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Mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
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Vraag: Kunt u mij uitleggen wat er in Zacharia 3:2 wordt bedoeld met:
‘Een brandhout uit het vuur gerukt’?

Op deze vraag is een wat uitgebreider antwoord nodig dan in deze
ruimte past. Het tweede deel vindt u op pagina 18 en 19.

Omdat het volk in Jesaja’s tijd ver is afgedwaald, kondigt God Zijn oor-
delen aan. En niet het hele volk zal daaruit worden behouden; alleen
een ‘rest’ daarvan, bestaande uit de getrouwen:

Want, Israël, al was je volk zo talrijk als zandkorrels aan de zee,
slechts een rest zal terugkeren (Jes. 10:22).

Terugkeren betekent hier terugkeren tot God, en bij Paulus vinden we
het daarom als ‘behouden worden’ (Rom. 9:27). Bij Zacharia vinden
we al een gedeeltelijke vervulling. Het uit ballingschap teruggekomen
volk was begonnen de door de Babyloniërs verwoeste tempel weer
te herbouwen, maar was daarmee gestopt toen het daarbij teveel
tegenstand ondervond. Pas zo’n 20 jaar later namen ze dat weer op,
toen God hun, door de profeet Haggai, verweet dat ze wel hun eigen
huizen hadden herbouwd, maar de tempel maar hadden gelaten voor
wat die was.

Het overblijfsel bij Zacharia

Zacharia begint met een serie van acht visioenen. In het 1e vraagt een
engel: ‘HEER van de hemelse machten, hoe lang zal het nog duren voor
u erbarmen toont met Jeruzalem en de steden van Juda, waarop u nu
al zeventig jaar verbolgen bent?’ (1:12), en het antwoord is: ‘zo zegt
de HERE der heerscharen: Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote
ijver ontbrand … nog zal de HERE Sion troosten, Jeruzalem nog verkie-
zen’ (vs 15,17, NBG’51). Dat ‘verkiezen’ is een kenmerkende uitdruk-
king uit het tweede deel van Jesaja, over het herstel van het volk. Het
volk heeft de herbouw van de tempel nu weer ter hand genomen, en
vier jaar later is hij voltooid. Halverwege de herbouw, arriveert er een
delegatie van elders, die komt vragen of ze nog door moeten gaan
met het vasten en rouwen over de verwoesting ervan door de Babylo-
niërs, 70 jaar eerder. Zacharia geeft, namens God, een antwoord op
die vraag, door hen er op te wijzen wat God twee jaar eerder had ge-
zegd:

Zo zegt de HERE der heerscharen: Ik ben voor Sion in grote ijver
ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand (8:2, NBG’51).

En God verzekert hun dat Hij nu een heel andere houding heeft jegens
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het volk dan vóór de hervatting van de herbouw. Doch dat geldt niet
het hele volk, maar alleen het ‘overblijfsel’:

Maar nu ben Ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zoals in
de vorige dagen, luidt het woord van de Here der heerscharen
(vs 11, NBG’51).

En daarom krijgen ze in eerste instantie ook geen direct antwoord op
hun vraag (of ze nog moeten doorgaan met dat vasten), maar op het
werkelijke probleem:

Dit moeten jullie doen (NBG’51): Spreek de waarheid tegen
elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te
spreken; wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat
je niet verleiden tot meineed, want daar heb ik een afkeer van –
spreekt de HEER’ (vs 16-17).

Dat rouw bedrijven is niet belangrijk. Wat van belang is, is de oorza-
ken wegnemen die tot de ballingschap hebben geleid.

Het visioen in Zacharia 3

Een paar hoofdstukken eerder in Zacharia vinden we een visioen dat
die situatie symbolisch beschrijft. Maar we moeten ons er terdege
van bewust zijn dat dit inderdaad een visioen is en absoluut geen
werkelijkheid! In zijn 4e visioen (Zach. 3) ziet Zacharia de hogepriester
Jozua, gekleed in vuile kleren, iets waar volgens de wet van Mozes de
doodstraf op stond. Hij staat voor ‘de engel van de HEER’, die namens
God optreedt als rechter, terwijl ‘de satan’ als aanklager aan zijn
rechterhand staat. Jozua vertegenwoordigt hier het volk, terwijl zijn
vuile kleren de schuld van het volk symboliseren (zie vs 4). Zijn
‘aanklager’ heeft eigenlijk volkomen gelijk wanneer hij hem aan-
klaagt, maar toch weigert de engel van de HEER het doodvonnis uit te
spreken. Want God had immers aangekondigd dat Hij het volk gena-
dig zou zijn. Daarom spreekt hij ‘Jozua’ niet alleen vrij, maar bestraft
hij zelfs de aanklager:

De HERE bestraffe u, satan, ja de HERE, die Jeruzalem verkiest,
bestraffe u; is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt?
(3:2, NBG’51).



Overdenking

4

De Here Jezus heeft door zijn lichaam voor ons de weg naar een nieuw
leven gebaand (Hebr. 10:20). Daarin, in dat vlees van zijn menszijn,
heeft Hij die nieuwe en levende weg voor ons geopend. Hij was zó ge-
loofwaardig en echt mens, en daarbij ook nog volmaakt, dat zijn levens-
weg ons dwingt tot een nieuwe levenswijze. Niet voor niets dringt Johan-
nes er bij ons op aan op onze hoede te zijn voor dwaalleraren, die Jezus
Christus niet belijden als mens. Jezus’ menszijn is van cruciaal belang,
want juist doordat Hij door en door mens was, kon Hij de wereld redden.
In alle opzichten is Hij ons voorbeeld. God wil door onze prediking men-
sen redden, maar dan moeten wij zelf eveneens genoeg mens zijn. On-
ze boodschap is gebonden aan ons als menselijke personen, net zoals
Jezus’ boodschap Hijzelf was, de echte menselijke Jezus.

Het woord was in Jezus vlees geworden, en het moet ook in ons vlees
zijn. In de evangeliën vinden wij geen lange lijst met zijn deugden; wat
wij vinden zijn Jezus’ daden en relaties met anderen, en daaruit voelen
en zien wij zijn rechtvaardigheid. De leer van bijvoorbeeld het Marxisme
kan worden losgemaakt van Marx als mens. Je kunt het Marxisme aan-
nemen zonder ooit een biografie over Karl Marx te lezen. Maar het ware
christendom is onlosmakelijk verbonden met de persoon van Christus.
Als wij Jezus’ boodschap louter definiëren als ideeën en principes, zul-
len die de werkelijkheid van het echte leven missen: zij zijn te abstract.
De principes van de bijbelse waarheid krijgen pas kleur en realiteit wan-
neer zij worden gerelateerd aan de werkelijke, concrete persoon van
Jezus. Geloof bestaat niet maar uit een stel ideeën: die principes van de
bijbelse waarheid, elk aspect van die bijbelse leer, is in Jezus voorge-
leefd. En het is dit feit dat een beroep doet op ons als wezens van vlees
en bloed. Een persoon kun je niet reduceren tot een formule. Wat men-
sen trekt is een levend persoon, geen droge theorieën. Alleen een echt,
levend persoon kan in het leven aanmoedigend zijn. Principes als louter
abstracties kunnen ons op zichzelf niet bemoedigen.

Leven in Hem

Jezus is onze vertegenwoordiger: dat is zo’n typische bijbelse waarheid.
Wij worden gerekend als zijnde in Hem. Dat betekent dat zijn leven
wordt gezien als ons leven. En alleen omdat Hij mens was, en wij nu
mensen zijn, kan dit werkelijkheid worden. Het wonder is dat zovelen
een nieuwe waarde hebben verworven door hun verbondenheid met de

De ware Christus: een mens



5

opgestane Jezus, ondanks al hun menselijk falen, vernederingen en
tegenslagen. Het is niet langer van belang je af te vragen ‘wie ben ik?’
Wat heb ik bereikt in mijn saaie leven? In plaats daarvan is het van het
grootste belang dat wij daadwerkelijk ‘in Christus’ zijn, en delen in zijn
leven en bestaan. Het moderne leven is zó gericht op prestatie en eco-
nomisch nut, dat velen het gevoel hebben mislukkelingen te zijn. Alleen
door middel van prestaties lijken wij ons bestaansrecht in de maat-
schappij te kunnen bewijzen. Wij zijn verstrikt geraakt in een machinerie
van het leven, die ons van onze menselijkheid beroofd. Ons initiatief,
onze spontaniteit, onze essentiële vrijheid, is verloren geraakt. Maar als
wij ‘in Christus’ zijn, veilig verankerd in Hem, deel hebbend aan zijn ver-
heven persoonlijkheid, is ons leven totaal anders.

Wij zullen ons niet langer schamen mens te zijn. Wij zijn door God zelf
bevestigd om wie wij zijn, gerechtvaardigd door Hem, want wij zijn ‘in
Christus’. Dit is wat het echt betekent ‘christen’ te zijn. Door ‘ons leven
te verliezen zullen wij het verkrijgen’ (Mark. 8:35; ook Matt. 10:39).
Het leven dat wij dan ontvangen is het leven van Jezus en daarom heeft
ons leven betekenis en doel, niet alleen in successen maar ook in
teleurstellingen en falen. Ons leven heeft hoe dan ook betekenis, want
wij hebben, en leven, het ware leven, ook al worden wij kapot gemaakt
door tegenstanders en in de steek gelaten door vrienden, ook al maken
wij de verkeerde keuzes die wij achteraf bitter betreuren. Ook als onze
prestaties afnemen en onze taken door anderen worden overgenomen,
als wij niet meer van nut zijn voor de maatschappij, en ons leven en
persoonlijkheid door die maatschappij niet meer worden erkend,
worden wij liefdevol en van harte erkend door Hem bij wie geen aanzien
des persoons is; want wij zijn in zijn geliefde Zoon.

Echte menselijkheid

Ik herinner mij nog altijd die dag dat het plotseling tot mij doordrong dat
de Here Jezus een echt mens was, onvervalst echt. Ik realiseerde me
ineens allerlei dingen die ook voor Hem moeten hebben gegolden, din-
gen waaraan ik nooit had durven denken. Hierin is mijn kennen van
Hem, denk ik, verdiept. Hij was het onvervalste product van een zwan-
gerschap en had al de erfelijke eigenschapen van zijn moeder in zijn
genen. Hij had een genetische structuur en een unieke vingerafdruk
zoals wij allemaal. Hij zal links- of rechtshandig zijn geweest. Hij had

als wij en toch volmaakt



een bepaalde bloedgroep. Als timmerman kon hij fouten maken, zich in
zijn vinger snijden. Maar hij raakte nooit gefrustreerd, Hij was tevreden
met zijn menselijkheid. De volheid van zijn menselijkheid is bij uitstek
te zien in zijn dood, en zijn zo natuurlijke angst daarvoor. Misschien is
er geen enkel ander moment waarop mensen zo duidelijk tonen echt
mens te zijn, dan wanneer zij worden geconfronteerd met hun eigen
dood. Ik begrijp heus wel de weerstand, mogelijk zelfs het onbegrip, die
deze suggesties oproepen, maar het is zeker niet mijn bedoeling om de
grootheid van de Here op enigerlei wijze te kleineren. Het is juist mijn
bedoeling zijn grootheid uit te dragen, d.w.z. duidelijk te maken dat in
deze door en door menselijke persoon God zich heeft gemanifesteerd.
Ik denk dat er in ieder van ons een verlangen huist een soort kloof te
zien tussen onze eigen menselijkheid en de zijne. Maar als hij geen
echt mens is geweest zoals wij, zie ik weinig nut in een vergelijking tus-
sen Hem en onszelf, in deze wereld die zo wanhopig op zoek is naar
echtheid en menselijke verlossing.

