
BIJBELSE INSPIRATIE VOOR DEKENALE PLOEGEN 
 
Numeri 13-14 – De verkenning van het Beloofde Land 
 

Marc Peersman, 19 november 2016 
 
 
 

 

De oprichting van 10 dekenaten en de aanstelling van dekenale ploegen zijn onderdeel van een lang proces. Een 
schakel in de groei naar nieuwe parochies, naar een nieuwe gestalte van de kerk in onze seculiere wereld. 
Die groei is een lange tocht.  
 
Ik zou hem willen vergelijken met de tocht van het Godsvolk Israël door de woestijn naar het Beloofde Land.  
Zij deden er 40 jaar over – we hebben dus nog even te gaan…  
Het getal 40 staat in de bijbel evenwel voor de tijd die nodig is om zich uit te zuiveren, om Gods Geest op het spoor te 
komen, om te leren wat God voorheeft, om te leren in en vanuit het Verbond te leven. 
 
Hierover lezen we in het boek Numeri. 
 
 
Aangekomen te Kades in de woestijn van Paran weet het Godsvolk dat het beloofde land nabij is. Het volk is dan al 
bijna veertig jaar door de woestijn aan het trekken. Maar nu staat het eraan te komen. God draagt Mozes op om 
verspieders op tocht te sturen om het land te verkennen.  
“Zend mannen uit om Kanaän te verkennen, het land dat ik aan de Israëlieten geef; één man uit elke stam; het 
moeten mannen van aanzien zijn.” (Num 13,1-2) 
 
Mozes zendt de twaalf verkenners uit met de opdracht: 
“Stel vast wat voor een land het is, of het volk er sterk is of zwak; gering in aantal of talrijk; of het land waarin het 
woont, goed is of slecht, of het volk in open plaatsen of in versterkte steden woont, of de grond vruchtbaar is of 
schraal, of er bomen zijn of niet. Gedraag u moedig en breng ook wat vruchten van het land mee.” (Num 13,17-20) 
 
De verkenners trekken de Negeb-woestijn door, tot aan Hebron. In het dal van Eskol snijden zij een wijnrank af met 
een reuze druiventros, die zij met twee man aan een stok moeten dragen. Zij nemen ook nog een paar andere 
vruchten mee als bewijs.  

                 
 
Na veertig dagen keren zij van hun verkenningstocht terug en brengen aan Mozes, Aäron en de verzamelde 
gemeenschap verslag uit. 
"Wij zijn in het land geweest waarheen u ons gestuurd hebt en het vloeit werkelijk over van melk en honing. Kijk 
maar eens naar deze vruchten. Maar het volk dat er woont, is buitengewoon sterk en de steden zijn ommuurd en zeer 
groot. Wij hebben er zelfs Enakieten gezien. … Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken; het is te sterk voor ons" 
(Num 13,27-31). 
 
Tien van de twaalf verkenners achten het onmogelijk om het beloofde land binnen te trekken. Alleen Kaleb en Jozua 
zijn ervan overtuigd dat het kan, omdat Jahweh hen zal steunen tijdens de tocht. Maar het volk komt in opstand 
omwille van de uitzichtloosheid van de situatie. De tien hitsen het volk nog meer op. Zij verspreiden onder de 
Israëlieten allerlei praatjes over het land dat zij verkend hebben. 
"Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een land dat zijn bewoners verslindt, en de mensen 
die wij er gezien hebben waren geweldig groot. Wij hebben er de reuzen gezien, de zonen van Enak. Wij voelden ons 
sprinkhanen en daarvoor moeten zij ons ook hebben aangezien" (Num 13,32-33). 
 



Toen begon de hele gemeenschap luid te roepen en het volk bleef heel de nacht jammeren. Alle Israëlieten morden 
tegen Mozes en Aäron.  
“Waren wij maar in Egypte gestorven of anders hier in de woestijn! Waren wij maar dood! … Is het niet beter om 
naar Egypte terug te gaan? … Laten wij een nieuwe aanvoerder kiezen en naar Egypte teruggaan” (Num 14,2-4).  
 
