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Hoofdstuk 54      
 

Lieve kleinkinderen, 

 

De man van omie haar vriendin Gerda is vorige week overleden. Vanwege de 

coronacrisis mochten wij niet naar de begrafenis. Gelukkig konden wij via 

livestream de begrafenis op onze televisie volgen. De kerkdienst ter 

nagedachtenis van Gerda haar man, een Dankdienst voor het leven van Albert 

Flikkema vond plaats in dezelfde kerk waar jullie omie en ik meer dan vijftig 

jaar geleden getrouwd zijn. 

 

Vlak voor zijn sterven zei Albert: ‘Het is allemaal zwart.’ 

Maar even later zei hij: ‘O Gerda, moet je kijken, het wordt allemaal groen, zo 

mooi, zo mooi. Ik kan niet zeggen, hoe mooi het is.’  

Dat waren zijn laatste woorden. Een minuut later was hij overleden. 

 

De dominee in de kerk sprak over een horizon. Albert is voorbij die horizon. Hij 

weet nu hoe het daar is. Hij ziet nu het onbekende. Wij nog niet. 

 

 

Hoofdstuk 54      -   De dood van Mozes    -     Numeri  27 : 12 – 23 

          Deuteronomium  31, 32, 33, 34 
 

Toen de strijd met Og, de koning van Basan gewonnen was en zijn land 

veroverd, kwamen de oudsten van de stammen van Ruben en Gad en de helft 

van Manasse bij Mozes en vroegen hem of zij in dit gebied mochten gaan 

wonen. Zij waren veeboeren, altijd al geweest en het land aan deze kant van de 

Jordaan was uitermate geschikt voor hun grote kuddes kleinvee. Zij wilden hier 

graag blijven wonen. Wanneer zij mee de rivier de Jordaan over moesten, dan 

zouden ze misschien veel dieren moeten afstoten en zich gaan richten op de 

landbouw. Mozes begreep dat ze dit graag wilden, maar zouden er dan straks 

voldoende mannen zijn om het land Kanaän te veroveren? En het was ook niet 

eerlijk. De andere stammen zouden dan een lange en bloedige oorlog moeten 

voeren, terwijl zij dan al veilig hier hun vee konden hoeden en ook nog wel in 

een stuk land dat niet bij het land Kanaän hoorde. 

De mannen van Gad en Ruben zagen wel in dat zij te veel gevraagd hadden. 

Haastig legden zij uit de mannen met alle anderen wel de Jordaan over zouden 

gaan om Jozua te helpen om het land Kanaän te veroveren en dat zij dan later 

naar hun achtergebleven vrouwen en kinderen terug zouden gaan. Met dure eden 

aan de Heer beloofden ze dit. En had Mozes nu maar aan de Heer gevraagd om 

toestemming hiervoor te geven, dan was het hoogstwaarschijnlijk anders 

gegaan. Want dit stuk steppeland hoorde niet bij het land dat de Heer aan 

Abraham, Izaäk en Jacob had beloofd. En daar kwam bij, op deze manier 
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maakte de rivier de Jordaan een scheiding tussen de stammen van het volk 

Israël. Het leek wel of Mozes dit bezwaar niet zag. Hij gaf toestemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vruchtbare land van over de Jordaan. 
 

Het was ook de laatste zaak waarover hij een beslissing moest nemen. Want al 

heel spoedig hierna kreeg Mozes het Godswoord dat hij naar de Abarimbergen 

moest gaan en daar de berg Nebo moest beklimmen. En vanaf die berg zou 

Mozes het land zien dat God aan zijn volk gegeven had. 

‘En wanneer je alles gezien hebt, dan zal je daar sterven, net zoals je broer 

Aäron gestorven is.’ 

Mozes boog zijn hoofd. Hij schrok niet. Hij wist dat dit moment een keer zou 

komen en hij was niet bang om te sterven. Toen God bij Meriba het vonnis over 

Aäron en hem uitgesproken had, ja toen had hij hartstochtelijk gebeden of God 

hen wilde vergeven en dat zij toch dat lang begeerde land binnen mochten gaan. 

Maar nu vroeg hij niets meer. Zoals God de Heer het beslist had, zo moest het 

gebeuren. Hij zou de berg opgaan, alleen en dan zou hij met zijn eigen ogen het 

land zien, waarna hij zijn moede hoofd neer zou leggen en sterven, hoog in de 

lucht dichtbij God. 

Mozes wist niet hoe het daar in dat donkere land van de dood zou zijn. Hij wist 

nog niets van de lichte, blijde hemel en niets van de Christus die eens zou 

komen en zou betalen voor al onze verkeerde dingen die wij steeds weer doen. 

Maar één ding wist hij wel: als God hem riep, dan kon hij rustig sterven. Maar 

hij kon niet zoals Aäron deed, zo maar de berg opgaan. Nee, hij moest eerst nog 

heel veel regelen en afscheid nemen van zijn volk. 

