
Zondag 11 november 2018 
Tekst: Deuteronomium 8: 1 – 18   
Thema: Wonderlijke woorden tegen de angst. 

[ DIA ] Een wit vel papier met heel veel stippen, en het enige wat je hoeft te doen is de 
stippen met elkaar te verbinden. Misschien heb je dat als kind ook wel eens gedaan? De 
kunst is natuurlijk om steeds de goede volgende stip te vinden en zo door te gaan tot de 
tekening compleet is. Wat je hier ziet is prima te doen, ook als je klein bent. Zelfs zonder 
vaste hand kom je er uit. 
 
[ DIA ] Maar wat gebeurt er als dit papier voor je neus ligt? Zelfs de goede puzzelaars raken 
de weg kwijt. Voordat je het weet krioelt alles door elkaar én is de pret snel voorbij. Waar of 
niet? Als het alleen een spelletje zou zijn dan is het simpel, je verfrommelt het papier, klaar. 
Maar stel nu eens dat het niet over een spelletje gaat, maar over het leven zelf. Dus dat elke 
punt op papier een gebeurtenis in je leven is. Bijvoorbeeld een ontmoeting op je werk of in 
de winkel, of gedachten over de laatste apps of de opzienbarende berichten op facebook. 
Elke dag komen er ongekend veel indrukken bij je binnen. De vraag is dan: Hoe kun je in die 
chaos de weg vinden? Wist je dat heel veel mensen hun weg eigenlijk niet kunnen vinden? 
Zij kunnen de verschillende punten van het leven niet met elkaar verbinden. Of het ooit een 
complete tekening gaat worden, ze hebben er geen idee van. Wat ze wel voelen is een 
onbestemd soort angst. Zoals een Amerikaans filosofe deze maand schreef: ‘Er is 
tegenwoordig een heleboel angst in de Verenigde Staten…. Veel Amerikanen hebben het 
gevoel dat ze de regie over hun eigen leven kwijt zijn. Ze vrezen voor de toekomst, zowel die 
van henzelf als die van hun dierbaren… De hoop dat het je kinderen goed zal gaan en dat ze 
het beter zullen krijgen dan jijzelf, die is vervlogen.’ Een heleboel angst, ik denk zo maar dat 
het niet alleen over Amerika gaat, maar dat het ook geldt voor Nederland. Hoe verbind je de 
punten van het leven?, die vraag wordt steeds nijpender. 
 
[ DIA ] En dan staat Mozes op, Mozes kent de angsten van het volk en hun heftige vragen.  
Daartegenover spreekt hij: ‘Dit zijn de woorden, de ‘Devarim’.’ Zo begint het boek 
Deuteronomium:  

‘Dit zijn de woorden die Mozes tot geheel Israël gesproken heeft  
in de dorre vlakte aan de overkant van de Jordaan.’ 

Ging het boek Exodus over de namen, het boek Deuteronomium gaat over de woorden. 
Woorden die de weg wijzen. De mensen rondom Mozes staan op een cruciaal kruispunt van 
de tijd, wat zal de toekomst brengen in het nieuwe land? Hebben zij daar de regie over het 
eigen leven, en hoe dan? En natuurlijk had Mozes kunnen kiezen om geruststellende 
woorden te spreken, ‘het komt goed’, ‘maak je geen zorgen’, maar dát doet hij niet. Mozes 
leert de mensen wat zij nodig hebben om de toekomst in te kunnen gaan ook al is er sprake 
van onzekerheid en angst, daartoe geeft hij woorden mee die het verschil kunnen maken. In 
hoofdstuk acht kunnen we drie van die woorden aanwijzen: Denken, danken en gedenken. 
Elk woord is als het ware een barrière tegen de angst. 
 
[ DIA ] Laten we een poging wagen om er achter te komen hoe die woorden hun werk doen.  
Het woord denken staat in Deuteronomium 8 vers 2: 

‘Denk aan de tocht die de HEER, uw God,  
u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang.  



Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen,  
om te ontdekken wat er in uw hart leefde:  
gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet.’  

Denken is bij ons dat we het in ons om laten gaan, meestal zitten we dan sterk in ons hoofd. 
Maar Deuteronomium heeft het niet over het hoofd, maar over het hart. En vooral over de 
vraag waar het hart van de mens op gericht is. Als het hart in de Bijbel ter sprake komt, dan 
gaat het over het centrum van het leven. Meer nog, dan gaat het over de vraag waar ik als 
mens op gericht ben; waar gaat mijn aandacht en energie naar toe? Waar verwacht ik het 
van als het moeilijk wordt? De periode in de woestijn is daarom zo ingrijpend, omdat in de 
woestijn het leven tot op het bot is uitgekleed. Je kunt je nergens achter verschuilen, de 
droogte, de brandende zon, de eindeloze dagen, de vijanden, en vooral de eigen angst staat 
als het ware elke dag op je te wachten. Wat zal de dag brengen, is er vandaag genoeg te 
eten en te drinken? Kan ik het allemaal aan? Daarmee horen de woestijn en de angst 
onlosmakelijk bij elkaar. 
 
