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Gezegend met Gods naam
Hij zegent je (1)

‘Jij bent een zegen.’ Heb je dat wel eens 
tegen iemand gezegd? Heeft iemand 
het wel eens tegen jou gezegd? Een 
zegen zijn betekent: het is goed dat je 
er bent, je mag door Gods genade van 
betekenis zijn. We kunnen en mogen 
een zegen zijn vanuit de zegen die we 
eerst ontvangen van God: ‘Hij zegent 
je!’ Dat God ons zegent mogen we ons 
voorstellen door te denken aan Jezus, 
zijn Zoon, die zegenend naar de hemel 
is gegaan (Luc. 24:50-51). Dat is het 
laatste wat we vanaf de aarde van Hem 
zien!

De Aäronitische zegen
God zelf geeft de woorden waarmee 
zijn volk gezegend wordt. Ze zijn door 
Hem zorgvuldig uitgekozen om eeu-
wenlang de dragers te zijn van zijn 
zegenende aanwezigheid. Aäron en zijn 
zonen, priesters, krijgen de exclusieve 
taak om te zegenen (Num. 6:22). De 
basis van die zegen is daarmee: de ver-
zoening door het bloed. Nooit beschik-
ken mensen over de zegen: de HÉÉR 
zegent! De zegen is bestemd voor de 
‘kinderen van Israël’, niemand uitge-
zonderd. Er zijn niet eerst voorwaar-
den waaraan voldaan moet worden. 
Het gebaar bij de zegen zijn de uitge-
strekte handen (Lev. 9:22), de opgehe-
ven handen (Luc. 24:50).

Zijn naam
Zegenen is: ‘de naam over het volk uit-
spreken’ (Num. 6:27). De naam is God 
zelf: ‘Ik ben, Ik ben er’, ‘IK ZAL ER 
ZIJN’ (Ex. 3:14). Zegenen heeft dus 
alles te maken met het gebracht wor-
den in de tegenwoordigheid van Gods 
aanwezigheid. God zelf, in eigen Per-
soon, verbindt zich met ons. 

Literair kunststukje
De woorden van de zegen zijn zeer 
kunstig vormgegeven (de Hebreeuwse 
tekst ervan): er is een opklimming in 
de drie zinnen: 3, 5, 7 woorden; 15, 20, 
25 letters. Het is als een vloedgolf die 
steeds hoger wordt en over ons heen 
komt. Drie keer komt de naam HEER 

voor, de overige twaalf woorden repre-
senteren de twaalf stammen: God en 
heel zijn volk zijn met elkaar verbon-
den in de zegen! Dat de zegen drie zin-
nen heeft, kan verbonden worden met 
de Drie-eenheid: ‘mijn naam’ (Luther 
heeft een verband gelegd met de zegen 
uit 2 Korintiërs 13:13).

Eerste zin: de liefde van God
De HEER zegent ons: Hij gunt ons het 
goede, spreekt goede woorden over ons 
uit en geeft ook daadwerkelijk wat Hij 
belooft. Dat is heel concreet: Hij 
beschermt ons! Dat spreekt extra als 
we bedenken dat God deze woorden 
gaf tijdens de woestijnreis van het volk 
Israël. Gods zegen en bescherming zijn 
zijn liefde in actie. De eerste zin laat 
zich verbinden met het persoonlijke 
leven.

Tweede zin: de genade van Christus
De HEER doet zijn gelaat over ons 
lichten! Hij kijkt ons aan: vol genade. 
Hij straalt als Hij ons ziet en wil ons 
zien stralen als we Hem aankijken 
(zoals een moeder naar haar baby 
kijkt). ‘Een lachend gezicht verblijdt het 
hart’ (Spr. 15,30). De genade van God 
vanwege de verzoening door het bloed 
brengt vreugde in zijn kinderen. De 
Onzienlijke God laat zijn gezicht zien! 
Dat doet Hij in Christus (2 Kor. 4:6)! 
De tweede zin laat zich verbinden met 
het geestelijke en liturgische leven.

Derde zin: de eenheid met de Geest
De HEER kijkt niet weg, kijkt ons niet 
met de nek aan maar wendt zich naar 
ons toe. Hij komt dichtbij. We voelen 
zijn Adem: het is de Geest die Gods 
nabije tegenwoordigheid ervaarbaar 
maakt. Daar ontstaat vrede, sjaloom, 
heelheid. Dat is het mooiste van Gods 
koninkrijk: er is vrede! Het laatste 
woord van de zegen valt samen met 
Jezus’ eerste woord aan zijn leerlingen 
na zijn opstanding: ‘Ik wens jullie vre-
de!’ (Joh. 20:19). En Hij blies over hen: 
‘Ontvang de heilige Geest!’ (Joh. 20:22). 
De derde zin laat zich verbinden met 
het maatschappelijke leven: de volle 
breedte van het leven met de HEER op 
aarde komt in de zegen in beeld.

God, wees ons genadig en 
zegen ons, laat het licht 
van uw gelaat over ons 

schijnen.  
– Psalm 67:2 –

Een zegen zijn
Vanuit de drievuldige zegen van de 
HEER, vanuit zijn ervaren tegenwoor-
digheid (onderstreept door een gebaar, 
een aanraking) mogen we door zijn 
genadige kracht tot een zegen zijn voor 
de mensen om ons heen en ook voor 
de gemeente. Wat een prachtige belofte! 
Dankzij de Geest wordt het werkelijk-
heid!

Gebed: HEER, U bent er, de God die is. 
U zegent ons met uw goede tegenwoor-
digheid. U verbindt uw naam met ons 
leven. Dat geeft ons vrede en vreugde, 
altijd, ook als het leven soms moeilijk is. 
Dank U dat U zegent, het goede zegt, 
ons in uw zegen bevestigt in wie we 
mogen zijn als door U geschapen en 
gewilde mensen. Dank U voor uw Zoon 
Christus, dat Hij uw gezicht is, dat U 
ons door Hem zo vol liefdevolle genade 
aankijkt, zonder verwijt. Dank U voor 
uw Geest, die Geest van vrede. HEER, 
blaas op ons, spreek uw naam over ons 
uit, overspoel ons met uw aanwezigheid 
die zo vol is van overvloedige genade. 
Amen.

Bronwater in de kleine groep
• Lees Numeri 6:22-27. Welk woord 
uit de zegen spreekt je het meest aan?
• Hoe onderga jij de zegen aan het 
einde van een kerkdienst?
• Bespreek de verschillende elemen-
ten uit de Aäronitische zegen. Hoe kun 
je ze verbinden met je alledaagse leven?
• Welke ervaringen heb je met de 
zegen? Heb je wel eens een zegen ont-
vangen buiten een kerkdienst om?
• Hoe zouden we de zegen een grote-
re plaats kunnen geven in ons gemeen-
televen?

Bij u, HEER, is redding, uw 
zegen rust op uw volk.  

– Psalm 3:9 –

Alleen de zegen van de 
HEER maakt rijk, zwoegen 

voegt daar niets aan toe.  
– Spreuken 10:22 –


