordt gegeve&lDeze
woorden zijn ons zo vertrouwd, dat
het niet weinigen zal verbazen dat ze
uit het onbekende en onbeminde
Numeri komen. Het gebruik van deze
zegenspreuk mag dan inmiddels wel
door de traditie gelegitimeerd zijn,
toch is het goed om hier rekenschap
af te leggen van het feit, dat we haar
uit een bijbelgedeelte gehaald hebben
dat wij doorgaans links laten liggen.
Deze verzen staan ook zeker niet
helemaal los van de context. De
plaats van deze zegen na de wet op
het Nazirce€rschap kan goed ver-
klaard worden als een positieve
reactie op deze vrijwillige volledige
wijding aan God. En wat doen wij
bijv. met het feit dat deze zegenbede
slechts door Aeron en zijn zonen
mocht worden uitgesproken.
Men kan zich ook met recht afwagen
of van deze woorden behalve de
vertrouwdc klank nog wel iets
overkomt van de oorspronkelijke
kracht. Het gaat hier toch om de
naam (v. 27). Drie maal wordt hij
uitgesproken. Nu durven wij de naam
niet meer te gebruiken of doen het
zonder het belang van de naam aan te
voelen. Maar zonder de kracht van de
na:lm van de zegenende Cod verliest
deze zegen zijn eigenlijke waarde.
Ook de betekenis van de gebruikte
formuleringen zal velen ontgaan.

'benedictie','wtl-spreken', het goede
zeggen (vgl. ons groeten dat verwant
is aan'graag'). Op zich zegt dit niet
zoveel. Het gaat om de manier
waarop het wordt gebruikt. Ecn zegen
door God b€tekent dat het niet bij
woordcn blijft en houdt over het
algemeen in: loename van levens-
kracht in alle opzichten.
Als je ons woord 'zegen' vanuit zijn
christelijke oorspronB begrijpt. kun je
het zien als een christelijke vorm van
wat in Num. 6,27 wordt vermeld: de
naam, als garantie voor de vervulling
van dlgvoord. is vervangen door het-
kruis.lNum. 6. 2+26 heeft een zeer .--

liiEidichtige vorm. De regels. die
allemaal hetzelfde zijn opgebouwd.
worden steeds langer in een regelmati-
ge reeks (3-5-7 woorden. l5-2G25
consonanttekens). Geen enkel woord
is hier toevallig. Alle verzen bestaan
uit twee gedeelten. In de eerste gaat
het steeds om God persoonlijk. Zijn
naam wordt genoemd, Zijn gezicht.
De beschreven handelingen zijn
communicatief, van persoon tot
persoon, groetend.'Zijn aangezicht
doen lichten'slaat op de ontmoeting
met Cod. die welbehagen heeft in wie
Hem zoekt (vgl. Ps. 1,14, 4). 'Zijn
aangezicht verheffen over U' heeft
betrekking op Gods toewending. Het
zijn allemaal uitdrukkingen van een
persoonlijke ontmoeting. Zegenen is
dan ook een teken van solidariteit.
God met ons, of: wij zijn Gods
eigendom. (Dat is wal v. 27 wil
zeggen). De zegen strekt zich uit over
drie verschillende bereiken. die wor-
den aangeduid in de tweede helft van
de versregels: v. 24: het dagelijkse
leven. Het is de normale groet. (Een
verdere uitwerking vinden we in Ps.
l2l, dat beheerst wordt door hetzelf-
de werkwoord'behoeden/bewaren'. )
v. 25: het godsdienstige leven. v. 26:
het gewone leven in groter verband,
het sociale leven. Daarop duidt de
uitdrukking (lett.) 'vrede zetten' i.p.v.
het normale'vrede geven'. Bedoeld is
de heilzame geborgenheid in de
gemeenschap.
De zegen loopt heel duidelijk uit op
dit laatste woord- sal6m. Het is een
uitbreiding van de konere zegen in
Ps. 29; I l: 'De He re zal ziin volk
zegenen met vrede'. De grondbeteke-
niJ van dit zoveel omvattende woord
voor heil is'in rrjkelijke mate
voldoende'. De rijkelijke offergaven in
het volgende hoofdstuk zouden als
een illustratic van deze zegen kunnen
worden opgevat. Gods zegen betekent
nl. ook gewoon vermeerdering van
bezit (vsl. Gen. 30. 30). De grootste
riikdom-wordt dan echter aan het slot
rin Num. 7 genoemd: God sPreekt

