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De zegen als het gezicht van God (I) 

De naam van de zegen / de zegen van de Naam 

 

Aan het eind van elke zondagse eredienst krijgen we de zegen van de HEER mee. Maar 

wat houdt die zegen in? En hoe zeker kun je zijn van datgene wat in de zegen 

uitgesproken wordt? In een serie van drie artikelen willen we bezien hoe een theologie 

van de zegen ons kan helpen om God te ervaren in het midden van het alledaagse leven. 

Dit artikel biedt in de eerste plaats een inleiding in de theologie van de zegen en 

vervolgens een bijbelstheologische verkenning. In het volgende artikel zullen enkele 

systematischtheologische grondlijnen geschetst worden. Het laatste artikel is gewijd aan 

enkele praktischtheologische vragen.
i
 

 

Vragen om de zegen 
Vaak speelt God slechts een rol in de randen van ons leven: op breukmomenten van geboorte 

en huwelijk, van ziekte en dood. Maar God wil een rol spelen in ons hele leven. Hij roept bij 

ons een verlangen op naar een zichtbaar en tastbaar blijk van zijn aanwezigheid in dit platte 

bestaan. God herkennen en ervaren in het midden van het alledaagse leven is moeilijk, maar 

het loont de moeite daarnaar te zoeken. In die zoektocht zouden we een stap verder kunnen 

komen door ons te verdiepen in de thematiek van de zegen. 

De zegen kunnen we op meerdere plaatsen en momenten tegenkomen. Aan het eind van de 

eredienst wordt ons de zegen meegegeven met de woorden van Num. 6:24-26 of 2 Kor. 12:13. 

Ook kom je het tegen in een eenvoudig kindergebed: “HEER zegen deze spijze. Amen.” 

Daarnaast is het mogelijk dat je in bepaalde kringen te maken krijgt met het zegenen van 

individuele mensen, soms met opheffing of oplegging van handen. Hier kunnen allerlei 

vragen opkomen: Wat gebeurt er bij het zegenen? Waarin verschilt zegenen van bidden? 

Wanneer kun je spreken van ‘het ervaren van zegen’? 

 

Theologie van de zegen 
Dat de zegen een belangrijk theologisch thema is, zal menigeen verbazen. In de protestantse 

theologie van de laatste decennia is ook weinig aandacht voor de zegen te bespeuren. De 

belangrijkste verklaring voor deze marginalisering is waarschijnlijk de spanning die 

hieromtrent optreedt rond de menselijke vrijheid en Gods soevereiniteit. Zet een zegenend 

mens God niet naar zijn hand? Legt hij of zij God niet bepaalde dingen in de mond? God lijkt 

aan de macht van de zegenende mens te worden onderworpen. Maar dat geldt ook voor de 

gezegende. Deze macht kan door de gezegende overigens als bevrijdend maar ook als 

bedreigend ervaren worden.
ii
 

De theologische interesse voor de zegen is met name in de Duitse en Nederlandse theologie te 

bespeuren. Ook in de kerken begint de zegen weer in beeld te komen. Binnen de orthodox-

gereformeerde kerken hangt dat samen met de evangelisch-charismatische wind die daardoor 

waait. Achter wat heet ‘het verlangen naar meer van de Geest’ vermoed ik niet alleen een 

verlangen naar heiliging of naar (nieuwe) rituelen, maar vooral een verlangen naar de ervaring 

van Gods aanwezigheid. Het geloof is voor velen iets abstracts geworden en God is zo ver 

weg. De zegen als rituele handeling zou kunnen bewerken dat mensen de aanwezigheid van 

God (meer) ervaren.
iii
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‘Zegen’ en ‘zegenen’ 
Voor we verder gaan is het goed om te bezien wat we bedoelen met ‘zegen’ en ‘zegenen’. 

