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Preek 69 A , Aduard   5 juli 2020, 3de van de zomer  

Lezing: Numeri 6: 22-27    

Lezing: Numeri 33: 1-15 en 48     

 

Preek  

Gemeente van Jezus Christus , lieve mensen 

Het zal een jaar of 15 geleden zijn dat  ik bij een goede vriend van mij, die ook dominee is, op 

bezoek was . Zijn dochter , op wie ik toen ze nog kind was , veel gepast heb, was een  

zelfstandige, volwassen vrouw geworden.  Mooi om te zien hoe ze nu op reis door het leven 

zelf moeder was geworden. Toen ze afscheid nam van haar vader om naar haar eigen gezin te 

gaan , stak ze  tot mijn verbazing haar hoofd naar voren en zag ik dat hij zijn hand op haar 

hoofd  legde en hoorde ik hem  de vertrouwde woorden zeggen:  De Heer zegent jou en 

behoedt jou, Hij  doet lichten over jou zijn aangezicht en is jou genadig,   Hij verheft over jou 

zijn aangezicht en geeft jou vrede 

Dag Pap, dag Gerda en weg was ze .  Het ontroerde mij Dit ritueel. Zoals de vader in een 

joods gezin op sabbat al zijn kinderen één voor één zegent.   Ik weet niet of de dochter van 

mijn vriend  nog zoveel met kerk heeft maar hier was wel  de taal van het geloof concreet en 

tastbaar geworden . Toen ik ernaar vroeg zei mijn vriend . Ze gaat nooit weg zonder deze 

zegen. Zonder de zegen van de Eeuwige kan ze niet en leeft ze ermee dat Hij met haar op weg 

is. Nooit meer zonder reisgenoot.   

Vanmorgen hebben we gelezen uit Numeri.  Het vierde boek uit het eerste Testament wat 

door de Joden de Tora wordt genoemd. Numeri speelt zich af in de woestijn en in de 

hebreeuwse bijbel wordt het ook In de woestijn genoemd. Bamidbar. Het volk Israel , is op 

reis  door de woestijn op weg naar het beloofde land.  

Het speelt zich af tussen de verbondssluiting bij de Sinaï ,   tot aan de grenzen van het land 

Kanaän .  

De woorden uit Numeri 6 zijn bekend maar het reisoverzicht  uit Numeri 33  heeft u vast niet 

vaak gehoord. Een wonderlijk stuk . Ik vermoed dat het ook vroeger aan tafel meestal  werd  

overgeslagen.  En ik heb ook niet het hele gedeelte gelezen want het  reisoverzicht loopt door 

t/m vers 48. Misschien kunt u het thuis nog eens lezen.  

Het is een soort van  lijst van plaatsen en wegen waarlangs het volk reisde.  Niet bedoeld als 

een exacte weergave  van historische gegevens maar wel om ons duidelijk te maken dat het 

om iets concreets gaat. Omdat het voor ons  mensen pas gaat leven wanneer ik me er iets bij 

voor kan stellen. Dat hebben de schrijvers van Numeri goed begrepen.   Daar en toen heeft de 

Eeuwige ons geleid.   

Op die manier werkt het voor ons mensen ook.  Dat ik het mij kan voorstellen,  dat we goede 

hoop hebben dat het hier vandaag en ook straks gebeuren kan. Voor ons op reis door het 

leven, Ik kom ergens vandaan, ik ben ergens  in het nu en ik ga ergens naartoe.  

God is onze reisgenoot. Zoals voor de dochter van mijn vriend. Hij is bij mij.  



En dan klinkt dat wonderlijk overzicht uit Numeri ineens heel anders in mijn oren. Deze tocht  

van Israel door de woestijn staat symbool ook  voor uw/jouw  en  mijn  levensreis. Het is als 

een spiegel waar Israel uit de slavernij komt en op weg is naar het beloofde land, het land van 

de vrijheid.   

