
Zondag 5 januari 2020 
Tekst:  Handelingen 27: 21 – 36,  Numeri 11: 10 - 17 
Thema: De puzzel van een baanbrekend koninkrijk! 
 
[ DIA ] In midden Frankrijk in het dorp Vézelay, vind je een wereldberoemde kerk, de basiliek 
van Maria Magdalena. Hoewel er veel te zien is, is dit prachtig gebeeldhouwde kapiteel (de 
bovenkant van een zuil) misschien wel het mooist, de Moulin Mystique, de mystieke molen. 
Aan de linkerkant stopt Mozes, de grote profeet, het graan van Israël in de molen. En Paulus, 
de grote apostel van het Evangelie, vangt vervolgens aan de rechterkant het meel van de 
nieuwtestamentische gemeenschap op. In het midden de graanmolen. Deze molen verbindt 
Mozes en Paulus aan elkaar. De molen staat voor Christus, dat zie je aan het kruis in het 
molenwiel. Overigens denken sommige mensen bij mystiek aan mistige en geheimzinnige 
zaken, maar dat is hier niet het geval. Mystiek staat eerder voor geheimenis, het geheimenis 
Gods als het hart van de kerk. Heel bijzonder is de combinatie van steen en lichtvoetigheid. 
In hard gesteente, hoe statisch wil je het hebben, getuigt de middeleeuwse beeldhouwer 
van een speelse en lichtvoetige kijkrichting. Heb jij ooit aan Mozes gedacht als iemand die 
graan in een molen stopt? Of een Paulus die geduldig het meel opvangt? Onwillekeurig vraag 
je je af welk brood wordt er van dit meel gebakken? Zou het brood van deze geloofshelden 
ons misschien kunnen helpen bij de grote vragen van onze tijd? Mozes en Paulus beide 
hebben een volstrekt nieuw begin meegemaakt. Mozes en Paulus beide hebben geworsteld 
met heftige weerstand in onbekende gebieden. Onze tijd vraagt in wezen ook om een nieuw 
begin, zoals ze zoekt naar manieren om met weerstand en moeite om te gaan. Ik moet 
denken aan nogal wat gesprekken deze afgelopen weken. In kort bestek ging dat over het 
opvoeden van kinderen, hoe je dat doet en waartoe? Maar ook: Hoe kunnen mensen elkaar 
vasthouden in hun relatie? Of ook: Hoe ga je om met de deprimerende berichten die de 
journaals over ons uitstrooien? 
 
[ DIA ] Laten we beginnen bij Paulus. Paulus houdt enthousiast zijn graanzak omhoog om het 
meel op te vangen. We hebben Paulus in de Bijbel leren kennen als een ijveraar voor de 
Joodse zaak. Zeg maar gerust dat Paulus driftig en met groot verlangen de gemalen 
graankorrels opvangt die het Oude Testament hem biedt. Met als bedoeling, achter al dat 
ijveren, dat de Ene God van Israël weer zijn rechtmatige plaats ontvangt. Daarmee zouden 
de vijandige legers van Rome uit het land verdwijnen en de tempel zou weer vol worden van 
Gods aanwezigheid. Dat is de gedachte. Dan zou de meelzak een zucht naar de rechtmatige 
plek van het volk laten zien. Een rechtmatige plaats die dan ijverig is gecreëerd door Paulus 
zelf. Maar inmiddels weten we dat Paulus op een totaal andere manier onderweg is. In 
Handelingen 27 bijvoorbeeld is hij onderweg naar Rome. Niet als een ijveraar, maar als een 
gevangene. In Rome zal hij voor de keizer verschijnen, niet langer om de Joodse zaak te 
bepleiten, maar om bij de keizer van Rome te getuigen van Christus’ Koningschap. Hoe 
wonderlijk kan het zijn. Soms denken mensen dat Paulus in het boek Handelingen eigenlijk al 
geen jood meer was, dat hij na zijn bekering vooral christen is geworden. Maar, met het oog 
op die mystieke molen, Paulus vangt nog altijd het graan van Mozes op. Hoewel het nu zeer 
verleidelijk is om naar Mozes over te stappen, om te kijken wat hij doet, moeten we goed 
beseffen dat Christus de malende molen in het centrum is. 
 
