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Preek over Deuteronomium 6: 1 – 9.  
 

Hoogeveen, Vredehorst, 16 okt. 2022. 

Door ds. Arend Linde 

Doop- en belijdenisdienst.  

In de kerk Engels sprekende gasten, onder wie twee studenten (uitwisselingsprogramma van 

de VU).  

 

Lezen: Deuteronomium 6: 1 – 9  

 

Thema: Een verhaal van hoop en bevrijding. 

 

1. Verhaal. 

 

 
 

Er was eens een man die een kleinzoon had. Deze opa had een baan op een kantoor. Hij 

vertelde graag over zijn kleinzoon. Hij vond het fijn om met hem te spelen. Huizen bouwen, 

een stad bouwen met lego, dat deed de jongen het allerliefste. Zo vertelde de man aan zijn 

collega’s.  

Op een keer hadden ze een mooie stad gebouwd. En buiten de stad moest een vliegveld 

komen, zo besliste de jongen. Hij had ook vliegtuigen gebouwd en die vlogen af en aan. En 

toen liet de jongen een vliegtuig neerstorten op één van de mooiste huizen in de stad. Dat was 

spannend. Hij had het op de tv immers zelf gezien. En zijn stad was wel een echte stad. 

Daarom moest het net zo gebeuren als op de tv.  

Hoe moeten wij, zo vroeg de opa aan zijn collega’s op het kantoor, hoe kunnen wij aan onze 

kinderen en kleinkinderen die vreselijke beelden uitleggen, die ze hebben gezien? 

De één zei: ‘Die beelden moeten ze helemaal niet zien. Laat ze zo lang mogelijk onschuldig 

blijven.’ 

De volgende zei: ‘Je kunt de wereld niet van hen weghouden.’  

Weer iemand zei: ‘Ze krijgen een vreemde en slechte wereld te zien. We moeten ze hard 

maken, zodat ze daar tegen bestand zijn.’ 

De laatste zei: ‘We moeten hen niet hard maken, dan wordt het alleen maar erger. We moeten 

hun laten zien dat er ook een betere wereld is. We moeten verhalen vertellen over moed en 

waardigheid, over vrede en over goede mensen. Tegenover alle vernietigende krachten 

moeten we vertellen over God die vertrouwen geeft en geloof in de toekomst.’ 

(Naar: René Hornikx, Een huis vol verhalen, pag. 251, nr. 29). 

 

2. Crises. 

 

 

We live in times of crisis.  
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We leven vandaag in een wereld vol crises. Energiecrisis, woningcrisis, stikstofcrisis, 

klimaatcrisis en ook heel urgent: oorlog in Oekraïne. Oorlog en dood en verderf binnen de 

grenzen van Europa. Deskundigen zeggen: het is een aanval op onze levenswijze, op onze 

vrijheid. Een aanval op de vrije democratische samenleving. Hoe is het mogelijk dat dat kan 

gebeuren? Velen hebben lang gedacht dat onze vrijheid en onze democratie en rechtsstaat 

vanzelfsprekend zijn. Velen hebben lang gedacht dat onze vrijheidsidealen wel de hele wereld 

zouden inspireren en omvormen ten goede. En nu staat alles onder druk, van binnenuit en van 

buitenaf. De mensen in Oekraïne vechten voor onze normen en waarden, voor onze vrijheid, 

wordt gezegd.  

Ik ga geen politiek verhaal houden hier. Maar mijn vraag is deze: wat zijn de bronnen van 

onze vrijheid, van onze rechtstaat, van onze democratie. De vraag is deze: wat is onze 

innerlijke overtuiging, wat is ons geloof, wat is onze hoop? En hoe voeden we deze waarden? 

Want oppervlakkig denken dat het allemaal wel meevalt…, oppervlakkig denken dat ons niets 

kan gebeuren, dat kan niet meer, denk ik. Hoe verhouden wij ons tot een wereld die in grote 

nood en grote crisis verkeert? 

 
3. Waarom geloven mensen? 

 

In de kerk halen we onze  inspiratie uit 

de bijbel en uit de navolging van 

Christus. 

In the Church we get our inspiration  

from the Bible and from following 

Christ.  

 

In de doop verbinden we ons leven met de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Aan Hem ontlenen we ons geloof, onze hoop en onze toekomst. 

En dan bedoel ik met toekomst niet direct het leven na de dood. Maar zeker ook het leven in 

de wereld, het leven van de mensen en de volken.  

Ik heb altijd veel catechisanten gehad en ik vroeg vaak: waarom denken jullie dat mensen 

geloven. En altijd zeiden ze dan wel: dan kom je in de hemel als je dood gaat. En dan dachten 

ze daarbij: daar zijn wij nog lang niet aan toe. Dus dat geloven is voor ons nog niet zo 

relevant. Dat kunnen we altijd nog zien als het zover is. 

