
Oosterkerk, 22 augustus 2021     Ds. Elly Urban 

 

Gemeente van Christus, 

 

In deze vakantie waren we ook even in de bergen.  

Een berg zoek je op voor mooi uitzicht, vergezichten die zich voor je ontvouwen. Dat lukte soms. 
Maar het was niet altijd zo. Er waren ook van die momenten dat het bewolkt was, mistig, waardoor 
het boven op de berg alleen maar nat was, en je helemaal niets zag in de verte. Het blijft wel 
fascinerend, in dat berglandschap, hoe die afwisseling tussen zon en wolken zo ineens kan gaan. 
Even zie je het, en dan is het weg, het vergezicht. 

In de Bijbel staat de berg voor de plek waar iets van het visioen van het goede leven zichtbaar wordt, 
het vergezicht. De plek waar je dicht bij God komt, waar je Gods stem hoort. De plek waar Jezus zijn 
bergrede houdt, over het koninkrijk van God. 

Zo gaat ook Mozes de berg op. Eerst neemt hij neemt afscheid van het volk, draagt het leiderschap 
over. Het volk zal het beloofde land binnengaan. Mozes zelf niet. Dat moet bitter voor hem zijn 
geweest. Het was niet zijn leeftijd, maar hij mocht dat land niet binnen. Om iets wat eerder was 
gebeurd. Het verhaal vertelt dat Mozes op een bepaald moment, toen het volk klaagde over gebrek 
aan water, met zijn staf op de rots heeft geslagen. Dat was niet wat God hem had opgedragen en 
God laat hem dan weten dat hijzelf het beloofde land niet zal binnengaan. Dat moment is nu 
gekomen. Toch klinkt Mozes niet bitter bij zijn afscheid. Hij draagt zijn leiderschap over aan Jozua, en 
zegent het volk. Ook spreekt hij hen moed in.  

‘Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang te zijn want het is de Heer, uw 
God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten’.  

Woorden die Mozes waarschijnlijk ook zichzelf toefluistert, nu hij het leven moet loslaten. God gaat 
mee, ook over de grens van leven naar dood. Mozes weet zijn leven veilig bij God, ook al heeft hij 
geen idee hoe dat eruit zal gaan zien.  

In dat vertrouwen, dat God niet van zijn zijde zal wijken, gaat Mozes de berg Nebo op. Dat wordt 
verteld in Deuteronium 34. En daar, op de top van de berg, laat God aan Mozes het beloofde land 
zien. Hij mag rondkijken, een vergezicht, een visioen.  

Dat beloofde land, waar hij altijd van heeft gedroomd, waar hij naar op weg is geweest, nu kan hij het 
zien.  

Ik ben wel benieuwd wat Mozes precies heeft gezien.  

Dat beloofde land, het land dat het volk Israël, onder leiding van Jozua, zal binnengaan. En hoe 
realistisch is het, dat dat direct een land zal zijn van melk en honing, een land van vrede en 
gerechtigheid? Helemaal niet. De verhalen over oorlog en geweld gaan gewoon door. Het zijn ook de 
lastige kanten van deze verhalen uit het Oude Testament, dat Israël land moet innemen waar andere 
volken wonen, die worden verdreven en gedood. Dat beloofde land gaat toch ook ten koste van 
andere mensen, lijkt het. Moeilijk te plaatsen, zeker als je dat historisch wilt uitleggen. 

Tegelijkertijd zie ik het realisme daarvan wel in die zin, dat er altijd ook het kwaad is, het geweld, de 
oorlog, de ziekte, de dood, in onze mensenlevens. Zoals Israël niet zomaar de grens oversteekt en 



dan in een paradijs terecht komt, zo is dat paradijs er voor ons ook niet, niet zomaar binnen 
handbereik.  

Steeds weer wordt het beeld van het goede leven vertroebeld, maakt de dikke mist het onzichtbaar. 
Zomaar wordt je beeld van de toekomst weer somber gekleurd, zeker als je die donkere wolken ziet 
opdoemen.  

Je kunt bijna niet anders, vandaag, dan je zorgen maken. Het nieuws over Afghanistan. Geweld en 
oorlog op zoveel andere plaatsen. Een verwoestende aardbeving op Haïti. Een klimaatrapport dat 
laat zien dat we ons moeten voorbereiden op nog extreme droogte en hitte. Nieuws dat we niet 
kunnen negeren. En heel dichtbij, de ervaringen die we allemaal hebben met COVID19 en hoe die 
pandemie ons leven ingrijpend beïnvloedt en verandert. Er is zoveel onzekerheid, over hoe onze 
wereld eruit zal zien over een paar jaar. Dezelfde vragen zijn er over ons kerk zijn, hoe gaat dat zich 
ontwikkelen?  

En zomaar overvalt je de angst, de moedeloosheid, het cynisme. Wat kan ik veranderen? Wat maakt 
het uit, hoe ik leef? Wat heb je aan zo’n visioen van het beloofde land, als je er toch niet binnen kunt 
gaan? 

