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Ochtenddienst 
Eerste zondag advent 

 

Broeders en zusters,  

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen : Gezang 171 : 1 en 3 

4. Lezing van de wet 

5. Zingen : Gezang 11 : 1 en 3 

6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

7. Schriftlezing : Deuteronomium 18 : 9 – 22 

8. Zingen : Psalm 99 : 5 en 6 

9. Tekst : Deuteronomium 18 : 15 

10. Prediking 

11. Zingen : Psalm 125 : 1 en 2 

12. Dankzegging en voorbede 

13. Dienst van de offergaven 

14. Slotzang : Psalm 25 : 2 en 4 

15. Zegen 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Voor veel kinderen zijn het spannende weken. Sinterklaas is in het land en over een paar 

weken is het pakjesavond. Je kunt bijna niet wachten voordat het zover is. Maar er is 

nog een veel belangrijker feest in de maand december. Kerstfeest. Dan vieren we de 

komst van de Zoon van God in onze wereld. Hij werd mens zoals wij. En vandaag is de 

eerste zondag van advent.  [Eerste zondag advent] Zo was het voor het volk Israël in de 

tijd van onze tekst ook een spannende tijd. Want bijna was het zover. Veertig jaar gele-

den waren ze uit Egypte weg gegaan. De HERE had ze op een onvoorstelbare manier 

verlost van de farao en zijn legers. Ze hadden zelf niets hoeven te doen aan deze bevrij-

ding. Het was allemaal het werk van de HERE geweest. Zo waren ze op weg gegaan 
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naar het beloofde land. Een flinke reis voor een volk van een dergelijke omvang, maar 

ze hadden toch binnen het jaar hun doel kunnen bereiken.  Maar door hun eigen schuld 

was het een veel langere reis geworden. Maar nu, na veertig jaar door de woestijn ge-

trokken zijn, was het bijna zover. Ze stonden aan de grens van het beloofde land en over 

een korte tijd zullen ze de Jordaan oversteken en het land in bezit gaan nemen. Eindelijk 

verlost van die dorre woestijn. Eindelijk weer in een huis mogen wonen. In een dorp of 

stad. Eindelijk een stuk land mogen bezitten. Eindelijk een echt thuis hebben. Wat zien 

ze daar naar uit. Het is voor ons niet voor te stellen hoe ze daar naar moeten hebben 

verlangd. Wat moet dat een opwinding bij de mensen hebben gegeven. [Verwachting & 

zorg] 

Toch hangt er ook een zekere schaduw over de blijde opwinding. Want het volk weet 

ook dat Mozes niet met ze mee zal gaan als ze over de Jordaan trekken om het land in 

bezit te nemen. Die gedachten zal de mensen onrustig hebben gemaakt. Want hoe zal 

dat gaan? Daar gaat het over in onze tekst van vanmorgen. Ik bedien u het Woord van 

de HERE onder het volgende thema: 

[Thema & verdeling] God belooft zijn volk een nieuwe profeet in de plaats van Mo-

zes. 

We letten 

1. op de grote betekenis van Mozes, 

2. op de heerlijkheid van de nieuwe profeet. 

We zullen dus eerst letten op de grote betekenis van Mozes. Voordat we naar de be-

tekenis van Mozes gaan kijken, moet ik eerst iets zeggen over de vertaling van ons 

tekstvers. Wat ik hierover zeg geldt trouwens niet alleen voor vers 15, maar ook voor 

vers 18 waar de woorden bijna letterlijk herhaald worden. Ik heb er een stuk of tien ver-

talingen op nageslagen en daarin wordt over 'een profeet' in het enkelvoud gesproken en 

niet over profeten in het meervoud. Ook de oude Griekse vertaling van het Oude Testa-

ment, de Septuaginta, spreekt over een profeet. Waarom de vertalers van de NBV voor 

een meervoud hebben gekozen is mij dan ook een raadsel. Of het moet zijn ingegeven 

door een verlangen om de tekst minder raadselachtig te maken. Want dat wordt het na-

tuurlijk wel als het gaat over een meervoud van profeten. God zal tot zijn volk spreken 

door telkens weer profeten te geven. [Profeet enkelvoud] 
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Als we in rekening brengen welke plaats deze tekst in de vroeg christelijke kerk heeft 

gekregen wordt het raadsel van de vertaling van de NBV alleen maar groter. Want deze 

tekst wordt op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament gebruikt en toegepast op de 

