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Een zegenend God 

Vandaag wil ik het eens gaan hebben over “Zegen”. We wensen elkaar “Gods zegen” toe, of we bidden iemand “Gods 

zegen” toe. Maar wat is dat nu eigenlijk precies en hoe werkt dat nu? 

Wat is zegen? 

Ik vond op Wikipedia een heel aardige definitie, van waaruit ik wil vertrekken. Heel veel ingredienten staan in deze 

definitie en wat mij betreft is dit, zoals de engelsen zeggen: “Spot on”. Ik lees hem, een beetje aangevuld, voor… 

De oudste en meest gebruikte joods-christelijke zegenformule is ongetwijfeld de priesterlijke zegen uit Numeri 6:24-

26. Deze luidt  

- 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. 

Op de plaats van 'de HEER' staat de Godsnaam JHWH, maar deze wordt uit eerbied uitgesproken als Adonai (= Heer).  

Wat een zegen vanuit bijbels gezichtspunt inhoudt, blijkt het beste uit de toevoeging aan de priesterlijke zegen in 
Numeri. Daar staat de belofte aan de joodse priesters: "Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal 

hen zegenen."  Wanneer een gevolmachtigd priester deze zegen uitspreekt, zal God Zich er dus binnen de 

verbondsbepalingen aan verbinden.  

Of zoals Calvijn het uitdrukte: dan is God de Zegenaar in de zegenaar.  

Zegen in de betekenis van heil – het tegenovergestelde van vloek – wordt in het Oude en Nieuwe Testament 

beschreven als onderdeel van het verbond met God, wanneer een volk trouw blijft aan de verbondsbepalingen. 

Deze zegen wordt beschreven in Deuteronomium hoofdstuk 28.  

Hier staat eerst beschreven welke zegen het volk toevalt als het trouw blijft aan het verbond, gevolgd door de vloek – 

precies het omgekeerde van de zegen – die het volk treft bij ontrouw… 

1 Mozes sprak: “Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb 

voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. 

2 En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen: 

3 Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land. 

4 Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de dracht van uw runderen, 

schapen en geiten. 

5 Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. 

6 Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan. 

7 De HEER zal u de overwinning schenken op alle vijanden die u aanvallen: als één man zullen ze op u afkomen, maar 

naar alle kanten stuiven ze uiteen. 

8 De HEER zal zijn zegen laten rusten op uw voorraadschuren en op alle arbeid die u verricht. Hij zal u zegenen in het 

land dat hij u geeft. 

9 De HEER zal zijn plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken dat aan hem is gewijd; u leeft immers de 

geboden van de HEER, uw God, na en volgt de weg die hij wijst. 

10 Alle andere volken zullen opmerken dat u de HEER toebehoort, en ze zullen hoog tegen u opzien. 

11 De HEER zal u ruim bedelen met kinderen en ook uw vee en uw akkers overvloedig zegenen, wanneer u straks het 

land bewoont dat de HEER u zal geven, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd. 

12 De HEER zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal 

uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder ooit zelf te hoeven lenen. 

13 De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit 

achteropraken, als u de geboden van de HEER, uw God, gehoorzaamt en ze strikt naleeft. 

Dat is nogal wat Zegen: Roem, vrede, voorspoed, afwezigheid van ziekte 

Overigens zijn de twee verzen voorafgaand aan het zegengebed ook veelzeggend. Dus die lees ik er nu ook eens bij… 

22 De HEER zei tegen Mozes: 
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23 ’Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 

24 “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 25 moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u 

genadig zijn, 

26 moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 

27 Als zij mijn naam over het volk uitspreken, (dan) zal ik de Israëlieten zegenen.’ 

God zegent door mensen heen 

God kiest er kennelijk voor om mensen in te schakelen om Zijn zegen over mensen te kunnen uitstorten. 

Waarom doet God dat? Ik denk dat dit is omdat God de mens de heerschappij over de aarde heeft gegeven, en wat 

God uitspreekt of belooft wordt nooit meer teruggedraaid. Genesis 1. 

