
Zesde Paaszondag

'Rogrrc', bidt!; ook wcl: 'Yoccm iucundilrtb', mcl ccr cctn rttt
Scjuich' (J6. 4E.20)

ZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD

rijn aan. eo. bc rcn Zooo heell 0..roE d.n

Als is gelezen

Numcri l5 (K.S)

'I,rtcn d. wccrsprDnitcn zich nict vcrhcficn'
Hct hoofdstuk van vandaag lijkt wat vcrloren te staan tusscn de
dramatischc vcrhalen ovcr hct volk dat hct nict langeraandurft zijn
Hccr cn de door Hcm aangestelde leiders te volgen. Een voorlopig
dicptcpunt wordt bcreikt bij de afval der Levieten (Numeri 16),
omdatjuist zij tot nu wiltrouw waren gcblcven (zie de opmcrkingcn
bij Numeri l4). Numcri l5 past op hct ccrstc gezicht slecht in dczc
(ne€rgaandc) lijn. Historisch-kritisch beschouwd hcbbcn we hier te
maken met ecn invoeging van vrij jonge, Ios vao clkaar staande
voorschriften. Wat kunnen wc daar nu mcc beginnen bij dcvcrkon-
diging? Het mecstc van wat we hier vinden is al cerdcr gelezcn (vgl.
vooral Leviticus 4). Dc hicr gcgevcn voorschriften biedcn ons op
zich wcinig stichting. En het hceft weinig zin stceds weer opnicuw
generaliserend in te gaan op dc idccachtcrde offerwctgcving. B€tcr
is hct daarom om toch maar tc probercn ook dil gedccltc tc bczicn
vanuit de plaats die hct innccmt in de lijn van dc opccnvolgcndc
hoofdstukken. Het zal blijkcn dat Numcri l5 wel dcgclijk vrucht-
baar tc makcn is voordc verkondiginS door te lcttcn op hct vcrband
met het voorafgaandc. Dc psalm voor dcze zonda& PsalD 66, wijst
in dc gocdc richting: Numcri 15 is tc lczcn als ecn waarschuwing
tegen weenpanoigcn, zoals die hicr naar vorcn trede[ in Numcri l4
cn 16, maar ook in 15,32-36 (vgl. Psalm 66,7). Bij allc cllcndc,
waarin hct volk door zijn wecrspannigheid wordt gestort, btijft hct
vcnrouwcn, dat God hct'in dc ovcrvloed'vo€n (Psalm 66,8-15).
Het uitzicht op het land is niet verloren. Dat blijkt dire.ct al in vs. 2.
Hct uirgangspunt van het nu volgcnde is de ven!lling van dc bcloftc
van het land. Allccn zo valt dewcl zeer grotc tegenstelling turscn d€
zware tegenslag van Numeri 14 en de hier g€gevcn rict bcpaald
cs.sentieel lijkcnde voorschrificn tc bcgrijp€n.
Hier wordt orde op zaken Scstcld. Hcrstel van dc goedc orde, Zo
gezien is dc hcrhaling van voorschriftcn (voor vs l-16 vgl. Exodus
29,38-46 cn Leviticus 7,I l-l4i voor vs l7-21 vgl. Exodus 22,29,23,I9
e.a.; voorvs22-31 vgl. Lcviticus4; vs 32-16vertoonl sterkcverwant-
schap met Leviticus 24,lG2l) nict zondcr zin. Dit hcrstcl van dc
go€de orde roept herinncringcn op aan de verzocning mct God na dc
zondvloed. Namclijk in hct hcrhaaldc sprcken ovcrhct brcngcn van
cen offer'tot ccn licfclijkc rcuk'voor dc Hcrc (vs 7. 10, l3). Dit
wordt ook gczcgd van hct offer van Noach (Genesis 8,21). Er kan
wcer onderschcid gemaakt \pordcn tussen IsBcl cn dc vrcemdc-
Iingen in dc vcrhoudingtot God. Bij deaanwijzingen voordeoffers
is cvereens het wonen in hct beloofdc land yerondcrstcld. DatScldt
voor het aanbicden van de cersteling van dc oogsr (vs 20). Ook hct
noemen vandcwijn als offcrgavc(vs 7,10) is in dczcecn lcuk dctail.
Eerder was dc ovcrdadigc druivengroei voor de vcrspiedem een
kenmerk van de welvaart van Kanaiin (13,13). Dc kracht van dc
Kanaanieten, maar vooral hun angst voor hcn cn hun gebrek aan
vertrouwen in dc Hcrc hield hcn daarvan al Hier gaat hct gebod
ervan uit dat ze kunnen bcschikken over dit'blocd der druivcn'(vgl.
Sirach 50,15) cn daarmcc ovcr dc rcdcn eo hct middcl om de
gestoorde orde met God tc hcrstcllcn. vs 22-31 maakt duidclijk dat
de goede ordc voor God allcs omvattcnd is. Ook wannccr mcn cr
zondcr dat mcn daar crg in hceft tegcnin gaat wordt dic ordc
verstoord en mo€t herstcld. vcrzocld worden. DcdoorGod bctoon-
de genade is nict Bocdkoop cn mag nict tot gemakzucht leidcn (vgl.
Prcdiker 5,5). Wie op God vcnrou*t laat het cr niet op aankomcn,
maar wil lcrcn (vgl. Psalm 119,66). Andcn dan dc opzcttclijkc
zonde (vs 3G3l ) hoeft dc onopzcttclijkc misstap niet fataal tc zijn.
Niet hct noodlot hccrst (vgl. Psalm 19,13). voor dc opzcttclijkc
zondc staat er lettcrlijk'mcl vcrhevcn hand'. Dat doct dcnkcn aan
het verhaal van dc uittocht. God b€vrijdde zijn volk'mct vcrhcvcn
hand'(Ex. 14,8; Num. 33,3). Dc zonde'met vcrhcvcn hand'is het
afwercn van dic gcnadc, Hct lijkt op hct lasteren van de Heilige
Geest (Mar. 3.29). Wie zo tot het uilcrste wcerspannig is, zal dc
consequcntics daarvan mocten dragen.