De woestijntijd is de tijd waar iedereen beproefd wordt. En de vraag die door de Heer nu 
wordt gesteld bij monde van Mozes is dan: Als je terugdenkt aan die tijd, waar heb je dan als 
het spannend werd je hart op gericht? Want dat is de vraag van de woestijn. En terwijl je 
daar over nadenkt, komt meteen ook het volgende op: Hoe ga ik om met de dingen die ik 
dan bedenk? Wat helpt mij dan om door mijn angst en de schaamte over mijn angst heen te 
komen? Mozes had gezegd:  

‘Denk aan de tocht die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken.’ 
In wezen zet Mozes je stil. Als Mozes ons oproept, ‘denk aan de tocht door de woestijn’, dan 
zet hij ons stil en richt onze aandacht. Het gevaar van doorrennen is, dat je doordraaft met je 
onbestemde gevoelens, je teleurstelling en angst. En onbestemde angst heeft de neiging om 
zich overal in te nestelen. Het nestelt zich tussen mij en mijn omgeving, tussen mij en mijn 
gezin, tussen mij en mijn kinderen, tussen mij en mijn toekomst. En Mozes weet dat angstige 
mensen het land niet zullen beërven. Natuurlijk wil Mozes niet dat iedereen dan maar van 
de weeromstuit heel stoer en dapper zich door de angst heen bluft, dat is het niet. Het gaat 
over een veel dieper besef, het gaat over het diepe besef dat waar ik klein ben, waar ik het 
niet weet, waar ik angstig ben, ik mag beseffen dat God groot is en dat ik Hem nodig heb. 
Daarom word ik stil gezet, om te beseffen dat ik klein ben, maar God groot is. Dat is de 
kracht van ‘denken’, die kerf in de ziel door de angst doet onze ogen op God richten, want 
God geeft uitkomst. ‘Denken als aandacht’ is dus een strijdwoord tegen de angst, waarbij 
overigens het denken zeker het danken nodig heeft. 

[ DIA ] Want Mozes spreekt vervolgens over danken:  
‘Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed land… 
Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de HEER, uw God,  
dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft.’ 

Ik het gezin waar ik opgroeide zei je dankjewel als je iets kreeg. Dankjewel-zeggen was zoiets 
als met twee woorden spreken, een stukje beleefdheid. Maar Mozes is niet bezig met 
beleefdheid. Nee, Mozes weet dat dit volk straks een complexe wereld binnenstapt. Hij weet 
dat ze zo maar kunnen afhaken. Ik moest denken aan een groep kinderen die naar het 
museum gaat. Als je met kinderen het museum binnenstapt, dan kan het zo maar gebeuren 
dat kinderen even links en recht kijken en voordat je het weet hebben ze het wel gezien. 
Maar, aldus een paar slimme pedagogen, als je kinderen in een museum een leuk opgezette 
speurtocht meegeeft, dan wordt het een feest om de dingen te vinden en te herkennen. En 



ergens dacht ik: De dankbaarheid in Deuteronomium zou je kunnen lezen als een 
speurtocht, de speurtocht van de dankbaarheid. Die speurtocht is nodig zodat het volk niet 
binnen no-time uitgekeken is. Een concreet voorbeeld van dankbaarheid zoals 
Deuteronomium hier bedoelt, kun je vinden bij de Jezuïeten. De orde van de Jezuïeten 
vormden vanaf hun ontstaan één van de krachtigste groepen met betrekking tot de 
verkondiging van het Evangelie. Dat had te maken met hun methode, het bewust beoefenen 
van de dankbaarheid. De geestelijke oefeningen van de Jezuïeten zijn gericht op het elke dag 
ontdekken waarvoor je dankbaar bent. En net als Deuteronomium bedoelden zij niet een 
algemeen warm gevoel, het ging hen in het beoefenen van de dankbaarheid om het vinden 
van God in alle dingen. Dat is de kijkrichting: opmerkzaam worden waar God al aan het werk 
is. Geniet je van je vrienden? Beleef je een bijzonder moment met je kinderen? Ben je blij 
met jouw werk, of bepaalde aspecten van het werk? Dan zou het zo maar kunnen zijn dat 
God in vrienden, kinderen of werk juist daar aanwezig is. En dan helpt het, aldus de 
Jezuïeten, dat je bijvoorbeeld elke dag één of twee dingen bewust benoemt waar je 
dankbaar voor bent. Een mooie zonsopgang, een bijzonder lied, een vriendelijke groet, 
noteer het. 
 
