
MORGENDIENST
zondag 6 augustus 2017, 9e zondag na Pinksteren
Gezamenlijke dienst met PG Veendam
Grote Kerk, Wildervank
voorganger: ds Marien Grashof

Zingen voor de dienst : Lied 216: 1, 2, 3
Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Aanvangslied : Psalm 1: 1, 2
Moment van stilte
Groet
Gebed voor de wereld
Bemoediging1

De aarde is van God, [Psalm 24,1]
DE WERELD EN WIE HAAR BEWONEN.

Zie hoe goed het is, en kostbaar, [Psalm 133,1]
ALS MENSEN WERKELIJK SAMENWONEN.

Goedheid en trouw ontmoeten elkaar, [Psalm 85,11]
GERECHTIGHEID EN VREDE GAAN HAND IN HAND.

Al zouden de leerlingen van de Heer ook zwijgen, [Lukas 19,40]
DAN ZULLEN DE STENEN NOG ROEPEN.

Heer, open mijn lippen; [Psalm 51,17]
MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER!

Glorialied : Psalm 68: 7

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
Ruimte voor de kinderen
Lezing uit het Oude Testament : Numeri 22,1-62 en 24,1-103

Zingen : Lied 845: 1, 3
Lezing uit het Nieuwe Testament : Lukas 11,14-204

Acclamatie
Voor uw Woord in de Schriften,

1 Ontleend aan het dagelijks morgengebed op Iona; Iona Abbey Worship Book, p15.
2 Naardense bijbel (2014) – iets bewerkt.
3 Naardense bijbel (2014) – iets bewerkt.
4 Nieuwe bijbelvertaling (2014) – iets bewerkt.
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voor uw Woord in ons midden,
voor uw Woord in ons hart,
DANKEN WIJ U, O GOD.

Zingen : Zingend Geloven IV,13: 3, 6, 7

Preek
We lazen het vreemde verhaal van Bileam die wordt ingehuurd om Israël te vervloeken, maar 
het volk enkel maar kan zegenen. En we hoorden hoe Jezus een demon uitdrijft. Ook dat 
verhaal kan ons vreemd in de oren klinken.

Maar ik wil het vanmorgen niet hebben over vervloekingen of duiveluitdrijvingen. Laten we in 
plaats daarvan wat nauwkeuriger kijken naar die merkwaardige figuur Bileam – met wie het 
later trouwens slecht zal aflopen5 – en naar die vraag naar Jezus’ legitimatie.

–

Bileam wordt meestal uitgetekend als een aartsboef, een huurling die graag zijn magie 
verkoopt aan de hoogstbiedende. Voor de beroemde middeleeuwse Talmoedgeleerde Rasji 
was het bijvoorbeeld wel duidelijk: Bileam haatte het volk nog meer dan koning Balak dat 
deed.6

Toch kunnen we ook anders tegen Bileam aankijken. Maar pas wel op, want dan komt hij ook 
ineens veel dichter bij onszelf.

Bileam heeft iets van de consultants en spin doctors die zich vandaag voor heel veel geld laten 
inhuren om problemen te bezweren. Hoe zij dat doen is vaak niet zo duidelijk en daarom heeft 
het ook wel iets van magie. Maar hoe handig ze ook zijn – al was het maar in het camoufleren 
van hun missers – ze blijven huurlingen. Ze doen hun werk nooit omdat ze echt hart hebben 
voor de zaak of werkelijk geven om de mensen die daar werken. Ze komen en gaan en hun 
successen zullen ze nadien breed uitmeten, zodat hun tarieven tenminste enige 
rechtvaardiging krijgen. En wees eerlijk: zulke tarieven zouden wij toch stiekem ook zelf wel 
willen rekenen?

Koning Balak ontbiedt Bileam omdat hij weet, zo zegt hij, dat wie jij zegent is gezegend en wie 
jij vervloekt wordt vervloekt! Die woorden keren de zegen die God aan Abraham heeft 
gegeven7 nu tegen Israël. Balak wil de zegen die het volk naar alle volken zou moeten brengen 
ombuigen tot een vloek die het volk zelf zal verdrijven uit het land.8 De ironie, maar tegelijk 
ook de sterke hoop, in het verhaal is dat dit voor Bileam eenvoudigweg onmogelijk is. Hij 
eindigt zijn derde spreuk – die wij zojuist hoorden –  met uitgerekend die woorden, maar dan 

5 Ik maak dankbaar gebruik van de uitleg van Rob Cassuto bij Parasja Balak op de website van Stichting 
PaRDeS.

6 Dat leidt Rasji (1040-1105) af uit een vergelijking tussen de bewoordingen in 22,6 – waar Balak spreekt – en 
22,11 – waar Bileam diens woorden herhaalt, maar in sterkere termen: een krachtiger woord voor 
‘vervloeken’ en in plaats ‘verjagen uit het land’ heeft Bileam het over ‘verdrijven van de aardbodem’. Om zo 
te zeggen: het verschil tussen Fatah en Hamas vandaag de dag.

