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1 De HEER zegent je

Om langzaam te lezen
Numeri 6:22-27

Numeri 6:24-26
Wie verlangt er niet naar om gezegend te worden? Zegenen raakt de kern van ons bestaan: dat er goede woorden
over ons worden uitgesproken, dat we gezien worden en
aangeraakt. Om de werkelijkheid en de praktijk van het
(bijbelse) zegenen in beeld te krijgen, verdiepen we ons in
de moeder van alle zegenspreuken: de Aäronitische zegen.
Priester
God zelf geeft de woorden waarmee zijn volk gezegend
wordt. Ze zijn door hem zorgvuldig uitgekozen om eeuwenlang de dragers te zijn van zijn zegenende aanwezigheid.
Aäron en zijn zonen, priesters, krijgen de exclusieve taak
om te zegenen (6:22). De basis van die zegen is daarmee:
de verzoening door het bloed. Als mensen kunnen we niet
beschikken over de zegen: de HÉÉR zegent je! De zegen is
bestemd voor de ‘kinderen van Israël’, niemand uitgezonderd. Er zijn niet eerst voorwaarden waaraan voldaan moet
worden. Het gebaar bij de zegen zijn de uitgestrekte handen (Lev. 9:22), de opgeheven handen (Lucas 24:50). Zegenen is: ‘de naam over het volk uitspreken’ (6:27). De
naam is God zelf: ‘Ik ben, ik ben er’, ‘IK ZAL ER ZIJN’
(Exodus 3:14). Zegenen heeft dus alles te maken met het
gebracht worden in de tegenwoordigheid van Gods aanwezigheid. God zelf, in eigen persoon, verbindt zich met ons.
Literair kunststukje
De (Hebreeuwse) woorden van de zegen zijn zeer kunstig
vormgegeven: 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 representeren de twaalf stammen: God en heel zijn volk zijn met
elkaar verbonden in de zegen, we worden sámen gezegend
(en niet individueel). De woorden willen maar één ding:
ons in Gods tegenwoordigheid brengen.
Drie zinnen vol zegen
 De eerste zin: de HEER zegent ons: hij gunt ons het
goede, spreekt goede woorden over ons uit en geeft ook

Voor een geloofsgesprek
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 tweede zin: de HEER doet zijn gelaat over ons lichten! Het is heel opvallend dat er twee keer over Gods gelaat wordt gesproken!: gezegend worden is gezien worden
(ik zie jou). 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’ (Spreuke 15:30). De genade van
God brengt vreugde in zijn kinderen. De onzienlijke God
laat zijn gezicht zien! Dat doet hij in Christus (2 Korintiërs 4:6)!
 De derde zin: 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 op aarde zoals in de hemel: er is vrede!
Het laatste woord van de zegen valt samen met Jezus’
eerste woord aan zijn leerlingen na zijn opstanding: ‘Ik
wens jullie vrede!’ (Johannes 20:19). De eerste zin laat
zich verbinden met het persoonlijke leven, de tweede met
het geestelijke en liturgische leven en de derde met de
volle breedte van het maatschappelijke leven.
Praktijken van zegenen
Elke christen is een priester (profeet, priester en koning).
Het is onze roeping om als gezegenden ook zegenend te
leven.
 De zegen ontvangen: laat je bewust in Gods tegenwoordigheid brengen. Je bent gezien!
 De zegen belichamen: wees iemand die de ander ziet
in Gods tegenwoordigheid. Zegen de ander vanuit je
hoofd en hart (door bv. handdruk, zwaaiende hand).
 De zegen verwoorden: spreek anderen goede woorden
toe die hun bron vinden in Gods eigen woorden.

1. Wanneer ben jij gezegend?
2. Wat spreekt hou in het gebaar, het
ritueel van het zegenen het meeste aan?
3. Welke van de drie zinnen van de
zegen vind je het mooist?
4. Gezegend worden door God is
gezien worden door God. Wat vind
je daarvan?
5. Wat stel jij je voor bij ‘het gelaat
van de HEER’?
6. Wat betekent vrede voor jou?
Waar zie jij vrede?
7. Elke christen is een priester. Daarom mag elke christen zegenen.
Ben je het daar mee eens?
8. Hoe kun jij bezig zijn met de genoemde ‘praktijken van zegenen’?
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