Betekent het geloven dan niets voor dit leven, voor deze wereld, voor het hier en nu? Nog 

anders gevraagd: lopen de kerken leeg omdat er geen inspiratie in zit voor het leven in deze 

wereld? 

 

4. Deuteronomium 6. 

 

Mezoeza 

 

Jullie weten misschien dat de Joden aan de deurpost een mezoeza hebben bevestigd. Daar zit 

een tekstrolletje in waarop Deut. 6: 4-9 staat. De centrale geloofsbelijdenis van Israël. Hoor, 

Israël: de Heer is onze God; de Heer is één! Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met geheel 

uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart 

zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, 

wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot 
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een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult 

ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. 

Op de achterkant schrijft men: Shaddai. Dat is een van de bijbelse namen van God. Op veel 

deurposten zit de mezoeza, ook in de openbare ruimte. Ook in hotels in Israël zag ik ze. En bij 

het binnengaan raken de Joden even de mezoeza aan. Even een herinnering, even stilstaan bij 

waar het om gaat in het leven. Even gedenken dat in dit huis de woorden en het verhaal van 

God het leven bepalen en richting geven.  

Een herinnering. Want, zeggen de Joden:  

 

The founder of Hasidism, Israel Baal 

Shem Tov, observed: “Forgetfulness 

leads to exile; remembering is the 

key to redemption 

vergeten is ballingschap 

 herinneren is verlossing 

 

Ze moeten zich altijd het verhaal van de bevrijding herinneren. Ze moeten het hun kinderen 

inprenten. Hun kinderen de diepe betekenis ervan bijbrengen. En dat door erover te spreken, 

altijd, dag en nacht. Want het verhaal mag niet vergeten worden. Want vergeten betekent 

ballingschap. Als je het vergeet raak je alles kwijt. Dan raak je het Beloofde Land kwijt, de 

shalom, de vrijheid, de toekomst. En zo heeft Israël het ook ervaren. Nooit mag Israël 

vergeten dat de vrijheid niet vanzelfsprekend is. 

 

6. Inspiratie voor vandaag. 

Ik zou er graag dieper op ingaan, maar dit is een korte preek. Dus alleen de kern. Inspiratie 

voor de kerk, voor wie gedoopt zijn en geloven, voor de gemeente van Christus. Want Jezus 

haakt aan bij dit verhaal. Via Jezus en via Paulus is het tot de heidense volken gekomen, tot 

ons. En dit verhaal van vrijheid en bevrijding is van diepe en fundamentele betekenis geweest 

voor de westerse cultuur. 

Het ligt, zegt Herman van Praag, in zijn boek Mozes’ nalatenschap, aan de basis van onze 

mensenrechten en van onze ideeën over democratie en rechtsstaat. 

 

 

The words of Moses and the story of the Exodus are a 

fundament of our democracy and of our rule of law.  

 

Read: Eric Nelson, The Hebrew Republic. 

Jewish sources and the transformation of european political 

thought.  

 

Een ook voor ons, voor onze cultuur en samenleving betekent vergeten is ballingschap. Het is 

mijn diepe overtuiging dat we het verhaal van de Tora en van het evangelie levend moeten 

houden en door moeten geven. Dat we de bronnen niet moeten veronachtzamen. Want 

vergeten is ballingschap. Zowel geestelijk als fysiek. Het is urgent, naar mijn gevoel. Als we 

de woorden van God vergeten wacht ons een geestelijke leegte.  

Ik ga er nu niet op in, maar ik denk hierbij ook aan Nietzsche. Die sprak in de 19e eeuw over 

de dood van God. En dat was geen vreugdevolle boodschap. Want na de dood van God 

wachtte ons een grote leegte.  

Voor doopouders, voor de gemeente, voor de kerk en de volgelingen van Jezus: 
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Welk verhaal geven wij de 

kinderen, en onszelf mee? 

In face of all the destructive forces today,  we 

have to tell the story of hope and liberation, the 

story of Moses and Jesus. 

 

Die vader in het verhaal zei het mooi: ‘Tegenover alle vernietigende krachten moeten we 

vertellen over God die vertrouwen geeft en geloof in de toekomst.’ 

Het verhaal van Mozes, het verhaal van Jezus, het verhaal van Paulus, het verhaal van het 

evangelie. Het is tot ons gekomen en we zijn erdoor gezegend. 

Het is het verhaal voor ons en vooral voor onze kinderen. Het gaat over deze wereld, over 

onze cultuur, over hun toekomst. Over onze en hun hoop en inspiratie. Dit verhaal is dragende 

grond, voor tijd en eeuwigheid. 

Amen.  

 

 

 

 