Toen het volk meer naar de ontmoedigde stemmen luisterde dan naar Kaleb en Jozua, wierpen Mozes en Aaron zich 
voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten ter aarde.  
Jozua en Kaleb, die ook het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tot heel de gemeenschap van de 
Israëlieten:  
"Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben is een prachtig land. Als de Heer behagen in ons heeft, 
zal Hij ons dat land binnenvoeren en dat land dat overvloeit van melk en honing, aan ons geven" (Num 14,7-8).  
 
Op hun woord heeft het volk uiteindelijk moed gevat en is het op weg gegaan. Zij hebben weliswaar de Negeb- 
woestijn vermeden, staken langs de berg Nebo de Jordaan over om zo langs de oase van Jericho het beloofde land te 
betreden. 
 
 
 
Zou het vergezocht zijn om dit verhaal als inspiratiebron te zien voor de opdracht waar wij voorstaan?  
De verkenning van het beloofde Land uit het boek Numeri als kijkraam, als leesraster voor de opdracht van de 
dekenale ploeg ?! 
Zijn ook wij immers –sommigen nog geen 40 dagen geleden- niet aangesteld en gezonden voor zo’n opdracht? 
Vooruitgestuurd om nieuwe parochies te helpen ontsluiten. Om vitale en missionaire gemeenschappen te helpen 
groeien waar het Rijk Gods/beloofde land volop tot bloei komt. 
 

1. Enthousiasme en ontgoocheling 
 
Misschien beginnen we er als nieuw aangestelde dekenale ploeg met veel enthousiasme aan, staan we te popelen, vol 
goede moed... 
Of misschien bekruipt ons –ja nu reeds, of diep van binnen- het gevoel dat dit allemaal niet zo simpel is, dat je er niet 
teveel moet van verwachten, dat die hele hervorming een maat voor niets is, een slag in het water, wegens veel te 
laat, of veel te weinig, of veel te drastisch…  
Zoals bij die tien verkenners uit Numeri laten we ons dan leiden door zelfbeklag en kritiek. Waarom ons moe maken, 
waarom al die moeite (ik heb wel iets beters te doen), wat haalt het uit…? 
 

2. De weerstand zit ook in ons 
 
Nergens in de bijbel lees ik echter dat het eenvoudig is. Gestalte geven aan Gods kerk in de wereld is moeilijk.  
Werken in en aan een nieuwe parochie is lastig. 
De weerstand is echt en reëel. Het beloofde land is omringd door muren en bewoond door reuzen. 
Muren van verdeeldheid en spanningen, problemen en ruzies. Reuzen van secularisering, veroudering en 
geloofsverkalking. 
Maar, zoals bij de tien verkenners, zit de diepste weerstand misschien wel bij onszelf, in ons eigen hart. 
Heeft het geloof, heeft de kerk eigenlijk wel een toekomst? (Geloven we het echt?) 
Is die levenskrachtige nieuwe parochie geen onmogelijke illusie? (Kijk naar onze armoede) 
Hadden we niet beter alles bij het oude gelaten, en verder gedaan zoals tevoren? 
Voelen we ons soms zoals het Godsvolk in de woestijn, dat terugverlangt naar de vleespotten van het nochtans 
onderdrukkende Egypte? “Waren we maar in Egypte gebleven, en… gestorven (!). Laat ons terugkeren…” 
 

3. Het geheim van Kaleb en Jozua 
 
Het is aan Kaleb en Jozua dat wij ons kunnen optrekken. 
Zij moeten niet enkel alle objectieve moeilijkheden trotseren, maar ook nog eens het cynisme van hun 
mede-verkenners en de ontgoocheling van het volk. 
Het is vooral hun vertrouwen op God dat hen sterkt in de overtuiging dat het Beloofde Land te bereiken is. 
“Als de Heer behagen in ons heeft –als het echt waar is dat Hij ons graag ziet en naar ons omkijkt- dan zal Hij ons 
het land binnenvoeren en het ons geven, dat land van melk en honing”. 
Overigens handelen zij helemaal niet roekeloos.  
Ze stellen een andere weg voor naar het Beloofde Land, langs de berg Nebo.  
Ze ontwikkelen een doordachte strategie en bedenken een intelligent plan. 