[ DIA ] Dus is het beter om eerst naar de malende molen te gaan, naar Christus zelf.  
Johannes, de geliefde leerling, had gezegd over Jezus ( Johannes 1): 



‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond.’ 
En ongetwijfeld is dit wat Paulus vanaf dat Damascusmoment moet hebben beseft, God zelf 
heeft onder ons gewoond. Waarbij hij dat woord ‘wonen’ zonder twijfel kon verbinden met 
de Oudtestamentische betekenis van dat woord. Die Oudtestamentische betekent klinkt 
door in de Naardense Vertaling, hoor maar:  ‘Hij heeft bij ons zijn tent opgeslagen.’ Eigenlijk 
staat er zoiets als: ‘Hij heeft onder ons getabernakeld.’ En met dat woord ‘tent’ of beter nog 
‘tabernakel’ ben je in het hart van het Oude Testament, bij de reis van het volk door de 
woestijn. God had op een zeer indrukwekkende manier zijn Woord op de Sinaï gegeven, en 
daarna kwam de opdracht om een speciale tent te maken, een tabernakel. De tabernakel 
staat voor de plek waar God zijn volk kon ontmoeten, de tent waar Gods heerlijkheid 
zichtbaar werd. En precies die woorden worden toegepast op Jezus Christus. Met zoveel 
woorden: Jezus is Gods inwoning, Gods tabernakel, in Hem wordt Gods heerlijkheid 
zichtbaar.  Tijdens zijn Damascusmoment moet Paulus hebben begrepen dat Gods 
heerlijkheid in Jezus aanwezigheid is, zoals dat tijdens de woestijnreis in de tabernakel 
gebeurde. Overigens stuiten we hier op een groot verschil met alle andere volkeren. De 
religieuze situatie van de andere volken is dat hun god vastgeklonken zat aan één bestemde 
locatie, meestal een tempel. Geen beweeglijkheid, maar een vaste plek. Ten tweede, dat 
volkeren middels hun priesters offers naar de goden brachten. En ten derde, dat dit vooral 
gebeurde om die goden tevreden te stellen. Maar het Oude Testament is totaal anders. 
God reisde mee, daar stond de tabernakel symbool voor. En vervolgens brachten niet de 
mensen iets naar God toe, de tabernakel symboliseerde nu juist dat God de nieuwe 
schepping naar de mens bracht. In de tabernakel kwam niet de aarde naar de hemel, maar 
de hemel naar de aarde. En ten derde was de tabernakel niet bedoeld om God tevreden te 
stellen, het was de plek waar God de mens verzoende. En precies deze drie aspecten zijn 
kenmerkend voor Jezus: Gods aanwezigheid bij ons, God zelf die de wereld nieuw schept én 
God zelf die het initiatief neemt tot verzoening. Over Gods geheimenis gesproken. Oftewel: 
vanaf de woestijntijd staat Israël en het Oude Testament voor een bijzondere 
beweeglijkheid, een beweeglijkheid die in Jezus tot volle klaarheid is gekomen. 
 
[ DIA ] Maar dan nu Mozes. Als Mozes de molen vult, dan is dat Oude Testament ook voor 
ons onmisbaar. Maar wat komt er mee, wat geeft Mozes mee? Weet je wat zo opvallend is, 
dat we ontdekken dat er heel veel misgaat? Ook hier in Numeri 11 gaat het mis. De 
aandachtscirkel van Israël blijkt zeer nauw te zijn en is eigenlijk vooral naar binnen gericht, 
met als gevolg dat het volk in Numeri 11 klaagt en moppert. Inplaats van blij te zijn met Gods 
bevrijding en vernieuwing, zoeken ze naar de voordelen en het gemak voor zichzelf. En 
precies dat alles stort Mozes in een ernstige crisis, hoor maar: 

‘Waarom doet U uw dienaar dit aan?  
Bent U mij zo weinig genegen,  
dat U mij de last van heel dit volk te dragen geeft?’ 

Het is niet de eerste keer dat Mozes kwaad wordt, niet de eerste keer dat hij in woede 
ontsteekt, maar nog nooit is hij zo uitgewoond geweest als hier, hij is kapot. Het lijkt erop 
dat Mozes boos is op God, maar Mozes twijfelt niet aan God, Mozes twijfelt aan zichzelf, aan 
het volk, aan de manier waarop dit project gebeurt. Ongetwijfeld heeft het er mee te maken 
dat hij na Gods verschijning op de Sinaï dacht dat het nu anders zou gaan, maar het 
gemopper en geklaag van het volk is weer als vanouds begonnen. En nu is Mozes leeg, op, 
klaar. Als je nog even kijkt naar die malende molen, dan is het heel duidelijk dat het graan 
dat Mozes er in stopt, sterk vermengt is met deze leegte, deze boosheid, deze teleurstelling. 



Dus behalve de mooie lichtvoetige energie van een meereizende God, komen ook deze 
deprimerende geluiden mee. En dat gaat niet om een onbeduidend dingetje. Als je het een 
beetje deftig zegt, dan is de theologische diepte van dit geklaag en gemopper dat het project 
van God om doormiddel van het volk Israël al de andere volken te bereiken, en deze volken 
jaloers te maken, verzand in gemopper en geklaag. Want dat was de bedoeling: de andere 
volken middels Israël bereiken. Maar met klagende en mopperende mensen bereik je 
niemand, dus einde project? 
 
[ DIA ] In de kalme woorden van God ontdekken we hoe God bemoedigt en hoe God als het 
ware een voorproefje geeft wat het zal worden met het oog op de toekomst: 

‘Breng zeventig van de oudsten van Israël bijeen  
van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen,  
En laat hen naar de ontmoetingstent komen om zich daar bij je te voegen. 
Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken,  
en een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen.’ 