Geen excuses meer

De menselijke zoon van God, de Jezus die de Bijbel ons toont, die vol-
maakte held die niettemin een zwakke menselijke kant heeft, is in feite
een enorme uitdaging voor ons. Als deze volmaakte mens echt één van
ons was, een mens onder de mensen, van ons eigen vlees en bloed,
beginnen wij ons ongemakkelijk te voelen. Want als Hij werkelijk net als
wij is geweest, dan vraagt dat enorm veel van ons: het ontneemt ons de
excuses voor ons ongeestelijk gedrag. Dat is misschien ook de reden
dat zovelen het niet kunnen opbrengen al te lang na te denken over zijn
kruisiging. Hij was nooit kwetsbaarder en menselijker dan juist daar,
maar alleen als de gruwelijke realiteit van Christus’ menszijn ons daar-
bij duidelijk voor ogen staat, kunnen wij begrijpen hoe iemands dood
2000 jaar geleden ons leven nu radicaal kan veranderen. Wij grijpen
graag naar excuses: onze ouders waren niet volmaakt, de maatschappij
om ons heen is zo verdorven. Maar ook Jezus’ moeder, Maria, was
geen volmaakte moeder: de Bijbel toont ons Maria als een gewone
vrouw, die in een moeilijke tijd, in een achtergesteld land, een pover
bestaan leidde. De heilige, onschuldige en onbevlekte zoon van God,
en Zoon des mensen, was de zoon van een kansarm gezin uit een klein,
arm, afgelegen dorpje, waar Hij als tiener een job in de bouw kreeg.
Jezus leefde net zo min als wij in een volmaakte omgeving, en toch was
Hij volmaakt, en Hij vraagt van ons dat wij onze excuses opzij zetten en
Hem volgen. Niemand van ons kan nu nog een gebrek aan geestelijk
streven wijten aan een moeilijke jeugd, familieproblemen, slechte tij-
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den, of een verkeerd milieu. Wij kunnen hier bovenuit groeien, want in
Hem zijn wij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en in
Hem zijn alle dingen nieuw gemaakt (2 Kor. 5:17). Hij baande voor ons
de weg uit alle beperkingen die een normaal menselijk leven ons op-
legt. Hij liet zich niet afleiden en Hij heeft ons de kracht gegeven Hem
daarin te volgen. Wij lezen (in Fil. 2) dat Jezus in zijn uiterlijk als een
mens werd bevonden, en dat Hij zichzelf vernederde en daarom ver-
hoogd werd (NBG’51). Maar in het volgende hoofdstuk schrijft Paulus
in net zulke bewoordingen over zichzelf. Ook hij werd gelijkvormig
‘bevonden’ aan het voorbeeld van Jezus in zijn dood. Ook hij zegt dat
zijn ‘vernederd’ lichaam zal ‘veranderen’, zodat het aan Christus’ ver-
heerlijkt lichaam gelijkvormig wordt (Fil. 3:21). Er wordt van ons ge-
vraagd in de voetstappen van de Here Jezus, de Zoon des mensen, het
pad te volgen dat naar verheerlijking leidt. De belofte is dat wij, aan het
eind van die weg van vernedering en lijden, uiteindelijk ook in zijn glo-
rie zullen delen (Rom. 8:17; 2 Kor. 3:18; Joh. 17:22,24).

De uitdaging van Christus’ menselijkheid

Er ligt daarom een onvoorstelbare uitdaging in het feit dat de Here Je-
zus een menselijke natuur had en toch nooit zondigde. Hij steeg uit
boven de zonde in al zijn gedaantes, en toch was hij absoluut mens.
Velen van ons denken dat het hun roeping is niet alleen boven hun
zonde, maar ook boven hun menselijke natuur uit te stijgen. En in hun
overtuiging is godsdienst daarom in feite een ontkenning van hun men-
selijkheid. In extreme vorm zien ze godsdienst als een leven zonder
passie, als op de een of andere manier supermenselijk. Meer alle-
daags zijn degenen die menen dat het fataal is emoties te tonen. Geen
enkele deuk in hun harnas mag worden opgemerkt, er is geen erken-
ning of begrip van hun eigen menselijke tekortkomingen. Zij spiegelen
zich aan de afgebeelde ‘heiligen’ van de middeleeuwen: een stralen-
krans om hun gezicht, grote heilige ogen, de handen altijd gevouwen in
gebed, nooit een misstap begaand. Dat krijg je als je teveel nadruk legt
op het goddelijke, en de menselijke kant van de Here Jezus onderbe-
licht. Het karakter van de Here Jezus laat ons zien wat het inhoudt om
tegelijk mens en zondeloos te zijn. Als wij onszelf willen verheffen bo-
ven ons menszijn, streven wij iets onmogelijks na. De Here Jezus was
geen supermens. Hij was, en is, de beeltenis van God, vormgegeven in
een mens. En op deze manier spreekt het Nieuwe Testament ook nu
nog van Hem (1 Tim. 2:5). Wij hoeven geen schuldgevoel te hebben
over het feit dat wij mens zijn. Wij zouden tevreden moeten zijn met
wie we zijn: gemaakt naar Gods beeld. D.H. (Vertaling/bewerking M.R./R.C.R.)

De ware Christus: een mens als wij en toch volmaakt
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In het

Belangrijke en interessante nieuwsfeiten

MACHT, OLIE EN RELIGIE

Al is het niet meteen duidelijk: onze wereld wordt steeds meer beheerst
door religieuze druk. Dat begint vreemd genoeg met de extreme afhan-
kelijkheid van de VS van olie. Olie uit de VS zelf heeft ooit een Ameri-
kaanse wereldhegemonie geschapen die daar volledig op was geba-
seerd. Maar die olie begint op te raken en de VS zijn nu een netto im-
porteur. De Amerikaanse overheid is wanhopig op zoek naar nieuwe
bronnen en leveranciers. Slechts weinig Europeanen realiseren zich
hoezeer in vrijwel elke na-oorlogse presidentsverkiezing verlies of winst
is bepaald door oliebelangen. Analyses hebben onomstotelijk aange-
toond dat elke succesvolle kandidaat de belangen van de olie-industrie
hoog op zijn prioriteitenlijst had staan, en dat zijn belangrijkste kiezers
diegenen waren die het sterkst gebaat zijn bij een ruime olievoorzie-
ning. Met voorstellen voor energiebesparing win je daar geen verkiezin-
gen. Dit verklaart de historische betrekkingen van de VS met de grote
olieleveranciers in het Midden-Oosten (zoals Saudi-Arabië). Maar hun
bronnen zijn inmiddels ook over de top van hun capaciteit heen. Alleen
Irak heeft nog ruime voorraden, wegens de jarenlange boycot daarvan
door de VN: Irak is thans de ‘jackpot’ van de loterij die de jacht op olie is
geworden, en de Amerikaanse belangen daar gaan daarom veel verder
dan het brengen van democratie. Buiten Irak zitten de grootste voorra-
den thans in streken die worden beheerst door Moskou. Het is dan ook
niet toevallig dat de VS goede maatjes willen zijn met president Poetin,
maar die heeft al laten weten dat zijn welwillendheid een prijs heeft. Na
olie is in onze wereld aardgas de meest begeerde energiebron voor de
middellange termijn, en ook daarvan heeft Rusland grote voorraden.
Poetin heeft echter ook al laten zien er niet voor terug te schrikken de
buitenlandse gasvoorziening te gebruiken als drukmiddel (de Oekraïne,
Wit-Rusland). Ook heeft hij al gezinspeeld op een OPEC-achtig gaskartel.

Dat zou hem in staat stellen het energiewapen te hanteren zoals de
Arabieren in 1973-74. En op de vraag waarom hij dat zou willen, is het
antwoord wel duidelijk. In het zuiden van de Russische Federatie be-
vindt zich een gordel van Islamitische staten zonder speciale loyaliteit
jegens Moskou. Om zijn land stabiel te houden, moet Poetin deze te
vriend houden. En aangezien juist de meest radicale moslims fel anti-
Amerika (en anti-Israël) zijn, mag hij niet de verdenking op zich laden
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dat hij aan de leiband van de VS zou lopen. Daarom streeft ook hij naar
goede betrekkingen met de moslimlanden van het Midden-Oosten. Dit
moet wel leiden tot een belangenconflict tussen een weer opkomend
Rusland enerzijds en een wanhopig naar olie en gas snakkend Amerika
anderzijds. Dat zal niet meteen leiden tot openlijke ruzie, maar zal on-
der de oppervlakte wel degelijk gaan smeulen. Maar er speelt voor de
Amerikaanse president nog een factor. Recente verkiezingen zijn meer
en meer beheerst door fundamentalistische ‘christenen’ die, op grond
van hun specifieke opvattingen over ‘de eindtijd’, voor de VS een grote
rol zien in het Midden-Oosten. Daarbij zijn hun opvattingen nogal twee-
slachtig. Enerzijds neigen zij ertoe zeer pro-Israël te zijn en juist de
meest radicale stromingen daar te steunen, anderzijds menen velen
van hen dat Israël zich zal verbinden met een ‘antichrist’, die zij spoe-
dig verwachten. Maar een kandidaat die de verkiezingen wil winnen,
kan zich niet permitteren deze kiezers van zich te vervreemden.

Met andere woorden: de wereldpolitiek dreigt bepaald te gaan worden
door twee presidenten waarvan in beide gevallen de handen in belang-
rijke mate zijn gebonden. In het ene geval door oliebelangen en de op-
vattingen van fundamentalistische religieuze groeperingen, en in het
andere door radicale moslims die de stabiliteit van zijn imperium be-
dreigen. In beide gevallen is het Midden-Oosten het brandpunt, en in
beide gevallen spelen op de achtergrond radicale en fundamentalis-
tisch religieuze motieven een belangrijke rol. OT-profetieën die wij ge-
woonlijk in verband brengen met ‘de eindtijd’, lijken te spreken van een
grote opmars door een macht uit het noorden, gesteund door volken uit
de huidige Arabische (en mogelijk Iraanse) moslimwereld, maar ook
van een alliantie uit de westerse wereld. Inmiddels stevent de confron-
tatie tussen ‘christendom’ en ‘islam’ duidelijk af op een crisis. Het is
daarom niet denkbeeldig dat beide partijen elkaar gaan tegenkomen
bij Jeruzalem, elk met zijn eigen drijfveren en doelen, maar beide met
motieven die per saldo blind zijn voor Gods hand:

“Nu lopen vele volken tegen (Jeruzalem) te hoop, ze zeggen: ‘Laat
Sion maar worden ontwijd, wij zien het met welgevallen!’ Maar ze
weten niet wat de HEER met ze voorheeft, ze hebben geen inzicht in
zijn besluit: dat Hij ze verzameld heeft als schoven op de dorsvloer”
(Micha 4:11-12).
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De HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een
krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in
droog land. Het water spleet, en zo konden de Israëlieten dwars
door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen

rees het water op als een muur (Ex. 14:21-22).

Bovenstaand citaat uit de NBV roept onweerstaanbaar het beeld op
dat we kennen van de plaatjes uit onze kinderbijbels: een lang lint van
vluchtende Israëlieten tussen twee verticaal oprijzende, torenhoge mu-
ren van water. Maar klopt dat beeld wel?

De beschrijving van de plaats
Laten we eerst eens zien wat het verhaal ons feitelijk heeft te vertellen
over wat er die dag nu echt gebeurde. God beval Mozes het volk een
onverwachte route te laten nemen, naar een nauwkeurig aangeduide
plaats aan de oever van de ‘Rietzee’ (Ex 14:2). Farao denkt dan dat ze
verdwaald zijn en probeert hen terug te halen. Maar wanneer hij ze
bereikt, beschermt God hen doordat de engel van God en de vurige
wolkkolom tussen Israël en de Egyptenaren gaan staan (vs 19). Ken-
nelijk is het voor de Egyptenaren niet mogelijk om die wolkkolom heen
te trekken, en de Israëlieten van opzij aan te vallen. En het waarom
daarvan valt wellicht af te lezen uit de gegeven plaatsnamen. We lezen
dat de plaats Pi-Hachirot heet, en dat zij zich moesten legeren ‘tussen
Migdol en de zee’ (vs 2). Deze locaties zijn nu niet meer bekend, en we
weten dus niet met zekerheid hoe de situatie er heeft uitgezien. Maar
Pi-Hachirot betekent ‘mond’ of ‘uitmonding van grotten’, en Migdol
betekent ‘toren’. Het lijkt daarom aannemelijk dat het kamp van de
Israëlieten zich bevond op een stuk laaggelegen oever, tussen een
rotswand aan de ene kant, met daarop een ‘torenvormige’ bergtop,
en de zee aan de andere. Het kaartje op de volgende bladzijde (dat
weliswaar op deze tekst is gebaseerd, maar voor het overige volledig
op fantasie berust!) geeft aan hoe we ons dat zouden kunnen voorstel-
len. De ‘ingang’ is nu afgesloten door het Egyptische leger, maar wordt
bewaakt door de vurige wolkkolom. Ze beseffen dat ze daar niet meer
weg kunnen, al zijn ze tegelijkertijd veilig voor een directe aanval.
Maar ze zitten daar volledig in de val (vs 11-12).

BijbelDe Taal van de
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‘Muren’ van water (1)

Het ontstaan van de doorgang
Dan gebiedt God Mozes om zijn hand, met zijn staf, uit te strekken in
de richting van de zee (vs 16). En vervolgens lezen we (in vs 21) dat de
HEER de zee liet terugwijken door ‘gedurende de hele nacht een krach-
tige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land’.
De enige manier om dit te lezen is dat het droogvallen van de zeebo-
dem daar ter plaatse de hele nacht in beslag nam. Het gebruikelijke
beeld, dat het water onmiddellijk spleet zodra Mozes zijn staf uitstrek-
te, wordt door de tekst beslist niet ondersteund. Het vermelden van
een ‘krachtige oostenwind’ duidt er voorts op dat we moeten denken
aan een sterke verlaging van de totale waterstand daar. Blijkbaar was
dit een ondiep gedeelte tussen deze oever en de overkant, ter plaatse
van Baäl-Sefon (vs 2). Sefon betekent ‘verborgen’ of ‘verborgen hoek’.
De naam Rietzee (13:18) suggereert ondiep water langs de oever met
veel Papyrusriet. Door deze tijdelijke verlaging van de waterstand valt
een strook over deze ondiepte droog, en hebben de Israëlieten ineens
wèl een uitweg. Dit doet uiteraard niets af aan het wonder dat God
daar verrichtte. Hij had zijn volk opzettelijk naar deze plaats toe geleid
(vs 1-2) en nadrukkelijk aangekondigd dat Hij zijn grootheid daar zou
manifesteren, op het moment dat de situatie hopeloos zou lijken.