 

Ook nu, in de schaduw van de dood dacht Mozes niet in de eerste plaats aan 

zichzelf, maar aan het volk van God. 
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‘Ach Heer,’ bad hij, ‘zorg er toch voor dat er in mijn plaats een nieuwe leider 

komt die Uw volk naar het Beloofde land Kanaän brengt. Laat Uw volk toch 

niet achter als een kudde schapen zonder herder.’  

 

Ook deze keer verhoorde de Heer Mozes’ gebed. Jozua moest bij hem komen en 

Mozes zei tegen hem: ‘Jozua, wees sterk en dapper. Jij moet het volk naar het 

land brengen dat de Heer aan onze voorouders beloofd heeft. Onder jouw 

leiding zullen de Israëlieten het land in bezit nemen. De Heer zal met je 

meegaan. Hij zal je helpen. Hij blijft steeds bij je. Hij zal je niet in de steek 

laten.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozes zegent Jozua, de nieuwe leider van het volk Israël. 
 

In een grote volksvergadering, bij ‘de Tent om de Heer te ontmoeten’ zodat 

iedereen het kon zien, legde Mozes zijn handen op Jozua’s hoofd en gaf hem de  

leiding over het volk. Alle Israëlieten moesten voortaan naar Jozua luisteren. 

Een profeet zo groot als Mozes, zou Jozua nooit worden. Nooit zou de Heer met 

Jozua spreken zoals Hij met Mozes had gedaan. Maar wat hij nodig had om het 

volk Israël in Kanaän te brengen, dat zou God hem geven. 

En als het nodig was dan zou Eleazer, de hogepriester die de Urim en de 

Tummim droeg, hem bekend maken wat de Heer wilde. 
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En toen ook dit laatste onderwerp geregeld was bleef er nog maar één ding over 

en dat was het afscheid nemen van zijn volk. Zijn volk dat hem zo vaak verdriet 

had aangedaan, dat zo vaak tegen hem in opstand was gekomen, maar dat hij 

toch zo hartstochtelijk lief had en waar hij alles voor over had. 

Hij riep de oudsten en de leiders voor de laatste keer bij elkaar en daar kwam het 

gewone volk ook aan. Allemaal luisterden ze naar zijn bekende, vertrouwde  

stem. Lang sprak Mozes tegen zijn mensen. Ja, zelfs dagen achtereen. Hij moest 

ook nog zoveel tegen hen zeggen voordat hij hen verliet. Dit was ook niet meer 

hetzelfde volk dat hij veertig jaar geleden uit het slavenhuis in Egypte geleid 

had. De oudere mensen waren allemaal in de woestijn gestorven en begraven. 

De mensen die nu om Mozes heen stonden waren hun kinderen en 

kleinkinderen. Het was goed dat ze allemaal nog een keer goed hoorden wat er 

gebeurd was. 

Hij vertelde van de lange en zware reis vanaf de Rietzee naar de Godsberg, van 

het bittere water, van de kwartels en het manna, van het water uit de rots en van 

het gouden kalf.  

Ook vertelde Mozes van de twaalf verspieders en van de zware straf om hun 

ongeloof. Van de grote opstand van Korach, Dathan en Abiram. 

Daarna schilderde Mozes met woorden, hoe mooi dat land was, waar ze nu 

heengingen. Niet voor niets had Mozes in zijn donkere slaaptent, veertig jaar 

lang naar dit mooie land verlangend uitgezien. Het leek wel alsof hij er gewoond 

had, zo mooi kon hij erover vertellen. Het was een goed land, een land 

overvloeiende van melk en honing, van vijgen en olijven, van druiven en 

granaatappels. Maar alleen wanneer ze de Heer trouw dienden, zou het goed met 

hen gaan in het land Kanaän! 

 

De mensen die nu in het land Kanaän woonden dienden de Baäls en 

ontheiligden het land met hun onzedelijke praktijken en offerdiensten. Lang had 

de Heer geduld met hen gehad, maar nu was de maat vol. Alle mensen die daar 

woonden, lagen onder de vloek van God. Net zoals veel eeuwen geleden de 

mensen die in de steden Sodom en Gomorra woonden. Toen had God zelf de 

straf uitgevoerd, maar nu riep Hij zijn volk op om deze volkeren te vernietigen. 

Niet omdat deze mensen de vijanden van het volk Israël waren, niet omdat de 

Israëlieten dit land zo graag wilden hebben, niet om hun hebzucht naar goud en 

zilver, nee, het was de opdracht van God om dit te doen. 

En voerden ze dit bevel van God niet uit, dan  zouden diezelfde Kanaänieten 

later over hen heersen en de baas over hen zijn. Maar dat niet alleen, want als ze 

Gods opdracht niet uitvoerden, dan zou de Heer hen straffen, zelfs zwaarder dan 

Hij de Egyptenaren gedaan had. 