Dan vind ik die woorden van Mozes mooi. Geen bitterheid. Geen angst, voor wat hem of het volk te 
wachten staat. Hij zegt, met diepe overtuiging: 

Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang te zijn, want het is de Heer, uw 
God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten. 

Iemand die, in het spoor van Mozes, heel goed heeft laten zien, hoe hoopvol het beeld van het 
Beloofde Land is, is Martin Luther King. In 1968 hield hij zijn beroemde laatste speech, waarin hij zegt 
dat hij ook op die berg is geweest. Hij heeft het gezien, het beloofde land. King spreekt net als Mozes 
zijn vertrouwen uit. Hij zegt: ik weet niet of ik samen met jullie dat land binnen zal gaan. Maar dat is 
niet van belang. Ik wil dat jullie weten dat wij, als volk, naar het Beloofde land zullen gaan. Ik ben 
over niets bezorgd, en ik ben voor geen mens bang. Mijn ogen hebben gezien dat de Heer ons 
tegemoet komt in volle glorie. 

Martin Luther King beschrijft het Beloofde land niet precies, maar het is duidelijk wat hij ziet, in zijn 
visioen. Een land waar ieder mens, zwart en wit, waardig en vrij kan opgroeien, een land van 
gelijkheid en gerechtigheid. Ook voor hem was duidelijk dat de weg naar dit beloofde land niet 
zomaar open lag, en dat niemand dit land zomaar van de ene op de andere dag zou binnengaan. 

En tegelijkertijd is dit visioen geweldig krachtig. Het geeft richting en hoop, en door over dit visioen 
te spreken worden veranderingen in gang gezet. Mensen zoals King tonen moed en vastberadenheid, 
om stappen te zetten. Zonder angst, omdat ze geloven en vertrouwen dat God met hen mee loopt. 
Dat God niet van hun zijde zal wijken, omdat het Gods belofte is, en Gods visioen, dat dit beloofde 
land, dat dit koninkrijk zal verschijnen.  

Hoe ziet dat beloofde land eruit? Een precieze foto hebben we niet, en het zal maar weinigen van 
ons gegund zijn om er, net als Mozes, een kijkje te mogen nemen. Maar we worden geprikkeld en 
geroepen om ons dat beloofde land voor te stellen. Aan de hand van al die beelden die profeten 
gebruiken, aan de hand van wat Jezus vertelt en laat zien. Zwaarden omgesmeed tot ploegscharen. 
Voedsel en goede wijn in overvloed, gratis en voor niets. Het land waar alle dingen nieuw worden 
gemaakt, waar alle tranen worden afgewist. Waar de zachtmoedigen het land zullen bezitten, en zij 
die hongeren en dorsten naar gerechtigheid verzadigd zullen worden. Waar de vredestichters 
kinderen van God genoemd zullen worden. Waar God alles in allen is, liefde zonder einde. 



Ook al zullen we zelf dat beloofde land misschien nooit binnengaan, toch laat ik me deze visioenen 
graag voorhouden. Om mijn leven richting te geven. Om er hoop uit te putten. 

Ik geloof dat we deze visioenen nodig hebben. Dat ze in staat zijn onze wereld open te breken, ons 
vrij te maken uit moedeloosheid en cynisme. Als we ons een beeld vormen van dat beloofde land zijn 
we ook steeds beter in staat om vandaag al de tekens daarvan te zien en te herkennen. Als je erop let 
is er al zoveel te zien, aan barmhartigheid en aandacht, aan onderlinge liefde en onbaatzuchtigheid, 
aan wijsheid en bemoediging.  

Het vergezicht kan ons ook helpen om zelf kleine stappen te zetten. Natuurlijk kan niemand van ons 
de overweldigende klimaatproblemen oplossen. Maar als wij voor ons zien hoe het leven goed kan 
zijn, kunnen we wel zelf bewust leven, doen wat goed is. Wij kunnen geen oorlogen oplossen en 
wereldvrede stichten, maar we kunnen wel het goede zoeken voor de mensen om ons heen. 
Misschien kunnen we ergens iets bijdragen, met een gebaar, een gift, een kaartje. Als je in staat bent 
te zien hoe de weg loopt naar het beloofde land, ook al is het soms mistig en donker, dan ben je veel 
beter in staat je eigen stappen te zetten, je richting te vinden, opmerkzaam, zoekend. En het helpt 
ook als je dat samen doet, elkaar meeneemt, elkaar vertelt over jouw vergezichten en dromen. Als 
we zo met elkaar in gesprek kunnen zijn de komende tijd, over wat ons hoop geeft, en over hoe wij 
ons het beloofde land voorstellen, dan kan dat alleen maar veel goeds brengen. Voor ons persoonlijk, 
voor ons kerk-zijn, voor onze wereld. Ook al is het tussen de flarden mist en regen door.  

Laten we dan vastberaden en standvastig die weg gaan, met het beloofde land voor ogen. Zonder 
angst, want God gaat met ons mee. Hij zal niet van onze zijde wijken en ons niet verlaten.  

Die hoop en dat vertrouwen bid ik ons allen toe. 

Amen 

 


