Onze God is een bescheiden God. Voor
veel mensen is Hij heel bijzonder en heel
belangrijk. Maar Hij zet zich zelf nooit op de
eerste plaats. Hij blijft op de achtergrond.
Hij wil niet in de belangstelling staan.

De HEER zei tegen Mozes:
‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen
dat zij de Israëlieten met deze woorden
moeten zegenen:
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen
en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden
en u vrede geven.”
Als zij mijn naam over het volk uitspreken,
zal ik de Israëlieten zegenen.’
Numeri 6, 22-27

Wat weten we over Hem? Eigenlijk niets. En
toch kunnen veel mensen Hem geen dag
missen. Wat we over Hem zeggen in
woorden en beelden, is niet meer dan
menselijk gestamel om uit te drukken dat
we in God geloven. Zo ook die mooie
zegenwoorden uit het boek Numeri. Ze
zeggen veel over de relatie tussen God en
mensen, zoals mensen die beleven.
Moge de HEER u zegenen.
Zegenen is: het goede zien in iemand en
dat ook zeggen. Het is bevestigen dat elke
mens bijzonder is en geliefd wordt. God ziet
het goede in elke mens en vergeeft wat
fout is. Zo heeft Jezus ons geleerd. Onder
die zegen kan het goede in een mens
alleen maar groeien en open bloeien.
Moge de HEER u beschermen.
Als een lieve mama of papa (Abba) zorgt
God voor ons. Hij laat ons nooit in de steek.
Als het leven moeilijk is, leeft Hij mee en
kunnen we bij Hem terecht. Bij Hem vinden
we kracht om het leven aan te kunnen in al
zijn aspecten.
Moge de HEER het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen.
Gods gelaat is liefde. In Jezus werd duidelijk
wat dat betekent. Wanneer die liefde op
ons overgaat, kunnen wij mensen een
zegen zijn voor elkaar. En, wie weet, gaat
Gods gelaat dan ook niet glanzen van
trots, zoals dat het geval is bij ouders die fier
zijn op hun kinderen.

Moge de HEER u genadig zijn.
God gunt ons het leven. Dat is genade.
Hoeveel betekent het niet dat te mogen
geloven. Dat doet mensen op hun sterfbed
zeggen “het komt goed”, niet als ijdele
hoop, maar als rotsvast vertrouwen dat
Gods genade nooit ophoudt, ook niet bij
de dood. Hij gunt en geeft ons ‘Leven’.
Moge de HEER u zijn gelaat toewenden.
‘God ziet mij’, niet met als gevolg ‘hier
vloekt men niet’, maar als geruststelling. Ik
mag er zijn voor Hem, zoals ik ben. Zo ziet
Hij mij graag. Zo mag ik mij gezien en
geliefd weten.
Moge de HEER u vrede geven.
Sjaloom, leven dat echt goed is, doorheen
de wisselende omstandigheden van ons
bestaan. Dat is wat God ons wenst en wat
wij elkaar kunnen wensen. En wie dat een
ander wenst, werkt er meteen aan mee
om sjaloom te realiseren, zo ook God zelf.
Deze wens uit het boek Numeri biedt een
rijke verkenning van de naam van God –
de HEER – Jahwe: ‘Ik ben er voor u en Ik zal
er altijd zijn voor u’. Strikt genomen weten
we niets over Hem, maar eeuwenlang
spreken mensen die zegenwoorden uit om
hun geloof in God uit te drukken. En tot op
vandaag vinden mensen kracht, rust en
vertrouwen in het geloof in zijn aanwezigheid.

HEER,
zegen ons en bescherm ons.
Laat het licht van uw gelaat
over ons schijnen.
Wees genadig voor ons.
Wend uw gelaat naar ons toe
en geef ons vrede.
HEER,
wij geloven in uw aanwezigheid
die ons leven geeft.
Wij kunnen U niet missen.

In het Licht
van Gods Woord

Amen.

Gods zegen
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