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Uitleg en verkondiging vanuit Numeri 27:12-23 en Johannes 10:22-30 

(ds. Simon Dingemanse, 8 mei 2022, Oude Jeroenskerk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Zou het niet goed zijn om, als je ’s morgen opstaat, de dag te beginnen met danken…dat je 

begint met danken, omdat wij alles altijd zo gauw vanzelfsprekend vinden…tenminste, daar 

betrap ik mezelf vaak op en misschien hebben u en jij dat ook… 

 

Ik vind het voor mezelf wel belangrijk om mezelf ’s morgens aan het begin van de dag erbij te 

bepalen dat mijn leven niet vanzelfsprekend is en dat ik een zeer bevoorrecht mens ben…en 

dan bedoel ik niet alleen dat ik in een mooie pastorie woon met verwarming en stromend 

water…en dat ik de koelkast kan opentrekken en een gezond ontbijt kan klaarmaken…wat 

heel veel andere mensen in de wereld niet kunnen… 

 

Nee, het is ook goed om te beseffen dat je kunt ademhalen…en dat je kunt opstaan, bewegen, 

lopen, denken…en dat je zintuigen het doen…dat je kan zien, voelen, proeven, 

ruiken…en…horen…kortom: dat je leeft…en dat dat een geschenk is…veel mensen doen 

tegenwoordig net alsof het leven maakbaar is, maar dat is natuurlijk nonsens…we weten ook 

allemaal hoe kwetsbaar we zijn…nee, het leven is een geschenk…en als je met geloof leeft, 

dan is het een geschenk van God… 

 

En zo is ook mijn gehoor dus ook een geschenk…en daar wil ik het vanmorgen vooral met u 

en jou over hebben…over onze oren en ons hart…over het werkwoord ‘luisteren’…kijk, 

vandaag de dag  hebben wij in veel gevallen onze ógen het belangrijkste gemaakt…sinds het 

televisietijdperk is het beeldscherm steeds belangrijker geworden…en nu zie je veel 

verslaving aan het beeldscherm om je heen…mensen die in allerlei situaties naar hun 

mobieltje staren…en de term Facebook zegt het al…het gaat om je ‘face’, je gezicht…en op 

Facebook moet dat gezicht ook altijd vrolijk zijn… 

 

Wij raken blijkbaar steeds meer visueel ingesteld…ook als het om geloof gaat: ‘eerst zien dan 

geloven’ is een motto dat tegenwoordig door veel mensen wordt aangehangen…vroeger 

waren er natuurlijk ook al wel mensen die dat motto aanhingen, denk maar aan Thomas de 

Twijfelaar…als hij van zijn medeleerlingen hoort dat Jezus als de Opgestane aan hen 

verschenen is, dan zegt ook hij: ‘eerst zien, dan geloven’…en wij, moderne mensen, kunnen 

dat maar al te goed invoelen… 

 

Maar, zegt Jezus dan tegen Thomas als Hij ook aan hem verschijnt: ‘omdat je Mij gezien 

hebt, ben je tot geloof gekomen; (maar) zalig die níet zien…en tóch geloven!’ (Joh. 20:29)…  

 

Kijk, natuurlijk is zien belangrijk…niemand van ons zou zijn ogen graag missen, 

integendeel…maar toch: in de bijbel en in het geloof is het hóren nog belangrijker…daar 

begint het mee… 

 

Het mens zijn begint ook met horen, niet waar…een baby’tje in de buik van zijn moeder ziet 

nog niks, maar hoort al wel het kloppende hart van zijn moeder…en als het net geboren is, 

ziet het ook nog bijna niks, maar hoort het wel de stem van zijn ouders…de stem die hopelijk 

zegt: ‘wat ben ik blij dat je er bent…ik houd van je’… 
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En het scheppingsverhaal begint met een roep die gehoord moet worden… met de roep van 

God: ‘Er zij licht!’…en er was licht…en dankzij dat licht kun je wat zien…maar dat licht, dat 

zien, kwam er pas dankzij de roep…dankzij het horen… 

En Abram werd geroepen…hij hoorde een Stem en ging op weg…hij hoorde een woord van 

belofte, maar zag nog niks…het beloofde land lag immers nog ver achter de horizon…  

 

