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'+-FriL' 'lBosnië, Soedan, 

*' 
Haiti,

Rwanda, Somalië, Als haat en
geweld telkens oplaaien is er
dan nog toekomst? Komt er ooit
een tiid van werkelijk sámen
leven als volk?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
zljn in ons land soortgelijke vragen

gesteld. Dat gebeurde zeker in de

Brabantse kampen. Vanaf n:,ei 1.942 wer-
den honderden vooraanstaande Neder-
landers als gijzelaar gevangen gezet. Zíj
werden van hun vrijheid beroofd om de

bevolking te weerhouden zich te verzet-
ten tegen de bezetter. De angst sloeg

diep toe op 15 augustus, toen vijf gjrr-
laan gedood werden als vergelding voor
de aanslag op een Duitse troepentrein.
Enkele voorïnannen deden alles om het
moreel in de kampen te sterken en richt-
ten de aandacht op de toekomst: Laten

we elkaar ontmoeten. Historisch
gegroeide tegenstellingen overbruggen.

Samen richtlijnen onrwikkelen voor ons

land ná de oorlog.

Het Cedenkboek Gijzelaarskamp

'Beekuliet' vermeldt zodoende 35 studie-

kringen! Zo werd een kring gevormd
met predikanten uit zes kerkgenoot-
schappen met het oog op naoorlogse

samenwerking. Een andere kring van

politici uit verschillende partijen besprak

'de toekomst van het politieke leven in
Nederland, de problemen die zich ver-
moedelijk zouden voordoen en de daar-

bij aan te nemen houding.'
Vele grjzelaars putten in dit alles

kracht uit hun geloof. Dat bleek vooral
toen het Kerst rverd. De oorlog duurde

toch langer dan verwacht. 'Maar dieper

dan ooir voelden wij toen cie troost, de

kracht en de inner$ke vrede zoals niet

de mensen ze ons geven kunnen, maar

slechts God ze geven kan.' Een ander

schreef na het horen van

Kerstliederen: 'Ik zat dat koor aan

te kijken: twee kapelaans in ambts-

kostuum, rwee dominees, twee

sociaal-democratische Kamer-
leden, orthodox-protestanten, g€-

reformeerden, vrijzinnigen - waar

ter wereld vind je zo'n koor? En al

deze mensen zongen de Christus-

liederen met prachtige overgave.

Zou de geest van Christus op

Kerstmis kunnen samenbinden,

ook voor de toekomst, en dan niet
om te zingen, maar om te bou-
wen?'
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Met de woestiin in de rug, de stromende Jordaan voor de
voeten en het oog gericht op het Beloofde Land, zó hoorde
het joodse volk eens de woorden uit Deuteronomium.
Veertig jaar omzweruen in de wildernis had diepe sporen
nagelaten. llllaar nu wordt niet meer gerept over het con-
stant gemor van het volk, lUliriams jaloezie, de opstand van
Korach of het gedraai van Aáron. Op de vooravond van een
nieuw tijdperk hoort de nieuwe generatie Gods:

Alleen gedeelten die*te maken hebben
met het samenleven op kleine schaal,

name$k van ouders en kinderen, wor-
den hieronder aangehaald. De eerste

vraag bij elk gedeelte kan helpen eigen

toepassingen te zoeken. De volgende

twee vragen brengen de Bijbelverzen
dichterbij.

'Zoals een man zijn kind draagt'

gezinsleden als je voorvallen uit het ver-
leden ophaalt?

Deuteronomium opent met een terug-
blik op de lange tocht door'die gtote en

vreselijke woestijn'. Uit de gebeurtenis-

sen rond de 12 verkenners bleek inder-
tijd hoe verschillend er over God werd
gedacht. Lees 1:19-33.

'onze God'? 'Wanneer van 'uw God' en

'de God van u\r/ vaderen'? Waarom dit
onderscheid?

) 'Waarop kan deze generatie de ver-
wachting van Gods zorg in de toekomst
baseren?

