
Verkondiging op Israëlzondag 4 oktober 2020 – Welkomkerk 

 

Lezing: Deuteronomium 30: 11-20 

 

Thema: ‘Kies voor het leven’ 

 

Intro 

Het is nu twee weken geleden dat ik – in gedachten – begon met 

de voorbereiding van deze Kerk-en-Israël-dienst. 

Terwijl wij nog bezig waren met de Start van een nieuw seizoen 

onder het thema ‘Het goede leven’, ging in Israël het hele 

land in Lock-down. Max. 500 meter van je huis en helemaal geen 

bijeenkomsten.  

Het was op de dag van het Joods Nieuwjaar -‘Shanah tova’ een 

goed Nieuwjaar is altijd de wens, maar erg ‘tov’ was het niet. 

En zo volgden afgelopen maandag Jom Kipoer (Grote Verzoendag), 

de heiligste dag van het jaar en begon gisteren het 

Loofhuttenfeest – een week lang - en dan a.s. zaterdag nog 

Simchat Torah, het feest van de Vreugde over de wet, de Torah. 

Niet voor niets valt de Israëlzondag in deze periode van grote 

Joodse feestdagen.  

 

Maar even terug naar twee weken geleden: ik dacht: dat ís wat, 

als je je feesten niet mag vieren vanwege alle beperkingen. 

Nu zitten we hier weer bijna in het zelfde schuitje... 

Het Goede Leven, ja – daar moet je wat van maken. 

Het heeft ook te maken met ‘kiezen’: hoe wil je leven en wat 

is belangrijk voor je? Het thema dat landelijk boven deze 

dienst gezet is dan ook ‘Kies voor het leven!’ naar aanleiding 

van Deuteronomium 30. 

 

In het Bijbelgedeelte horen we Mozes dan ook zeggen:  

 ‘Ik stel jullie voor de keuze; 

  jullie staan voor de keuze; 

  en ... Kies voor het leven!’ 

Ja, hebben we wat te kiezen in deze tijd? 

Ja, binnekort verkiezingen in Amerika, maar daar bleek deze 

week bitter weinig te kiezen... Wél werd duidelijk dat een 

keuze voor werkelijk Leven van groot belang is. 

Als kandidaten alleen nog maar scheldwoorden, verwijten en 

minimaal halve waarheden kwijt kunnen, dan is het Leven ver te 

zoeken. En de gevolgen zijn er dan ook naar... 

 

Kies voor het leven ... het zijn geen woorden, die zomaar uit 

de lucht komen vallen. We zijn hier in het slot van 

Deuteronomium – een lastig woord om te typen. Letterlijk 

betekent dat ‘Voor de tweede keer de Wet’.  



Mozes geeft in dit Bijbelboek een samenvatting van alle 

geboden, die eerder in Exodus, Leviticus en Numeri zijn 

vermeld. Ná een Inleiding (aan het begin) over de voorafgaande 

gebeurtenissen van de tocht door de woestijn volgen nog een 

keer de bekende Tien Woorden en dán opent die samenvatting met 

de woorden: ‘Hoor Israël, Sjema Jisraeel, de HEER, onze God, 

de HEER is de enige’; waarna dus al die geboden volgen, die de 

inhoud van het Verbond met de HEER bepalen.  

Ons stukje is de ‘Uitleiding’ en vervolgt met Mozes’ opvolging 

– de aanwijzing van Jozua, met Mozes’ lied, zijn zegen en dan 

zijn sterven, maar níet vóórdat hij een blik heeft mogen slaan 

op het beloofde land. 

 

Ja, al die geboden, is dat niet allemaal veel te zwaar? Te 

zwaar voor het volk Israël, maar ook voor ons – om dat in deze 

tijd aan te horen? 

Nu, Mozes is als een vader, als een goede pedagoog, want hij 

zegt: je kunt het! 

Ze zijn niet te zwaar voor je, ze liggen niet buiten je bereik 

Je hoeft er niet voor óp te klimmen naar de hemel of over te 

varen naar de overkant van de zee, die niet-toegankelijke 

plaatsen. Ze zijn juist heel dichtbij: in je mond – zoals je 

ze uitspreekt; in je hart – als je ze eigen maakt; je kunt ze 

volbrengen! Je kunt het! 

 

Israël leert ons hier een positief mens-beeld. We bezwijken 

niet bij voorbaat onder Gods geboden, maar we hebben iets te 

kiezen. Het wordt beschreven in de woord-paren ‘zegen en 

vloek’, ‘voorspoed en tegenspoed’, ‘leven en dood’. 

‘Kies voor het leven – voor uw eigen toekomst én voor uw 

nakomelingen’. Voor je nakomelingen - het zou een tekst bij de 

doop kunnen zijn. Wat je kiest, heeft vergaande consequenties! 