Ik weet niet wat ik moet doen zei een collega met wie ik in gesprek was. Ze had een dochter  

van 14 jaar uit een eerder huwelijk en was nu getrouwd met een  lieve man die ook twee 

zoons had uit een eerdere relatie. Ze hadden eerst apart gewoond met hun kinderen maar nu 

woonden ze al weer een aantal jaren samen . Ze hadden er beiden naar verlangd om niet meer 

elke keer met kleding en tassen te sjouwen van huis naar huis, om bijelkaar te zijn.  Ze hadden 

ernaar verlangd om samen onder 1 dak te leven, het leven te delen. Maar nu na een paar jaar 

kwamen er steeds meer scheuren en  botsingen in hun samen-zijn  . Hij is veel te toegeeflijk 

t.o.v. zijn kinderen. Hij stelt geen grenzen en ik zie hoe dit tussen ons in komt te staan. Ik wil 

hem niet kwijt maar ik voel dat we uit elkaar groeien. Ons huis wordt steeds minder een huis 

van liefde Zo voelde ze dat. Ik krijg geen  lucht meer . Ik sta stil . Geen rust maar onrust in 

hun samenzijn.  

Maar ze  was ook bang om weer apart te gaan wonen, bang ook om hem kwijt te raken  

 Ik weet wat ik heb maar niet wat ik krijg… 

En zo voelde zich verscheurd zoals je dat zo vaak kan voelen bij belangrijke keuzes waar 

ieder mens voor komt te staan in het leven.  Durf je je baan, je vrijwilligerswerk ,een 

vriendschap, verwachtingen achter je te laten en een nieuwe weg te bewandelen. Durf je te 

luisteren naar wat jouw bestemming is en het leven te omarmen ?  Durf je je kamp te verlaten 

en een nieuw kamp op te slaan?    

Wanneer het volk Israel  op weg gaat komen ze  in de woestijn. Ze  slaan kamp na kamp op 

maar ook verlaten ze steeds weer hun legerplaats. Ze trekken van pleisterplaats naar 

pleisterplaats op weg naar …  

Beloofd land. Een mooiere en betere toekomst. Maar ja wisten ze dat zeker? Nee dat wisten 

ze niet en het kwam dan ook voor dat ze terugverlangden naar de vleespotten van Egypte . 

Het idealiseren van wat ze hadden. Misschien ook wel wat wij regelmatig doen. En wat we 

zeker in deze onzekere en moeilijke tijd van corona maar al zo goed begrijpen.  Het o zo 

begrijpelijke verlangen naar wat we eerder hadden in ons leven. “je weet wat je hebt en niet 

wat je krijgt”. En dan is er vertrouwen nodig om stappen te zetten….  

Zouden ze het lied mee hebben kunnen zingen “Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt 

des Heeren hand ,… Moedig sla ik dus de ogen op naar,t onbekende land… ??  

Een spannende tocht . In het hebreeuws staat er letterlijk van  opbreekplaats naar 

opbreekplaats.    

Maar wilden zij wel opbreken. Is een kamp ook niet om tot rust te komen, te legeren. Om 

pleisters op je blaren te plakken.  

Ja dat ook…… Het kan goed zijn om eens even te genieten van wat er is, genieten van de rust  

maar Gods belofte voor het volk Israel  en daarmee ook voor ons vandaag is dat je niet moet 

gaan navelstaren , dat je niet vast moet blijven zitten in het oude, ook al voelt het nog zo 

rustig en veilig. Het zijn opbreekplaatsen. Het is alleen maar bedoeld om je reis even te 



onderbreken. Maar je moet niet  vast blijven zitten maar je losmaken op weg naar het 

beloofde land.  

En daar is moed voor nodig om in die verscheurdheid  van het leven , enerzijds:  willen 

houden wat ik heb en anderzijds  toch ook weer het verlangen naar wat nog niet gekomen is, 

in beweging te blijven. Het verlangen dat het beter kan  , op te breken. Het kamp niet om te 

blijven zitten waar je zit maar om kracht op te doen, om verder te gaan . 