En we zien het ook terug in het leiderschap van Mozes…we hoorden net het verhaal dat hij 

van de Enige, de God van Israël, vanaf een berg het beloofde land mag zien…maar hij mag 

het niet binnengaan, omdat hij op een cruciaal moment niet naar God ‘luisterde’…en omdat 

Mozes het van levensbelang vindt dat het volk niet zonder leider, zonder herder, op weg kan 

zijn, vraagt hij God om een nieuwe leider in zijn plaats aan te stellen… 

 

Jozua…en het gaat erom dat heel Israël voortaan Jozua zal…hóren…’op Jozua’s mónd zullen 

ze uittrekken en op zijn mónd zullen ze aankomen’ (Numeri 27:21), staat er letterlijk…dus als 

er niet geluisterd wordt, zal ook het volk Israël het beloofde land niet binnenkomen, net als 

Mozes… 

 

En dat alles geeft natuurlijk extra lading aan de woorden die Jezus uitspreekt als  Hij het heeft 

over zijn eigen herderschap, zijn eigen leiderschap: …’mijn schapen geven gehoor aan mijn 

stem; ik ken hen en zij volgen mij’… 

 

’Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij’…bij geloven gaat het dus 

om luisteren… 

 

Luisteren…misschien moeten we opnieuw ontdekken dat dat het belangrijkste is in het 

leven…misschien moeten we dat opnieuw ontdekken met al die mensen die graag aan het 

woord willen komen in al die praatprogramma’s…waarin soms een hoop gezwetst wordt…en 

dan ook gekwetst…vooral door macho-mannetjes met weinig inlevingsvermogen… 

 

Luisteren…echt luisteren…het lijkt zeldzamer te worden…in de Tweede kamer is het ook 

vaak ver te zoeken…daar gaat het vaak ook niet om luisteren, maar om scoren…en terwijl er 

een kamerlid spreekt, zit iedereen op zijn smartphone te staren…en besprekingen tussen 

Oekraïne en Rusland lukken niet, omdat echt luisteren niet lukt…en als er onwil is om echt te 

luisteren, dan gaan de wapens spreken…’als niemand luistert naar niemand, vallen er doden 

in plaats van woorden’… 

 

Wanneer Jezus een gelijkenis vertelt, dan eindigt Hij wel eens met de woorden: ‘Wie oren 

heeft om te horen, moet ook luisteren’…maar kunnen wij dat nog?...het is ook de eerste regel 

die je leert in het pastoraat: luisteren gaat voor alles…ik fiets wel eens terug van een bezoek 

en dan denk ik ‘Dingemanse, hou je mond eens wat meer…en luister wat beter’… 

 

Maar luisteren is natuurlijk geen neutraal woord…luisteren is kiezen…want naar wélke stem 

luister je?...Veel Russen luisteren naar Poetin…dat kan moeilijk anders, omdat alle andere 

stemmen monddood zijn gemaakt… 

  

En wij horen dagelijks ook allerlei stemmen: lokkende stemmen – koop dit en koop 

dat!...politieke stemmen - kies mij, volg mijn partij!...religieuze stemmen – laat dit je god zijn 

of dat!...en ga zo maar door… 
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Die stemmen waren er in Jezus’ tijd ook…en je moest sowieso gehoorzamen aan de stem van 

de Romeinse keizer…en de geestelijke leiders wilden ook graag dat de mensen naar hun stem 

zouden luisteren…maar daartussen klinkt dan ook die ene stem: de stem van Jezus…”Niet als 

een storm, als een vloed / niet als een bijl aan de wortel / komen de woorden van God / niet 

als een schot in het hart”… 

 

En luisteren, echt luisteren naar zijn stem betekende toen dat je Hem ging volgen…je ging 

met Hem mee op zijn weg…zoals een schaap zijn herder volgt…weet u, als iemand je nou 

vraagt ‘wat betekent het christelijk geloof nou eigenlijk?’…dan is daar een heel simpel kort 

antwoord op mogelijk: christelijk geloven betekent luisteren naar de stem van Jezus en Hem 

volgen… 

 

Maar ja, om dat te dóen is vervolgens niet zo simpel, tóen niet en nú niet…want hoe volg je 

Jezus vandaag de dag in deze ingewikkelde wereld?...Hoe luisteren we in Noordwijk, in 

Nederland, in Europa naar zijn stem?...Nu, laten we voor een antwoord op die vraag ons oor 

te luisteren leggen bij thora en evangelie… 

 