wl. li.l.h..lt l.nt d. H..r,w.ni Hii is t|.t.de

2. Hierin bestaat de Liefde:
niet dat wij God hct cerst hebb€n bcmind,
maar wll. dat Hij zijn Liefde deelde:
zijn Zoon zond om de vercld te vcrzocncn.

3. Alwic belijdt dat Jezus
de eengeboren Zoon is van God:
in hcm is Godes Geest aanwezig;
komt. laten wij gclovcn in de Liefde.

4. Als iemand durfde zeggen:
'Cod heb ik licf, maar ncen, mijn broedcr nict!"
Hij zou Gods Sroot gcbod miskennen:
wie God bemint, beminnc ook zijn brocdcr.

Uil: ZinSl Jubilate 54t. uitg Dc Garvc. Bruggc

Ovcr dc lilurtic

Er is iets met deze zondog: hij heelt vonouds een dubbele naan, nl,
Rogateen l/o<em iurunditaris. Dat lootsteis zeker het oudste, het is
als akijd het begin von de antdoon, het vers rondom de psolm van
het begin. Vaak komen die antifonen uit de psolm zelf als een soort
refiein, soms uit een ander schriftgedeehe zoals in dit geeal ui, Jet.
48,20:'Verkondigr het metjubelgeklonk'. De hele tekst luidt:'Ttekt
uit Babel, ontvlucht de Chaldeetn. lterkondigt het met iub.lge-
klank, doet dit horm, verbreidt het tot oon het einde der aarde, zegt:
De Heer heeft zijn knecht lokob verlost'.
Het goat dus om het achter zich laten van het vervreemde bestaan.
En dat niet steelsge*'ijs, maor: laat het horen! En dol doct psolm 66
dan ook meteen ils ein anwoord op die roep:'Koml hoort eni* wil
vertellen, gij ollen die God weest, wot Hii gedaon heeft oon min ziel.
Nauwetij[; hqd ik met miin mond gercepen, ofer wos een lofzang
onder mijn tong,'
Zo komin voorol in die laotsle zin rcepen en loven biiccn' zo goot
met vallen in opstoon de lofzang von de vo ge zondagen door-
Moor dic anderi naom rkp er loter en nu oh'eer hcel lang doorheen:
Rogate, het kernwoord uit het oude evangelic voa deze zondog:
'bidt' (Joh. 16,24).
Wqorom zou ic bidden? Zo$/el de erangelielezing Joh. l5,9'17 als de
eDistel t Joh.4,7-10 geven et maar iin ontwoord op: omdat God
liefde is.'een sloeiende bskoven vol liefde' ( btthct)' die richt wot hct
wirkeliik goide levenfnuikt in zeventig moal zevenmaol vergeeft.
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Veertigste paasdag

