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Preek TV kerkdienst GKv Ommen-West 2 okt. 2016, ds. H.J. Siegers 
 
Tekst: Psalm 133: Ga op zoek naar je oudste broer 
 
Bent u wel eens een familielid kwijt geweest? Ik bedoel niet dat een kind zoek is – als 
het lang duurt kan er een Amberallert verzonden worden en komen allerlei mensen in 
actie. En er zijn tv-programma’s (bijv. Spoorloos) die laten zien hoe familieleden die 
elkaar kwijt geraakt zijn, elkaar weer na jaren hebben gezocht en gevonden. De 
hereniging wordt breeduit in beeld gebracht.  
 
Stel je nu even een gezin voor, er zijn twee kinderen, en de oudste zoon is al lange 
tijd uit het zicht. Dat is je broer dus…. Jaren geleden ging hij naar het buitenland en 
je hebt hem sindsdien niet meer gezien… waar is hij gebleven? Misschien heeft hij 
wel heel vervelende dingen uitgehaald, maar het is je broer! Wat doe je…??? 
 
Ik val meteen maar met de deur in huis: zo’n broer hebben we ook – een broer in 
geestelijke zin: het joodse volk. En mis je die broer ook? Of is het uit het oog, uit het 
hart?  
Die vraag laat ik even hangen… 
 
De psalm die we hebben gelezen hebben we ook vaak gezongen (zopas): “Komt, 
ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ’t als zonen van Isrels huis als broeders 
samenwonen….” En als je dit zingt, waar denk je aan? We zijn zo vertrouwd met de 
aanduiding ‘broeders en zusters’ in de kerk , dat ik denk dat u, al zingend, ook heel 
snel die gedachte heeft: het gaat over de eenheid in de kerk. En uiteindelijk mag je 
daar ook wel op uit komen, maar éérst moeten we dan wel zien dat het gaat over een 
ándere eenheid. Die broers in dit lied waren Joden! Zij zongen het. En we weten, 
omdat er boven staat: pelgrimslied, dat ze het onderweg naar, of in, Jeruzalem 
zongen. Er is een voorschrift voor de Joden dat men op de grote feesten vanuit het 
hele land op weg gaat naar Jeruzalem. Om daar bijv. samen de grote verzoendag of 
een van de andere feesten te vieren. Van heinde en ver stroomden de 
mensenmassa’s daar naar toe. Want hier woont God, hier staat zijn huis (de tempel).  
 
Nu wordt de naam Jeruzalem in dit gedicht niet genoemd, maar wel Sion en dat staat 
voor die stad.  
Dus we hebben hier allereerst te maken met ‘broeders’ als volksgenoten en hún 
onderlinge eenheid binnen Israël. Natuurlijk heeft broers eerst te maken met twee 
echte broers in één gezin – maar hier wordt ook duidelijk, omdat het over pelgrims 
gaat (bedevaartgangers) dat het breder is. De kring van de familie wordt uitgebreid 
tot het Joodse volk.  
En dat is dan ook meteen de grens: in het Oude Verbond is geen sprake van een 
soort broederschap tussen alle mensen. Want dat volk is een bijzonder volk, als geen 
ander. 
 
Waarom bijzonder? 
God koos dit volk uit – daarom gaf Hij al aan Abraham beloften dat uit hem een groot 
volk zou voortkomen. Het heeft eeuwen geduurd voordat het echt een groot volk 
was. Uiteindelijk zat dat volk in Egypte, waar het zwaar werd gediscrimineerd en als 
slaven behandeld. Dan zorgt God voor bevrijding, en Egypte, een grootmacht in die 
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tijd, moet het volk Israël laten gaan. En weet u hoe God dan over dat volk spreekt? 
Hij noemt het: mijn zoon, mijn kind, zelfs: eerstgeboren kind: “Efraïm (dat is een 
andere naam voor Israël) is mijn geliefde zoon, is hij niet mijn oogappel?” En: “Want 
Ik ben Israël tot een vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene” (Jer. 31:9 en 20). 
Daarom heeft Hij, zo zegt Hijzelf: ‘uit Egypte zijn zoon gehaald’ (Hos. 11:1). Dit 
stellen we dus eerst vast: God heeft een kind, een zoon, dat is Israël.  
 