'Er was alleen een stem'

gebmik bij de gelooÍiopvoeding thuis?

Loop je wat dit betreft wel eens tegen

beperkingen aan?

Maak 'de Here onze God' bekend aan

'uw kinderen en kindskinderen'! Dat is
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BLAUWDRUK VOOR HET SAMEN LEVEN

de strekking van 4:5-20. Hoe? In elk
geval volstrekt anden dan wat ze ooit
zagen aan Ra, de Egyptische zonnegod
met de valkekop, of binnenkort zouden

zien aan Baál, het vruchtbaarheidsbeeld

van het nieuwe land.

)'Víat moet aan volgende generaties wél
worden meegegeven? Wat mag níet

worden overgedragen?

) Waarom zou het zo belangrijk z!jn,
dat God'generlei gedaante' fiet zien?

'Niet met onze vaderen, maar
met onsl
) Wat zijn de belangrijkste leefregels bij
jullie thuis? Hoe zijn jullie eraan geko-
men?

Veertig jaar eerder was het verbond van
'de Tien 'W'oorden' (4:13) gesloten. In
5:1.-27 wordt datzelftle verbond
opnieuw onfvouwd en vertaald naar de

nieuwe situatie. Zo worden - o.a. met
de toevoeging 'noch zijn akker' - alle

aanstaande landeigenaren aan het denken
gezet.

) Floe kunnen deze Tien'Woorden hel-
pen een nieuwe natie te vormen?

Vergelijk ze eens met Exodus 20:1-17.

) 'Welke regels hebben vooral betrek-
king op het doen en laten van ee4 gezin?

'Daarover spreken in uw huis'
) Ga eens na \Mat de afgelopen week aan

tafel zoal besproken werd. Waren er
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gespreksonderwerpen die verder gingen

dan de spreekwoordelijke koetjes en

kalf es?

In 6:4-25 wordt als het \Mare een voor-
proefe gerlomen. Wat valt er te ver-

wachten als de huizen straks bewoond
zijn en ieder zich veilig binnen de'stads-

poorten kan terugtrekken.

)'W'at hoort, ook dan, de harteklop van

de ouders te ziln?

) Hoe kunnen kinderen dat meekrijgen
van hun ouders?

'Dit geldt niet voor uw kinderen'
> Zin er bepaalde bijbelgedeelten die je
heel belangrijk vindt voor je kinderen?

Aan welke denk je dan?

Verhalen over de Schelfzee, over Farao

of Dathan riepen geen levende herinne-
ringen wakker bij de volgende generatie.

Aandachtig luisteren naar de geboden

van 'heden' zal hén ervaringen met God

bieden. Zie hierover 77:7-2I.
) Welke gevolgen worden genoemd na

elke 'opdat' of 'zodat'in dit gedeelte?

) Orthodoxe joden nemen ook nu de

verzen 13-21 heel serieus en brengen dit
drie keer per dag in gebed. Wat wordt er

zo gebouwd in hun kinderen, denk je?

'U verheugen met uw huisgezin'
) Welke uitgangspunten over giften

voor Gods werk heeft jullie gezin?

Alsof ze al landbouwers zijn zo wordt in
14:22-29 vooruitgeblikt naar de oogst.

Als uiting van dank za| 70Yo van de

opbrengst, in natura of in geld, worden
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geschonken aan de Gever van de oogst.

Al mag er eerst een feestelijke maaltijd
van bekostigd worden!
) Helpt dit gebruik om 'de Here uw
God uw leven lang te vrezen'?

) Hoe hoort men daarnaast driejaarlijks

de zorg voor sociaal zwakken te tonen?

'Met uw zoonr uw dochterr ltlttf...
) Wat is het favoriete feest bij jullie
thuis? Hoe wordt dat gevierd?

In 16:1,-1,7 worden drie feesten belicht:

in maart/april Pascha, zeven week later

het Wekenfeest en het loofhuttenfeest in
oktober. Onderscheid naar leeftijd,

iociale klasse, huwelijkse staat of ethni-
sche achtergronden kan nu wegvallen.