Fe€st vrtt de Hcmclvrlrt vln orlzc Hcrl

NIET TOT DE DIENST DER WRAAK

l. Niet tot dc dicnst dcr wraak
maar tot elkaars verzoening
hcb ik u aangeraakt
hccft u mijn woord gcroe;rcn.

2. Nict in het woordgewcld
waarmee dc mensco drcigen
hcb ik mrn cer gesteld
maar in wic durvcn zwijgen.

3. Nict in hct groot vertoon
wordcn mijn woordcn waarhcid
maar ln cen mcnsenzoon
wordt duisternis tot klaarheid.

4. Niet tot cen mcns vol kracht
die hecrst over zijn brdcrs
maar toi dc malncnmaat
van Christus zult gij gro€ien.

Naat Efezi?ts 4, 7-16

Uit: H. Jongerius I Raos'Naomloze Mensen'

OvCr dc liturtic

Hemelvaartsdag en Pinksteren hoorden tot de vierde eeuw bij
elkaar: Hemeltaan wos een ospect von Pinksreten. Toen men steeds
meer'lineair' ging denkm en ook het poosgebeurcn lot een lriduum,
een driedaags leesl (met Witre Donderdag viet dogen) werd
gespreid, kreeg ook Hemelvoart een eigen dag, de 4)e no Pasen
(Hind. 1,3!) Die spreding is helemaal niet verkeetd, je kunt niet
zoveel tegelijk vosthouden, als we intussen dat bijemhoren zowel
rond Pain als rond Pinksteren moar in de gaten blijvm houden.
Dan blijlt Joh. 16,7 in het middelpunt staan:' indien ik niet heenga,
kan de Trooster niet lol u kornen"
Heel tterk komt dat ook uit in de ePittellezing Ef.4,l-13 waar
Christus' Hemelvaart geplootst *'otdt in het leken ean dc eenheid
van ziin gemeenrc in de Geest, precies zoals dat al in Ef.3,16 het
seval'is.b vers en de lezing daoromheen ziin,erug te vinden in
7e2.95 uit het Liedboek. Dat zou wel een lied ziit om v66r de lezing
ian Ef. 4 gezongen te worden.

Als is gelezen

Numcri l5,r}2l (K.S.)