Heer Jezus. In Handelingen 3 wordt ons verteld hoe Petrus een verlamde man geneest 

die vanaf zijn geboorte verlamd was. Dit wonder blijft niet onopgemerkt en binnen de 

kortste keren worden Petrus en Johannes omringd door volksgenoten. Dat is voor Petrus 

het startsein om uitleg te geven over dit wonder. Een wonder dat ze in Naam van de 

Heer Jezus hebben verricht. In vers 22 zegt hij dan:   'Mozes heeft al gezegd: “De Heer, 

uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar 

alles wat hij u zal zeggen.' Dus de Heilige Geest leert ons deze woorden op de Heer 

Jezus te betrekken. Wat nog een keer  onderstreept wordt door Stefanus in Handelingen 

7:37. Hij zegt tegen de leden van de Joodse Hoge Raad:  'Mozes was het die tegen de 

Israëlieten zei: “God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan.”' Dat over de 

vertaling. [Verwijzing NT] 

Dan nu over de betekenis van Mozes voor het volk Israël. Zijn betekenis is nauwelijks 

te overschatten. Hij is een van de belangrijkste personen uit het Oude Testament. Zijn 

naam wordt in het Nieuwe Testament maar liefst 79 keer genoemd. Waarvan 37 keer in 

de evangeliën. Niet voor niet ontmoet de Heer Jezus vlak voor zijn gevangenneming 

Elia en Mozes op de berg. Zij bemoedigen Hem, want zij weten wat het is om voor het 

volk van God te strijden. Om voor het volk van God te pleiten. Om te lijden als profeet 

van dit volk. En daarmee heb ik al iets van de betekenis van Mozes aangegeven. Ik denk 

dat we rustig mogen stellen dat er bijna geen mens is geweest die zo vertrouwelijk met 

God mocht omgaan als Mozes. Veertig dagen is hij met de HERE op de berg Sinaï sa-

men geweest. En dat is slechts één van de vele ontmoetingen die Mozes met de HERE 

heeft gehad. [Mozes uiterst belangrijk] 

Maar wat vooral zo belangrijk is, is de betekenis die hij voor het volk Israël heeft gehad. 

Wie kan voor het volk de plaats innemen van Mozes. Want wat heeft hij niet voor het 

volk gedaan? Hij heeft de farao getrotseerd en hem de wil van God bekend gemaakt. Hij 

heeft het volk door de Rietzee geleid en gedurende de veertig jaar in de woestijn de weg 

gewezen. En wat hebben ze hem moeilijk gemaakt. Toch heeft hij nooit het bijltje erbij 

neer gegooid. Hij heeft het volk met ontzettend veel geduld verdragen. Terwijl dat volk 

vaak tegen hem gemopperd heeft en zijn leven zwaar en moeilijk heeft gemaakt. Als het 
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volk veertig jaar geleden had geloofd dat God ze het land in bezit zou geven, dan had hij 

niet veertig jaar met dit volk door de woestijn hoeven te zwerven. Dan had hij ook zelf 

het land mogen bewonen, want dan had hij niet vanwege het gemopper van het volk 

gezondigd. Maar wie meent dat Mozes vanwege deze feiten een hekel aan het volk had, 

die heeft het mis. Want Mozes nam het telkens weer op voor het volk. Hij heeft het voor 

ze opgenomen toen God ze wilde  vernietigen, omdat ze een gouden kalf hadden ge-

maakt. Hij heeft voor het volk gebeden toen vurige slangen in de legerplaats waren bin-

nengedrongen en veel slachtoffers maakten. Hoewel de aanleiding voor deze straf hun 

gemopper tegen Mozes en Aäron was, hebben zij toch voor het volk gebeden. Mozes 

heeft toen in opdracht van God een koperen slang gemaakt en zo werden uiteindelijk 