En wij zijn ook kinderen van God – wij, dat zijn mensen uit andere volken dan het 
joodse. Maar wij kwamen erbij…  God is niet met ons begonnen! Wij zijn niet het 
oudste kind, de oudste zoon, maar dat is Israël! Dat zijn de Joden. 
 
Maar, als tegenwerping, zult u kunnen zeggen…. Ho, eens even, nu gaat het wel wat 
snel… Joden een kind van God? OK, in het Oude Testament dan, maar ze hebben 
Jezus als de Messias verworpen, dus… toen hield het op. Ze hebben hun kindzijn 
verspeeld. Het is afgelopen met dat zoonschap. En dan kunt u het aanvullen met: ‘en 
daarom is de kerk vandaag in de plaats van Israël gekomen’. De kerk vervangt nu in 
deze nieuwe situatie, na Christus, dat oude volk.  
En heel misschien denkt u dan nu ook wel… 
 
Maar waar lezen we dat in Gods Woord?  
Daar staat nergens geschreven dat God met dat oude volk gedane zaak heeft 
gemaakt. Integendeel – God zegt zelf meerdere keren dat Hij dit volk liefheeft, niet 
maar voor een poosje…, zolang ze maar zelf lief, volgzaam en gehoorzaam zijn.  
Nee,  dan zegt de HEER: ‘Ik heb haar altijd lief’ – bijv. “Ik heb je altijd liefgehad, mijn 
liefde zal je altijd vergezellen (Jer. 31:3).  
En Paulus benadrukt meerdere malen dat God zijn beloften aan Israël niet verbroken 
heeft – ik beperk me tot: “God heeft zijn belofte (aan Israël) niet gebroken” (Rom. 9:6) 
en “heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet” (Rom. 11:1).  
Onder Gods beleid is het wel zo dat velen van dat volk de gezonden Messias, die 
Jezus heet, niet hebben aanvaard. Ze hadden hun eigen mening over de Messias en 
Jezus kon dat niet zijn. En toen de Joden Hem verwierpen (ze verhardden zich in 
hun mening), ging het woord over de redding door Jezus, ook naar andere mensen, 
mensen uit andere volken dus. Zo kwam het evangelie ook tot ons. Wij 
Nederlanders, werden ook aangesproken door dat woord van redding dat in éérste 
instantie voor de Joden bedoeld is. Door de verharding van de een, kwam het 
verlossende woord bij de ander. Door het gesloten hart van de een, ging het hart van 
de ander open.  
 
Maar laten we dan ook wel beseffen dat we erbij gekomen zijn. We zijn niet het 
oudste kind, want dat is het joodse volk, maar het tweede. En die oudste is dan nog 
steeds onze broer…. 
 
U wilt vast nog wel wat meer bewijs horen. Ik neem u daarom even mee naar Ps. 87, 
ook wel bekend voor de meeste christenen. In dat lied wordt aangegeven hoe breed 
Gods werk van redding zal zijn. Het blijft niet beperkt tot één volk, Israël, maar het 
wordt breder, wereldwijd. Allerlei volken komen erbij en dan staat er van die 
(heiden)volken, die tot geloof zijn gekomen: ‘ze zijn in Sion, Jeruzalem, geboren’. Wij 
zijn dus ook in Sion geboren. Maar het joodse volk is als éérste geboren in Sion; 
daarom is het onze oudste broer. Zo mag je dat zeggen. De Joden en wij: samen zijn 
we in Sion geboren. Ik, een christen in Nederland, ben daar dus geboren, bij mijn 
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familie, in dat gezin van God, waar ook de Joden bij horen. Dus als we zouden 
denken: na Pinksteren is de kerk begonnen, dan moeten we er nu bij zeggen dat er 
al eerder een volk van God was en de gelovigen uit andere volken worden bij die 
gelovige Joden gevoegd. Maar zij waren dus eerder. Het is onze oudste broer.  
 