Dc pluts vrn dc vrccmdclittg
Hct kan niet ontkcnd worden, dat dc doorlopcndc lczing van dc
Pcntatcuch ons op sommige momcntcn in hct kcrkelijkjaar voor
enigc problcmcn stelt. wat moeten wc nu aan mct hct slot van de
voorschriftcn ovcr het vuuroffer cn mct aanwijzingcn voor het
brcngcn van dc ccrstclingen van het gcrstcmccl op hemelvaartsdag?
Hct zou wcl ccn zccrgcwrongcn cxcgcsc vcrciscn omdczc perikoop
dc dieost tc kunncr laten uitnalen op dczc dag. Maar toch bGtaat
er wel dcgelijk ccn mogclijkhcid orn dc lijn in dc lczingen nict tc
brckcn ell tcvcns recht tc do€n aan dc vicring van hct feest van
hemelvaen. Dc bctckenis van de plaars dic Nurncri 15 inlleemt in
hct gchcel kon als volgt worden aangcduid: Na dc vervrcemding van
God op grond van Isracls wantrouwcn blijkt op allcrtci maniercn
dar lsrael God uitcindclijk toch nict vrccmd is. Mct opzet is hi€r bij
dc formulcring wat overdadig hct woord 'vrccmd' gcbruikt. ln de
gelczcn verzcn l3- 17 gaat hct namclijk vooral om dc vraag oaar dc
plaats vao dc vrc€mdclingcn, dic in hct middcnvan lsraEl vcrto€vcn.
ln wclkc kring gcldcn dc voorschriftcn voor hct lcvcn mct God?
Positiwcr gczcgd: wie mag mecdocn in dic hcilvollc rclatic? Dc blik
vordt gcricht op dc mqnscn buitcn dc cigcn gcmccnschap. Juisi op
bct fc6t van bcmclvaan psst dat zccr gocd. Hctzclfde gcbcun
namelijk in hct laatstc gcsprek tusscn Jczus cn zijn discipelcn voor
Jezus' hemelvaart. Tcrwijl dc discipclcn slcchts kunncn dcnkcn aan
het hcrstcl van het kon ingschap voor lsrall, vcrlegt Jezus dc grnzcn
van zijn rijk tot aan dc uitcrsten dcr aardc (Handelingcn l,G8).
Hemelvaart cn daarmc€ vcrbondcn hct gcloof dat Jczus zit aan de
rechtcrhand van Cod heeft allcs tc makcn met dczc rcikwijdte van
hct heil. w ij bclijdcn Jezus als 'hoofd bovcn al wat is'( Efcze I ,22). I n
dit licht gczicn is het zekerzinvol om stil tc staan bij dc houdingvan
lsBEl tegenovcr dc vrecmdcling. Nu zou hct tc vcr voercn om deze
vraag in hct algcmccn tc behandclcn. Bctcr is hct om in dit vcrband
na te gaan in hocvcrrc ecn tekst als dczc al of nict tc makcn heeft met
dezc univcrsele tcndens van hct evanSclie. In Numcri l5 wordt niet
gesprokcn ovcr dc vrcemdeling zondcr me€r. Het gaat hicr om
personcn dic levcn indcgemeenschap van Isracl zoodcrdat zedaar
cchtcr mcc door hct bloed zijn vcrbondcn. Zij profitcrcn van de
gastwijhcid. dic in hct oosten io'n grotc rol spcclt. Zo icmand hccft
een zekerc bcschcrmde positic. Hij is 'Schutzbilrgri. Wc hebbcn al
vele malcn kunncn lezen, dat dczc menscn ook bij de crcdienst
werdcn betrokkcn: bij hct pascha (Exodus 12,19,48 c.v.; Numcri
9,la), bij de grot€ vcrzoendag (Leviticus 16,29). Voor hcn gcldcn
dezelfde u,cttcn (bijv. Leviticus 17,8 c.v.: lE; 2O,2). Za woldcln
sericus genomcn als dcelnemcrs van dc cultus. Dat blijkt ook wel
duidelijk uit onze tekst.
Nu staan dczc'Schutzburgcr' n08 dicht bij hct volk Israel. Zc vallcn
latersamen mct dc proselieten. Dc rclatic mct dc cchtc vrcemdcling
was hccl andcn, vdcl tcrughoudcndcr. Vooral in Dcuteronomium
cn aanverwantc tekstcn wordt gewaarschuwd voor hct gcvaar dat
van de vrccmdclingcn uitgaat. En pas nog hcbbcn wc een voorbceld
kunncn lczcn van dl grotCtegenstand dic volkcn als de Amalekictcn
hct volk bieden ( 14,45). Dczc vreemde volkcn staan God maar al te
vaak in de weg bij de vcrvulling van zijn bcloftc aan zijn volk. En
dan wordt cr mcedogcnloos mct hen afgcrckcnd (vgl. de psalm van
deze zondag, Psalm 47,4).
Aande andcrc kant is cr cen lijn zichtbaar waarbiidit cnc volk Israel
steeds mccr hct middel worit om allc volkcn ic bcreiken (vanaf
Gencsis 12,3, yia tcktcn als Exodus 19,5 c.v. naar Jesaja 49,6 en
Jesaja 60). Dat is het logische gcvolg van dc bclijdenis dat dc hele
aarde van Cod is (Exodus 19.5). Hecl mooistaat hct in de profetcn-
lczing bij Numcri 15, Jesaja 56,3-12: ook dc vre€mdclingen horcn er
bij.
Vardaagkunncn wij zeggen dat die lijn tcn cindc toc doorgetrokken
is met het aanvaardcn van de algchclc hc€rschappij door Jezus
Christus, die garant staat voor dc goede orde in dc relatie tuss€n
God en mcnscn. Dit allcs valt natuurlijk nict direct af tc leiden uit
een tekst als Numeri 15,13-21. Maar hij kan ons wel tot dc ovcrwc-
ging brcnSen dat wij dicgenen, van wiczij vindcn dat zij niet tot onze
gcmeenschap behorcn, niet de band mct Christus kunncn ont-
ieggen. 'Gij in dc vrcemdeliDg zullcn voor dc Here Selijk zijn'.