Een deel van de Geest van Mozes zal overgaan op zeventig anderen. Wat hier gebeurt? God 
bemoedigt Mozes door een geestelijke gemeenschap rondom hem te vormen. Iemand zei: 
hier zie je wat het verschil is tussen macht en invloed. Als je macht deelt, dan krijg je 
uiteindelijk minder, dan verdeel je de taart. Maar als je invloed deelt, dan worden allen 
meer, veel meer. Als de dingen waar je voor staat worden gedeeld door anderen, herkend 
worden door anderen, dan tilt dat een mens enorm op, zo ook Mozes.  Uit alles daarna blijkt 
hoe goed het Mozes gedaan heeft. Weer even terug naar de molen en het graan voor de 
toekomst van de kerk. Het graan van Mozes bestaat niet uit heldhaftigheid, niet uit kracht en 
geweld, niet uit macht, maar uit liefdevolle vermeerdering van geest en inspiratie. En dat zijn 
precies de ingrediënten die vanuit Christus ook de nieuwtestamentische gemeente zal 
ontvangen. En met Paulus zal dat wereldwijd gaan. 
 
[ DIA ] Nog een keer Paulus. Paulus vangt de inspiratie op, de door Christus gevormde 
bemoediging en geestkracht, niet alleen voor Israël, maar ook voor de volkeren. Israël heeft 
niet afgedaan, Israël staat niet buiten de gemeente, de oorspronkelijke opdracht aan Israël 
om de volkeren te bereiden, zal nu ten volle uitgevoerd worden vanuit het volbracht werk 
van Christus. Ergens wordt dat zichtbaar door die merkwaardige parallellie tussen Mozes in 
het boek Numeri en de gemeente van Christus in het boek Handelingen: Mozes ontdekt hoe 
de Geest gedeeld wordt met zeventig anderen, de Nieuwtestamentische gemeente ziet op 
de Pinkstermorgen hoe de heilige Geest werd gedeeld. De Geest die maakt dat Paulus 
onderweg kan gaan met de boodschap van Gods overwinning. Jezus is in lijden en 
opstanding koning geworden van hemel en aarde. Die boodschap moeten de mensen horen, 
dat moet verkondigd worden aan keizers, koningen en machthebbers, de nieuwe tijd is 
begonnen. Daarmee sluit Paulus’ optreden aan bij de klinkende slotwoorden van het 
Matteusevangelie, waar staat:  

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 
Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.’ 

 
[ DIA ] Nog even voor alle helderheid, Jezus reikt ons geen machtsbrood aan, Jezus schenkt 
ons gemeenschapsbrood! We zien een prachtig voorbeeld in Handelingen 27, als Paulus de 
mensen bemoedigt die samen met hem in een zeer zware storm verzeild geraakt zijn:  



‘Jullie wachten nu al veertien dagen af,  
zonder ook maar iets gegeten te hebben.  
Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding; 
niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt.’  
Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood,  
dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten.  
Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. 

Paulus eet en drinkt op een manier die sterk doet denken aan de viering van het avondmaal. 
Met andere woorden: midden in de storm der omstandigheden, te midden van alles wat 
speelt, zoekt Paulus de gemeenschap met de Heer en daarmee met elkaar. Eigenlijk, door 
het avondmaal te vieren, stap je met zoveel woorden de tent der samenkomst binnen, die 
Tabernakel waar Gods heerlijkheid woont. De tabernakel en de tafel van het avondmaal 
staan beide voor de gemeenschap, voor het ontvangen, voor het opgebeurd worden door 
God zelf en Zijn inwoning. Nog even terug naar deze tijd én de vragen van deze tijd. Hoe 
voed je je kinderen op, hoe je dat doet, wat heb je dan op het oog? Hoe houd je elkaar vast 
in je relatie, hoe geef je daar vorm aan? Hoe ga je om met de deprimerende berichten van 
de actualiteit? Stuk voor stuk vraagt dit nadere uitwerking, daar hopen we de komende 
maand mee aan de slag te gaan. Paulus zegt overigens nergens dat alle moeilijkheden 
weggenomen zullen worden, wel is hij ervan overtuigd dat God meegaat, dat God de wereld 
nieuw maakt en dat de wereld met zich verzoent. Dat delen we in brood en wijn, waarmee 
er een volstrekt ander licht op de situatie valt. Brood en wijn doen je ervaren dat je niet 
alleen bent, maar dat God naast je is, dat God je aan elkaar verbindt, ook in 2020 is dat de 
basis. 

Al gaat mijn weg 
door een diep dal van duisternis, 
Gods liefde drijft de angst uit in mij. 

Ook al loop ik vast, 
overvallen door een hevige storm, 
ik keer niet om want Hij is nabij. 

 