 
Maar hun grootste geheim is toch hun geloof, hun Godsvertrouwen.  
Zij installeren zich niet in de logica van wat de realiteit en de feitelijke situatie laat zien (onherbergzaamheid, 
reuzenproblemen…), maar blijven geloven in de werking van Gods Geest. 
Zij blijven open voor Gods initiatief. 
Uiteindelijk maken niet wij, maar maakt God de nieuwe parochie. Hij is de bouwheer. 
De logica van Kaleb en Jozua is juist die van openheid, van ruimte voor het onverwachte, van vertrouwen in Gods 
werkzame aanwezigheid.  
Hun logica is die van Gods woord tot het ontmoedigde volk in ballingschap, bij monde van de profeet Jesaja, 
 
 Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is 
 en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied; 
 zie, Ik ga iets nieuws maken, 
 het is al aan het kiemen, weet u dat niet? 
 Ik ga een weg leggen in de woestijn, 
 en rivieren in het dorre land. 
 (Jes 43,18-19) 
 

4. De volheid van het Rijk Gods… in jouw dekenaat/parochie ! 
Omdat ze vertrouwen op Gods woord van belofte, beseffen Kaleb en Jozua dat juist dit land, de plaats waar zij nu 
staan, en waar het schier onmogelijk lijkt om Gods Rijk te vestigen, dat dat hun heilige grond is, de plaats waar zij 
worden geroepen. 
Ja, het is in jouw dekenaat, in jullie situatie, in jullie parochie(s) dat het Rijk Gods in volheid gestalte kan krijgen. 
Daar waar jij woont en werkt (niet aan de overkant waar het gras altijd zoveel groener lijkt). 
Als en met de verkenners van het Beloofde Land mogen wij over ons dekenaat en onze parochie(s) zeggen: “Het 
beloofde land bestaat, wij zijn in dat land geweest en het vloeit werkelijk over van melk en honing. We hebben er 
druiventrossen gevonden, zo groot dat we ze met twee moeten dragen”. 
 
De afbeelding van de twee dragers van de druiventros als teken van het overvloedige Godsrijk staat in Purmerend 
(Nederland) in een huis gemetseld. 
Net als dat Godsrijk zelf is deze afbeelding klein en kwetsbaar.  
Bijna onzichtbaar in het hele straatbeeld. 
Maar toch is ze tegenwoordig en aanwezig, temidden van de stad, temidden van het hedendaagse leven. 
Ja, midden de wereld van vandaag kan een vitale parochie bestaan en opbloeien. Kan een gelovige gemeenschap 
groeien die gestalte geeft aan Gods overvloedige liefde. 
Het vertrouwen van Kaleb en Jozua mag onze inspiratie zijn. 
Omdat het geen naïef vertrouwen is, maar een vertrouwen geworteld en gegrond in hun luisteren en zoeken naar God 
zelf. 
 
 

               



  
 
 
 
 
 
 Het is een lange tocht en op een tocht is veel voorlopig.  
 Het zand, het bestand van deze wereld, verschuift voortdurend.  
 Zo leren we opnieuw léven.  
 Ons dak is slechts een gemakkelijk verplaatsbare tent. 
 
 Zij vraagt een open mentaliteit,  
 die alert is voor wat er op het moment van nu aan de hand is 
 en die vertrouwd raakt met het voorlopige. 
 Je doet er goed aan om maar niet te veel ballast mee te voeren!  
 Je krijgt er ademnood van.  
 Sjouw niet te veel mee vanuit het verleden,  
 dan heb je nog energie om een oververmoeide bij te staan. 
 
 Proef opnieuw de woorden die ons bewegen naar de toekomst. 
 Luister naar de verkenners van de toekomst,  
 speel in op de toekomst waar we van mogen dromen.  
 Niet terug gaan!  
 De weg naar gisteren is uitgewist. 
 
 Laat je geen 'reuzen'-problemen aanpraten.  
 Weiger elkaar te verwarren. 
 Laat ons de ruggen rechten,  
 liederen van hoop zingen die wijzen naar het voorland,  
 en samen het brood breken. 
 
 Als na deze lange nacht de zon straks op zal gaan, zal alles anders zijn. 
  
 (Ton Schrage ofm) 
 
 
 
 
 