26 God zei: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren 

[over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee,] over de hele aarde en over alles wat daarop 

rondkruipt.” 

Hij zal daarom bij voorkeur door mensen heen werken, en ze inschakelen in verschillende hoedanigheden: Als 
voorbidder, als priester, als iemand die zegent, als iemand die hulp bied of op andere wijze voorziet in noden van 

mensen. 

En dat gaat best ver… 

Bijvoorbeeld in Ezekiel 22 vers 30, kan je zelfs lezen dat God op zoek was naar een voorbidder, die voor een 

zondig volk op de bres zou staan, maar omdat God die niet kon vinden was er geen bescherming het tegen het 

onheil dat het volk over zich had afgeroepen. 

Zegen voor jou? 

Ik heb wat vragen voor jullie, en laat eens handen zien… 

- Wie van jullie wil gezegend worden? 

- Wie van jullie wil niet gezegend worden? 

- Wil God jou eigenlijk wel zegenen? 

- Ervaar jij Gods zegening al in jouw leven? 

God is absoluut zeer vastberaden in het feit dat Hij mensen wil zegenen 

In Genesis 15 lezen we een nogal bizar verhaal, maar voordat we dat gaan lezen wil ik eens toelichten over hoe in de 

oudheid een verbond werd gesloten. 

In die dagen namen koningen nogal een het land in van een naburige koning met de bedoeling om of hun land uit te 

breiden en dan werden de oorspronkelijke inwoners of verdreven of gedood. Een alternatief was dat het overwonnen 
land vrede moest sluiten wat meestal gepaard ging met het afdragen van schattingen, ofwel geld en goederen moest 

afdragen en zelf in armoede zou leven. 

Omdat koningen hun land hiertegen wilden beschermen, sloten ze verbonden met elkaar. Als ze aangevallen zouden 

worden konden ze dan rekenen op de steun van degene met wie ze een verbond gesloten hadden. 

Je moest wel op deze verbonden kunnen vertrouwen dus die werden als volgt afgesloten. Een aantal dieren, meestal 

runderen werden in tweeen gesneden en de helften werden aan weerszijden van een pad gelegd. 

De koningen gingen daar dan beiden tussendoor en zij legden dan een eed met zelfvervloeking af met de strekking: 

Als ik mij niet houd aan het verbond dan zal het mij vergaan zoals het lot van deze dieren. 

Tegenwoordig beseffen we niet goed meer wat een verbond is, maar denken we altijd in contracten. Wij doen iets in 

ruil voor een tegenprestatie, en als de tegenprestatie niet geleverd wordt dan zijn we zelf ook ontbonden van het 
contract. Bijvoorbeeld jij koopt iets, dan verwacht de verkoper daar geld voor. Als jij niet betaald, kan hij de koop dus 

ongedaan verklaren. 

Bij een verbond is dat anders. Je houd je eraan ongeacht wat de ander doet. Daarom is een huwelijk bijvoorbeeld ook 

een verbond. Als de ander jou niet kan geven wat je verwacht (bijvoorbeeld door ouderdom of ziekte) dan blijf je toch 

trouw. De eed luid dan ook: “in goede en in slechte tijden” 

Laten we nu lezen in Genesis 15  
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9 “Haal een driejarige koe,” zei de HEER, “een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone 

duif.”  

10 Abram haalde al deze dieren, sneed ze middendoor en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen 

de vogels sneed hij niet door.  

11 Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abram joeg ze weg. (De duivel wil ons afhouden van het Verbond dat 

God sluit, maar dat mogen we niet toelaten) 

12 Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abram in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door 

angst en diepe duisternis.  

13 Toen zei de HEER: “Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat 

niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, vierhonderd jaar lang.  

14 Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken, met grote rijkdommen.  

15 Wat jou betreft: je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden.  

16 Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zo veel misdaden bedreven 

dat de maat vol is.”  