7 Genesis 12,3.
8 Numeri 22,6.
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ook precies zo als ze geklonken hebben voor Abraham.9

–

Ik zie – tot mijn eigen verbijstering – een parallel in de manier waarop vandaag door velen 
wordt gesproken, maar vooral geoordeeld, over de staat Israël. Ook in Nederland horen we 
weer publiek, zelfs op universitaire bijeenkomsten,10 en zelfs (zij het omfloerst) in kerkelijke 
vergaderingen,11 dat de Joodse staat er niet mag zijn. Wie dacht dat antisemitisme na de 
vernietigingskampen wel overwonnen zou zijn, kan vandaag weer alle oude stereotiepen 
terughoren: dat Joden wereldheerschappij najagen, dat Joden achter ISIS zitten, dat Joden de 
aanslag op de Twin Towers beraamden, dat Joden christenkinderen vermoorden om met 
Pesach op te eten – alles is weer terug.12 Of misschien wel nooit weggeweest.

Het is goed en hoognodig dat Israël niet langer kritiekloos weg kan komen met alles wat de 
staat doet. De huidige politiek is allesbehalve zaligmakend. Maar ook in de bijbel lezen we al 
dat het volk van begin tot einde telkens weer grof in de fout ging. En ook dat de profeten hen 
telkens weer terugriepen tot bekering en vernieuwing. Tot aan de voltooing van de schepping 
zal dat zo blijven. En laten we eerlijk zijn: met onszelf en ons eigen land is het niet wezenlijk 
anders. Maar juist als het moeilijk wordt hebben we elkaar nodig en wordt onze 
verbondenheid getest op haar diepgang.

Ik vond – weggestoken in de late uurtjes van de EO – een indrukwekkende documentaire van 
Marcel Prins: ‘Daarom ben ik hier’. (Nog terug te zien op internet.13) Daarin laat hij zien hoe 
anders, en vooral ook met zelfkritiek, het eigen Joodse verhaal klinkt. Het gaat er zeker niet 
om dat iedereen kritiekloos fan van Israël zou worden, maar gewoon om het verhaal te laten 
horen dat nu overal zonder pardon wordt weggedrukt. (Ik had in dit verband trouwens zelf 
recent een aanvaring met de redactie van de Provinciale Kerkbode.) In dat Joodse verhaal zag 
en hoorde ik namelijk óók heel zeker die zegen van Abraham die tot heil van alle volken moet 
zijn.

–

9 Numeri 24,9.
10 In universitaire kringen is het vooral de BDS-beweging die aan de weg timmert: Boycott, Divestment and 

Sanctions (boycot, desinvestering en sancties). Deze claimt langs geweldloze weg de Israëlische regering te 
willen dwingen om alle in 1948 verdreven of uitgeweken Palestijnen en hun nakomelingen terug te laten 
keren. Dat betekent in feite het opheffen van de Joodse staat en dat zal niet bepaald geweldloos verlopen. 
Door eenzijdig alle schuld bij Israël te leggen en de staat te demoniseren staat de beweging werkelijke 
vredesonderhandelingen in de weg. Een boycot staat tevens op gespannen voet met de fundamentele 
academische vrijheid. Voor de echt weetgierige is veel verdere informatie te vinden in: Cary Nelson, Dreams 
Deferred. A Concise Guide to the Israeli-Palestinian Conflict & the Movement to Boycott Israel (Bloomington, 
Ind.: Indiany University Press, 2016).

11 Ik heb achteraf nogal gemengde gevoelens over de bijdrage die Kerk in Actie leverde aan de voorbereiding 
van de studiereis naar Israël & Palestina voor predikanten in 2014. Daar werd niet het achterste van de tong 
getoond, maar wel duidelijk eenzijdig en soms ook kritiekloos het Palestijnse verhaal overgenomen.

12 En bijna alles is terug te voeren op de zg. Protocollen van Sion, een sterk antisemitische vervalsing van de 
geheime dienst in tsaristisch Rusland, in het Russisch gepubliceerd in 1903, daarna vertaald in vele talen en 
vandaag ook overal verkrijgbaar in het Arabisch. Het Handvest van Hamas bijvoorbeeld citeert er vrijelijk uit.

13 Drie afleveringen van een klein uur: ‘De geboorte van een staat’, ‘Van Judea en Samaria naar West-Bank’ en 
‘Moreel ijkpunt Israël’. Zorg voor een sterke kop koffie of thee bij het kijken.
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Terug naar Bileam. Bileam is namelijk niet alleen maar zo’n ingehuurde wonderdoener. Diep in 
hem zit een andere kant: een kant die niets anders kan dan de waarheid spreken. Bileam heeft 
een antenne voor wat boven ordinair winstbejag uitstijgt, hij is gevoelig voor een stem die hij 
niet anders noemen kan dan God.

Bileam noemt zichzelf de man met het geopende oog. De rabbijnen leggen dat zo uit, dat zijn 
andere oog dus niet geopend was. Ofwel: één oog open, één oog dicht. Bileams inzicht wordt 
daarmee van een nogal bedenkelijke kwaliteit.

Daarom is Bileam een figuur geworden die innerlijk verdeeld is. Hij durft niet voluit die 
innerlijke stem te volgen, want hij blijft hangen aan zijn ego en zijn winstbejag. En toch – 
ondanks dat doet hij toch wat die Stem wil: hij zegent in plaats van te vervloeken.