velen gered. Mozes was een zeer bescheiden en zachtmoedig man. In Numeri 12:3 staat 

zelfs dat er niemand zo bescheiden was als hij. De kennis van zijn eigen zwakheid, zo-

als die tot uiting kwam bij zijn moord op die Egyptenaar, zal daar ontgetwijfeld een 

belangrijke rol in hebben gespeeld. Mozes was als een Middelaar tussen God en het 

volk. Als profeet heeft hij het volk de weg gewezen en ze geleerd om de HERE te die-

nen. [Mozes onvervangbaar]  Mozes was met zijn grote hart voor het volk en zijn hoge 

positie bij God onvervangbaar. Waar vind je ooit nog iemand die zo bij God in aanzien 

is. Die tegelijk zo wijs en zachtmoedig is. Mozes is onvervangbaar. Maar straks zullen 

ze toch zonder hem verder moeten. Dat in de eerste plaats. 

[Punt twee] In de tweede plaats zullen we letten op de heerlijkheid van de nieuwe 

profeet. We leven in een onrustige tijd. Waren we vijftien jaar geleden als Nederlanders 

nog vol zelfvertrouwen en leken de bomen tot in de hemel te groeien, vandaag de dag 

hoor je vooral negatieve verhalen. Mensen zijn onzeker geworden over de toekomst. We 

houden de hand op de knip en vragen ons enigszins bezorgd af wat ons de komende 

jaren te wachten staat. Hoe diep zal de crisis worden? Hebben we volgend jaar nog 

werk? Zoveel vragen en zo weinig antwoorden. En wie wijst de weg uit de crisis? Eco-

nomen zijn het oneens met elkaar. Wereldleiders komen er niet uit met elkaar. Ja, wie 

wijst ons de weg? Het zijn begrijpelijke vragen en ik denk dat we ze allemaal wel bij 

onszelf herkennen. Want het wordt merkbaar in de portemonnee. Het leven wordt duur-

der maar ons inkomen groeit niet in hetzelfde tempo mee. [Wie wijst de weg?] 

Toch broeders en zusters is het niet goed als we in paniek zouden raken. En wat we nu 

misschien met zorg tegemoet zien, zou wel eens heel zuiverend kunnen werken. Al zal 



 5 

dat niet zonder slag of stoot gaan. Zonder verzet en pijn. De sociale onrust zal ongetwij-

feld toenemen als de crisis diep wordt. Frustraties zullen groeien. Woede zal zijn weg 

zoeken. Maar dat wisten we toch al. We weten toch dat deze wereld niet langs de weg 

van de geleidelijkheid een nieuw paradijs zal worden. [Niet langs geleidelijkheid] Deze 

wereld zal door lijden en ontwrichting tot zijn einde komen. Daar heeft de HERE overi-

gens niet veel voor te doen. De hebzucht, het egoïsme, de jaloezie en de frustraties doen 

het werk wel. Langs welke weg het precies zal gaan, weten we niet, maar we kennen de 

grote lijn wel. 

Want de profeet waar Mozes in onze tekst over spreekt, heeft ons deze plannen van God 

met onze wereld bekend gemaakt. En wat is Hij een heerlijke profeet! Hij is een profeet 

als Mozes. Een profeet die dicht bij God staat. Een profeet die als geen ander weet wat 

er in God leeft. Een profeet die zeker zo zachtmoedig is als Mozes. Een profeet die het 

als geen ander voor de mensen zal opnemen bij God. [Profeet als Mozes] Hij zal niet 

klagen als Hij moet lijden door wat de mensen Hem aan zullen doen. Hij zal de mensen 

niet wegstoten en laten vallen als ze Hem afwijzen. Hij zal het voor ze opnemen en voor 

ze bidden. Dit is een profeet die als geen ander de kloof tussen God en de mensen zal 

weten te overbruggen. En jullie, jongens en meisjes, weten al wel over wie ik het heb. 

Natuurlijk gaat het over de Heer Jezus Christus. 