17 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit 

kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging.  

18 Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. 

God gaat er dus alléén doorheen – want hij weet dat de mens het verbond nooit zal kunnen houden. Hij sluit een 

eenzijdig verbond. 

Gods keuze: Israël als middel voor zegen 

God sluit een verbond met Abraham en later herbevestigt hij dit verbond met Isaak en Jacob – die later de naam 

Israël krijgt. 

Net zoals God mensen een rol geeft in het verspreiden van zegen, heeft God ook een volk apart gezet waardoor hij 

zegen verspreid. En dit wordt duidelijk verwoord in Genesis 12 

1 De HEER zei tegen Abram: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het 

land dat ik je zal wijzen.  

2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.  

3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen 

gezegend te worden als jij.”  

In de NIV (de engelstalige equivalent van de NBV) staat in vers 3 een cruciale toevoeging, die in de NBV niet te zien 

is… 

I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse; and all peoples on earth will be blessed 

through you." 

en die vertaling is veel correcter. In het Hebreeuws staat er namelijk… 

ֲרכָה֙   wa-a-‘va-ra-kah en ik zal zegenen    וֲַאָבָֽ

יָך ְרכ ֶ֔  m’-var ke ka wie jou zegent   ְמָבָ֣

 u’me kallel ka en degene die u vervloekt  ּוְמַקל לְָך֙ 

ר  a-or zal Ik vervloeken  ָאא ֹ֑

ּו  w-niv-r-ku en zal worden gezegend  וְנְִבְרכָ֣

 v-cha door jou  ְבָךֶ֔֙

ל  kol alle  כ  

ת  misj-p-chot de families (lees: de volkeren)  ִמְשְפח ֹ֥

ה  ha’a damah van de aarde  ָהֲאָדָמָֽ

 

Dit verklaart ook een nogal opvallende uitspraak van Jezus, als Hij in gesprek is met de samaritaanse vrouw bij de put 

in Johannes 4 Hij zegt 
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22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden.  

Paulus doet vergelijkbare uitspraken in zijn brief aan de Romeinen (1:16 en 2:9-10) 

Strategie van Gods tegenstander: Israël vernietigen  

Wij weten ook dat Satan er van alles aan gelegen is om de mens te onthouden van Gods zegen. Hij haat de mensheid 

intens omdat deze heeft gekregen wat hij zelf had willen hebben. De heerschappij over de aarde. 

Omdat God ervoor gekozen heeft om Israël te gebruiken als een bron van zegening voor de mensheid is het dus een 

effectieve manier om Israël zo veel mogelijk dwars te zitten, en liefst van de aardbodem te laten verdwijnen. 

Het zijn niet de Palestijnen die de bron van alle ellende rondom Israël zijn. Israël wordt voortdurend aangevallen en 
er zijn dagen dat er meer dan 150 raketten op Israël worden afgevuurd. Het is de duivel die daar achter zit. Hij 

misleid de mensen en imiteert God ook zodanig dat Satan ook mensen gebruikt in een poging Israël te verwoesten. 

Hij is het die al deze ellende in het midden oosten veroorzaakt. 

God houdt van ieder mens 

God heeft mij rijk gezegend mag ik wel zeggen. Ik heb God mogen ontmoeten en een levende relatie met hem 

mogen krijgen, door Jezus. 

Maar wat nou als Ben van Buitenen op 14 oktober 1961 was geboren in Jeruzalem… Ik ben in sommige dingen best 
fanatiek. Wat als ik nu een orthodoxe Jood was geworden die niets van Jeshua wilde weten? Zou God mij dan alleen 

willen zegenen omdat ik tot zijn volk behoor? 

Maar wat nou als Ben van Buitenen op 14 oktober 1961 was geboren in Ramallah (maar 20 km ten noorden van 
Jeruzalem) en ik mij met kracht zou verzetten tegen wat ik zou zien als de Joodse bezetter. Zou God mij dan toch 

willen zegenen – ook al vervloekte ik de nakomelingen van Abraham. 