Die innerlijke verdeeldheid zal ons, als we eerlijk zijn, niet helemaal vreemd zijn. Zoals Paulus 
schrijft: terwijl ik het goede wil doen, is het kwade in mij aanwezig.14 Dat betekent niet dat wij 
van nature niet deugen, maar wel dat wij ons altijd bewust moeten zijn van die beide kanten. 
De vraag is: hoe gaan we daarmee om?

Een eerste reactie is een vluchtweg: we wijzen luidkeels het kwade af en bestrijden het met de 
bedoeling het uit te roeien. Dat zien we bijvoorbeeld weerspiegeld in bijna alle fims en series 
op TV: de goeden moeten hard vechten, maar verslaan uiteindelijk het kwaad. Daarom ook 
klinkt er in de politiek een roep om ‘sterke mannen’. Dat is toch een vluchtweg, want kwaad 
valt gewoon niet uit te roeien. Wat heeft bijvoorbeeld onze oorlog tegen het terrorisme 
totnutoe opgeleverd? In elk geval heeft het heel veel onschuldige slachtoffers geëist: in 
Afganistan, Irak, Syrië, Libië, Filippijnen, Pakistan enzovoorts.

De tweede reactie is veel moeilijker: het accepteren van de spanning. Altijd moeten we 
streven naar de zegen, naar het doen van het goede, maar tegelijk weten we dat het kwaad er 
ook zal zijn. Dat kwaad moeten we weerstaan zonder de illusie dat we het wel de baas 
kunnen. Dat is bijvoorbeeld de weg van het uitdrijven van demonen. Met uitdrijven 
verdwijnen ze niet, maar we ontzeggen ze hun macht.

Alleen vanuit die tweede reactie kunnen we verder komen. Alleen door eerst de realiteit van 
goed èn kwaad te aanvaarden kunnen we gaandeweg leren geloven dat God toch het goede, 
de hoop, het vertrouwen zal laten overwinnen. Dan zal blijken dat de Bileams van deze wereld 
hun kwaad uiteindelijk niet kunnen opleggen. Want het goede zal, voor wie het durven 
geloven, sterker zijn.

Dat is wat Jezus zijn leerlingen voordoet wanneer hij demonen uitdrijft. Daarmee bewijst hij 
niet dat hij bovennatuurlijke krachten zou bezitten. Dat isw de legitimatie die de mensen van 
hebben willen horen. Welke Allerhoogste Baas geeft jou het recht om dit te doen?

Maar gans anders en veel beter dan dat toont Jezus in alle eenvoud zijn onverwoestbare 
geloof in de kracht van Gods goedheid. Bij die doofstomme maakte het uitdrijven van een 
demon van alles los: eerst zijn tong, maar daarna zeker weten de goede woorden van de God 

14 Romeinen 7,21.
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die hem heeft bevrijd van zijn demon. Zeker weten dat die tong die weer spreken kon zijn 
Schepper heeft geprezen en bezongen.

–

Mensen oordelen over Israël alsof het de belichaming is van alle kwaad in de wereld. Bekende 
en hoogopgeleide Nederlanders vertellen dat zonder met de ogen te knipperen op TV. Mensen 
oordelen ook over de islam alsof dat een en al kwaadaardigheid is. Beide oordelen zijn een 
vluchtweg om weg te lopen voor de spanning tussen goed en kwaad die ook hier in volle 
hevigheid aanwezig is.

Aanvaard eerst die spanning! En zoek naar het goede, in Israël èn in de islam. En vooral ook: 
het goede in onszelf en onze naasten. Niet om de wereld door een roze bril te bezien. Ook niet 
om er dan maar een grijs gemiddelde van te maken, maar integendeel om het goede te 
omarmen en te bevorderen.

De islam is veel diverser dan wij denken en ze is veel harder aan het veranderen dan we willen 
weten. Zoek het goede daarin. Er is geen Joods wereldcomplot, maar Israël is niet heilig.

Luister naar de stem van de Nederlandse aardappelboer die pal naast het hek rond Gaza 
woont en door de machtsovername van Hamas zijn Palestijnse vrienden is kwijtgeraakt.15 
Luister naar de Nederlandse leraar die in een nederzetting op de West Bank woont en 
vriendschap sluit met een Palestijns gezin.16

Laten wij met de Psalmdichter zingen:

Bij u, HEER, is de levensbron,
gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.
Schenk toch uw heil dat leven doet
en wees voor wie u kennen goed,
bevestig ons vertrouwen.

Amen.

Zingen : Psalm 36: 2, 3

DIENST VAN HET ANTWOORD

Collecte
Gebeden
Onze Vader17

Slotlied : Lied 978: 1, 4

15 David Bing in de derde aflevering van ‘Daarom ben ik hier’. De titel van de documentaire is een uitspraak van 
hem.

16 Uri Heilbron in de tweede aflevering van ‘Daarom ben ik hier’.
17 Woorden uit de Nieuwe bijbelvertaling (2004).
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Zegen
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