En laten we dan beginnen met een les van Mozes – Jezus was als Herder immers als een 

nieuwe Mozes -: als Mozes van de Enige hoort dat hij het beloofde land niet in mag, dan 

begint hij niet te protesteren, zo van: ‘dat is niet eerlijk…nu heb ik het volk geleid tot hiertoe 

en dan zou ik zelf het beloofde land niet in mogen!, enz…’. Nee, Mozes stelt voor om dan een 

leider in zijn plaats aan te stellen… 

 

Kijk, dat is een echte leider…de echte leider is hij of zij die bereid is om terug te treden… 

Mozes staat in de joodse traditie bekend als een nederig en bescheiden mens…dus als u, jij en 

ik naar de stem van God, de stem van Jezus willen luisteren, laten we dan beginnen met 

bescheidenheid…ga op dieet als je een ‘dikke ik’ hebt…opdat je de minste durft te 

zijn…zoals Jezus dat ook was toen Hij als een slaaf de voeten van zijn leerlingen waste…heel 

zelfbewust… zelfbewust de minste… 

 

En laten we voor de tweede les naar het begin van het bijbelboek Genesis gaan waar we de 

eerste mens tegenkomen: Adam…en de eerste herder: Abel…Jezus was immers de nieuwe 

Adam en een vermoorde herder als Abel…en we komen met het oog op Adam en zijn vrouw 

Eva en Abel en zijn broer Kaïn twee vragen tegen die de eerste vragen in de bijbel zijn: 

‘Mens, waar ben je?’ en ‘Mens, waar is je broer, je zuster?’…Waar ben je…waar sta je in dit 

leven?...En waar is je naaste, zie je die ook?…of beter: hóór je die ook als hij of zij om hulp 

roept?.. Op die twee vragen die aan alles vooraf gaan moeten wij als mens een antwoord 

geven…met andere woorden…vanuit die twee principiële vragen moeten wij ‘ver-antwoord-

elijkheid’ dragen… 

 

Dus dat is het tweede als je naar Jezus stem wil luisteren: wij moeten onze 

verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven, onze keuzes en beslissingen en we zijn 

verantwoordelijk voor onze naaste die onze hulp nodig heeft…dus na bescheidenheid komt 

verantwoordelijkheid… 

 

En dan als derde les komen we natuurlijk bij Jezus zelf uit die zijn leerlingen één grote 

wegwijzer meegeeft: liefhebben…heb elkaar lief…heb je naaste lief…heb God lief…laat de 

haat niet toe in je leven…geef de verbittering geen kans…laat je niet gevangen nemen door 

het vijanddenken…zoek het niet in rivaliteit…weersta jaloezie en afgunst… 
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Als je dat tot je drie kernwoorden maakt: bescheidenheid, verantwoordelijkheid en 

liefde…dan heb je een grote kans dat je in deze ingewikkelde wereld naar de stem van Jezus 

luistert…ik weet het, het is geen garantie, want je kunt overal mee aan de haal gaan en alles in 

je eigen belang verdraaien…maar als je dat oprecht doet: bescheiden zijn…je 

verantwoordelijkheid nemen en de liefde het laatste woord geven…ja. dan is de kans groot dat 

je Jezus volgt… 

 

O nee, wacht even: er is nog een vierde les…even belangrijk als de andere drie…dat is dat je 

je dag begint met danken…dat je leeft uit het geschenk en niet van de zogenaamde 

maakbaarheid…en dat je dan allereerst dankt dat je oren hebt gekregen…en een hart…zodat 

je kunt luisteren naar de stem die de stilte niet breekt… 

 

En als je luistert in die stilte, dan fluistert de Geest je misschien wel in wat Jezus tot zijn 

leerlingen zegt: ‘Ik geef je eeuwig leven: jij zult nooit verloren gaan en niemand zal jou uit 

mijn hand roven’…’Ik ben je goede herder’…en ja, dan word je bijna als vanzelf een 

ontspannen mens… 

 

Ja, zijn dit niet de vijf woorden die er allereerst toe doen als je écht wilt geloven…en luistert 

naar zijn stem…de vijf woorden van thora en evangelie: dat je ontspannen 

bent(1)…dankbaar(2)…bescheiden(3)…verantwoordelijk(4)…en liefdevol(5)…Amen. 

 

 

 

 

  