) Waarin verschillen de drie feesten van

elkaar? Wàt wordt er gevierd?

) Wie horen de ouders bij hun feesten

te betrekken?

'De vader uan het meisie'
) Met welke norïnen en waarden over

sexualiteit voedje jouw kinderen op?

Het gezegde "Andere tijden andere

zeden" gaat zeker op als we onze samen-

leving vergelijken met de richtlijnen in
22:13-20. De sexuele moraal lijkt volle-
dig veranderd.

)Welke waarden lijken aan deze regels

ten grondslag te liggen?

) Hoe waardeer je de rol die ouders hier
wordt toegedacht?

'ls Hij niet uw Vader?'
) Heeft angen een plaats in je gezin?

Hebben jullie bepaaide favoriete liede-

ren?

Mozes kdgt in 31:19-27 de oPdracht

het volk een lied te leren, zó dat de

strekking tot ieder doordringt. Beluister

het lied in 32:1-43.
) Wat vertelt dit lied over God? Met
welke namen wordt God aangeduid?

)'Welke zinnen sporen aan tot Gods eer

te leven?



Deuteronom ,,',tét-
terlijk: tureede o
worden de wetten
een 4O jaar eerder
ven. fllozes richt nu
iont publiclt da
trouwd was met
door de woestijn.
verhoudingen in
den ingriipend veranderen, .

Overleven. in de woestijn srelt de

nodige eisen. Een samentrevende groep
moet een sterke eenheid zijn om de

eigen veiligheid te kunnen verzekeren.
Een stam is zo'n eenheid en de federatie
van twaalf optrekkende stammen bleek
een machtsfactor van betekenis.

Maar als men zich definitief in her
belooftle land vestigt begint het stamver-
band af te brokkelen. De nieuwe, klei-
nere eenheid wordt: de familie, ook wel:
'het huis'. Dat is het aantal familieieden
dat onder hetzelfde dak woont. Groepen
families v/onen wel vaak bijeen in
dezelfcle streek, maar na verloop van
jaren blijkt de bloedband aan betekenis
in te boeten. GeslachtSregisters tonen dat
rnen zich gàat noemen naar het dorp
waar men woont en niet meer per
definitie naar de voorouders.

De woestijn was ook een toevluchts-
oord voor vogelvrijen en verbiijftlaats
voor rovers. Onderlinge solidariteit was

dan ook nodig, zeker als het ging om de

bescherming van zwakke leden van de

stam. De solidariteit werd gegeven met
cle bloedband. De eer die de enkeling
onrvangt valt terug op de hele groep.

Maar de hele groep wordt ook geraakt

als hij een wandaad begaat.

Komt met het 'settelen' de bereid-
heid anderen te helpen in de verdruk-
king? De plicht weduwen en wezen
hulp te bieden rvordt vaak onder de aan-

dacht gebracht. Het gezag van het fami-
liehoofd is niet meer onbegrensd. Zo
wordt in Deut. 24:16 voor het eerst het
principe van persoonlijke verantwoorde-
lijkheid gesteld.

Wie als individu in de woestijn los-
raakt van de groep is volledig aangewe-
zen op de gaswrijheid van de mensen die
hij ontmoet. Zoiets kan iedereen over-
komen en daarom is het een wet van de

woestijn wie verdwaalt is te allen tijde
hulp te bieden. Het ontvangen van gas-

ten is een erezaak. Een vreemdeling
wordt vorsteiijk onthaald en ook na zijn
vertrek nog een tijd lang beschermd.

Deze gaswrijheid bleef intact, ook toen
de woestijntijd definitief vo'orbij was.

'Peilingen' is een bijbelleesprogramma over
opvoedingsthema's. Tekst - Jos van Dijken.
Voor lnfo:'Koers voor ouders', Postbus 18,
3970 AA Driebergen, tel. 03438-20í04.
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