‘Zegenen’ is een rituele handeling en ‘de zegen’ is een spreuk of het (rooms-katholieke) 

kruissymbool. “Zegen is het beleven van de goede aanwezigheid van God en leven in de 

aanwezigheid van de goede God. Mensen spreken van ‘zegen’ wanneer ze de aanwezigheid 

van de goede God verwachten, bemiddeld in de handeling van de zegen of in de 

voltrekkingen en dingen van het leven. (…) We kunnen over Gods zelfopenbaring in de zegen 

niet anders spreken dan vertellend en verwijzend naar ervaringen die zich verbinden aan 

beleefde handelingen en toestanden, voltrekkingen en processen.”
iv

 Kortom, met ‘zegen’ 

doelen we op de werkzame tegenwoordigheid van God, het goede dat van God komt of het 

goede in algemene, niet-religieuze zin.
v
 

 

Het ontstaan van de zegen 
Deze niet-religieuze betekenis komen we ook tegen wanneer we een bijbelstheologische 

schets tekenen op grond van het Oude Testament in zijn religieuze context.
vi

 We beginnen 

met een gedeelte over het ontstaan van de zegen. 

Op een kerstkaart staat wel eens ‘gezegende kerstdagen’. Die uitdrukking heeft niet per 

definitie een religieuze betekenis. Hetzelfde geldt voor de uitdrukking: ‘Ik ben een gezegend 

mens.’ Zulke uitdrukkingen kunnen meer diepte krijgen door aan te geven wie die zegen 

geeft: ‘Ik wens je de zegen van God toe tijdens de kerstdagen.’ En: ‘Ik ervaar de zegen van 

God.’ Op een soortgelijke manier is de zegen vermoedelijk ontstaan. 

De oorspronkelijke betekenis van het Hebreeuwse woord voor zegen(en) (brk/brkh) ligt in de 

praktijk van het begroeten: men wenst een ander iets toe. Deze zegen had dus een sociale 

functie en werd beschouwd als zelfwerkzaam. In het geloof van Israël kreeg de zegen een 

diepere betekenis: niet de mens zegent een ander mens, maar de HEER zegent hem of haar. Zo 

kreeg de zegen een religieuze betekenis, gekleurd door het geloof in de God van Israël.
vii

 

 

De zegen in de geschiedenis van de aartsvaders 
Meteen al aan het begin van de aartsvadergeschiedenis in Gen. 12:1-3 komen we het woord 

brk (zegenen) tegen. God zegent Abram en zegt dat hij een bron van zegen moet zijn voor de 

wereld. Hier maakt God een nieuwe start ten opzichte van Gen. 1. De parallel tussen deze 

bijbelpassages wordt zichtbaar in het vijfvoudige brk in Gen. 12:1-3 en het vijfvoudige ’oor 

(licht) in Gen. 1:3-5. God wil opnieuw, net als in Gen. 1, alle mensen zegenen, maar gaat dat 

nu op een bijzondere manier doen, nl. via Abram en diens nageslacht.
viii

 

Wanneer God de naam van Abram verandert in ‘Abraham’, volgt daar meteen de belofte van 

een groot nageslacht op (Gen. 17:5-8). Wanneer God de naam van Saraï in ‘Sara’ verandert, 

zegt Hij: “Ik zal haar zegenen…” (Gen. 17:16). Hier is sprake van een verbondsvernieuwing, 

waarbij de beloften concreter worden. In de nieuwe situatie zal de HEER de God van Abraham 

en Saraï blijven. Hij zal garant staan voor zijn beloften. 

Ook wanneer de naam van Jakob veranderd wordt in ‘Israël’ komen we het woord brk tegen 

(Gen. 32:24-30). Jakob heeft met God geworsteld en vraagt de hem onbekende man dat deze 

hem zegent. Jakob wist toen dat het de HEER zelf was en noemt die plaats Pniël (vrij vertaald: 

‘Ik heb God gezien’), waarin het woord paniem (gezicht) voorkomt, dat we ook tegenkomen 

in de priesterzegen (zie hieronder). Wie door de HEER gezegend wordt, krijgt als het ware het 

gezicht van de HEER te zien.
ix

 God schept de mens met zijn woord (Gen. 1) en herschept de 

mens met zijn woord in het geven van een nieuwe naam (Gen. 17). 
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Het licht van Gods gezicht 
De priesterzegen (Num. 6:22-27) wordt vaak aan het eind van onze erediensten uitgesproken. 