I(voor een degelijke. doch overzichte-
tiike en bruikbare bcsPreking van
Num.6, 22-27 zie: K. SeYbold' Der -
aaronitische SeEen. Neukirchen I977.fl

2t maart l9t2
weeklezing:

Numeri 6. 22 t/m 1. ll
(volledige perikoop: t,/m 7 geheel)

psalm daarbij: 94

de zondag klassiek:

psalmwoord bij de intocht: ps 43. l-2
bij de gaven en aan tafel: ps I19. 17. 107
en Joh. 12. 2+25
epistel: Hebreetn 9, I l-15
zondagslied: LB gezang 118, ZJ 312
'Jezus, om uw lijden groor'
evangclie: Johannes 8. 4659

de zondag in het nieure lectionarium:

Jeremia ll. 3l-34
psalm 5l (R vs l2a)
Hebrceen 5. 7-9
vers voor het evangclie: Joh. 12. 26
Johannes 12. 2D33

geM
(Book of Common Pru)'er. oudkatholieke
en lulhe8e truditie)

Wij vragen U,
almachtige God,
zie in genade neer op
uw Semeente;
regeer met uw mildheid
het lichaam,
bewaak met uw dicnstbaarhcid
de geest.
Door Jezus Christus.
onze Heer.

(uit het vloams gemeenschapsmissaal)

Cod onze Vader.
Schepper van alle leven,
als Gij U afkeen zijn wij vcrloren.
Keer U tot ons
en wek ons uit de dood
tot het lcven dat eowig
duren zal
door Jezus Chris(us,
onze Heer.

(Romeins missaal)
Hcer onze God,
uit liefde tot de rvercld
hecft uw Zoon
zich aan dc dood overgclcvcrd.
Wij bidden U:
gcef ons uw hulp om,
naar zijn voorb€eld,
blijmocdig ccn lcvcn van liefdc tc leidcn.
Door onzc Hccr. Jczus Christus.

worbede gevraagd
( Oecum. gebetlskolender)
voor Zuid-Afrika, Botswana, Lesotho,
Swaziland
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Bij Numeri E, 5-I9 (K.5.)

Voorbereiding op het pascha
Het lijkt erop alsof er vanaf hoofd-
stuk T langzaam wordt aangewcrkt op
het pascha (Num. 9). Nadat de
tabernakcl is opgcricht op de eerste
dag van de eerste maand (7,1 vgl. nl.
Ex. 40, l7), volgt er 12 dagen lang
een stoet van gaven (7, I I-83). De
dagen worden met nadruk genoemd.
De volgende dag wordt in beslag
genomen door de wijding van de
Levieten (Num. 8). Dan, op de
veertiende dag, is het tijd voor het
pascha (9, 3). De trjdsaanduiding in
de voorafgaande hoofdstukken zijn
dus zeker niet zinloos. Ze geven aan
dat wat er gebeun in Num. 7 en 8
begrcpen moet worden als voorberei-
ding op het pascha. De verwarrende
tegenstrijdigheid in de tijdsaandui-
dingen van Num. l, I (tweede maand)
en 9, I (eerste maand) hangt
waarschijnlijk samen met een latere
redactie. Voor de goede orde werden
v66r Num. 7 een aantal hoofdstukken
geplaatst, die o.a. de volgorde van de
stoet van Num. 7, I l-83 moest
verklaren (Num. 2). En blijkbaar was
aan dit toegevoegde gedeelte de
datering van l, I verbonden, welke
men niet wilde verandelen.

De eerstgeborenen
Num. 8 herinnert aan Ex. tl-13.
Z*ker als hier weer de eerstgeborenen
ter sprake worden gebracht. In
Exodus moest het teken van het bloed
de eerstgeborenen van Isra€l bewaren
voor de plaag (12, l3). Hier zijn het
de Levieten die instaan voor de eerst-
geborenen (v. 16 vgl. eerder 3, I2v) en
zo de IsraElieten beschermen bij de
voor hen onverdragelijke confrontatie
met het heilige (v. l9). Dat doen ze
door hen te verzoenen. Letterlijk
betekent dat 'bedekken'. Hun reinheid
als bedekking van het volk zorgt
ervoor dat de ontmoeting met God
niet fataal wordt.