Ik ben blij dat ik niet in Ramallah geboren ben, of erger nog in Gaza. Het is verschrikkelijk in welke spagaat deze 

mensen moeten leven. Kinderen die vanaf hun vroegste jeugd alleen maar wordt geleerd om te haten. Een regering 

die je dwingt om met brandbommen te gooien of je als menselijk schild te gebruiken bij raketinstallaties, waarvan je 

weet dat die aangevallen gaan worden. 

Maar zelfs hier zie je dat God mensen gebruikt en vaak zelfs specifiek Joden om ook de Palestijnen tot zegening te 
zijn. We horen vaak over gerichte militaire acties door Israël, maar zelden over de vele Arabieren die gered en 

hersteld worden door Joden, zoals bijvoorbeeld in het Hadassa ziekenuis, waar zij uitstekende en volledig gratis 

medische hulp krijgen. 

God houdt van ieder mens. En dat staat in mijn lievelingsvers (Rom 8) 

38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 

39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij 

ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

Het is belangrijk om te bidden voor de vrede in het midden oosten. 

Toen ik in 2003, vijftien jaar geleden als gevolg van een reorganisatie mijn baan als afdelingsmanager bij Baan 

Development verloor, kreeg ik van een eveneens ontslagen collega een boek als afscheidsaandenken. 

Dit boek is eigenlijk de start geweest van mijn interesse voor Israël, en heeft ongetwijfeld ook in rol gespeeld bij mijn 

bekering een jaar later. 

Het boek was van de schrijver: Samuel Katz en heette “De jacht op de ingenieur”. 

In de jaren negentig werd Israël geteisterd door een eerste golf van zelfmoordaanslagen. 

'De jacht op de ingenieur' beschrijft de eerste golf bomaanslagen waarbij Yehiya Ayyash de belangrijkste 
bommenmaker was. In drie jaar tijd wist hij met zijn bommen ongeveer 130 Israëli's te doden en raakten er 500 

gewond. Yehiya Ayyash had de bijnaam ‘de ingenieur’ en werd door Palestijnen gezien als een held. Overigens werd 

uiteindelijk hijzelf ook gedood door een bom (wat me doet denken aan het boek Esther). 

Voordat het boek echter start met het echte verhaal, wordt in de eerste helft van het boek eerst veel uitleg gegeven 

over de historie – wat zwarte september inhield – hoe deze leidde tot vluchtelingenstromen. Het beschrijft het 
ontstaan de verschillen tussen Moslim broederschap, Hezbollah, Hammas, hoe de geheime diensten opereren enz. 

enz. Dit was namelijk nodig om de rest van het verhaal te kunnen snappen. 
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Zoals ik al zei, heb ik dit boek gelezen voordat ik tot geloof gekomen ben. En ik weet nog heel goed hoe, toen ik wat 

meer inzicht kreeg in de diepgeworteldheid van het conflict, mij het moedeloze gevoel bekroop dat dit Palestijns 

Israelische conflict nooit door mensen zou kunnen worden opgelost.  

Ik zou pas later leren dat wij een wapen in handen hebben waarmee we de strijd aan kunnen binden tegen deze 

duivelse activiteiten. 

Johannes zegt in zijn eerste brief (1 Joh 4:4) 

4 U, kinderen, komt uit God voort en […] Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. 

Gods zegenkracht is veel machtiger dan het vermogen van de duivel en zijn trawanten om ons van Gods zegen te 

beroven.  

En hoe we dat moeten doen staat onder andere beschreven in de brief van Paulus aan de Efeziërs (6) 

10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 

11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 

12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de 

duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 

13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed 

voorbereid stand te kunnen houden. 

14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 

15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 

16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 

17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden 

18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle 

heiligen. 

Afronding 

God wil de mensheid zegenen. Hij is daar vastberaden in en heeft dit zelfs in een verbond bekrachtigd. 
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God heeft de mens de heerschappij over de aarde gegeven en Hij verkiest er voor om mensen door andere mensen 

heen te zegenen. 