De ‘muren’ van water
Maar er staat toch dat het
water aan beide zijden was
‘als een muur’? Dat laat zich
toch niet wegpoetsen? Nee,
maar dat hoeft ook niet. We
moeten alleen wel begrijpen
wat dat ons wil vertellen. Het
Hebreeuws kent een aantal
woorden voor ‘muur’, maar
in het overgrote deel van de
gevallen vinden we maar
één van twee woorden:
chomah en qir. Chomah
komt ruim 130 maal voor,
en met enkele uitzonderin-

De situatie voorafgaand aan de doortocht
door de ‘Rietzee’ (NBG’51: Schelfzee). Let op
dat deze situatieschets weliswaar uitgaat van
de tekst maar voor het overige geheel op
fantasie berust.
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‘Muren’ van water (1)BijbelDe Taal van de

gen duidt het altijd een stadsmuur aan, dus een verdedigingswerk
dat een stad moet beschermen tegen aanvallers. Wanneer het niet
rechtstreeks over een stadsmuur gaat, wordt het overdrachtelijk
gebruikt, maar nog steeds in die betekenis van verdediging. Zoals
wanneer de knecht van de schapenboer Nabal over David en zijn
mannen zegt: ‘Ze zijn dag en nacht als een muur om ons heen
geweest, al die tijd dat we in hun buurt onze kudde hoedden’ (1 Sam.
25:16).

Qir wordt bijna steeds gebruikt voor de muur van een huis of een
gebouw, hetzij de buitenmuur, hetzij een wand binnen. Een enkele
keer wordt ook dat woord gebruikt voor een stadsmuur, maar ook
dan is het van belang zijnde element steeds het verticale karakter
daarvan. Met andere woorden, wanneer de tekst de nadruk had wil-
len leggen op die loodrechte watermuren aan beide zijden, zouden
we dat woord qir hebben moeten vinden. Maar wat we in werkelijk-
heid vinden is dat andere woord: chomah. En dat betekent dat het
om hun verdediging en bescherming gaat: de Israëlieten gingen op
het droge midden door de zee en het water was hun rechts en links
als een ‘vestingmuur’ (vs 29). God beschermde daarmee zijn volk,
zodat de Egyptenaren het nog steeds niet van opzij konden aanval-
len, terwijl de vurige wolkkolom hen van achteren beschermde. Een
dergelijk gebruik van het woord ‘muur’ vinden we ook bij de profeet
Nahum, die over de Egyptische stad Thebe zegt dat zij is ‘omgeven
door water, met de zee als bescherming, met als stadswal de
zee’ (Nah. 3:8). Maar dat betekent wel dat de NBV er volledig naast
zit met die weergave dat het water ‘oprees als een muur’. Kennelijk
hebben de vertalers toch iets teveel dat traditionele beeld voor ogen
gehad. God zelf gebruikt helemaal aan het eind van het OT dit beeld
van zijn bescherming gedurende de uittocht nog een keer, wanneer
Hij over het toekomstige Jeruzalem zegt: ‘Ik zelf … zal haar een vurige
muur zijn rondom en heerlijkheid binnen in haar’ (Zach. 2:5, NB’51).

Tenslotte: wanneer het water echt als twee loodrechte wanden langs
de vluchtweg had gestaan, zouden de Egyptenaren zich nog wel twee
keer bedacht hebben voor zij de Israëlieten daarlangs gevolgd waren.
Maar nu leek er geen enkel risico aan verbonden te zijn, en dat was
uiteindelijk waar het God om te doen was. Maar daar gaan we het de
volgende keer over hebben. En dan vertel ik ook waarom op het
kaartje dat vraagteken staat achter het woord ontsnapping. R.C.R.



Ontmoeting met: Ananias

Kennismaking met bijzondere vrouwen en mannen in de Bijbel
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Ananias (wat betekent: God is genadig geweest), een volgeling van
de Here Jezus, woonde in Damascus. Het was een tijd van zware
vervolging. Velen die de Here volgden werden gevangen genomen
en gedood. Stefanus was kort geleden gestenigd. Het was bekend
dat een jonge man, Saulus, hierbij aanwezig was en de moord
goedkeurde. Deze trok daarna overal heen en nam vele volgelin-
gen van de Here Jezus gevangen. De angst voor hem was zeer
groot. Op een dag krijgt Ananias in een visioen een opdracht van
de Here Jezus. Hij kan zijn
oren niet gelo- ven: “Ga …
naar iemand uit Tarsus die
Saulus heet. Hij is aan het
bidden, en hij heeft in een
visioen gezien hoe een man die
Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer
te laten zien” (Hand. 9: 11-12). Ananias maakt groot bezwaar. Hoe
kan hij naar die vervolger gaan. Hij vergeet dat de Here alwetend
is. Hij denkt de Here te moeten vertellen hoe slecht Saulus is. De
Here berispt hem niet, maar maakt wel duidelijk dat hij moet gaan.
“Ga” klinkt het gebiedend. De Here laat hem zien, dat Hij de harten
kent en weet wie voor Hem bruikbaar is. Ananias gaat nu snel op
weg. Hij vlucht niet weg voor de opdracht, zoals Jona eens deed.
Alle bezwaren zijn weg. Liefdevol begroet hij Saulus. Met de woor-
den “Saul, broeder” (17) begroet hij de diepbedroefde Saulus. “Ik
ben gezonden door de Heer, door Jezus … om ervoor te zorgen dat
u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest” (18). Later
toen Paulus (de Griekse naam voor Saulus) in Jeruzalem terecht
stond, beschreef hij voor de Hoge Raad zijn bekering en doop in
Damascus. Hij benadrukte het karakter van Ananias, een man die
de wet trouw naleefde en bij alle Joodse inwoners van de stad in
hoog aanzien stond. Hij ging voor me staan en zei:“Saul broeder,
open je ogen!” (Hand. 22:13). Hij moedigde mij aan om me te la-
ten dopen: “Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zon-
den wegwassen” (18). Het voorbeeld van Ananias laat ons zien
dat, wij niet mogen oordelen. De Here weet meer dan wij.

Een man die de wet trouw naleef-

de en bij alle Joodse inwoners van

de stad in hoog aanzien stond



Een geheel aparte categorie vormen de zogenaamde ‘Bijbels in de
omgangstaal’. De gedachte daarachter is vaak heel verschillend. Dat
kan de wens zijn het traditionele plechtstatige taalgebruik te moder-
niseren, maar ook de wens om de verhaalstijl zelf veel eigentijdser te
maken. In dat laatste geval kunnen we eigenlijk al niet meer van een
vertaling spreken; het is dan meer een ‘navertellen’ van het verhaal.
In vaktaal heet dat een ‘parafrase’. Vaak zijn zulke uitgaven het initi-
atief van één individu, die er zijn eigen ideeën in kwijt wil, maar soms
is het een initiatief van een Bijbelgenootschap of een organisatie.

Afgezien van enkele particuliere initiatieven, gaat het in het Ne-
derlands taalgebied eigenlijk maar om twee uitgaven, beide als
Nederlandstalige varianten van internationale initiatieven. De
‘Groot Nieuws Bijbel’ (GNB), een gezamenlijke uitgave van het
Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting,
valt nog onder de vertalingen. Dit betreft de Nederlandse versie
van een internationaal initiatief met een gemeenschappelijke
aanpak, en ook wereldwijd met dezelfde illustraties. Bij zijn ver-

schijnen werd hij aangeprezen als de Bijbel
voor de moderne tijd, maar dat is intussen wat
teruggenomen. Hij wordt nu aanbevolen voor
beginnende bijbellezers (ook kinderen) die zo
vertrouwd kunnen raken met de bijbelse bood-
schap. Na verloop van tijd, en met wat meer
ervaring (of leeftijd) zouden ze dan echter toch
beter kunnen doorstromen naar een meer tra-
ditionele vertaling. ‘Het Boek’, van de Stichting
‘Living Bibles Holland’, de Nederlandse afde-
ling van ‘Living Bibles (= levende Bijbels) Inter-
national’ is eveneens de Nederlandse versie

van een internationale aanpak. Maar dit, een navertellen van
het oorspronkelijke verhaal, is duidelijk een parafrase. Hoewel
de ‘vertaler/naverteller’ wel degelijk heeft getracht zich in prin-
cipe aan de oorspronkelijke tekst te houden, aarzelt hij toch
niet om het verhaal aan te passen wanneer hij meent dat het
anders onvoldoende begrijpelijk zou zijn.

De boeiende ontstaansgeschiedenis van de Bijbel

Het Boek
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Het taalgebruik

In het algemeen worden zulke moderne uitgaven uiteraard ge-
kenmerkt door moderner taalgebruik, maar ook door kortere
zinnen. Dat betekent dat de oorspronkelijke zinnen worden op-
gedeeld in afzonderlijke delen. En beschrijvingen die als te inge-
wikkeld worden beschouwd, worden verduidelijkt door middel
van meer concreet taalgebruik. Dat heeft echter als onvermijde-
lijke consequentie dat de vertaler veel meer eigen interpretatie
in de vertaling moet stoppen dan eigenlijk wenselijk is. Met an-
dere woorden: je wordt veel meer afhankelijk van zijn opvattin-
gen en (helaas onvermijdelijk) van zijn godsdienstige achter-
grond, ook al is het zijn oprechte streven de ver-
taling zo neutraal mogelijk te houden. Klassieke
talen als Hebreeuws en Grieks hebben nu een-
maal een totaal andere structuur dan bijvoor-
beeld onze moderne westerse talen. En dan
moet je als vertaler keuzes maken, en die keu-
zes berusten nu eenmaal onvermijdelijk op zijn
begrip van de tekst. Doe je dat niet, en geef je
het origineel zo compleet mogelijk weer in onze
taal, dan krijg je juist dat typisch ‘bijbelse’
woordgebruik dat zo kenmerkend is voor oude-
re vertalingen.

Parafrases gaan in dit opzicht nog een stap verder dan echte
vertalingen, doordat zij ertoe neigen ook de beschrijving zelf
aan te passen. Maar daarmee wordt je nog verder afhankelijk
van de opvattingen van die vertaler. Zulke praktijken worden
soms verdedigd met het argument dat de oorspronkelijke bood-
schap, vooral die van de evangeliën, in zijn tijd ook was gesteld
in simpele taal (de apostelen waren immers maar simpele vis-
serslui), maar dat is absoluut niet waar. Sommige boeken van
de Bijbel zijn geschreven in zeer verheven taal. En veel uitspra-
ken van Jezus waren voor zijn tijdgenoten ook niet onmiddellijk
duidelijk, zoals duidelijk blijkt uit hun reacties.
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Enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden zullen dit sneller verduidelijken dan hele
bladzijden betoog. In Luk 2:9 lezen we hoe een engel de geboor-
te van de Messias verkondigt aan een groep herders in de
omgeving van Betlehem. De NBG’51 geeft dan vervolgens: “en
zij vreesden met grote vreze”. Dit is een typisch Hebreeuwse
taalconstructie (op het feit dat Lukas deze gebruikt in een Griek-
se tekst ga ik nu niet in!). Ook de Statenvertaling had dit zo.
Eigenlijk zou het meer in de stijl van de NBG’51 zijn geweest,
wanneer daar had gestaan: “zij waren zeer bevreesd”. Maar
men heeft de uitdrukking - die intussen een staande uitdrukking
in onze taal is geworden - blijkbaar niet willen (of durven) veran-
deren. In modern Nederlands zou je ‘vrees’ waarschijnlijk dan
ook nog liever weergeven als angst of bang zijn. De GNB vertaalt
het daarom ook als: “Ze werden verschrikkelijk bang”. Wat je
echter weer niet moet doen is wat een bepaalde parafrase deed:
“zij schrokken zich een ongeluk”. In de eerste plaats omdat dit
nodeloos populair is, maar vooral omdat schrikken en bang zijn
toch verschillende begrippen zijn. Wanneer er op mijn werk wel
eens plotseling een collega achter mij stond, die ik niet had ho-
ren binnenkomen, schrok ik daar wel eens van, maar ik was
echt niet bang voor hem. ‘Het Boek’ doet het daarom best goed
met: “Ze werden verschrikkelijk bang”. Beter zelfs dan de NBV
met: “… zodat ze hevig schrokken”.