 

En hoe dan? Door de Heer je God lief te hebben (we horen het 

twee keer - vers 16 en 20), door Hem te gehoorzamen en Hem 

toegedaan te blijven. 

 

Deze Israëlzondag bepaalt ons erbij wat de achtergrond is van 

onze keuzes. Hoe gaan we om met elkaar? Hoe besteden we ons 

geld? Hoe kijken we naar de politiek? Bieden we ruimte aan 

vluchtelingen? Hoe voeden we onze kinderen op? Maar ook: hoe 

zorgzaam zijn we voor elkaar als het gaat om vragen van leven 

en dood - om de corona-crisis maar even in dit heel zwart-

witte perspectief te zetten.  

‘Nee, voor mij hoeft het allemaal niet zo streng. Ik ben jong 

en goed gezond. Ik zorg wel voor mijzelf’. Maar die ánder dan? 

 



In de Bergrede, waar Jezus een specifieke uitleg geeft van een 

heel aantal geboden uit de Torah, blijkt dat Jezus óók vóór 

het leven kiest.  

‘Woorden kunnen doden - dus pas op wat je zegt, 

blikken kunnen leiden tot scheiding, dus kijk goed uit 

en zelfs je vijand wordt bij Hém tot iemand voor wie je 

voorbede doet’. 

 

Deze week kwam ik die zelfde houding nog tegen bij het lezen 

van Lucas 6.  

Op Sabbat komt Jezus in een synagoge en daar is ook iemand met 

een verschrompelde hand – was het lepra? Dood als een pier. 

Jezus voelt de kritische blikken van de omstanders en Hij 

vraagt: Mag je op sabbat goed doen of kwaad? Een leven redden 

of moet het maar verloren gaan? En dan klinken de woorden: 

strek je hand uit! ‘En er kwam weer leven in zijn hand’ (vers 

6-11). De man mag weer het leven in! 

 

Er is best veel te kiezen – vaak zijn we ons dat niet zo 

bewust; leven we vanuit automatismes. Maar Mozes wijst ons 

erop dat de keuzes die we maken in ons leven, bepalend zijn 

voor de verdere toekomst. De toekomst van ons zelf, van wie 

ons lief zijn - mag je ook zeggen van ons land, van onze 

Schepping?! 

Het is vandaag de naamdag van Sint Franciscus – 4 oktober – 

dus extra aandacht voor Gods schepping, inclusief de dieren 

daarop, is niet verkeerd. 

Sta je met je rug naar God en mensen toe, of durf je je naar 

God toe te keren? Ja, dán kan Hij ook Zijn gelaat over je 

laten schijnen, zoals we bij de zegen horen. Dan zijn wij ook 

tot een zegen voor de mensen om ons heen. 

 

In de synagoges, ook in Israël wordt dit Bijbelgedeelte in 

deze dagen gelezen. Zoals al gezegd is het de komende sabbat 

het feest van de Vreugde over de Wet – Simchat Torah – altijd 

weer bijzonder: díe Vreugde, blij zijn met Gods Woord! 

Op díe dag wordt het laatste hoofdstuk van Deuteronomium (34) 

gelezen en dan wordt een nieuwe, een andere rol weer geopend 

bij Genesis 1 – de Schepping. Vandaar dus Deuteronomium 30 in 

deze week. 

In het voorbereidings-materiaal voor deze Israëlzondag wordt 

de tekst ook voorgelegd aan een rabbijn én aan een Palestijnse 

predikant, beiden in Israël.  

Eén van hen zegt: Mozes zou óns nu vragen: ‘Kiezen jullie 

werkelijk voor het leven? Zie je in de ander het beeld van 

God?’. 



‘We zijn moe van het kiezen voor de dood; we zijn moe van de 

angst, de haat en de vijandschap’.  

Samengevat: we moeten kiezen vóór het leven, voor de vrede! 

‘Bid voor de vrede van Jeruzalem’, om het met Psalm 122 te 

zeggen. 

 

Deze zondag – ‘vandaag’ zegt Mozes -‘HaYom’, op deze dag - 

deze dag houdt ons de vraag voor of we bewust als gelovige 

mensen onze keuzes willen maken. 

Kies voor het leven – want het kan ook zo fout lopen. Dan is 

het verblijf in het beloofde land van korte duur (vers 18). 

In die zin is Deuteronomium zelfreflectie in de Tijd van de 

Ballingschap: hoe heeft het zover kunnen komen? 

 

Maar iedere dag mogen wij de woorden van Mozes en via hem de 

woorden van God horen: je kunt het! Maak de goede keuze, in 

het klein en in het groot – dán ben Ik erbij én ...   je zult 

gezegend zijn! (vers 16) 

                                               Amen 

 

 