Heilzame afzondering
De Levieten zijn voor bovengenoemd
doel apart gesteld,'uit de Israelieten
genomen' (v. 6), 'afgezonderd' (v. l4).
Het werkwoord dat in het tweede
geval wordt gebruikt is kenmerkend
voor de Levieten (vgl. Num. 16. 9 en
Dtn. 10, 8). Het duidt op een scherpe
scheiding. zoals bijv. ook tussen rein
en onrein (Lev. I l, 47) en tussen licht
en duister (Gen. l, 4.14). Alleen de
Levieten die zich zozeer in positieve
zin onderscheiden (vgl. Ex. 32)
kunnen de ontmoeting met God
doorstaan. Maar zij vormen geen

kleine kring van uitvetkorenen als
doel oo zich. Zii staan in voor het
hele v6lk. De hindoplegging door de

lsradlieten betekent de identificering
met heel het volk (v. l0). God con-
centreert zich op de draagkrachtigen'
Hij overvraagt niet. Zo kan de

't8

toegang tot God blijven bestaan.

Hel reinigingsritueel
De Levieten moeten wel eerst zelf ook
helemaal rein, verzoend zijn. Op
vcrschillende aanschouwelijke manie-
ren wordt dat bewerkstelligd: d.m.v.
het reinigen Yan h€t lichaam, het
reinigen van de kleren, het wegdoen
van de zonde door een offer.
Tenslotte worden zij zelf aan God
geofferd in een 'beweegoffer' (NBG).
Hierbii denkt men doorgaans aan een
ritueel heen en weer bewegen. Naar
Cod toe als aanduiding daarvan dat
het geofferde Hem behoort. En weer
lcrug ten teken daarvan dat God het
de offeraar of de priester geeft. Maar
waarschijnlijk is het beter hier te
denken aan een offer, waarbij de
gaven worden opgeheven op de
hand-palmen (Num. 6, l9) naar God
als een wijding aan God. Een over-
dracht van het bezit van de offeraar
aan God. Zo zijn nu ook de Levieten
tot Gods eigendom gewijd. Dit gaat
duidelijk verder dan de in veel
opzichten gelijke wijding van de
priesters in Lev. 8. Meer nadruk
wordt gelegd op de reiniging. Hier is
niet maar sprake van water als in
Lev. 8, 6, maar van 'ontzondigings-
water'(v.7). Extra wordt het scheren
genoernd; elke stofdrager moet r erwij-
derd worden. Hel grote verschil zit
vooral daarin. dat in Lev.8 het
beperkt bhjft tot de verzoening van de
priesters. Daartoe dienen de offers. In
Num. 8 worden de Levieten zelf een
offer voor de verzoening van het volk.

Jezus op de lijn der Levi€ten
God bewaarde de toegang tot Hem
voor de mensheid pen4ol Isradl apart
le nemen. Hier neemt H ij de Levieten
en zondert hen af. zodat Israel tot
Hem kan blijven naderen. Hoe anders
kan Jezus Christus worden begrepen
dan als een uiterste concentratiepunt.
dat het penpectief van de gemeen-
schap met God openhoudt r oor alle
mensen. Zo kan in de brief aan de
Hebree0n 'levitisch' over Jezus wor-
den gesproken: 'uit de mensen
genomen' (5, l). De afzondering van
de uitverkorene, dit 'negalieve aspect
van de toewijding aan God en de
erediensl'komt in deze tijd van het
kerkelqk jaar heel duidelijk naar
voren. Nergens is de eenzaamheid
groter dan in het gejoel van een niet
begrijpende aanhang.

4 april l9t2
weeklezing:

Numeri 8.5-19
(volledige perikoop: Num. 8 geheel)

psalm daarbij: 95

de zondag klassiek:

psalmwoord bij de intocht: ps 22.20.22 (of
ps 24\
bij de gaven en aan tafcl: ps 69. 2l-22 en
Mt 26. 42
epistel: Filipp. 2, tl I
zondagslied: LB gezang l2l 'God lol'! nu
is gekomen'
evangclie: Johannes 12. l2-24

de zondag in het nieuwe lectiooariumi

Jesaia 50- +7
psalm 22 (R vs 2a)
Filippensen 2, 6l I
vers voor hel evangclie: Filipp. 2,8-9
Marcus ll, l-10 en 14, I t/6 15,41

gebed
(hele resterse trodit ie)

Almachtige eeuwige God,
om aan de mensen
een voorbceld te gcven van nederigheid
hebi Gij gewild
dat onze Verlosser
mens werd zoals wij
en de dood ondcrging aan het kruis.
Geef dat wij ter harte nemen
wat zijn lijden ons te zeggen heeft
en dcel hebben
aan zijn verrijzenis.
Door onze Heer. Jezus Christus.