Vierde zondeg ne Trinitetis
Vifdc nr Plnkstcrcn

Oeniet hct licye leyen
als gave uit Gods hand.
Hij hccft hct ons geScvcn,
Zijn han aan ons vcrpand.
Haal adem met dc dicrcn,
bloci mcc met al het kruid.
Een vogel lccn ons vicren
de lof van God voluit!

Heer. u tc kunnen cren
om heel dc 8o€dc aard!
De vruchtcloosheid wcr€n
maakt ons het levcn waard.
Vcrlccn aan onze dagcn
een blo€i, die vruchtcn kcnt.
Wij hopcn te voldragcn.
zijn op uw Zoon gctnr.

Laat God, Uw Zon bcschijncn
wat mct hel. donkcr strtdt.
Wij zullen ons vcrblijdcn
in U. ten allcn tijd.
Hoc zouden niet uw woorden
ons lust en lcven zijn,
een pad voor onze voetcn
vcrlicht door zonneschijn.

Laat hier uw Ge€sl ons dragen
totdat Eij oogsten zulr.
Voltooi dan onze dadcn
als u de schuren vult
met alle rijpc vruchten

hct onkruid weggcdaan
cn wij, door u verzameld,
recht voor uw aanschijn staan.

(Vrijc) vcnaling van EKC 170.'wie licblich ist dcr Maicn'
alternatief-vert. Ad dcn Bcsten. Zingcnd Cclov.n nr. 251.

Als is gelezen

NuEcri 25,!-l (X.S.)