Mozes zegt dat de HERE hun God deze profeet in het midden van het volk Israël zal 

laten opstaan. Daarmee zegt hij twee belangrijke dingen. Allereerst dat deze profeet een 

geschenk van God is. Zijn komst is niet het werk en de verdienste van mensen. De HE-

RE, de God van Israël geeft Hem aan een volk en wereld dat in duisternis wandelt en de 

weg zoekt. Verder zegt hij dat Hij uit het midden van de broeders van Israël op zal 

staan. Hij zal een Israëliet zijn en zich met het volk verbonden voelen. Uit hun midden 

zal deze profeet komen. [Profeet uit midden] Ze zijn daarin een bevoorrecht volk. Want 

ze zullen de eersten zijn die te horen krijgen wat God te zeggen heeft. Hij zal allereerst 

hun profeet zijn. Hij zal het allereerst voor hen opnemen bij God. 

En wat heeft Mozes de waarheid gesproken! Zelfs zal hij nog niet zo'n duidelijk beeld 

van deze profeet hebben gehad. Al weten we ook niet wat God hem allemaal bekend 

heeft gemaakt, maar wat hij nog niet mocht doorgeven aan Israël. Maar het moet van 

Mozes zelf ook een enorme troost zijn geweest om te weten dat God voor dit volk zal 

zorgen. Dit volk waar hij zijn leven aan heeft gewijd. En wat is de Heer Jezus een heer-
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lijke profeet geweest. Hij was zelfs nog groter dan Mozes. Mozes stond dicht bij God, 

maar van de Heer Jezus zegt Johannes in zijn evangelie 1,18: 'Niemand heeft ooit God 

gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft 

Hem doen kennen.' Door Jezus Christus, de hoogste profeet en leraar, die deze wereld 

ooit heeft gekend, hebben we God leren kennen. Door Hem hebben we niet alleen ge-

hoord over de grootheid van Gods liefde en genade, maar we hebben deze mogen zien 

in het de manier waarop Christus heeft geleefd en is gestorven. We hebben de kracht 

van God mogen zien in de mensen die Jezus genas. We hebben Gods kracht mogen zien 

in de mensen die Jezus uit de dood heeft opgewekt. [God leren kennen] Jezus heeft ons 

ook de weg voor onze redding bekend gemaakt. Hij heeft ons verteld welke plannen 

God met deze wereld heeft. Alles wat we nodig hebben om gerust te leven en te sterven, 

hebben we van Hem gehoord. En zonder Hem zouden we nog altijd in het duister tasten. 

Daarom laat Mozes erop volgen dat wij naar deze Profeet moeten luisteren. Want het 

zal ons net zo vergaan als het volk Israël als wij niet zijn de profeet van God luisteren. 

Als Israël zijn oren sloot voor wat Mozes in Naam van de HERE vertelde, kreeg het 

allerlei ellende voor zijn kiezen. Dan hing het voortbestaan van het volk soms aan een 

zijden draadje. En velen van het volk zijn het beloofde land daarom niet binnen gegaan. 

Dat is wat er met je gebeurt als je de gezanten van God, zijn profeten, niet serieus 

neemt. Dan zal dat woord dat zo vol is van Gods genade en liefde niet voor jou zijn. Dat 

Woord zal je ondergang worden omdat je het niet hebt geloofd. Ja, omdat e God zelf 

niet hebt geloofd. [Wie niet luistert] Zoals Mozes ook in vers 19 zal zeggen: 'Wie niet 

wil luisteren naar de woorden die de profeten in mijn Naam spreken, zal Ik ter verant-

woording roepen.' 

Als Jezus Christus de Zoon van God geboren wordt in Israël dan, komt Hij in de wereld 

als een geschenk van God. Dan wijst Hij ons de weg. Dan toont Hij de liefde van God 

in al zijn rijkdom. Maar dan komt het er wel op aan dat wij dit geschenk van God ont-

vangen. Want wie de liefde en genade van God verwerpt, zoals God ons die bewijst in 

de komst van zijn Zoon, die zal zich daarvoor moeten verantwoorden. Maar wie de lief-

de van God in de komst van zijn Zoon in deze wereld ziet, die heeft werkelijk wat te 

vieren en die zal werkelijk leven met God. 

Amen 