Maar ‘Het Boek’ gaat weer helemaal in de fout in Matt 15:11.
Jezus zegt daar, volgens de NBG’51: “Niet wat de mond bin-
nengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt
dat maakt de mens onrein”. Dit is een bewust provocerende
uitspraak, waarmee Jezus zijn toehoorders aan het denken wil
zetten. Zijn discipelen komen daarom achteraf naar Hem toe
om te vragen wat Hij daarmee bedoelt. De NBV en de GNB
geven daarom niet echt een andere vertaling. Maar in ‘Het
Boek’ lezen we: “U wordt niet slecht door wat u eet en drinkt. U
wordt slecht door wat u denkt en zegt.” Dat is inderdaad wat
Jezus met zijn uitspraak bedoelde, maar het was nu eenmaal
niet wat Hij zei. En als Hij dit had gezegd, zou je ook niet kun-
nen begrijpen waarom de discipelen zoveel moeite hadden met
zijn uitspraak. Dit is dus een kenmerkend voorbeeld van een
‘doorgeschoten’ vereenvoudiging.

Het Boek in onze Handen
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Efez. 1:15-21 in de NBG’51 (één lange zin)
Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Je-
zus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenken-
de bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de
Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openba-
ring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij
weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner
erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan
ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij
heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en
Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven
alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die
genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.

In de NBV (vier aparte zinnen)
Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de
Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk
voor u en noem ik u in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer
Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht
schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw
hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u
geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,
en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is
voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen
God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats
gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heer-
sers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.

In HET BOEK (zeven zinnen, vrijer weergegeven, meer tekst)
Daarom houd ik ook niet op God voor u te danken, want ik heb ge-
hoord hoe groot uw geloof in de Here Jezus en uw liefde voor alle
christenen is. Ik bid altijd voor u en dan vraag ik de God van onze
Here Jezus Christus (de Vader Die alle eer verdient) u wijsheid te ge-
ven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en Hem door-
en-door zult kennen. Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u
iets zult zien van de heerlijke toekomst, waarvoor u geroepen bent.
Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al Zijn kinderen
heeft klaarliggen. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de
kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven.
Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om
de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Nu is Hij hoog verhe-
ven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles
waarvoor men respect heeft; niet alleen in deze wereld, maar ook in
de wereld die komt.

Bijbels in de omgangstaal
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Dit wijst terug naar het openingsvisioen, waar God had gezegd dat Hij Jeruza-
lem weer zou verkiezen. Hij had het volk Zelf in ballingschap doen gaan, maar
Hij had het daar ook Zelf weer uit bevrijd. Dat drukt Hij uit in dat beeld van een
stuk brandhout dat al in het vuur lag, maar daar weer uit weggegrist is. Dus
lezen we dat Hij de schuld van het volk wegneemt, uitgebeeld doordat Jozua
schone kleren krijgt, feestkleding zelfs (vs 4); een duidelijk beeld van Gods ge-
nade. Toch moeten we niet uit het oog verliezen dat het hier, net als bij Jesaja,
uitsluitend over de getrouwen gaat, dat ‘overblijfsel’. Het 6e visioen verkondigt
namelijk heel duidelijk dat er een vloek zal uitgaan, die de goddelozen zal tref-
fen. Ook dat is een echo van Jesaja. En het 7e visioen beschrijft ons, in al even
symbolische taal, hoe de zonde definitief uit het land zal worden weggedaan,
en teruggevoerd naar het land Sinear, waar ze vandaan kwam. Sinear staat in
de Bijbel symbool voor menselijke eigengerechtigheid. Het is de naam die we
in Gen 11 vinden voor de vlakte van Mesopotamië, het land van de toren van
Babel, waar Abraham uit werd weggeroepen, en waarheen het volk – toen het
zich onverbeterlijk toonde – door God werd teruggevoerd in de Babylonische
ballingschap, maar waar Hij het ook weer uit bevrijdde.

De toepassing in de brief van Judas

Dit betreft het volk van het Oude verbond. Maar het is niet anders voor dat van
het Nieuwe. Ook dat is alleen gered door genade. Daarover gaat een passage
in de brief van Judas. Helaas wordt die maar door weinig mensen begrepen. De
sleutel ligt in die woorden “Moge de Heer u straffen” (vs 9), die een recht-
streekse aanhaling zijn van Zach 3:2. Judas heeft het over valse profeten, die
niet aarzelen hun medegelovigen te veroordelen, terwijl zij tegelijkertijd zelf de
geboden van Christus aan hun laars lappen. Zij zijn als die goddelozen ten tijde
van Zacharia. En dus verwijst hij daarnaar. Hij begint zijn voorbeeld daarom
nadrukkelijk met te verwijzen naar de Schrift, die zijn lezers immers kennen:

Ik wil u eraan herinneren – ook al weet u dit alles wel – dat … Denk ook
aan … En herinner u ook … (vs 5,6,7).

Om er dan op te laten volgen:

En toch doen deze zogenaamde zieners precies hetzelfde: ze … verwerpen
het gezag van de Heer ... Zelfs de aartsengel Michaël waagde het niet … te
veroordelen toen hij met (de duivel) twistte over het lichaam van Mozes.
Hij zei alleen: ‘Moge de Heer u straffen’ (Judas 8-9).

Let op dat ik in dit citaat enkele stukjes heb overgeslagen, gedeeltelijk omdat
ze de aandacht afleiden van waar het over gaat, maar voor een deel ook om-
dat de vertalers van de NBV (net als de meeste vertalers) de connectie met
Zach. 3 niet hebben gezien. Judas spreekt hier over een aartsengel (Zacharia
over de ‘engel van de HEER’) en over de duivel (Zacharia over de satan) als aan-
klager. En hij spreekt over het volk van het Oude Verbond. Zacharia deed dat in

een Bijbels antwoord op uw vraag (vervolg van pagina 2 en 3)
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het beeld van de hogepriester van toen. Judas gebruikt de term ‘het lichaam
van Mozes’ (de gever van de Wet van het Oude Verbond), zoals Paulus elders
spreekt over het volk van het Nieuwe Verbond als ‘het lichaam van Chris-
tus’ (de hogepriester van dat Nieuwe Verbond). Hij benadrukt dat Gods engel
het ‘overblijfsel’ van het volk niet veroordeelde, maar integendeel vrijsprak en
van hun schuld bevrijdde. Die engel bestrafte juist de aanklager. Zo zullen ook
deze ‘aanklagers’ van de getrouwen die God heeft verlost van hun schuld, bij
het oordeel worden bestraft (veroordeeld) in plaats van hun geloofsgenoten,
boven wie zij zich zo verheven voelden.

Een voorbeeld om na te volgen

Maar Judas laat het daar niet bij. Hij trekt nog meer conclusies uit dat visioen.
Hij vermaant zijn lezers zich niet door zulke valse profeten op de verkeerde
weg te laten brengen:

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het funda-
ment van uw zeer heilige geloof … houd vast aan Gods liefde, en zie uit
naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige
leven zal schenken (vs 20-21).

Gods liefde doelt zeker op de liefde waarmee God hen bevrijdde van schuld.
Maar hij bedoelt ook dat wij op onze beurt die liefde en die barmhartigheid
moeten betonen aan anderen, want hij vervolgt met:

Ontferm u over wie twijfelen en red hen (NBG’51) door hen aan het vuur te
ontrukken. Uw medelijden met anderen moet (echter) gepaard gaan met
vrees; verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld heb-
ben (vs 22-23).

Medegelovigen die dreigen te worden meegesleurd door de verleidingen van
die valse leraars, moeten zij op dezelfde manier ‘uit het vuur rukken’ als God
het henzelf had gedaan, en (in dat visioen van Zacharia) zijn volk van destijds.
Maar anderen die uit ongeloof of andere onzuivere motieven, tot het kwade
neigen, moeten zij juist uit de weg gaan, zoals een Israëliet onder de Wet elke
onreine (dat woord ‘bezoedeld’) uit de weg moest gaan. Hun vuile kleren wor-
den niet, zoals die van Jozua, verwisseld voor een feestgewaad, want zij heb-
ben die willens en wetens ‘bezoedeld’. De les is dus dat wij de genade en
barmhartigheid die God ons heeft betoond, op onze beurt zelf weer moeten
betonen aan onze medegelovigen, in plaats van hen te veroordelen vanuit een
houding van trots op onze eigen ‘gerechtigheid’. Niet veroordeling maar red-
ding moet onze inzet zijn. Maar tegelijkertijd moeten wij ons niet inlaten met
wie niet handelen uit zwakte, maar uit hoogmoed. Met hen moeten wij ons niet
inlaten, want zij zouden ons kunnen meeslepen in hun val. Dat vraagt van ons
dus onderscheidingsvermogen. Aan de ene kant mogen we ons niet onttrekken
aan onze verantwoordelijkheid jegens onze medegelovigen, en aan de andere
kant moeten we ons eigen geloof zo zuiver (‘rein’) mogelijk bewaren. Maar met
Christus hulp moet dat lukken. R.C.R.
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als de tijd ten einde loopt…...

Een van de steeds weer terugkerende vragen van mensen in de Schrift is:
waarom gaat het goed met de ‘slechten’ en slecht met de ‘goeden’. We
vinden dat als verzuchting in de psalmen, maar ook in de historische boeken,
en het hele boek Job is er aan gewijd. En het is, voor de goede lezer, ook dat
boek Job dat het antwoord geeft: omdat het leven hier en nu niet alles is; er is
nog een vervolg, en daar gaat een oordeel aan vooraf. Prediker constateert
“Een zondaar kan wel honderd maal kwaad doen en toch vele jaren
leven” (Pred. 8:12), maar weet ook het antwoord: “Een zondaar zal het
(uiteindelijk) slecht vergaan: … hij heeft immers geen ontzag voor God” (vs
13). Hij maakt zich daarom ook geen zorgen over het uiteindelijke lot van de
rechtvaardige, maar over het directe effect: “Omdat een slechte daad niet
snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot het kwaad
geneigd” (vs 11). Maar de moderne mens kent zijn Bijbel slecht. Als hij die al
leest zal dat zeker niet het boek Prediker zijn, of Job. Hij predikt dat na de
dood alles beter zal zijn, en dat allen die in Jezus geloven na hun dood
rechtstreeks naar het paradijs gaan. Maar tegelijkertijd is hij teleurgesteld
wanneer het hem (of anderen) in dit leven tegenzit, en hij meent eigenlijk dat
ieder die ‘voortijdig’ sterft en die dus geen ‘normale’ levensduur ten deel
is gevallen, door God maar tekort is gedaan. En wanneer hij wordt geconfron-
teerd met lijden en dood is de standaard verzuchting: waarom laat God dat
allemaal maar toe. En velen (waaronder zelfs kerkleiders!) verkondigen open-
lijk dat zij niet langer in zo’n God kunnen geloven. En dan kun je alleen maar
bedroefd constateren dat die mensen blijkbaar het ‘handboek’ niet gelezen
hebben. En ook dat ze kennelijk zelf niet geloven in die heerlijke toekomst in
het hiernamaals die ze met de mond belijden.

Wat levert het op?
Het punt is uiteraard dat de moderne mens gewend is van de wieg tot het
graf verzorgd te worden – door zijn overheid, door zorginstellingen, door servi-

4. Zonen en bastaards

‘Je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven …
want de Heer berispt wie hij liefheeft’ … Houd vol, het betreft
hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen …
Maar als u die leerschool niet doorloopt … dan bent u geen kin-
deren, maar bastaards. (Hebr. 12:5-8)
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“U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt” (Jac. 5:3)

cebedrijven – en, mocht het een keer verkeerd gaan, zijn eventuele schades
vergoed te krijgen door diezelfde overheid, door verzekeringsmaatschappijen,
of van de ‘tegenpartij’, desnoods afgedwongen via de rechter op grond van
een schadeclaim. Voor zulke mensen is God een soort super-overheid met
super-mogelijkheden. En dus verwacht hij in dit leven in de watten te worden
gelegd door de firma God en Zoon, waar hij ‘klant’ van is, en na een lang en
aangenaam leven (maar beslist niet eerder) verzekerd te zijn van een goed-
verzorgde ‘oude dag’ in het hiernamaals. Hij heeft immers altijd trouw zijn
‘premie’ betaald. Helaas is dat niet het beeld dat Gods handboek ons geeft.
Dit soort ‘profijtdenken’ is overigens niet nieuw. Bij Jesaja klaagt God over het
feit dat het volk Hem alleen maar dient om er zelf beter van te worden:
“Waarom vasten wij, als Gij er toch niet op let: verootmoedigen wij ons, als Gij
er toch geen acht op slaat?” (Jes. 58:3, NBG’51). Als het toch niets oplevert,
waarom zou je God dan dienen? En het mag ook niet al te veel kosten. Want,
al zijn ze desnoods nog wel bereid zelf een dag aan God te wijden, voor hun
personeel gelden andere regels. Het werk moet tenslotte doorgaan, anders
wordt er niet verdiend. En Gods antwoord op hun ‘waarom?’ is dan ook:
“Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie arbeiders afbeu-
len” (vs 3). Want materialisme is van alle tijden.