(Huub Oosterhuis. Bid om vrede)

Heer God
Gij hebr l-t a"..
uw Zoon de wcreld ingezonden
met geen andere zekerheid
dan dat Hij lijden moest
en sterven zou
Hij heeft zijn zending volbracht
ten einde toe.
en zo is Hij
voor ons Seworden
een bron van levcn en van vreugde.
wij bidden U
maak onze vreugde volkomcn
en laat hel zichtbaar worden
dar Hij leeft,
hicr in ons middcn
overal op aarde.

voorbede gevraogi
( O e cum. g e be ds k al endet )
voor Iran, Irak, de Perzische-Golfstatcn



Wie is rein? 32J uo.,*"rrlng geeft deet aan Jezus
Vandaag lezen we de uitvoering van .. Christus 1v. 81. Het betrekt degene die
wat op palmzondag is gelezen. Als wij zo gereinigd is in de nieuwe relatie
vandaag het avondmaal vieren kan met God (Ik in hen en Grj in Mij.
het accent gelegd worden op de plaats Joh. 11,23). Het verband-met het
van deze pericoop in de voorberciding sacrament van de doop hjkr duidelijk.
op het pascha (zie daarvoor_.yat Zekq als in v. l0 sesDrolien wordt "

hierover is gezegd bij Numl8, 5- l9). Y1 *ove r he t baden. Ni ij de teksr hie r
Welke vo-orbereiding.wordt van ons nogal onzeker. Waarschijnlijk stond
verwacht? Zijn wij rein genoeg om er oorspronkelijk: .Hrj die gibaad
voor Cod te treden? Zo kan ook Ps. heeft, hoeft niei gewaisen G worden'.
67 in de liturgie functioneren. Die Eigenlijk een paradox. Het is een
begint met dc vraag naar de zegen. paisende reaciie op het zich verliezen
Met dezelfde woorden als Num. 6, in het formele, zoils Petrus dat doet;

Bij Numeri E, 20-22

24v, dat we pas hebben gelezen.

Cultus en ethiek
In Num. 8 valt bij de voorbereiding
alle nadruk op de cultische reinheid.
Pas nadat alle voorgeschreven hande-
liogen zijn verricht, mogen Ce
Lcvieten naar binnen (v. 22). Maar dit
is geen oppervlakkig, afstandelijk
gebeuren. Bij een goed uitgevoerde
rite is men zelf helemaal betrokken.
Bij deze gebeurtenis wordl er uitdruk-
kelijk bijgezegd, dat de Levieten
zichzelf offeren. Het is duidelijk dat,
wanneer dat vergeten wordt, zulke
riten kunnen ontaarden. Dat gebeurt
wanneer ze worden tot afstandelijke
plechtigheden, waarbij men zelf
buiten schot denkt te kunnen blijven.
Dat dit inderdaad ook gebeurde blijkt
wel uit de profetieen van Jesaja. M.n.
Jes. I, 1G20. Wie alleen nog maar de
vorm ziet en vergeet dat het bij alle
cultische aangelegenheden ook gaat
om hel offer van zichzelf, is niet meer
welkom: 'Wie heeft dit van u verlangd
mijn voorhoven plat te lreden?'(Jes.
l, l2). De reiniging is niet los te zien
van de dagelijkse levenwandel: 'Wast
u. reinigi u, doet uw boze daden uit
mijn ogen weg!' (v. l6). De reinheid
voor God heeft ook een ethische
kant. Alleen wie zich zo geeft kan tot
God naderen: 'Koml toch en laat ons
tezamen richten'(v. l8). Die streng-
heid als het gaat om het mogen
naderen tot God bij het pascha, die
ook wel blijkt uit Num. 8, 19, is het
n.t. evenmin vreemd als het gaat om
het avondmaal. Zo houdt bi.iv. Paulus
de Korinthiers voor: 'Een ieder
beproeve zichzelf en ete dan van het
brood en drinke uit de beker. Want
wie eel en drinkt, eet en drinkt tot
zijn eigen oordeel. als hij het lichaam
niet onderscheidt.' ( I Kor. I l, 28v).
Ook hier gaat het om de levens-
wandel (v. 2G22).

