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Preek over Psalm 147:4  ‘Hij bepaalt het getal van de sterren, Hij roept ze alle 

bij hun naam.’ 

Schriftlezingen  Psalm 147 en Lucas 19:1-5    Intochtspsalm  74:10 

‘Je bent opgemerkt’ 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

Joden, net teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap zingen in de tempel 

God lof. 

Met Psalm 147 eren zij Hem als de Schepper van de kosmos. 

“Gij, die alle sterren houdt, in uw hand gevangen’’. Kijkend naar de 

sterrenhemel, vol bewondering voor de grootsheid en het mysterie van het 

heelal, zien zij het kunstwerk van Gods handen.  

In Babel was de astrologie een onderdeel van de heidense religie. Zon, maan en 

sterren waren geen schepselen. Ze werden vereerd als goden.  Men wist zijn 

levenslot bepaald door de stand der sterren.  

Alles wat komen zou stond in de sterren geschreven. ‘Rust o ziel, uw ster is 

koning, wees tevreden met uw lot, want daar valt niets aan te veranderen.  

Sterren zeiden: de dingen komen zoals ze komen moeten. 

In Israel daarentegen bestaan de hemellichamen bij de gratie van God. Hij 

heeft ze geschapen, het getal der sterren vastgesteld, ze alle een naam 

gegeven. Hij roept hen bij name.  

De sterrenbeelden bepalen niet de levensloop van mensen. Heden en 

toekomst  liggen in de handen van God. Ook mijn leven, ook deze wereld, vol 

onrust, chaos en geweld. Gods ganse schepping. 

Hij die zo omgaat met de sterren is zeer wel bij machte met mensen om te 

gaan, ieder bij zijn naam te kennen en te roepen bij naam.  

Voor God zijn we geen nummers.  Een van de huiveringwekkende daden van 

ontmenselijking in de vernietigingskampen van Nazi-Duitsland was dat degenen 

die binnenkwamen nooit met hun naam werden aangesproken. In plaats 

daarvan kregen ze, in hun huid gegraveerd, een nummer.  
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God geeft zelfs sterren een naam. Voor mensen, geschapen naar zijn beeld, 

geldt dit des te meer.  Je bent mens, met een naam. Niet inwisselbaar. Er is 

maar één in de hele wereld zoals jij.  

In een totalitaire staat zoals Rusland en China doet een individu er niet toe. Het 

individu wordt gezien en behandeld als onderdeel van een totaliteit, van de 

staat. De enkeling is ondergeschikt aan de staat, aan de partijleider. Van belang 

zoals hij het belang van de staat dient. De staat is er niet om de enkele mens te 

dienen. Jij hebt de staat en het partijbelang te dienen. Als individu ben je 

ondergeschikt aan de gemeenschap. Gedachtegoed van het fascisme. 

Voor God zijn individuen van waarde, uniek.  Ieder mens is in tel. Je bent bij 

God bekend, door Hem gekend en bemind.    

Je gaat niet onder in de massa. 

Bij het zien van een grote menigte is de enkeling moeilijk of niet te ontdekken. 

Zoveel mensen samen worden een massa. Bij God verdwijnen we niet in de 

massa, anoniem. Onherkenbaar en onvindbaar. Je naam heeft een sterretje. 

Zegenwoorden worden in de kerk over je uitgesproken. Van Godswege gebeurt 

er wat met je.: 

 ‘De Here verheffe zijn aangezicht over je, en geve je vrede’.   

Je bevindt je in een menigte. In de verte zie je iemand staan die jij kent, iemand 

die algemeen bekend is. Je hebt hem wel eens ontmoet. Herinnert hij zich jou? 

Weet hij wie je bent?  

Even ontmoeten jullie ogen elkaar. Vanuit de verte lacht die ander naar je. Ja, 

hij weet wie jij bent, is blij je te zien, en door oogcontact en een glimlach laat 

hij je dat merken. Je bent opgelucht, voelt je opgetild. Je hebt vrede met jezelf. 

Je bent niet louter een naamloos gezicht in de menigte.  

Je bent gezien, je bent van waarde. Dat weet je nu bevestigd. Dit betekent 

‘Moge de Here u zijn gelaat toewenden en u vrede geven’. 

Ogen vinden elkaar. Je bent opgemerkt. Door die ander, door God. Hij slaat zijn 

ogen op. Kijkt naar je met genegenheid. Met verlangen naar een relatie met je. 

Hij heeft je in het oog. Herkenning. Je ontdekt: Hij heeft mij ook gezien. Hij 

maakt oogcontact met je en jij met Hem. Er gebeurt iets tussen God en jou. Het 

klikt tussen Hem en mij.  
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Ogen die mij zien zoals ik werkelijk ben. Hij kent mijn levensgeheim. Het doet 

God genoegen  je te zien. Zoals wij zingen: Hij ziet in Christus ons altijd genadig 

aan.  

De zegen is dat God door een menselijk zegenend gebaar contact met je legt. 

Hiernaar mag je uitzien elke zondag weer. Oogcontact maken met God. Je bent 

opgemerkt. Het klikt. 

Hiervan mag je verzekerd zijn. Hierin vrede vinden. Hij zal je nooit laten vallen. 

Nu mag je anders tegen het leven aankijken en het anders beleven. 

Zacheus maakt het mee. Jezus ziet hem, roept hem bij naam . Door God 

opgemerkt. Hij zelf heeft je immers gemaakt. Je bent zijn eigen handwerk. Hij is 

zuinig op je. Hij kent je levensgeheim. Je hoeft jezelf niet te ontkennen. Met de 

dichter van Psalm 139 mag je zeggen:’ Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan 

ik mij zelf ooit ken, kent Gij mij.’  

Hij is de stem in ons die zegt: ’Bij Mij hoef je niet te doen alsof. Ik ken je.  Ik 

kende je al voordat je geboren werd. Ik ken je omdat Ik je heb gemaakt. En Ik 

heb je gemaakt omdat Ik je nodig heb.  

Of preciezer gezegd, omdat de wereld je nodig heeft. Er is een taak die alleen jij 

kunt doen. Ik verlang niet meer dan Ik je aan gaven heb gegeven. Doe het. Je 

hoeft geen lof te zoeken of je door kritiek te laten afleiden, want Ik zal bij elke 

stap bij je zijn. Als je je het meest eenzaam voelt, ben Ik het dichts bij je.’ 

God vergeet geen mensen. Bij de profeet Jesaja lezen we dat God zegt tegen 

zijn volk Israel in ballingschap: “denk je dat Ik je uit het oog verloren heb? In de 

handpalmen heb Ik je gegrift, getatoeëerd. Voor goed.” 

God kan zijn handen niet open doen of Hij heeft zijn volk voor ogen. Dat Hij 

Sion, zijn volk, de stad zou vergeten is eenvoudig uitgesloten. God blijft trouw. 

Hij heeft onze naam in zijn handen gebrand. Onuitwisbaar. Hij heeft je steeds 

voor ogen. 

Je bestáát voor Hem. Hij kent je bij naam.  En vraag je je af, zoals Bonhoeffer 

dichtte: Wie ben ik? Wie ik ook ben, ik ben van U, mijn God.  

Als wij ooit, bij ons sterven, oog in oog komen te staan met God, zal Hij niet 

zeggen: wie ben je ook  weer?  

AMEN 
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