God heeft ook verkozen om de mensheid te zegenen en daarbij een specifiek volk als bron van zegening te gebruiken, 

namelijk Israël. 

Satan, Gods tegenstander wil de mens zijn zegening ontnemen en verzet zich tegen alle macht tegen alle bronnen die 

Gods zegen verspreiden, zoals vooral ook Israël. 

Wij hebben een wapen dat we kunnen inzetten om ondanks het werk van Satan die zegening toch te kunnen laten 

doorgaan. Dat wapen is gebed! 

Daarom is het belangrijk om voor mensen die voorop gaan om Gods zegen te verspreiden te bidden voor 

bescherming. Ik denk hierbij aan voorgangers zoals Hans en zijn gezin of mensen met een bijzondere bediening zoals 

bijvoorbeeld Ab en Anita die rondreizen met hun huwelijksseminars. 

Zeker, Gods plannen gaan door. Altijd! Zijn Koninkrijk komt. Dat staat vast. Maar ons is toch geleerd te bidden: “Uw 

Koninkrijk kome”.  

Gebed is het machtigste wapen in die strijd. Dus ook in de strijd om Israël - als belangrijke bron van Gods 

zegeningen. We hebben zelfs een officiële aanstellingsbrief als voorbidders voor Israël en Jeruzalem gekregen. Deze 

staat in Jesaja hoofdstuk 62. Lees thuis eens door… 

En in het afsluitend gebed laat ik mij inspireren door Jesaja 62:1-10 vanuit de Bijbel in gewone taal. … 

Heer God, liefdevolle Vader 

Ik zal blijven bidden voor Jeruzalem. 

Ik zal zal daar pas weer mee ophouden als Jeruzalem weer vrij is, en straalt van vreugde. 

Ik zal daar pas weer mee ophouden als er weer eerlijk rechtgesproken wordt, en het overal licht is. 

God U beloofde dat alle volken zullen zien dat Jeruzalem weer vrij zal zijn en hoe mooi het zal zijn – en hoe het 

anderen zegent. 

En U God, geeft Jeruzalem een nieuwe naam: Bruid van de Heer. Want iedereen zal van haar houden. Het zal een 

prachtige stad zijn en U God zult haar beschermen. 

Heer U heeft voorbidders voor Jeruzalem aangesteld. Die voorbede voor Israël mag nooit ophouden. 

God U heeft ons zelfs gevraagd U nooit meer met rust te laten totdat U 

Jeruzalem weer heeft opgebouwd en het een prachtige stad en bron van zegening is geworden. 

We herinneren U ook aan uw belofte om de ook de inwoners te zegenen en het niet alleen een bron van zegening 

voor anderen te laten zijn. 

En wij willen U danken dat U dit alles gaat doen! 

Op die dag zullen de inwoners van Jeruzalem een vaandel plaatsen op een hoge berg, als teken voor de andere 

volken. 

Door gebed willen we de weg vrijmaken en de stenen opruimen zodat het volk terug kan keren naar de stad op de 

berg. The city on the hill. 

 

Suggesties voor vragen voor de huisgroepavonden: 

- Zijn er mensen met bijzondere bedieningen die extra bescherming nodig hebben – wie en waarom? 

- Waarom zou God er voor gekozen hebben om mensen te gebruiken om zijn zegen over de mensheid uit te 

gieten? 

- Waarom zou God er juist voor gekozen hebben om Abram te gebruiken om zijn zegen over de mensheid uit 

te gieten? 

- Het feit dat Jezus uit Abraham is voortgekomen, wat betekent dat precies voor Israël nu 

- Houdt God van redicale moslim terroristen? Waarom wel/niet? Waaruit blijkt dat? 

- Hoe is het met jouw geestelijke wapenuitrusting gesteld? Wat doe je er mee? 

- Bidt met en voor elkaar 