[ DIA ] Dankbaarheid op deze manier ingeoefend, wordt een krachtig wapen tegen de 
krachten van de angst. Zelfs zogenaamd hard onderzoek bevestigt dat. Ongeveer dertig jaar 
geleden is er een groot onderzoek geweest in Amerika, dat later bekend werd als de 
nonnen-studie. Ongeveer 700 nonnen tussen de 75 en 100 jaar hadden toestemming 
gegeven om hun intredebrief van het begin van hun kloosterroeping, dus ongeveer 50 jaar 
terug, te bestuderen. Die brief is een autobiografisch document waarin elke kloosterzuster 
vertelde waarom ze voor het klooster kiest én waarin ze rekenschap aflegt van haar leven 
tot dan toe. Het onderzoek bestond met zoveel woorden uit een vergelijking tussen de 
houding van deze zusters, hun tevredenheid, hun dankbaarheid, geluk en hoop op jonge 
leeftijd én hun gezondheid en welbevinden op hoge leeftijd. En het is zeer opmerkelijk dat 
de zusters die bewust de dankbaarheid hadden beoefend, gezonder waren, gemiddeld 
werden zij 7 jaar ouder en het viel de onderzoekers op dat zij moeilijkheden gemakkelijk 
konden hanteren. Dankbaarheid in de Schrift blijkt een kracht ten leven te zijn, je wordt er 
gezonder van. 

‘Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de HEER, uw God,  
dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft’, zei Mozes. 

Hij wist dat dankbaarheid een medicijn tegen het vergif van de angst is. 
 
[ DIA ] We moeten naar het woord ‘gedenken’. De manier waarop ik met gedenken in 
aanraking kwam had vooral van doen met de 4 mei viering. Als veertienjarige scouts stonden 
wij op wacht bij de graven van de verzetsstrijders. Dat was heel serieus en ingrijpend, maar 
als ik er nu over nadenk, dan had het vooral met vroeger te maken, onze ouders en 
grootouders waren bevrijd, die ervaring hadden wij zelf niet. Deuteronomium tilt het 
‘gedenken’ op een ander niveau (vers 11 t/m 14), daarbij gaat het niet om een gedenken bij 
de graven, maar een gedenken bij de Levende Heer, hoor maar: 

‘Zorg ervoor dat u Hem niet vergeet… 
Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen… 
mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de HEER, uw God, vergeten.’ 

Dat gaat over het ‘niet vergeten’, zeg maar het gedenken, maar dan het gedenken van de 
Heer. En die levende gedachtenis heeft alles te maken met wat de Heer gedaan heeft. 



‘Was Hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde; 
Die u veilig door die grote, verschrikkelijke woestijn leidde…’ 

Of je het zo snel hoort weet ik niet, maar Mozes zegt: God bevrijdde u uit de slavernij… Maar 
de mensen die om hem heen stonden, waren stuk voor stuk geen slaaf meer geweest, hun 
ouders waren slaaf geweest, zij waren geboren in de woestijn, hard, pittig, maar dus wel 
geboren als vrije mensen. Met zoveel woorden: gedenken is voor Mozes jezelf in de 
actualiteit van Gods wonderen plaatsen. Het gedenken in Israël is een jezelf plaatsen 
actualiteit van Gods bevrijdende daden. Niet alleen je ouders of grootouders zijn bevrijd, 
maar ook jij bent bevrijd uit het slavenhuis. 
Gedenken is: jezelf in de bevrijding weten, dat is mijn actualiteit, vrij in Christus. 
 
[ DIA ] Tot slot nog even naar dat vel papier met de vele stippen, hoe kunnen wij in dat 
geheel denken, danken en gedenken? Waar houden we ons aan vast? Twee stappen zou je 
heel concreet kunnen beoefenen deze week. Allereerst de stap van stilstaan, zeg maar de 
stap van de aandacht, het gericht worden. Weet je het nog dat denken alles te maken heeft 
met dat wat er leeft in jouw hart? Goed om daar de komende dagen met de Heer eens bij 
stil te staan. Schrijf dat eens op voor jezelf, wat borrelt er boven? Stap twee, vervolgens, 
heeft van doen met dankbaarheid. Benoem aan het eind van de dag twee dingen waar je 
dankbaar voor bent. Geen extreme dingen, maar dat waar je aandacht bij bepaald is, dat wat 
je goed gedaan heeft. Zo word je opmerkzaam op dat waar God al aan het werk is in jouw 
leven. Als opmaat van de verkondiging zongen we:  

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.  

Maar als we stil leren staan, als we onze dankbaarheid leren onderscheiden, dan kunnen we 
de Heer volop prijzen in ons verlangen:  

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is verlangt naar U; 
alles wat ik vinden wil is in U. 