Hoe is de priesterzegen ontstaan en wat is de betekenis en de functie van deze zegen? De 

vertaling van deze tekst luidt als volgt (NBV): 

[24a] Moge de HEER u zegenen 

 [24b] en u beschermen, 

[25a] moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen 

 [25b] en u genadig zijn, 

[26a] moge de HEER u zijn gelaat toewenden 

 [26b] en u vrede geven. 

Deze verzen vormen een prachtig literair kunstwerk. In de eerste helft van elk van de drie 

verzen wordt telkens de Godsnaam ‘HEER’ (‘JHWH’) gebruikt en hebben de 

werkwoordsvormen en bijbehorende objecten een algemene betekenis. In de tweede helft 

wordt tot uitdrukking gebracht wat dit concreet uitwerkt in het leven. De zegen spreidt zich 

uit over het persoonlijke (24), cultische/geestelijke (25) en sociaal-maatschappelijke 

levensterrein (26), kortom over het geheel van het menselijk leven.
x
 

Deze zegen, die een centrale plaats in de priesterlijke eredienst zou krijgen, heeft geen 

‘stellig’ of ‘ponerend’ karakter. Dat blijkt allereerst uit de indirectheid waarmee deze tot het 

volk komt: van God via Mozes via Aäron en zijn zonen tot Israël. Daarnaast blijk het uit de 

aanvoegende wijs. De keuze voor deze vertaling in de NBV is om grammaticale redenen de 

meest juiste vertaling. Het lastige van de aanvoegende wijs is echter dat deze de indruk kan 

wekken dat de zegen geen zekerheid is. Het lijkt op een weifelend ‘op hoop van zegen’, zo 

van: ‘Laten we er het beste maar van hopen.’ Hier blijkt dat onze westerse taal niet toerijkend 

is om de betekenis van de zegen in woorden te vatten.
xi

 In het artikel van volgende week 

komen we hierop terug. 

 

Een teken om uw hals 
In archeologisch onderzoek zijn twee amuletten gevonden met een tekst die nagenoeg 

overeenkomt met de tekst van de priesterzegen.
xii

 Het is dus goed mogelijk dat mensen deze 

zegen op een amulet bij zich droegen. Van oorsprong had de zegenformule een meer sociale 

en nog geen Joodsreligieuze betekenis. Door Gods openbaring aan Israël werd men gewaar 

dat mensen elkaar niet kunnen zegenen. Allereerst is het zegenen hier voorbehouden aan de 

priesters en uiteindelijk is het ontvangen van zegen afhankelijk van God. Slechts in zijn Naam 

kunnen en mogen de priesters zegenen. 

Op een bijzondere wijze zijn dus zowel de HEER als de mens subject van de zegen. Het is 

namelijk opvallend dat de zegen in het enkelvoud geformuleerd is (het is de HEER alleen die 

zegent), terwijl in de toelichtende woorden (22-23 en 27) een meervoud wordt gebruikt 

(Aäron en zijn zonen zegenen). Op de gevonden amuletten wordt ook een enkelvoud gebruikt, 

wat begrijpelijk is aangezien de amulet om de hals van één persoon hing. We krijgen hier dus 

in de tekst van Num. 6:22-27 zicht op een mogelijk daaraan voorafgaande discussie over de 

vraag naar de rol van God en mens in de handeling van het zegenen.
xiii

 

 

De Onzienlijke laat zijn gezicht zien 
Wij herkennen elkaar voor een belangrijk deel aan elkaars gezicht: ogen, rimpels, 

gelaatsuitdrukkingen. In de zegen laat de HEER zijn gezicht zien. Tegelijkertijd blijkt God in 

het Oude Testament de Onzienlijke, die van zichzelf heeft gezegd dat niemand die Hem ziet 

in leven kan blijven (Ex. 33:20). De omringende volken maakten afgodsbeelden en konden zo 

hun god zien. De HEER wilde daar niets van weten (Ex. 20:4v.), maar laat zich zien in de 

mens wanneer deze het beeld Gods vertoont (vgl. Gen. 1:26v.) en in de zegen. Vanwege deze 
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dialectiek van openbaren en verbergen blijven wij tasten naar het mysterie van het leven van 

onze HEER. 
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