 

Nog één keer werd Mozes, de Godsman profeet en heel duidelijk vertelde hij 

over de Zegen, maar ook over de vloek van de Heer.  
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Gods Zegen wanneer ze de Heer trouw dienden en zich hielden aan Zijn 

geboden. Maar de vloek hadden ze te verwachten wanneer ze de Baäls gingen 

dienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was doodstil toen Mozes zijn machtige woorden uitsprak: 

 

‘En het zal gebeuren, wanneer jullie trouw en gehoorzaam luisteren naar de 

Stem van de Heer jullie God, dan zal Hij jullie boven alle volken op de wereld 

plaatsen. Gezegend zullen jullie zijn in de stad en op het veld. Gezegend zijn dan 

jullie vruchten en ook gezegend zijn jullie dieren. Gezegend zullen worden in 

jullie handel en wandel, ja in alles wat jullie doen en laten. Langs één weg zal 

de vijand het land binnenkomen, maar langs zeven wegen zal hij voor jullie 

vluchten….  

Maar, wanneer jullie niet luisteren naar de Stem van de Heer jullie God, dan zal 

juist het tegenovergestelde gebeuren. Dan zullen de volken om jullie heen de 

baas over jullie worden. Vervloekt zullen jullie zijn in jullie steden en op het 

veld. De vloek van God zal liggen op jullie vruchten en ook op jullie dieren. In 

jullie handel en wandel, ja op alles wat jullie doen zal de vloek des Heren zijn. 

De hemel boven jullie zal koper zijn en de aarde onder jullie voeten van ijzer. 

Langs één weg zullen jullie je vijanden tegemoet gaan, maar langs zeven wegen 

zullen jullie vluchten. Jullie zullen een spotlach worden voor alle koninkrijken 

op deze aarde….’ 

 

En het volk, dat ernstig luisterde naar deze vlammende woorden van Mozes, 

wilde alles wel beloven. Natuurlijk zouden ze de Heer, hun God dienen in het 

Beloofde Land. In de woestijn was het wel eens mis gegaan, maar daar was het 

leven ook zo hard en zo zwaar geweest! Maar in dat groene Kanaän, nee, daar 

zouden ze altijd blijven wandelen in des Heren wegen! Wat jammer dat Mozes 

niet met hen mee dat land in mocht gaan. En het ergste was ook nog dat het hun 
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schuld was. O, konden ze het maar weer goed maken…. Alles zouden ze dat 

daar nu voor over hebben, maar nu was het te laat, voor altijd te laat…. 

 

Toen alles gezegd was kwam de laatste en zware dag. De reis naar de Nebo, de 

berg van de dood. Ze zagen hem gaan, een oude en eenzame man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ze zagen hem gaan, een oude en eenzame man. 
 

Ze zagen ook dat Mozes niet bang was en dat hij vriendelijk naar hen lachte in 

zijn lange, grijze baard. Het werd hen allemaal gewoon te veel. Vrouwen 

begonnen te huilen en sterke kerels die meer dan één keer met de vuisten gebald 

voor Mozes hadden gestaan konden zich niet meer goedhouden.  

En nooit beter dan op deze droevige dag beseften ze wat een groot man deze 

Mozes was geweest en dat er nooit, nooit weer zo’n man op deze wereld 

geboren zou worden. Jozua mocht dan een flinke man zijn en een goed soldaat, 

maar hij kon niet in de schaduw van Mozes staan. En dat hij nu nooit weer terug 

zou komen. Dat zij nooit weer zijn stem zouden horen en dat hij nooit weer voor 

hen zou bidden…. 

 

En ondertussen beleefde Mozes op die hoge berg het mooiste uur van heel zijn 

leven. De Heer liet hem het hele land Israël zien, van het noorden tot het zuiden 

en van het oosten tot het westen. Hij zag de heuvels in het Zuiderland en de 

donkere bossen van de Libanon, de groene dalen tussen de bergen en het vlakke 

laagland bij de zee, de blauwe meren bij de rivier de Jordaan en de witte huizen.  

 

Het was als ‘dronken’  zijn ogen de schoonheid en de kleuren in van dit 

prachtige land.  

Nu vond hij het niet erg meer dat hij nooit in dit land zou komen. Dat hij dit 

mocht zien, was dat geen genade? Hij vond het niet erg meer dat God hem lang 

geleden geroepen om het volk uit Egypte te leiden. 
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 Mozes’ mooiste uur, na een lang en zwaar leven. 
 

Het was niet gemakkelijk geweest om met dit volk op te trekken. Het was een 

volk dat nooit wilde luisteren. Maar nu was zijn werk afgelopen. Nu kon hij alles 

overgeven en had er vrede mee. Vrede, dat hij ging sterven. Een ander zou zijn 

werk overnemen. Nu de reis door de wildernis ten einde was had het volk meer 

een strijder nodig dan een profeet. Het was goed dat Jozua zijn plaats innam. 

 

Mozes had er de tijd voor genomen om alles goed te zien, maar toen hij het 

eindelijk genoeg vond ging hij tegen een rotsblok aanliggen. Hij deed zijn ogen 

dicht alsof hij ging slapen. Voor de eerste keer in veertig jaar hoefde hij zich 

geen zorgen te maken over zijn volk…. 

 

Toen hij gestorven was begroef de Here God hem ergens in de bergen en nooit 

hebben mensen zijn graf gevonden. 

Het volk Israël rouwde en huilde om Mozes, wel dertig dagen lang.  
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Mozes, de man die Gods volk de tien geboden gaf. 