De vreugde van Gods wil te doen
De vraag ‘waarom laat God dat allemaal maar toe?’ is dan ook karakteristiek
voor zulk denken. Het veronderstelt feitelijk dat het Gods taak is ons te
beschermen tegen alle onheil. En wanneer Hij dat niet doet, is dat dus een
soort plichtsverzuim. Maar zo liggen de kaarten natuurlijk niet. De oorzaak
van het kwaad in de wereld ligt niet bij God maar bij de mens, en zijn heb-
zucht. Misschien niet noodzakelijk die van onszelf, maar dan toch in elk geval
die van de wereld om ons heen. En bijgevolg is onze levensreis er één vol
gevaren en risico’s. Maar dat is niet Gods schuld. En wanneer God niettemin,
op bepaalde voorwaarden, bereid is sommigen van ons op die levensreis te
begeleiden, is dat erg prettig voor ons, maar Hij is daar niet toe verplicht.
Tenslotte zijn wij het die er (met zijn allen) zo’n puinhoop van hebben
gemaakt. Maar er is meer. God zoekt mensen die Hem ondanks alles uit vrije
wil, en uit onbaatzuchtige motieven, willen dienen. En dat onbaatzuchtige kan
alleen maar blijken wanneer dat dienen schijnbaar ‘niets’ oplevert, of zelfs
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Want als er duidelijk zichtbare directe voordelen aan verbonden zouden zijn,
stonden de ‘gewillige dienaars’ rijen dik voor de poort, als koopjesjagers bij
een uitverkoop. De meest in het oog springende dienaar in de loop van de
wereldgeschiedenis was uiteraard Jezus van Nazaret, Gods Zoon. Van Hem
schrijft de auteur van de brief aan de Hebreeën: “denkend aan de vreugde die
voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande
van het kruis. Hij hield stand” (Hebr. 12:2). Je kunt soms ijverige verdedigers
van dat profijtdenken horen betogen dat hier staat dat ook Hij God alleen
maar gehoorzaamde vanwege de beloning (de vreugde) die Hij in het vooruit-
zicht zag. Maar daarvoor hoeven we alleen maar te kijken wat die ‘vreugde’ in
feite was. Dezelfde auteur vertelt ons dat twee hoofdstukken eerder: “Ik ben
gekomen, o God, om uw wil te doen” (Hebr. 10:7). Hij citeert daar in feite
Ps. 40, waar staat: “ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn
binnenste” (Ps. 40:9). Met andere woorden: die vreugde, die voor Hem in het
verschiet lag, was niet een uiteindelijke beloning voor het doen van Gods wil,
maar dat doen van Gods wil zelf! Dat is dus het dienen dat God in mensen
zoekt, en dat zijn Zoon ons heeft voorgedaan.

Dienaars in opleiding
Want het is de bedoeling dat wij Hem daarin navolgen. Hij was (en is, uiter-
aard) Gods Zoon, maar ook wij willen Gods kinderen zijn. En dus wordt van
ons dezelfde vreugde gevraagd om Gods wil te doen. Zijn leven en het offer
daarvan betekenden niet dat wij nu niets meer hoeven te doen. Integendeel,
het was bedoeld om te tonen hoe ook wij dienen te leven. En alleen voor zover
wij daar niet volmaakt in slagen, kunnen we een beroep doen op zijn offer als
genoegdoening voor dat tekortschieten. Maar alleen wanneer dat tekortschie-
ten een gevolg is van onze menselijke zwakheid. Wanneer we niet eens de
moeite zouden nemen het te proberen, is dat echter geen zwakheid, maar
luiheid, of nog erger: gebrek aan interesse. En daarvoor heeft God geen
voorziening geboden. Maar omdat we, vanuit onze menselijke natuur, van
nature geneigd zijn onszelf te plezieren in plaats van God, moeten we dat
leren. En daarom is het leven van wie inderdaad Christus wil volgen, een
levenslange training. En de moeilijkheden die je daarbij op je weg vindt, zijn
alleen maar leeropdrachten, praktijkoefeningen. En de tegenslagen zijn
‘tuchtigingen’. Dat woord drukt geen straf uit, maar een opvoedkundige
maatregel, een vermaning, een berisping desnoods, kortom een cijfer op je
proefwerk. Als dat goed was, kun je door naar het volgende niveau, als het
minder was, is dat een aanwijzing dat je beter je best moet doen, of dat je aan
een bepaald aspect meer aandacht moet besteden. Maar het betekent in elk
geval dat God bezig is met die training. Daarom hoeven we ons geen zorgen te
maken wanneer het af en toe tegenzit, laat staan dat we God dat zouden

Als de tijd ten einde loopt…...
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moeten verwijten. Integendeel, we zouden ons pas echt zorgen moeten gaan
maken als alles voor de wind ging. Want dat zou betekenen dat God zich niet
met ons bemoeit en het niet de moeite waard vindt ons op te leiden voor een
functie in zijn Koninkrijk straks. In het citaat boven dit artikel stelt de schrijver
aan de Hebreeën het onverbloemd, zonder er doekjes om te winden: dan ben
je een onecht kind van God, een bastaard! Alleen: in het menselijke leven is
een onecht kind niet zelf verantwoordelijk voor zijn afkomst. Maar tegenover
God bepalen wij, door ons gedrag, zelf of wij een waar kind van Hem zijn, of
alleen maar iemand die wel die pretentie heeft, maar het er in de praktijk niet
voor over heeft daarnaar te leven.

Verantwoorde opvoeding
In de wereld om ons heen is langzaamaan het besef aan het ontstaan dat
ouders die hun kinderen in alles hun zin geven, hen een uiterst slechte start
in het leven geven. Het resultaat is, in het beste geval, een ongezond kind met
een ernstig overgewichtprobleem. En in het slechtste een zwaar over het
paard getild ettertje of een gigantisch verwend nest dat tranen met tuiten
huilt wanneer ze wegens ernstig en herhaald wangedrag de gevangenis in
moet. Maar wanneer we dat van mensenkinderen intussen zo duidelijk zien,
waarom zien we het dan niet wanneer God zijn kinderen een verantwoorde
opvoeding geeft? Toegegeven, sommige van zijn kinderen hebben het niet
makkelijk in dit leven. Waar sommigen een niet al te moeilijke training krijgen,
ontvangen anderen iets wat meer lijkt op een ‘commandotraining’. Maar dat
betekent dan toch alleen maar dat ze kennelijk een meerwaarde hebben, nu
– om voor die elitetraining te worden uitgekozen – en straks om deel uit te
maken van Gods ‘keurtroepen’. Uiteraard gold dat in allerhoogste zin voor zijn
eigen Zoon, maar in wat mindere mate ook voor ons. Van Hem lezen we dat
zijn zweet in Getsemane als bloeddruppels op de aarde viel (Luk. 22:44).
Van ons schrijft de schrijver aan de Hebreeën: “Gij hebt (in tegenstelling tot
Hem) nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de
zonde” (Hebr. 12:4, NBG’51), en dan volgen die woorden die boven dit artikel
staan. Met andere woorden: klaag niet, je hebt nog niet half hoeven te onder-
gaan wat Christus moest ondergaan. Dus waarom ‘laat God dat allemaal
maar toe’? Voor zover het om geweld en onrecht in de wereld gaat: om ons te
laten zien wat voor puinhoop wij ervan maken wanneer Hij ons onze gang laat
gaan. En voor zover het ons persoonlijk raakt: omdat Hij ons heeft geselec-
teerd voor een extra intensieve training. En dat is nu juist iets om je over te
verheugen! R.C.R.

4. Zonen en bastaards (vervolg van pagina 20 en 21)



Hoe leest u ?
De Here Jezus vroeg zijn tijdgenoten:

Zo maakte Hij duidelijk dat
en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat
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De apostel Petrus schrijft in zijn tweede brief:
Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze ge-
liefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken.
Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onweten-
de en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid;
dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften (2 Petr. 3:15-16).

Dat wordt af en toe aangehaald als ‘bewijs’ voor de stelling dat de brieven van
Paulus al in die tijd als ‘Schrift’ werden beschouw. Maar dat is wat al te kort
door de bocht. Het laatste deel van dit vers kun je lezen als: … dat doen ze
trouwens ook met de overige (= andere) bron van wijsheid, nl. de Schriften”.
In het Grieks is de uitdrukking ‘de overige geschriften’ een combinatie van de
beide gedachten ‘de overige bron’ en ‘de Schriften’. Die taal laat dat toe. De
NBV tracht het probleem te omzeilen door graphai te vertalen met
‘geschriften’, wat meer neutraal klinkt. Maar dat ziet voorbij aan het feit dat
dit woord in het NT in alle andere (127) gevallen waar het voorkomt, altijd
slaat op de Joodse Schrift(en), die wij aanduiden als het Oude Testament. Dat
was een vaste groep boeken, waar niets van af kan gaan, maar waar ook niet
bij zou komen. Maar dat neemt niet weg dat een woord van een apostel, gesp-
roken of geschreven onder invloed van Gods Geest, wel degelijk dezelfde sta-
tus zou hebben: een woord van God. Niet pas later, maar al vanaf het mo-
ment dat de apostelen op de pinksterdag van Jezus de Geest ontvingen.

Om te begrijpen waarom Petrus dit hier zegt, moeten we de omstandigheden
in aanmerking nemen. Zijn brief zal zijn geschreven aan dezelfde gemeenten
als zijn eerste brief (zie 2 Petr. 3:1). Dat zijn gemeenten in het grootste deel
van het huidige Klein-Azië. Het is dus een algemeen rondschrijven. Veel van
deze gemeenten (niet alle) zijn ontstaan door het predikingswerk van Paulus.
We zitten inmiddels in de laatste jaren van de regering van keizer Nero, en
kort vóór het begin van de Joodse opstand. Paulus zit dan al gevangen in Ro-
me, of is wellicht zelfs al terechtgesteld. Ook Petrus is in Rome (het ‘Babylon
van 1 Petr. 5:13 kan alleen maar Rome betekenen), maar is wellicht nog vrij.
In zijn eerste brief vermaant Petrus zijn lezers de overheid onderdanig te zijn

“Daarin staat een en ander dat door onwetende
Dat doen ze trouwens



‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven?’
het geschreven woord van God boven alles staat
God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover.

Wat leest u ?
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en geen aanleiding te geven voor een zwaardere vervolging dan zij toch al te
lijden hebben. Hij lijkt zijn lezers te willen aansporen toch vooral niet mee te
doen met die Joodse opstand die hij duidelijk ziet komen. Want hij kent de
profetie van Daniël dat Jeruzalem zal worden verwoest (Dan. 9:27), die Jezus
ook nog eens heeft herhaald (Matt. 24:15-16, Luk 21:20-22). Wie zich bij die
opstand aansluit, zou strijden tegen God. Schrijvend vanuit Rome, kan hij de
dingen niet openlijk bij de naam noemen, maar zijn verwijzingen naar de eer-
dere verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar maken dit waarschijnlijk.

Om de schijn te vermijden dat hij iets verkondigt dat in gaat tegen Paulus,
zoekt hij echter aansluiting bij Paulus’ prediking, die zij immers kennen. Maar
dan moet hij er ook op wijzen dat sommigen aan die woorden van Paulus een
andere uitleg geven. En daar doelt hij op in dit vers. Want er waren meerdere
kanalen waardoor God tot de gelovigen kon spreken: door de Schriften (ons
OT), door Jezus, en door de geïnspireerde woorden, mondeling of schriftelijk,
van de door Jezus aangestelde apostelen. Geen van deze bronnen mochten
ze ter zijde schuiven of veronachtzamen, en al helemaal niet verdraaien. Want
in al deze gevallen betrof dit het Woord van God. In zijn brief aan Korinte
schrijft Paulus de ene keer: “Hun, die ... beveel niet ik, maar de Here …” (1
Kor. 7:10, NBG’51), en de andere keer: “Maar tot de overigen zeg ik, niet de
Here … (vs 12). Voor het eerste kan hij verwijzen naar iets dat Jezus al bij zijn
leven op aarde heeft verkondigd, en voor het andere geeft hij een aanvullen-
de regel, maar beide zijn Gods woord. Het betekent echter beslist niet dat het
ene Gods wil is, en het andere ‘alleen maar’ de mening van Paulus. De ko-
mende val van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel en het definitieve
einde van de offerdienst van het Oude Verbond zou daadwerkelijk een
‘eindtijd’ zijn (1 Petr. 4:7). Daarom herinnert Petrus hen eraan dat die
‘eindtijd’ zich, volgens datzelfde woord van Jezus zou kenmerken door valse
leer en valse leraars (Matt. 24:10-13). En dat zou zich niet beperken tot
verdraaiing van ‘de Schriften’, maar ook van de woorden van Jezus, of - in dit
geval - van de (door Gods Geest geïnspireerde) woorden van de apostelen.