We zijn erbij gekomen, want er is wat veranderd door Jezus. Zopas zei ik al dat er 
een grens getrokken werd tussen de volken: Joden gaan niet als broers om met 
andere volken. Maar kijk eens wat Jezus bewerkt! De afscheiding die er bestond 
tussen dat ene volk Israël en de andere volken is door Hem afgebroken (Efez. 2:14). 
En zij die eerst ver weg waren, zijn er nu bij gekomen, bij dat gezin gevoegd. De 
gelovigen uit de volken zijn geen vreemdelingen meer, maar ‘’huisgenoten van God”, 
ze horen bij Gods gezin. En lees dan wel goed wat Paulus in dit verband letterlijk 
schrijft: we zijn medeburgers (Efez. 2:19) dus nu samen met het al eerder in dit gezin 
aanwezige kind.  
En dan zijn we geen broers via de bloedband, maar in geestelijke zin. We zijn net als 
de Joden, die letterlijk biologisch afstammen van Abraham, door geloof in Jezus ook 
kinderen van Abraham: “omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van 
Abraham, erfgenamen volgens de belofte” (Gal. 3:29, verg. Rom. 9:8). 
 
En dan nu die belangrijke vraag: hoe ga je nu om met die oudste broer? Dat was de 
vraag van zopas. We weten nu dat we die broer hebben, en missen we die broer 
ook? Er zijn veel ’ongelovige Joden’, volksgenoten van Jezus, die Hem toch niet zien 
zitten als de beloofde. Zij halen een streep door Gods belofte en daarmee ook door 
de vervulling van die belofte. En wat denken we dan? Eigen schuld…, dikke bult??? 
Hadden ze maar…  Wat doen we met die broer? Ons afkeren van hem? Hem links 
laten liggen, hij is toch onbereikbaar…  
 
Laten we ons eens afvragen wat God zou willen. God zegt: Ik houd van dat volk, Ik 
laat ze niet los, dus Ik wil graag dat ze tot geloof in Jezus komen. Dáárom hebben wij 
een taak t.o.v. die broer, een taak uit liefde tot hem en uit liefde tot de God van Israël:  
hem zoeken, hem aanspreken, hem Jezus laten zien.  
 
Hoe goed is het dan als broers samenzijn, zegt Ps. 133, dat is zo gaaf: hij en ik – zij 
en wij. 
En dan worden er twee vergelijkingen getrokken hoe gaaf dat samenzijn is. De 
eerste is dat het als olie is die op het hoofd van Aäron werd gegoten en de tweede 
gaat over de dauw op Hermon.  
Als David deze poëzie zelf heeft geschreven, is het vreemd dat hij iemand noemt, 
Aäron, die 500 jaar eerder leefde. Wie weet dat dan nog? En, wat nog meer voor de 
hand ligt, als het gedicht gemaakt is na de ballingschap, in de traditie van David, zit 
er wel 1000 jaar tussen.  
 
Ga er maar van uit dat de dichter bewust de naam Aäron gebruikt, want, en dat weet 
iedere rechtgeaarde Jood, dat was de eerste hogepriester. Dat zit in de naam 
opgesloten. Het gaat over het in vrede en harmonie samenleven van de stammen 
van Israël. Juist in Jeruzalem, de tempelstad. En die hogepriester is de man in dienst 
van de verzoening. Hij slacht het offer, hij spat het bloed dat verzoening bewerkt. Hij 
gaat eenmaal per jaar op de grote verzoendag naar het binnenste van de tempel om 
daar verzoening tot stand te brengen tussen God en zijn volk. Dáár is die 
broederschap op gebaseerd. En dat is vandaag gebaseerd op de verzoening door 



4 
 

Christus, aan het kruis tot stand gebracht. Dus wat hier genoemd wordt de vreugde 
van broers die in eendracht samenwonen, moeten wij verbinden aan de tempel in 
Jeruzalem, aan de verzoening. Die eendracht tussen broers is een religieuze zaak. 
Een kwestie van geloof.  
 