De reinigende doop
Op de vraag ho€ het nu zit met onze
reinheid voor God, gaat Joh. I3. het
verhaal van de voetwassing, in. Dit
vindt plaats voor het pascha (13, l).
ls het'ecn voorbereiding? Jezus wast
in ieder geval de discipelen. Als cen
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(K-5.) dienaar, zoals de Levieten in dienst
stonden van de Israilicten (Num. 8,

E april 1982

weellezing:

Numeri 8, 2G22

psalm daarbij: 96

de feesld.g klassiel:

psalmwoord bij de inlochr: Gal. 6, la brj
ps 67
bij de gaven cn aan lafel: ps I 18. 1617 en
Johannes I 1. I2- I l- l5
epistel: I Korinthen I l. 2G32
zondagslied: LB gezang'Laat ons als
Jezus' jongren nooit vcrgeten'
evangelie: Johannes l -1. I-15

de dag irr het nieurie lectionarium:

Erodus 12. l- 14
psalm I 16 (R naar I Kor. lGl6)
I Kor. I l. 23-26
vers voor hei evangelie: Joh. 13,34
Johannes ll. l- l5

gebed
(herr. gen. Koog & Zaandijk)

Heer Jezus,
Gij geeft ons brood en wijn in de hand
om het geheimenis te vieren
van uw doorgang
door de dood naar het leven:
wij bidden U:
zoals wij horen bij
uw vernederd lichaam en
uw vergoten bloed.
geef ons zo ook deel aan
uw verheerlijking.
van deze dag
rot in uw rijk.

(Huub Oosterhuis, Bid om vede)

God
wij brekcn het brood voor elkaar,
en wij ontvangen het lichaam
van Jezus Christus. uw Zoon
Wij bidden U
dat wij. uit kracht van Hem,
mogen b€staan in liefde en in vrede;
dan zal Hij zelf aanwezig komen
overal waar wij woorden spreken
en aanwezig zijn,
dan zullen wij zijn lichaam worden
in deze wereld, tol in ecuwigheid.

(Romeins issaal)
God. wij herdenkcn en vieren
het heilig Avondmaal,
toen uw eniSgeboren Zoon
hct nieuwe offer en de maaltijd
van zijn liefde
voor altijd aan de Kerk
heeft toevenrouwd.
voordat Hij zich overlcverde
aan de dood.
Wij vragen U:
mogen wij in dit Srote mysterie
de bron vindcn van liefdc en leven
in overvloed.
Door onze Heer. Jezus Christus.

voorbede gewaagd
( O ?otm. geb€ds k ol e ndet )
voor Irali. Iran, dc Perzische-Golfstaten

alsof een grotere wasbeurt meer heil
zou opleveren. Nee, wie eenmaal deel
heeft aan Christus (gedoopt is in zijn
dood. zou Paulus zeggen). is al
helemaal rein. is al helemaal gewassen
(vgl. ook Titus 3, 5). Het is duideluk
dat op verschillende manieren wordt
heengewezen naar het teken van de
doop. De doop maakt geheel rein.
Wij mogen dus in'volle vrijmoedig-
heid ingaan in het heiligdom'(Hebr.
10, 19. Zie vooral ook v. 22 voor her
verband met Num. 8).

Ketters
Zo is het oudtestamentische reinheids-
begrip gebruikt om onze veranderde
relatie door Jezus Christus met God
mee aan te duiden. Daartoe biedt het
alle mogelgkheid. Alleen mag niel uit
het oog verloren worden, dat voor
ons de reinheid voor God nooit
zonder Jezus Christus gezien kan
worden. Net zoals dat voor lsrael met
de Levieten geldt. Maar al binnen het
n.t. is er een tendens te bespeuren, die
de reinheid op zich wil nemen (vgl.
I Tim. I, 5). Reinheid is voor ons in
de eerste plaats de geschonken
gelegenheid om tot God te naderen.
Waar de reinheid een eigen leven gaat
leiden wordt het'ketterij'. De naam
'ketter'is zelfs afgeleid van'rein', nl.
van het griekse'katharos'.