R.C.R.

mensen wordt verdraaid
ook met de overige geschriften”
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Christus in Profetie
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

We willen nu een psalm bekijken die niet gaat over de heerschappij van
Christus, maar over zijn lijden. Het meest treffende voorbeeld hiervan is
Psalm 22. De aanhef vermeldt dit als een psalm van David. De meeste
van zulke psalmen beschrijven een situatie uit zijn eigen leven. Hier
beschrijft hij echter een openbare terechtstelling, die opvallend veel
weg heeft van een kruisiging. In David’s tijd was steniging de door de
wet voorgeschreven wijze van terechtstellen, maar dat komt niet
overeen met de hier beschreven kenmerken. Dood door kruisiging is
echter pas duizend jaar later ingevoerd door de Romeinen. Ook vinden
we details die wel vervuld zijn in Jezus’ lijden en sterven, maar die, zelfs
met dichterlijke vrijheid, niet overeenkomen met situaties in David’s
leven. Het eerste vers komt overeen met één van Jezus’ uitspraken aan
het kruis. Deze psalm moet dus, onder inspiratie van de Geest, wel over
de toekomst spreken, als treffende illustratie hoe God alles tot in detail
leidt. De psalm valt in te delen in een viertal deelonderwerpen:
• een roep tot God om hulp in zware nood.
• de beschrijving van die nood.
• een lofprijzing omdat God hem uit die nood verlost, hoewel toch niet

van de dood.
• de komst van Gods koninkrijk.
Deze vier delen worden hieronder apart behandeld.

Een roep om hulp (verzen 2-11)

Hier belijdt de Veroordeelde zijn vertrouwen op God, ondanks alles wat
hem overkomt (‘vertrouwen’ komt in vs 5-6 driemaal voor). Dit vertrou-
wen is gebaseerd op zijn kennis van de Schrift, en de vele voorbeelden
die hij daarin vindt. De Veroordeelde geeft ook aan dat God vanaf zijn
geboorte voor hem zorgt. De inleidende vraag, waarom God hem
verlaten heeft, kan dan ook geen werkelijk verwijt zijn dat God hem in
de steek gelaten heeft. Het drukt veeleer zijn innerlijk gevoelens uit.
De Veroordeelde noemt zichzelf een worm, nietig en versmaad door
mensen. De psalmist beschrijft vervolgens hoe de omstanders hem
bespotten en kleineren, vooral om dat vertrouwen op God. “Allen die
mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd: ‘Wend je tot
de HEER! Laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van
je?’ ” (Ps. 22:8-9). Het woord voor ‘bespotten’ is in de Griekse vertaling
van het OT hetzelfde als wat we in Lukas lezen als ‘honen’: “Het volk
stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft



27

in de boekrol staat van mij geschreven”

De psalmen (4)

hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn
uitverkorene!’ ” (Luk. 23:35). Het schudden van het hoofd zien we in
het Matteüs’ verslag: “De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en
dreven de spot met hem: ‘Jij was toch de man die de tempel kon
afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God
bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ ” (Mat. 27:39-40).

De beschrijving van de nood (verzen 12-22)

Dit deel beschrijft het feitelijke lijden. Om de gemoedstoestand van de
Veroordeelde te begrijpen, is één vers boven alles van belang: "U legt
mij neer in het stof van de dood" (vs. 16). Hij gaat sterven, maar beseft
tegelijkertijd dat dit Gods wil is. Dat is ook kenmerkend voor de lijdende
knecht bij Jesaja. Maar dan is die roep om hulp dus geen verzoek om
hem van die dood te redden. De details uit de psalm zijn duidelijk
herkenbaar in de beschrijving in de evangeliën: naakt terechtgesteld
worden, zijn klederen verdeeld door zijn folteraars, waarbij het onder-
kleed verloot wordt, een ondragelijke dorst en een ontwricht geraamte.
Door inspiratie van Gods Geest geeft de psalmist hier dus een zeer
gedetailleerde beschrijving van wat er duizend jaar later zou plaatsvin-
den. Ook de grote menigte vijandige omstanders uit de psalm, die hun
goedkeuring geven aan deze terechtstelling, vinden we terug in de
evangelieverslagen. Het slot neemt echter wel ineens een onverwachte
wending. Na de kreet om hulp, om gered te worden uit de muil van de
leeuw, volgen de woorden “U geeft mij antwoord” (NBG’51: “Gij hebt mij
geantwoord!”). De brief aan de Hebreeën vertelt ons hoe Jezus “tijdens
zijn leven op aarde… heeft gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon
redden uit de dood, en hij werd verhoord (NBG’51: verhoord uit zijn
angst)” (Hebr. 5:7). Dat wil niet zeggen dat hij niet gestorven zou zijn,
maar dat hij de kracht ontving te overwinnen. Zo heeft God ook ingegre-
pen toen Jezus aan het kruis hing. Door de drie uur duisternis bleef de
ergste hitte van de middagzon Hem bespaard.

Lofprijzing voor Gods verlossing (verzen 23-27)

De lofzang beschrijft een volgende fase: de Veroordeelde is nu Verlos-
ser geworden. Hij is niet meer omringd door spotters, maar door ‘zijn
broeders’: “Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het
midden der gemeente zal ik U lofzingen” (Ps. 22:23, NBG‘51). Helaas
vertaalt de NBV het woord ‘broeders’ niet, maar als dit vers aangehaald



28

Christus in Profetie

wordt in de brief aan de Hebreeën is juist dat woord essentieel omdat
anders de betekenis verloren gaat: “Hij schaamt zich er niet voor hen
zijn broeders en zusters te noemen wanneer hij zegt: ‘Ik zal uw naam
bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van
mijn volk’” (Hebr. 2:11-12) De gemeente wordt tweemaal vermeld, met
als middelpunt daarvan de Verlosser. “De vernederden zullen eten en
worden verzadigd” (vs 27) doet denken aan de zegeningen die God zijn
volk beloofd had in Deuteronomium, waar deze woorden gebruikt wor-
den, en wellicht ook aan de dankoffers, waarvan onder de wet gegeten
mocht worden. ‘De vernederden’ wijst in dit verband niet op mensen
die door anderen vernederd worden, maar die zichzelf vernederen.
Van de Messias sprak Jesaja: “De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen [hetzelfde woord als
‘vernederden’ in de psalm] het goede nieuws [evangelie] te brengen,
heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden” (Jes.
61:1). Uit het feit dat Jezus aan het kruis de beginwoorden van deze
psalm citeert kunnen we opmaken dat hij aan deze psalm dacht, en
aan de verlossing die zijn dood zou brengen. Hij zag niet zijn folteraars -
maar de grote groep gelovigen die door zijn gehoorzaamheid God zou
kunnen loven. Hij bleef tot zijn laatste adem op God vertrouwen.

De komst van Gods koninkrijk (verzen 28-32)

De resultaten blijven niet beperkt tot zijn omgeving. “Overal, tot aan de
einden der aarde, zal men de HEER gedenken en zich tot Hem wenden.
Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken” (Ps. 22:28). Dit zou
tot op zekere hoogte nog op het heden kunnen slaan, maar we lezen
vervolgens hoe dit lijden blijkbaar leidt tot een opstanding voor de
gestorven gelovigen. “Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten
en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf
zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden” (Ps. 22:30).
In de letterlijke Hebreeuwse woorden zien we een duidelijke verwijzing
naar de straf voor de zonde: dat de mens die zondigde zou sterven en
terugkeren tot stof (Gen. 2:17). Maar door de Veroordeelde zijn zij
blijkbaar in staat om voor Hem te knielen, waarmee gezegd wordt dat
zij op zullen staan uit de doden. De psalm vertelt ons vervolgens dat
ook latere geslachten hem zullen dienen. De door de omstanders
verachte Veroordeelde is nu blijkbaar een bron van heil. “Het nakroost
zal Hem dienen, er zal van de HERE verteld worden aan het komende
geslacht; zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat ge-
boren zal worden, omdat Hij het gedaan heeft” (Ps. 22:30-31, NBG’51).
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De psalmen (4)

Door God verlaten?

Dat deze woorden geen andere vervulling kunnen hebben dan de
kruisdood en overwinning van de Here Jezus zal duidelijk zijn. Door Gods
Geest geïnspireerd, kon David tot in detail spreken over een tijd die ver
vóór hem lag. Er rest echter nog een laatste vraag, namelijk hoe die
woorden opgevat moeten worden: “Mijn God, mijn God, waarom hebt
u mij verlaten”, en vooral waarom Jezus deze woorden vlak voor zijn
sterven uitsprak. Hierover bestaan drie verschillende meningen:
• Jezus citeert dit vers om zijn omgeving erop te wijzen dat zij deze

psalm voor hun ogen in vervulling zien gaan.
• Hij voelt zich van God verwijderd omdat Hij de zonden van mensen

draagt, en die op het kruis brengt.
• Jezus is gedurende die drie uur werkelijk door God verlaten.

Wat we in de Psalm zien is een gedetailleerde profetie. Het zou
daarmee een schril contrast staan wanneer het eerste vers niet Jezus’
werkelijke gevoelens zou weergeven. De stelling dat Jezus zich niet
werkelijk verlaten voelde, maar hiermee alleen verwees naar de psalm
is daarom zwak. De tweede zienswijze is beter te volgen. Dan zou die
verwijdering niet van God komen, maar door de zonde die Jezus droeg.
En de psalm geeft dan vervolgens inzicht in de heerlijkheid die daaruit
zou voortkomen. De derde zienswijze is in feite een soort uitbreiding
van de tweede. Het zou dan echter niet alleen maar om een gevoel van
Jezus gaan, maar om een daadwerkelijke toestand. De straf op zonde
was de dood, en omdat Jezus onze zonden heeft gedragen, was het
nodig dat Hij stierf. Maar omdat Hij in werkelijkheid zonder zonde was,
is Hij weer uit die dood opgestaan. Er zou op zichzelf voor Hem daarom
geen reden zijn die dood te vrezen. Maar de werkelijke betekenis van
de dood is absolute scheiding tussen de zondaar en God. In dat licht
zou het daarom volkomen voor de hand liggen dat Hij gedurende die
drie uren die scheiding inderdaad moest ondergaan. Er zijn in de loop
der tijden tallozen geweest die hun leven hebben gegeven voor ande-
ren, en evenzo zijn er in de Romeinse tijd tallozen aan een kruis gestor-
ven. Maar alleen Jezus heeft ten volle beseft (en beleefd!) wat schei-
ding van God betekent. Alleen zo zouden wij Jezus’ extreme angst in
Getsemane ten volle kunnen begrijpen: uiteindelijk, toen het er op aan
kwam, moest Hij zelf de overwinning behalen, zonder hulp van zijn
Vader. En Hij wist maar al te goed dat, wanneer Hij zou falen, er geen
oplossing zou zijn voor de zonde, noch die van Hemzelf (dat falen) noch
voor iemand anders. Juist dat zou zijn strijd ten volle tekenen. M.H
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Het Geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het Griekse psuchè is een rechtstreekse vertaling
van het Hebreeuws nefesj, dat altijd betrekking
had op een stoffelijk lichaam. Meestal een levend
lichaam, en maar hoogst zelden een dood lichaam
(lijk); en ook dan als het stof dat vergaat, en niet
van iets dat de dood zou overleven. Voor zover er
al sprake is van dat laatste, wordt dat aangeduid
met ‘geest’. Het is echter vaak vertaald met ‘ziel’
en wordt dan al snel opgevat in Grieks-filosofische
zin (Plato). Pop (‘Bijbelse woorden en hun geheim’)
schrijft echter: “Er is een uiterst nauwe band tus-
sen de nefesj en het lichaam. Van een nefesj bui-
ten het lichaam weet het OT niet.”

In het NT vinden we psuchè in de basisbetekenis
van leven of levensadem. Paulus zei, van iemand
die ‘voor dood werd opgenomen’: “Maak geen mis-
baar, want er is leven (psuchè) in hem” (Hand.
20:10). Jezus gaf zijn leven (psuchè) voor zijn scha-
pen (Joh. 10:11), Paulus en Barnabas hadden hun
leven (psuchè) over voor de naam van Jezus (Hand
15:26). Vervolgens kan het ook duiden op de zetel

Het woord in het Grieks

Het Hebreeuwse nefesj
betekent van oorsprong
keel of nek, en vervolgens
wat door die keel gaat:
lucht, adem. De basisbe-
tekenis is daarom ‘leven’
of levend wezen’, en in de
toepassing duidt het ofwel
de levende mens aan, of
de totale mens of de
mens zelf. De Septuagin-
ta, de Griekse vertaling
van het OT, vertaalt het
met psuchè, en het NT
heeft dat overgenomen.
Zowel de basisbetekenis
als de afgeleide betekenis
is gelijk aan die van ne-
fesj. Daarnaast kan het
betrekking hebben op de
zetel van menselijke ge-
voelens.