En die olie die gegoten wordt is geen zonnebloem- of olijfolie, maar ceremoniële 
zalfolie. Er staat bij, maar dat verdween in de vertaling, ‘goede’ olie, ook wel 
‘kostbare olie’ te noemen. Dit wijst op de speciale zalfolie waardoor de (hoge)priester 
wordt aangewezen, aangesteld, geïnaugureerd. Die wordt bereid op basis van 
olijfolie met grote hoeveelheden vloeibare mirre, zoetgeurende kaneel, en kalmoes – 
het kenmerk is wel dat het een heerlijk geurend parfumachtig mengsel is. Stel je 
even voor dat dit uitgegoten wordt op het hoofd van Aäron. Niet een paar druppels, 
maar overvloedig – het stroomt langs zijn hoofd, langs zijn baard tot op zijn kleding. 
Alles geurt ervan. Het ruikt heerlijk. Zo fijn is dat samenzijn van broers. 
 
Die tweede vergelijking laat dat ook zien. De dichter vergelijkt de vreugde van het 
samenzijn met de dauw van de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Maar 
wie een beetje kennis heeft van de geografie van het land Israël, weet dat de afstand 
tussen Jeruzalem en de Hermon, het gebergte van meer dan 2000 m hoog, helemaal 
in het Noorden van Israël, meer dan 150 km is. Die dauw bereikt Jeruzalem toch 
niet?  
Daarom moeten we deze vergelijking ook niet meteorologisch verklaren, maar 
theologisch, en wat topografisch niet kan, kan poëtisch wel. De overvloedige dauw 
op de Hermon ziet de dichter in zijn verbeelding neerdalen op de bergen van Sion. 
De dauw van de Hermon is koel en overvloedig, het is vruchtbaarmakend. Het is 
nodig om in een warm en droog klimaat als Israël leven mogelijk te maken. Dat 
bedoelt de dichter: hoe verfrissend zou het zijn als je bij de berg Sion woont en je 
wordt verkwikt door de dauw van de Hermon? Dauw betekent vruchtbaarheid, het is 
Gods zegen dat het er is. Zoals de dauw het land bevochtigt, zo vruchtbaar voor het 
leven is het goede samenwonen als broers. Zoals de zomerse dauw overal 
doordringt en het land vruchtbaar doet zijn, zo vruchtbaar voor het leven is de 
broederlijkheid.  
 
En de dichter lokaliseert het in Sion, die naam is ook de sleutel voor het verstaan van 
het geheel. Als Gods kinderen, de broers, samenleven in Sion, d.i. dus rond de 
verzoening, ontstaat er een vruchtbaar klimaat, op heel veel manieren. Mensen 
kunnen daar opbloeien, omdat ze er tot hun recht komen.  
 
In dit gedicht is er drie keer sprake van ‘neerdalen’ – de olie van het hoofd in de 
baard, van de baard in de kleren en de dauw die neerdaalt. Dat is een beweging van 
boven naar beneden. Zo is dat laatste ook: die zegen die beloofd wordt, komt van 
boven. De HEER geeft die zegen – er staat letterlijk: Hij beveelt, Hij beschikt over die 
zegen en deelt die uit - en dat betekent voor ieder het echte, gave leven. Dat 
ontvangt ieder in Sion, dat is nu voor ons door de verzoening van Christus, en dat 
geldt voor Jood en niet-Jood. Er is maar één weg tot behoud.  
En dat juist moeten de Joden weten. En wij, zo bevoorrecht door God, moeten het 
onze oudste broer vertellen. Zoek hem dus op! Spreek hem aan! Wees nieuwsgierig 
naar hem, hij kan jou veel vertellen en jij hem. 
 
En dan, helemaal in het verlengde van dit gedicht, zitten die broers aan tafel.  
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Jezus zegt dat de Joden die in ongeloof Hem verwerpen, straks wel Abraham, Isaak 
en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God zullen zien, maar zelf worden ze 
buitengesloten, maar uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden 
zullen gelovigen uit de volken komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het 
koninkrijk van God (Luc. 13:28,29). We mogen aanzitten bij Abraham en andere 
aartsvaders van de Joden, samen met alle gelovige Joden.  
Samen – in de psalm staat Yachad, dat is de naam van de organisatie binnen de 
GKv die zich inzet voor de evangelieverkondiging aan het joodse volk.  
 
Samen één in Christus Samen als broers. Dat wil God bereiken. 
Dus, ga op zoek naar je broer! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