Ecn nicuw bclin
Dc lczing van Num. 26 wordt pas werkclijk intcrcssant, wannccr
mcn dit hoofdstuk vcrgclijkt mct Num. l. Ecn aantal opmcrkclijke
vcrschillcn tusscn dczc trl,cc tellingcn van hct volk gcvcn aan
waarom hct bij dcze rwccde tclling nu cigcnlijk gaat. Allccn dc
volgorde van dc stammcn is dezclfdc gcblcvcn als dic van Num.
1,2G46. Dczc was dan ook heel bcwust gckozcn, zoals ccrdcr is
uitgclcgd in dc cxcgcrischc opmcrkingcn bij Num. I cn 2 in dir
tijdschrift. Men hccfr hicr duidelijk dc tockomstigc siruatic in her
land op hct oog. Maar dan nu de vcrschillcn.
ln plaats van Airon is zijn zoon Elcazar gckomen. Hct oude
gcslacht, dat gcfaald hccfr doorop hct beslisscndc momcnt dc angst
als raadsman tc kiczcn, hccft plaats gcmaakt voor ecn nicuwc
gcncratie. In vs 64 cn 65 wordl dar mct nsdruL vasrgcstcld. Allcen,
zoals aanSekondigd, Kalcb en Jozua zijn ovcrgcblcvcn. Endan nog
Mozes. Maar ook hij zal achtcrblijven. In hct volgcnde hoofdstuk
wordt zijn opvolging al Scrc8cld.
H ct aantal gctcldco is ongcvccr gelijk gcblcvcn: 60 I .770 tcgcn cerdcr
603.550 mar. Ecn klcinc tcruggang. Maardat is niet vrecmd. Hct is
eerder vcrbazingwckkcnd dat het volk ondcr dcze barrc omstan-
dighcdcn niet vcel klcincr is gcworden. Dat is maar b, 6€n stam h€t
gcval. nl. bij Simcon. Die stam is teruggcgaan van 59.300 naar
22.2N. Hct is nu vcrrc*cg dc Ueinstc stam. OnScr*ijfeld hccft dc
voorafgaande gcschicdcnis van dc zwarc straf op dc zondc van dc
Simconiet Zimri hicr mc€ tc maken. H€t is nu ook wcl duidclijkdat
dc vlock vao Jakob op zijn stcrlbcd ovcr Simcoo (Gen. 49,7) door-
w.rkt. Simcon zal gccn cigco plaats krijgcn, want daarvoor is hct
a8ntal leden van dc stam bcslissend (Num. 14,53-54).
van groot bclanS zijn dc opmerkingcn die dc schrijvcr tusscn hct
tellen door maakt. Hij maakt mclding van dc bijzondere sterfge-
vallcn in dc afgclopen pcriode in de woestijn: dc v€rtcring door vuur
van Datan en Abiram (vs 9 cn l0) cn dc dood van Nadab en Abihu,
dic evcncens door hct vuur van Gods toorn wcrden vertcerd (vs 6l ).
Dczc opmcrkingcn horcn in hctzelfdc kadcr als dc opmcrking aan
hct slot, dat nicmand was ovcrgcblcven van hcn dic eerdcr op de
grens van hct land gcen vcnrouwcn mccr haddcn in hun God. Er
wordt zo afgcrckcnd mct dit verledcn. Er wordt cen nicuw b€gin
gemaakt. Tcgclijkcnijd wordt ook al gcwaarschuwd teg€n toekom-
stige ov€rtrcdingcn. Tc wonen in het beloofdc land is nog geen
garanticvoorecnvlckkcloos gedrag. Daaromhaaltdcschrijverhet
voorb€eld van Onan en Er nog maar e€ns aan (vs 19; vgl. Gen.
18, r-ll ).
Maar ovcr het algcmccn gctuigt deze twccde tclling toch van ccn
groot optimismc. Dc Israelictcn staan gerccd voorccn nieuw bcgin.
lsrael hceft als hct ware ccn twecdc doonocht door dc Schelfzcc,
door de watcrcn van de dood, mc€gcmaakt. Want zo mag je dc
moeizamc rcis door het Oostiordaanland wcl b€titclen. Hct wase€n
reis door cen doodsland. Dat was opnicuw duidelijk geworden aan
de gcschiedcnis van de afgoderij mer Ba6l-Peor (Num. 25). Dat
kunnen ze nu achtcr zich latcn. Er is wcleen goot verschil met die
eerdere doortocht. Indcrtijd lict Isracldc Egrptcnaren achter, die in
hun hoogmocd cn onbctrouwbaarheid omkwamen in dc Schclfzce.
Nu laat het volk zijn voorgcslacht achtcr. dat door zijn ontrouw dc
Hcrc nict kon volgen. Naamloos blijft die gcncratie achter in de
woestijn. Maar cr is tockomst voor hun kindcrcn. Zij mogen dan
ook met namc wordcn gcnoemd. En dat is dan wcer een belangrijk
vcrschil met Num. l.

Ovcr dc liturgic

Het u'oord'overvloedig' komt telkens voor in de epistellezing, Het
toord komt ook voor in de geschiedenis van de broodvermenigvul-
diging bu|oofieeld. Her gaot aan Gods tdl[el niet karig toe.
Toch komt het woord'sober' steeds weer langs in alle ei zeet
christelijke dbrusties, vooral oret de lituryie. Het laat dan een
mooi, positief gevoel achter: een helde|a it ccht hollan^ ketkjemet
niks meer dan hel sttikt nodige, soms zefs iets mindet. . . Geen
toetlanden,'wij volgen hier een soberc liturgie!'
Moar r at betekent dal in de pruktijk mau ol te vaak? Doen wot we
oltiid ol deden, de predikonr boven, de gemecnte beneden. Voor
koorsen, bloemen, kleuren moel je eldets zijn en ook aan de toga b
slechtseenzwa -$itfoto besteed. Wie het zo kiest, kieze her zo, her
kon heel ourhentiek zijn, moar of het echt sober mog heten vah nog
le bezien en vooral te belubteren. Het kon er in de preek best heel
exuberant, barok en zeer weinig sober tocgaan. Sober? Niels
sobetder dan een *etkelijk goede lituryie in de lijn van een lange
naditie!
Maor waorom moet het eigenlijk. u)ot is dat voor een ideool, vtaar
wordt dat in de Schrift zo geprezen? Zelfs hier in 2 Kor. 8 waar het
kennelijk gaat om hulp en heulzegt menniet: doe moat sobeL des te
meer heb ie voor anderen beschikboar, maar: wees maar ovemloe-
dig, wont je bent zelf ook zo ovenloedig gezegend!
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