Gebruik van het woord in Paulus’ brieven aan de Korintiërs
In 2 Kor. 1:23 schrijft de apostel Paulus: “Ik roep God aan tot getuige over mijn ziel,
dat ik om u te sparen niet meer naar Korinte ben gekomen” (NBG’51). De NBV geeft
dat weer als: “Ik roep God op als mijn getuige, ik zweer bij mijn leven dat ik …”. Het
Grieks heeft letterlijk: “Ikzelf roep God op als mijn getuige met betrekking tot mijn
psuchè …”. Hij gebruikt psuchè hier dus als de plaats waar de verborgen menselijke
motieven van het handelen opkomen. In 1 Kor. 15:44 ev. stelt hij de huidige mens
tegenover de toekomstige opgestane mens. In vs 44 en vs 46 noemt hij de ene
psuchikos (van de psuchè, NBG’51: natuurlijk, NBV: aards) en de andere pneumatikos
(van de pneuma = geest, geestelijk). In wat andere bewoordingen zet hij dat in 2 Kor.
5: 1-10 tegenover elkaar als een ‘aardse tent’ (het vergankelijke) en een hemels
‘gebouw’ (het onvergankelijke). In 1 Kor. 2:14 gebruikt hij psuchikos als aanduiding
van een menselijk, niet op God gericht denken (NBG’51: ongeestelijk). Psuchè staat
hier dus voortdurend voor het vergankelijke, het aardse dat niet op God is gericht en in
de dood verloren gaat, tegenover dat wat wel op God is gericht, het onvergankelijke,
dat door de dood heen wordt bewaard en weer wordt opgewekt bij de opstanding.



van een sleutelwoord in de grondtekst
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psuchè

van de menselijke gevoelens: door Maria’s ziel zou een zwaard gaan (Luk.
2:35), in Luk. 12:19 heerst er vreugde, in Matt. 26:38 smart, in Hand 14:2 ver-
bittering. Ook hierin volgt NT het OT. Evenals in het OT, staat de ziel ook in het
NT voor de hele persoon zoals hij op aarde bestaat zoals in ‘de zaligheid der
zielen’ (1 Petr. 1:9). In Mark. 8:35-37 lezen we: “Want ieder, die zijn leven
(psuchè) zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven
(psuchè) verliezen zal om Mijnentwil, … die zal het behouden”. Een uitdagende
uitspraak, want de psuchè verliezen betekent het verloren gaan van de hele
mens, en het behoud van de psuchè is evenzo het behoud van de hele mens.
Jezus vraagt van zijn volgelingen hun leven te geven. Maar niemand kan iets
geven in ruil voor zijn leven. Hij sprak dus niet over het behoud van de ziel ten
koste van het lichaam, maar over de hele mens.

In Matt. 10:28 vinden we de psuchè wel in onderscheid van het lichaam:
“Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel
(psuchè) niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel
(psuchè) en lichaam, kan verderven in de hel”. Het lichaam wordt hier niet la-
ger gewaardeerd dan de ziel, maar er wordt wel een onderscheid gemaakt.
Menselijke rechters kunnen ter dood veroordelen, maar hun vonnis treft
slechts het sterfelijke lichaam; zij kunnen niet verhinderen dat God zijn dierba-
ren bij de opstanding weer uit die dood zal opwekken. God echter heeft macht
om de hele mens (ziel en lichaam) te vernietigen. Ook in 1 Thess. 5:23 wordt
de ziel naast het lichaam afzonderlijk genoemd. ‘Ziel’ is daar, evenals bijv. in
2 Kor. 1:23, de aanduiding voor het verborgen innerlijke leven (zie kader).

In het boek Openbaring vinden we het
woord psuchè gebruikt in de betekenis van
‘leven’. In Op. 6:9 en 20:4 wordt het verder
gebruikt voor de zielen van gestorvenen. Dat
is apocalyptische beeldspraak. Wij mogen
aan de gebruikte voorstellingen geen grote-
re waarde toekennen dan wat er door wordt
uitgedrukt. De zielen van de martelaren be-
horen, evenals het bloed der offerdieren, in
bijzondere zin aan God toe. Deze verzen le-
ren niet de onsterfelijkheid van deze zielen;
integendeel, het is uitsluitend aan het won-
der der opstanding te danken, dat de zielen
der martelaren weer levend worden. R.C.R.

Het woord in de Concordantie
Het Hebreeuwse woord nefesj
komt ca. 750x voor in het OT. Het
Griekse psuchè komt ruim 100x
voor in het NT. Beide worden ge-
woonlijk vertaald met ziel of le-
ven, maar ook vaak met (levens)
adem, mens, of een aanduiding
daarvan: (iemand) zelf. Daarnaast
vinden we in een relatief gering
aantal gevallen een andere verta-
ling waarvan elk slechts enkele
malen voorkomt.



Bijbel en Wetenschap

Geloof en onderzoek

In de serie ‘Intelligent Design’ (intelligent ontwerp) wees ik er al op dat
fundamentalistisch denkende christenen een uitgesproken voorkeur
hebben voor bewijs vanuit de biologie, met voorbijzien van een vak
zoals bijv. de fysica. Wellicht weerspiegelt dat de fervente neiging van
veel mensen om hun argumenten door anderen te laten aanleveren,
om ze dan zelf alleen maar te hoeven uitventen. Ongetwijfeld scheelt
dat veel denkwerk. Maar er is altijd het risico dat de gebruiker de
essentie van het oorspronkelijke argument niet (of niet goed) heeft
begrepen, en er dan reddeloos mee de fout in gaat. Of er is het risico
dat de gebruiker er zich onvoldoende van bewust is dat er intussen
wetenschappelijk veel meer bekend is, en dat op grond daarvan de
houdbaarheidsdatum van het argument inmiddels is overschreden.
Zulke argumenten kunnen dus nuttig zijn om kennis van te nemen,
maar zijn uiterst riskant om zelf (tweedehands) te gebruiken, tenzij je
voldoende bekend bent met het vakgebied.

Ons verbazingwekkende heelal

Meer van belang is echter dat er in de categorie ‘nuttig om kennis van
te nemen’ intussen interessantere argumenten zijn, dan die van de
eerwaarde 19e-eeuwse dominee Paley. The Britse professor in de
fundamentele fysica Paul Davies heeft een paar dozijn boeken ge-
schreven over de betekenis die recente ontdekkingen in de moderne
fundamentele natuurkunde hebben op ons beeld van het heelal. Dat
loopt van ‘The accidental Universe’ (Het heelal als toevalstreffer) tot
‘The mind of God’ (Gods geest, met geest in de zin van aanpak of
manier van denken). Het komt er op neer dat het heelal aan alle kan-
ten en op allerlei gebieden blijk geeft van een uiterst precieze fijn-
afstelling, en dat het zonder die exacte fijnregeling niet zou kunnen
bestaan, en wij dus ook niet. Wie alleen maar (populair-)
wetenschappelijke boeken leest wanneer ze zijn mening over het be-
staan van God duidelijk bevestigen, zal er wellicht door worden teleur-
gesteld. Want vooral in zijn oudere boeken gaat hij absoluut niet die
kant uit. Hij ziet het dan nog uitsluitend als een weliswaar groot, maar
toch niet onmogelijk toeval. Maar het interessante is dat hij, op basis
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Het bewijs van Gods bestaan

4. Het heelal



van zijn waarnemingen en overwegingen, gaandeweg steeds meer op-
schuift naar de overtuiging dat er wel degelijk sprake moet zijn van
een of andere oorzaak die zelf buiten ons heelal moet zijn gelegen.
Maar je moet zelf dan maar beslissen of je die oorzaak ‘god’ wil noe-
men. Dat betekent in elk geval dat hij in dat opzicht een objectief over-
zicht geeft van wat er aan de hand is, zonder (desnoods tegen beter
weten in) ten koste van alles iets te willen bewijzen, wat dan ook.

Wat willen we er eigenlijk mee?

Kun je dan op deze manier wel het bestaan van God bewijzen? Want
dat is tenslotte het onderwerp van deze serie. Helaas moet ik u nu
teleurstellen. Het bestaan van God laat zich ook langs deze weg niet
waterdicht wetenschappelijk bewijzen, al geeft het ontegenzeggelijk
boeiende en verhelderende inzichten. Want hoe meer we inzien hoe
verschrikkelijk zorgvuldig dit hele heelal in elkaar steekt, hoe meer
bewondering we onvermijdelijk krijgen voor ‘de ontwerper en bouw-
meester’ ervan. En daar wordt helaas maar al te weinig aandacht aan
geschonken. Teveel christenen zien hier volledig aan voorbij (al
zullen ze dat zelf ten stelligste ontkennen). Want ze zoeken alleen
maar waterdichte bewijzen, en komen daardoor aan bewondering niet
toe. Ze beoordelen de wetenschap uitsluitend op haar bruikbaarheid
voor het leveren van dat vurig gezochte bewijs, en als dat er niet in zit
wenden ze zich teleurgesteld af, of ze passen de wetenschappelijke
feiten net zolang aan tot die dat bewijs wel kunnen ‘leveren’. Of
anders beschouwen ze wetenschappelijke feiten juist als potentieel
gevaarlijk, omdat hun overtuiging er wel eens door weerlegd zou
kunnen worden (wat in feite een teken van twijfel is!), en dan doen ze
er alles aan om ‘aan te tonen’ dat die feiten niet zouden kloppen. Het
is alsof je elke bloem die je vindt, in zijn onderdelen uit elkaar plukt
om te zien of je er zo iets aan hebt, en hem, wanneer dat niet zo blijkt
te zijn, weggooit en ontkent dat hij bestaat. Terwijl je al die tijd geen
ogenblik hebt gekeken naar zijn schoonheid als complete bloem;
laat staan dat je daar een afspiegeling in hebt gezien van Gods
scheppingskracht.

Wetenschap en Bijbel

een wetenschappelijke benadering
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als toevalstreffer
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Het bewijs van Gods bestaan (4)

En wat wil God eigenlijk?
We zullen daarom de waarheid onder ogen moeten zien: het bestaan
van God kun je niet wetenschappelijk bewijzen. En meer dan dat: dat
heeft God met opzet zo ingericht. Want Hij vraagt van ons geloof, geen
overtuiging die we, desnoods knarsentandend, wel moeten aanvaar-
den, omdat de onweerlegbare bewijzen ons geen andere keus zouden
laten. En wanneer iemand dat onbevredigend vindt, dan zou hij er
goed aan doen zich af te vragen of hij dan niet al is gevallen voor het
standaard argument van de gemiddelde atheïst: als God bestaat moet
je dat kunnen bewijzen, ergo: als je het niet kunt bewijzen is het dus
niet waar. Dat is echter geen fataal argument, maar alleen maar een
denkfout. Zoals ook het argument ‘als je God niet nodig hebt (om de
wereld te verklaren), waarom zou je dan in Hem geloven’ een drogre-
den is. Ik zou ook niet weten waar we olifanten voor nodig hebben,
maar ik geloof wel degelijk in hun bestaan. Waar het om gaat, is: God
is geen abstracte of zielloze natuurkracht, en zijn aanwezigheid is ook
niet zoiets als ‘onzichtbare’ materie die je weliswaar niet kunt zien,
maar waarvan je de aanwezigheid wellicht op een andere manier toch
wetenschappelijk zou kunnen aantonen. Hij is een intelligent denkend
wezen, dat op een bepaalde manier met ons omgaat, maar zich be-
wust onttrekt aan directe waarneming, om te zien hoe wij daarop rea-
geren. Maar dat wil nog niet zeggen dat een geloof in Hem dus irratio-
neel is. Zoals we een zwart gat niet kunnen waarnemen, maar het be-
staan (of niet-bestaan) daarvan wel kunnen afleiden uit de manier
waarop het zijn omgeving beïnvloedt, en die omgeving daar dan weer
op reageert, zo kunnen we ook de invloed van God indirect wel degelijk
waarnemen. En dat zou voldoende moeten zijn om ons te overtuigen.
En dat wij daarmee dan nog niet op onze beurt een ander kunnen
overtuigen, is wellicht vervelend voor ons, maar daar heeft God geen
last van. Daarom zullen we de laatste twee afleveringen in deze serie
besteden aan de vraag waarom wijzelf eigenlijk in dat bestaan van
God zouden moeten geloven.

R.C.R.