Of zoals die mooie kanon het zegt”Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het 

verleden, ik zeg Hij , ga iets nieuws beginnen  Het is al begonnen  merk je het niet !?” 

 

Het volk van God gaat  de woestijn in,  na het  feest van Passcha  zoals in vers 3  van Numeri 

staat ,  het feest vd bevrijding op weg  naar Jericho en de Jordaan zoals staat in numeri 33; 48  

tot aan het land wat beloofd is. Zoals ook Jezus die weg is gegaan.  

Maar ook staat er in Numeri dat we die weg niet alleen hoeven te gaan maar onder Gods 

geleide.   

Maar Goede God , het kan zo spannend zijn op die weg uit de onderdrukking, in de woestijn  , 

het kan zo vol zitten met doornen  en prikkeldraad. En het kan zo eindeloos duren .  En op die 

weg kan ik mij zo Godvergeten alleen voelen dat  ik woorden  ga roepen als  “mijn God , mijn 

God waarom hebt Gij mij verlaten”. Hoeveel mensen roepen dat ook niet vandaag !  

En sta je dan met lege handen? Heb je dan wat aan die oude woorden en verhalen uit de 

bijbel? Is er dan geloofsvertrouwen ? mijn ervaring is soms wel en soms ook niet.   

Maar het is het enige wat we hebben. Dat we goede woorden van iemand kunnen zeggen en 

kunnen  spreken, dat we hoop uitspreken voor elkaar , voor deze wereld, dat ik een kaarsje 

aansteek omdat niet het donker maar het licht  het laatste woord heeft . Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft , vuur dat nooit meer dooft !! 

En dat ik  op die weg niet alleen ga omdat de Eeuwige met ons meegaat. Of  zoals we net 

gezongen hebben met de woorden van  Huub Oosterhuis Over Gods aanwezigheid  

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen, 

en niemand heeft U ooit gezien 

Maar wij vermoeden en geloven  

Dat Gij ons draagt , dat Gij ons dient. 

Zo mogen we op weg gaan, van opbreekplaats naar opbreekplaats.  Nooit zonder reisgenoot 

 

Amen   



Voorbeden afgesloten met  lied 367B  

 

Goede God 

Wij danken u voor uw steun in onze rug 

Dat u bij ons wilt zijn op onze tocht  door het leven  

En dat u ons vooruit doet kijken naar wat hoopgevend is  

Zoals de zon  

Geen dag  

Ons in het donker laat 

Laat ons uw trouw  

Ook nu weer dagen 

 

Altijd aanwezige  

Wij bidden  u voor elkaar 

Dat vertrouwen ons zal dragen bij alle veranderingen  

Dat we niet terug blijven staren op wat is geweest 

Naar wat niet is gekomen   

En wij in alle stormen van het leven 

Ons terug vinden bij U 

Zo bidden wij samen en zingen… 

 

Eeuwige 

Wij bidden u voor zovelen op deze wereld die geen vertrouwen hebben in de toekomst 

Omdat ze geen dak boven hun hoofd hebben 

omdat ze op de vlucht zijn voor geweld en honger 

voor al die mensen die moeten gaan van plaats tot plaats met angst in hun lijf 

Zo bidden wij samen en zingen …  

 

God 

Wij bidden u voor alle mensen op deze aarde die gediscrimineerd worden op basis van geloof, 

geaardheid en ras  

Dat wij elkaar steeds weer zien als mensen gemaakt naar uw beeld 

Dat we elkaar in de ogen kijken en ontmoeten  

Dat we ons met elkaar blijven verbinden door het gesprek met elkaar aan te gaan 

en niet te verharden in vastgeroeste standpunten waardoor we elkaar niet meer horen   

Zo bidden wij en zingen …. 

 

Stil gebed  

 

Onze Vader  

 

 


