Schriftlezing: Deuteronomium 1:19-31
Tekst: Deut. 1:31 Thema: Gedragen.
Zingen: Ps. 33: 1 en 6, Ps. 68 :10, Ps. 136 :1, 16
en 25, Ps. 33: 10 en 11, Ps. 4 :4
Hoofdpunten van de preek
Israël staat er na zo’n 40 jaar weer: voor de grens
van het beloofde land. Mozes haalt herinneringen op
van toen, een aanmoediging om direct het land te in
te nemen. Israël luisterde niet.
Woestijn
Voor Israël daarom wéér de woestijn. Niet alleen van
Egypte naar Kanaän. Maar ook die extra veertig jaar
totdat alle weigeraars en mopperaars er niet meer
waren.
De woestijn. Ook voor ons had het zo anders
kunnen zijn. Ongeloof verandert elk bestaan in een
woestijn van ziekte, verdriet, zorg en dood. Hoe kan
je dan de HEERE danken?
Gedragen
‘Kijk eens terug’, zei Mozes veertig jaar geleden al
bij wijze van aanmoediging. De HEERE heeft u in de
woestijn gedragen, dat bleek wel: kleding
verouderde niet, voedsel was er altijd.
Wij luisteren met die aanmoediging mee. Gedragen
door God. Het volle gewicht van ons complete en
concrete bestaan op de schouders van de HEERE.
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Wie zich gedragen weet, heeft meer dan genoeg
reden om te danken! Waarom zien wij dit niet altijd?
Man en zoon
Mozes schildert Israël een prachtig plaatje voor: jullie
zijn gedragen zoals een man zijn zoon draagt. Een
beeld vol diepe, echte liefde en trouw.
Dit intieme en liefdevolle beeld gebruikt Mozes om
de verhouding tussen God en Zijn volk te duiden.
Israël is voor God een eerstgeboren zoon.
Wij zijn Israël niet, maar wel door God er bij
aangenomen tot kinderen, erfgenamen (doopform.).
De HEERE onze God die ons draagt, doet dat als
Vader die in alle opzichten vol liefde en trouw wil en
zal zorgen.
Wat een zegen om gedragen te worden! Als een
zoon alles over te laten aan de sterke schouders van
God. Alles te danken aan die ene Zoon Die daarvoor
alles verdragen heeft.
Heel de weg
God heeft Israël heel de weg gedragen, van begin
tot aankomst. Wat een belofte.
Geen stukje van onze levensreis door de woestijn
slaat Hij over. Zelfs niet wanneer we als Israël een
omweg moeten gaan. Deze God is onze God… tot
de dood toe zal Hij ons geleiden!