Bijbel en Wetenschap



Wonderen van

De acaciade Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

Bomen komen niet veelvuldig voor in de woestijn, maar in de Sinaï is de
acaciaboom een bekend verschijnsel; het is zelfs de meest voorkomende
boom in dat gebied. De acacia behoort tot een van de talrijkste bomenfa-
milies ter wereld en groeit tot in Australië toe. En wie kent ook niet de
beelden van Afrikaanse savanna’s met hun paraplu-vormige acacia’s,
als karakteristiek element in het landschap?
Wanneer wij dan in het boek Exodus lezen dat de tabernakel grotendeels
uit acaciahout gemaakt moest worden, is dat te begrijpen. De Israëlieten
legerden zich toen aan de voet van de berg Sinaï, en God riep hen op
acaciahout te brengen, wat zij deden (Ex. 25:5; 35:24). De door God
aangestelde vaklieden, Besaleël en Oholiab, hebben daarmee de ark van
het Verbond, de tafel voor de toonbroden, het reukofferaltaar en het
brandofferaltaar, alle met hun draagstokken, gemaakt (Ex. 25-27:30).
Het hout moest duurzaam maar niet te zwaar zijn. Daarom denkt men
dat de wanden van de tabernakel niet van massieve planken werden

gemaakt, zoals in de NBV staat, maar van een
soort raamwerk, waar slanke staanders door
dwarslatten met elkaar verbonden werden.
Het Hebreeuwse woord in Exodus 26:15 qeresh
is anders dan b.v. in Exodus 27:8, waar het
woord luach iets massiefs beschrijft.
De tabernakel was de ontmoetingsplaats tussen
God en Zijn volk. Van tussen de cherubs op het
verzoendeksel van de ark sprak Hij met Mozes

(Ex. 25:21-22). Het woord tabernakel betekent tent of woonplaats en in
de tabernakel zou God onder Zijn volk wonen. In de proloog van zijn
evangelie schreef Johannes: “Het Woord is mens geworden en heeft bij
ons gewoond (lett. getabernakeld)” - Joh. 1:14. God heeft met ons
gesproken door Zijn Zoon, zodat wij met Hem verzoend mogen worden.
Een tweede beeld van de Here Jezus zien wij in de acaciaboom zelf, want
Jesaja schreef over Hem: “Als een loot schoot Hij op onder Gods ogen,
als een wortel die uitloopt in dorre grond” (Jes. 53:2). Jezus groeide op
als een levende, en levengevende, boom in een geestelijke woestenij.
Doordat Hij diep geworteld was in Gods Woord, kon Hij de hitte van
vijandschap en nijd weerstaan. De schaduwrijke acacia is dus een
passend symbool van onze Verlosser. C.T.
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Fundamenten

,10. De Verlosser uit de dood

God heeft in Adam alle mensen onderworpen aan de dood. Want allen
hebben zich door hun zonde met Adam verbonden, en delen in het vonnis
dat God over hem uitsprak. Sindsdien worden wij allen door de dood
gevangen gehouden. Niemand kan aan de dood ontkomen, en niemand
kan zichzelf, een goede vriend, of dierbaar familielid, op eigen kracht uit
het graf bevrijden. Er is geen mogelijkheid een losprijs of borgtocht te
betalen, zodat een gevangene van de dood op vrije voeten komt:

“Niemand kan ooit een broeder (zichzelf) loskopen, noch God zijn losprijs beta-
len, - te hoog is immers de prijs voor hun leven, voor altijd ontoereikend - dat
hij voor immer zou voortleven, de groeve niet zou zien.” (Psalm 49:8-10)

Toch zijn er aan wie geloven beloften gegeven, die nog niet zijn vervuld. En
omdat God trouw is aan Zijn gegeven woord, beloofde Hij voor hen een Ver-
losser te zijn. Wat in dit verband betekent dat Hij hen zal bevrijden uit hun
gevangenis, van de ketenen van de dood. In de Bijbel zien we de zekerheid
die deze hoop biedt, en de vreugde over dit vooruitzicht dat God geeft:

“Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God.”
“Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk …”

(Psalm 42:6 en Psalm 49:16)
“Looft de HERE ... die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goeder-
tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigd met het goede …”

(Psalm 103:2-5)

Hoewel in een aantal gevallen bedoeld wordt, dat God voorkwam dat ie-
mand stierf (zie bijvoorbeeld Job 33:24 en 28), gaat het in Psalm 49 duide-
lijk over de verlossing uit de dood (zie vers 14 en 15 voor het verband met
het ‘maar’ van vers 16). God is, als de bezitter van inherent onsterfelijk
leven, de enige die ons daaruit kan bevrijden (Jesaja 43:11; 45:21; 47:4;
63:16). In Psalm 102 is er een verband tussen gevangenschap en de dood
als iets menselijkerwijs onafwendbaars en onherroepelijks, maar waaruit
God bevrijdt door de boeien en ketenen van gevangenen los te maken. Ook
in andere psalmen is God de bevrijder van gevangenen:

“De HERE maakt de gevangenen los ...” (Psalm 146:8)
“… die gevangenen uitleidt in voorspoed ...” (Psalm 68:7)
“… de HERE heeft uit de hemel op aarde geschouwd, om het zuchten van de
gevangenen te horen, om de ten dode gedoemden te bevrijden ...”

(Psalm 102:20-21; zie ook Psalm 79:11)



Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?

van het Geloof

“Banden van de dood hadden mij omvangen … Ach HERE, red mijn leven …
Want u hebt mijn leven van de dood gered … Kostbaar is in de ogen van de
HERE de dood van zijn gunstgenoten … U hebt mijn banden losge-
maakt.” (Psalm 116)

Wanneer God in staat is om te verhinderen dat iemand sterft, dan kan Hij
ook bevrijden wie gestorven zijn. In het boek van de profeet Hosea blijkt
inderdaad dat God daartoe in staat is:

“Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood losko-
pen?” (Hosea 13:14)

De vraag is hier niet of Hij het kan, maar of Hij het wil, gezien de zonden
van het volk Israël. Het bevrijdende antwoord is: Ja! God zal de gelovige
bevrijden uit de hand van zijn, en daarmee Gods vijanden, ook van de
grootste en machtigste van alle, de dood:

“God staat op, zijn vijanden worden verstrooid … zo vergaan de goddelozen
voor Het aangezicht van God. Maar de rechtvaardigen verheugen zich, zij
juichen voor het aangezicht van God … die gevangenen uitleidt in voor-
spoed.” (Psalm 68:2-7)
“Ja heil en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis van de HERE verblijven tot in lengte van dagen” (Psalm 23:6).

Het bewijs dat God de rechtvaardigen niet alleen kan, maar ook daadwer-
kelijk zal verlossen uit de dood, is te zien in de opwekking tot eeuwig leven
van Zijn Zoon. Ook Hij kon Zichzelf niet bevrijden van de dood; machteloos
lag Hij in het graf, totdat God Hem daaruit bevrijdde. Dit was de vervulling
van de belofte, die Hij eeuwen daarvoor had gegeven in profetieën, die op
Jezus Christus betrekking hebben:

“Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden … Ik zal hem uitredden en tot
ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen …” (Psalm 91:14-16;
zie voor verband met Christus Jezus vers 11-12/Luc. 4:10-11)
“Leven vroeg hij van U; U gaf het hem, lengte van dagen voor altoos en
immer.” (Psalm 21:5)

De gevangenschap van de Here Jezus in de dood wordt benadrukt door het
feit, dat er na zijn begrafenis een grote steen voor het graf werd gerold,
deze werd verzegeld, en er, zoals bij gevaarlijke gevangenen gebruikelijk
was, vier soldaten voor het graf werden gezet om het (lees Hem) te bewa-
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Vraag ter overdenking:

Hoe is de losprijs betaald om gelovigen te bevrijden van de dood?

ken (Mattheüs 27:62-66). Desondanks bleek het graf na enkele dagen
leeg te zijn, zonder geschonden te zijn:

“Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opge-
wekt.” (Lucas 24:5-6)
“God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood,
naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehou-
den.” (Handelingen 2:24)

Voor de apostelen was dit de vervulling van profetische woorden van
David, die, omdat hij gestorven en begraven is, op iemand anders dan
hemzelf betrekking moeten hebben (Handelingen 2:25-32; 13:34-37):

Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand
staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs
mijn vlees zal in veiligheid wonen; want God geeft mijn ziel niet prijs aan het
dodenrijk, noch laat U uw gunstgenoot de groeve zien.” (Psalm 16:8-11)

Hiermee heeft God een zeer groot werk verricht: voor het eerst werd een
mens niet tijdelijk opgewekt uit de doden, om - zoals tot dan toe het ge-
val was geweest - later toch weer te sterven, maar voor eeuwig. De kracht
die God gebruikte bij de opwekking tot eeuwig leven van zijn Zoon, zal Hij
ook voor anderen gebruiken:

“… hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de
werking van de sterkte van zijn macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door
Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand
…” (Efeziërs 1:19-20; vergelijk 1 Korintiërs 6:14)

Deze belofte geldt voor wie in dit leven de begeerten van het vlees doden
en leven voor God:

“Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar
de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die
Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus
opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest,
die in u woont” (Romeinen 8:10-11).

J.K.D.



Door toedoen van Octavianus, de latere Caesar Augustus, kreeg Hero-
des de Grote in 30 v Chr. het gebied ten zuiden van de Karmel in bezit.
Hij bouwde met zijn energieke bouwdrift de havenstad Caesarea. Met

kolossale dammen in de Middellandse Zee: een rechte van
ca. 250 m, en een gebogen van ca. 600 m lang. De schepen
voeren door de 15 m brede havenmond naar binnen en kon-
den in de luwte aan- en afmeren. Omdat er weinig regen viel
- 500 mm per jaar in de winter periode - en de stad strate-
gisch belangrijk was, liet hij voor de
watervoorziening twee aquaducten
aanleggen: een hoge van meer dan
9 km lengte, en een lage in de vorm van
een soort kanaal. Intussen verrezen er
huizen en tempels, opgetrokken uit witte

kalksteen. De eerste Romeinse prefect (stadhouder) koos in 6 v Chr.
Caesarea als residentie in plaats van Jerusalem - dat wel het godsdien-
stig centrum bleef. Lukas schreef: “Eén van de inwoners van Caesarea
was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette. Hij was
een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijke-
lijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God.” (Hand 10:1-2
NBV). Petrus ging op Gods aanwijzing naar deze Cornelius toe en vertel-
de hem wie Jezus Christus is. En op zijn prediking lieten Cornelius en
zijn gelovige huisgenoten zich dopen. Hier ontmoetten heidenen en
christenen elkaar. Ook werd in deze stad Gods woord uitgedragen gedu-
rende de 2 jaar durende gevangenschap van Paulus in het paleis van

Herodes Agrippa, Want Paulus getuigde van zijn
geloof voor de prefecten Felix en Porcius Festus
evenals voor koning Agrippa. Daarna werd hij naar
Rome overgebracht. Zo vond het woord van God de
weg van Jeruzalem naar Rome. Caesarea was voor
Rome een belangrijke handelsstad. Na een periode
van verval kwam de stad tijdens de Byzantijnse peri-
ode weer tot bloei. In de latere kruisvaarderstijd
werd de stad onder zand bedolven. Tegenwoordig is

zij, na opgravingswerkzaamheden, een Nationaal Park waarin o.a. res-
ten van een synagoge en een deel van een aquaduct zijn te zien. H.d.B.

Dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Caesarea
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Begrijpend Zingen

Zijn goedertierenheid … en trouw

‘De kortste psalm – en toch één van de prachtigste’ heeft iemand eens over
Psalm 117 opgemerkt. Je eerste gedachte is, dat er in twee verzen niet zo
erg veel gezegd kon worden, en toch mogen wij uit deze psalm veel putten.

Vers 1 roept de mensheid op de HERE, de God van Israël te prijzen. God ver-
dient inderdaad alle lof en prijs: Hij is immers de machtige Schepper van
hemel en aarde. Maar ook al is Hij zo groot, Hij kijkt steeds met liefde naar
de mensen, “want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des HEREN

trouw is tot in eeuwigheid” (vers 2). Dit woord “goedertierenheid” verdient in
‘t bijzonder onze aandacht. In het Hebreeuws staat het woord chesed, wat
moeilijk met één Nederlands woord te vertalen is. Sommige Bijbelvertalin-
gen en liederen, gebruiken woorden als liefde, barmhartigheid, tederheid
enz. Chesed houdt echter in: de ideeën van voortdurende (Goddelijke) lief-
de, genade en goedheid – en nog meer. Je komt pas echt achter de volle
betekenis door voorbeelden in het Oude Testament na te gaan.

Toen Israël uit Egypte trok, sloot God te Sinaï een verbond met hen, en
maakte Zijn Naam en Zijn eigenschappen bekend: “HERE, HERE, God, barm-
hartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw
…” (Exodus 34:6). Juist deze laatste twee woorden vinden wij overal terug,
wanneer gesproken wordt over het verbond tussen God en Zijn volk.
“Goedertierenheid” heeft de betekenis van verbondsliefde, een bestendige
genegenheid vastgesteld op grond van een verbond. “Trouw” is eveneens
een verbondswoord. Geen wonder dan dat beide woorden voorkomen in
Psalm 89, waar uitvoerig gesproken wordt over Gods verbond met David –
en met de Zoon van David, de Messias: b.v. “Mijn goedertierenheid zal Ik
hem niet onthouden, mijn trouw zal ik niet verloochenen, mijn verbond zal Ik
niet ontwijden” (Psalm 89:34,35; zie ook verzen 2 t/m 4, 15, 25, 29).

Ook Jesaja gebruikt het woord chesed in verband met Gods verbond met
wie op Hem vertrouwen: “Want bergen mogen wijken en heuvelen wanke-
len, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond
zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de HERE” (54:10).

Ook aan ons wil God Zijn goedertierenheid en trouw bewijzen, en in de Here
Jezus zien wij deze eigenschappen ten volle geopenbaard. “Halleluja!” J.M.

Wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen


