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Zondag 12 juni 2016 

 Derde zondag na Trinitatis 

 
 
Lezing uit de Torah: Numeri 13,1-2 en 13,21-14,9 
 
Lied: “De toekomst is al gaande”: lied 605 
 
Uitleg en verkondiging 
Er was iemand voor wie dit verhaal uit Numeri de 
kern vormde van zijn geloofsleven. Hier, in dit 
verhaal, las hij waar het voor hem om ging. Hier las 
hij de woorden die hem moed gaven. 
Ik heb het over Gert de Gans. Vorig jaar op 30 
augustus is hij overleden. Zijn wens was dat een deel 
van dit verhaal bij zijn afscheid gelezen werd. En dat 
is gebeurd. 
 
Waarom dit verhaal? 
Gert heeft er zichzelf in herkend. En wie goed 
luistert, doet dat misschien ook. 
Het verhaal gaat over leven in de woestijn. Daar kan 
ieder zich iets bij voorstellen. Een woestijntijd maakt 
ieder van ons wel eens mee in zijn of haar leven. 
En het gaat over hoe de één in die woestijn 
mogelijkheden ziet en de ander vooral gevaar en 
onmogelijkheden. Uitersten die ook in jezelf kunnen 
zitten. Speelt ons leven zich niet voortdurend af 
binnen dit spanningsveld? 
We zijn als mensen gewoontedieren. We houden van 
onze vaste routine. We houden bijvoorbeeld van 
onze vaste plek hier in de Eshof. Ik ben wel 
benieuwd… wie is vandaag weer min of meer op 
dezelfde plek gaan zitten…? 
Er is niets verkeerds aan het kiezen voor een vaste 
plek. Routine en vaste gewoontes maken ons leven 
overzichtelijk en rustig. Bij de gratie van die rust 
kunnen we ook af en toe eens iets heel anders doen 
dan we gewend zijn. Zouden we iedere dag opnieuw 
onszelf en onze routine uit moeten vinden, dan bleef 
daar geen ruimte voor over. 
Maar wanneer gaat vasthouden aan je vaste 
gewoontes te ver? Wanneer zie je alle 
onmogelijkheden te nadrukkelijk, zó dat je niets 
meer durft te ondernemen of durft te veranderen? 
 
Wanneer je veelbelovend land in wilt gaan, zul je 
moeten durven veranderen. Wie wil groeien, kan 

niet volstaan met telkens hetzelfde te blijven 
herhalen. 
Het hoeft gelukkig niet van vandaag op morgen. 
Veertig dagen zijn de tien verspieders onderweg. 
Veertig: het getal van de voorbereiding. Van 
reflectie en geleidelijke ontwikkeling. Veertig 
dagen, een volle tijd – zo lang als voor jou nodig is. 
Ondertussen wacht het volk met spanning af. Ze 
staan aan de grens. Ze hebben nog maar een klein 
zetje nodig om de stap te durven wagen. Maar ook 
dat laatste stapje, misschien wel juist dat laatste 
stapje, vraagt durf. Vraagt veertig dagen tijd. 
 
Ik denk aan het veranderingsproces waar hier in De 
Eshof binnen de pastorale raad aan gewerkt wordt. 
Ook dat vraagt veertig dagen tijd. Het verloopt heel 
geleidelijk. 
De aanleiding is het feit dat het moeilijk is om 
mensen enthousiast te krijgen voor het ambt van 
ouderling. Wat op zich heel jammer is… We hebben 
een leuk team en vrijwilligerswerk in de kerk geeft 
vaak voldoening. Vele handen maken licht werk. 
Maar als er te weinig mensen zijn die in de kerk 
actief willen zijn, hoe moet het dan verder met het 
pastoraat? Hoe voorkomen we dat we mensen, met 
wie het bijvoorbeeld even niet goed gaat, niet ‘zien’? 
Nu zoeken we naar een nieuwe structuur. Eén 
waarbij er minder ouderlingen nodig zijn. Waarbij 
dan ook de inhoud van het werk van sommige 
ouderlingen anders zal worden: meer coördinerend 
– terwijl de bezoeken door anderen worden gedaan. 
Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Er zijn veel 
vragen en veel haken en ogen. En natuurlijk kunnen 
we dit proces niet los zien van de ontwikkeling waar 
we als Eshofgemeente middenin zitten: die van een 
teruglopende betrokkenheid. Van minder volle 
kerkdiensten. Van jonge mensen die afhaken. Vorig 
jaar, op een bezinningsdag van de kerkenraad, 
hebben we eerlijk geconstateerd: we doen eraan 
wat we kunnen, maar het lukt ons niet het tij te 
keren – en dat vinden we best verdrietig. We hebben 
er moeite mee. Soms zou je de tijd stil willen zetten 
en niet meegaan met de ontwikkelingen. 
 
En dan komen die verspieders terug. En ze berichten 
over het veelbelovende land, ze berichten over de 
toekomst en ze zien een land dat overvloeit van 
melk en honing. Het is een Bijbels beeld voor goed 
vooruitzicht. Zoveel goeds is er in de verandering. 
Zoveel waar je energie van krijgt, kracht, nieuwe 
moed! 
Wat ons betreft, als gemeente van Christus die het 
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met steeds minder betrokken mensen moet doen, 
vraagt dat enige fantasie. Hoe kunnen wij de 
afnemende kerkelijkheid zien als goede toekomst…? 
 
Die goede toekomst zien ook de meeste verspieders 
niet. Het lijkt of hun verslag steeds wat grimmiger 
wordt. Tenslotte hebben ze het zelfs over reuzen. 
Leeuwen en beren zien ze op de weg. 
De sombere observatie doet ook iets met henzelf. 
Het beeld dat ze van zichzelf hebben, wordt er 
negatief door gekleurd. “Vergeleken bij dat volk van 
reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen,” 
zeggen ze. Zo te vertrappen! Zo hebben ook zíj vast 
over ons gedacht! 
Zo projecteren ze hun eigen lage zelfbeeld op de 
ander. Zoals wij dat kunnen doen, wanneer we 
denken dat het misschien wel logisch is dat mensen 
niets met de kerk te maken willen hebben, het is hier 
maar saai en achterhaald… 
Later blijkt iets heel anders. Zo vertelt Rachab in 
Jericho dat de stedelingen doodsbang zijn voor Israël 
en hun God. Wie weet wat voor respect we als 
kerkelijke gemeenschap genieten. 
 
Hoe dan ook, de verhalen lijken steeds negatiever te 
worden, het zelfbeeld keldert en de stemming wordt 
somberder. Er ontstaat zelfs paniek. Paniek, zoals 
wanneer enkele mensen hard schreeuwen dat alle 
moslims gevaarlijke terroristen zijn. Paniek, wanneer 
‘ze’ roepen dat onze zuurverdiende welvaart straks 
door al die buitenlanders opgeconsumeerd wordt. 
Paniek – een slechte raadgever. 
 
Waren we maar in Egypte gebleven! Nee, sterker 
nog: waren we maar in Egypte gestorven! 
We wilden vrij zijn, maar we durven de vrijheid niet 
aan. Liever laten we ons binden, gevangen houden, 
alles liever dan deze radicale veranderingen. 
En zo kan dat gaan. Zo kun je kiezen voor het 
bekende, het vertrouwde, zelfs al is dat bekende en 
vertrouwde een gevangenis en ben je er niet 
gelukkig. 
Maar Jozua en Kaleb laten een ander geluid horen. 
Ze roeien tegen de stroom in. Ze spreken van 
vertrouwen, tegen de klippen op. 
 
Ik denk aan Gert. Gert had door zijn werk veel te 
maken met ons menselijk onvermogen. Zoals ons 
onvermogen, in combinatie met onze onwil, om de 
opwarming van de aarde te stoppen. Zijn visie op de 
mensheid en op de wereld was somber. Hij voorzag 
dat we het tij niet tijdig zullen gaan keren. In dit 

opzicht deelde hij de sombere kijk van acht van de 
tien verspieders. 
Maar hij koesterde ook de hoop waar Kaleb en Jozua 
van spreken. Hoop op God, die groter is dan wij ooit 
kunnen denken of vermoeden. Hoop dat hij, hoe 
dan ook, de wereld geborgen houdt in zijn hand. 
Hoop dat ook hijzelf, Gert, net als iedere mens, 
uiteindelijk niet zou vallen dan in Gods hand. 
 
Het antwoord van Kaleb en Jozua op de situatie is: 
vertrouw op God. Wat in onze ogen onmogelijk is, is 
niet onmogelijk voor God. Wij kunnen het als 
mensen niet redden, maar hij heeft ons beloofd dat 
hij ons niet in de steek laat. Wij lopen soms vast op 
onze moeite om te veranderen; maar wees niet 
bang, God gaat voor ons uit. “Waar God de Heer zijn 
schreden zet daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven.” In het licht geheven: ja, 
we zijn op weg naar veelbelovend land! Elke dag 
opnieuw. Hoezeer we met onze menselijke ogen 
ook het tegengestelde mogen zien.  
 
Zijn we als Eshofgemeente ook op weg naar 
veelbelovend land…? 
Misschien kunnen we de durf opbrengen daar 
werkelijk in te geloven. Net als Gert. Niet in het half 
lege, maar in het half volle glas. Niet in het zinkende 
schip, maar in mogelijkheden die we nog niet 
kennen. Door ons niet te laten meeslepen door 
treurigheid omdat we een slinkend clubje zijn, maar 
door ons te richten op kansen die we misschien al 
kunnen zien wanneer we goed opletten. Door ons 
niet te laten verlammen door de reuzen op de weg, 
maar door te kijken naar de enorme druiventrossen. 
“Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in 
het verleden”, zegt Jesaja namens God; “ik ga iets 
nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het 
niet?” (Jesaja 43,18-19) 
En vergeet niet: het is niet jullie kerk. Het is mijn 
kerk. ‘De ware kerk des Heren’, in mij alleen 
gegrond. Ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Zelfs 
de dood kan niet tegen mij op. Zou je dan niet op 
mij kunnen vertrouwen…? 
 
 
Lied: “Niet is het laatste woord gesproken”: lied 818 
 


