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Vraag: De ‘morgenster’, waarvan we in Jes. 14:12 lezen dat hij uit de
hemel is gevallen, is dat de duivel? En hoe zit dat met andere passa-
ges die de morgenster noemen?

Om te begrijpen waar het daar en elders over gaat, moeten we dit on-
derwerp in een wat breder kader plaatsen. ‘Morgenster’ is een oude
aanduiding van de planeet Venus, dus we hebben hier te maken met
een beeld. De vraag is daarom wat wordt dan met dat beeld aange-
duid? De uitdrukking ‘morgenster’ komt in onze vertalingen een aantal
malen voor, al staat er niet altijd hetzelfde woord in de grondtekst.
Daarom verschillen de vertalingen ook nog wel eens. En ook de exacte
betekenis is niet altijd volledig zeker. In de Nederlandse Bijbel zijn het
er een vijftal, twee in het OT en drie in het NT.

De passages die spreken over een morgenster

Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen ge-
legd, terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het
uitschreeuwden van vreugde? (Job. 38:6-7)

Het Hebreeuwse woord is hier boqer = morgen of morgenlicht. Sterren
die Gods heerlijkheid verkondigen vinden we ook in Ps. 19:2-5, maar
hier in Job staan de morgensterren in parallellisme met ‘Gods zonen’.
Gewoonlijk neemt men daarom aan dat dit op engelen slaat. Die uit-
drukking ‘zonen Gods’ komt ook voor in Job 1:6, waar velen er even-
eens engelen in zien. Toch het is twijfelachtig of dat juist is. We vinden
de uitdrukking al in Gen. 6:2-4, waarvan orthodoxe theologen menen
dat het beslist gaat om gelovigen (de ‘rechtvaardigen’), in contrast met
een ‘ongelovige’, goddeloze wereld (in het verband van dat vers eigen-
lijk: afvallige, ontrouwe gelovigen). Er lijkt enige verwijzing naar Gen. 6
(en wat daarop volgt) te zitten in Job 38:12-15 (‘morgen’ is ook daar
boqer!). Uiteraard kunnen de rechtvaardigen niet gejuicht hebben toen
God de fundamenten van de wereld legde; dat zouden zij pas later
doen. Maar het is ook mogelijk dat dit spreekt over de wereld van na de
zondvloed. Zie ook vs 8-11. Maar de indruk blijft bestaan dat de
‘morgensterren’ in verband staan met de rechtvaardigen.

O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel
gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar
geveld (Jes. 14:12).

Het Hebreeuwse woord is hier helel, dat alleen hier voorkomt. Het ver-
band is een profetie tegen Babylon (Jes. 13:1) en de koning daarvan
(14:3-4). Voor het directe verband zie 14:10-14. In vs 12 wordt de ko-



een Bijbels antwoord op uw vraag
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ning zelf aangesproken. Het verwante werkwoord halal betekent schij-
nen of stralen, maar ook pochen, grootspreken. Aangezien helel in pa-
rallellisme staat met ‘zoon van de dageraad’ vat men het hier op als
‘morgenster’. De Septuaginta (de Griekse vertaling van het O.T.) ver-
taalt hier heōsforos = drager van de dageraad (dit is nauw verwant aan
fōsforos, zie onder). Uiteraard is de koning geen rechtvaardige, en
evenmin een werkelijk schijnende in Gods ogen, maar wel in eigen
ogen. De dubbele betekenis van het Hebreeuws (schijnen en grootspre-
ken) wijst op een woordspeling. We komen daar verderop op terug.

U doet er goed aan uw aandacht altijd op (de woorden van de pro-
feten) gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruim-
te schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw
hart (2 Pet. 1:9).

Het Griekse woord is hier fōsforos = brenger of drager van licht. Het
beeld dat hier gebruikt wordt, is kennelijk dat van Venus, de morgen-
ster. Dit spreekt over Christus' wederkomst (verg. Rom. 13:11-12). Als
beeld werd deze uitdrukking destijds gebruikt om de komst van leden
van het koninklijk huis te beschrijven, en hier slaat het op de komst van
Christus, hoewel Hij elders wordt vergeleken met de opgaande zon zelf
(Mal. 4:1-2; Efez. 5:14). De uitdrukking ‘in uw hart’ zou ook deel van de
volgende zin kunnen zijn. Als dat niet het geval is dan slaat het vers
echter niet op de wederkomst, maar op het leven nu.

Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over
alle volken … Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft
gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven (Op. 2:26-28).

De Griekse uitdrukking is hier astera (ster) prōïnos; prōïna = de vroege
morgen (prōïnos is het bijvoeglijk naamwoord). Dit beschrijft de getrou-
wen die te lijden hebben onder de macht van ‘de vrouw Izebel’ (vs 24).
Hun wordt zelf macht beloofd om te heersen in het Koninkrijk (vs 26-
27). Het geven van de morgenster zou kunnen slaan op macht die zij
ontvangen van Christus, maar het zou ook kunnen slaan op licht om
anderen te verlichten. In deze laatste betekenis moeten christenen zich
reeds nu in deze wereld onderscheiden (zie ook Fil. 2:14-16).

Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te
maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakome-
ling, de stralende morgenster (Op. 22:16).

Het Grieks heeft ook hier astera prōïnos net als in de passage hierbo-
ven. Deze morgenster is dus Jezus zelf en dit vers beschrijft het ware
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licht dat zal komen (zie ook vs 5 en Op. 21:24-27). Dit beeld vinden we
ook als het ware licht in het evangelie van Johannes (bijv. Joh. 1:9).

De morgenster in Jesaja 14

Dan nu die passage in Jesaja. Eerst de achtergrond. Het boek Daniël
beschrijft ons een serie confrontaties tussen de Babylonische koning
en de God van de Bijbel. De Babylonische koning Nebukadnezar was
in zijn tijd de machtigste man van de gehele oude wereld. Hij stamde
uit de Chaldeeën, een klasse die alle wereldse wijsheid belichaamde.
Met zijn ‘machtige’ goden Bel en Marduk achter zich, voelde hij zich
ook in macht ver verheven boven dat kleine, zwakke Joodse volk, en
wat hij zag als hun ‘stamgod’. Hij had dat Joodse volk immers in bal-
lingschap naar Babel kunnen voeren. God gaat die confrontatie aan
en zet daarbij als zijn ‘kampioen’ (voorvechter) Daniël in, en zijn drie
vrienden. Dit boek beschrijft ons een viertal confrontaties, drie met
Nebukadnezar zelf, en één met een latere opvolger, Belsassar. Elke
keer moet de Babyloniër erkennen dat Daniëls God machtiger is dan
hijzelf. De eerste keer lostte Daniël een kwestie op waar Nebukadne-
zars wijzen niet uit kwamen. De tweede keer pochtte de koning:
‘Welke god zal jullie (Daniëls vrienden) uit mijn handen kunnen red-
den?’ (Dan. 3:15), en God toonde hem dat Hij dat was. De derde keer
had hij gepocht: ‘Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik
door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majes-
teit?’ (4:27), en werd hij vervolgens vernederd “totdat u erkent dat de
hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat Hij
bepaalt aan wie hij het verleent” (4:29). De laatste koning, Belsassar,
kreeg tenslotte te horen: “God heeft de dagen van uw koningschap
geteld en er een einde aan gemaakt; u bent gewogen en te licht be-
vonden; uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen ge-
geven” (5:26-28). Bij die gelegenheid maakte God een einde aan het
kortstondige bestaan van het Nieuw-Babylonische Rijk. De Perzen die
het veroverden lieten de Joden weer naar huis terugkeren.

We vinden dit terug in Jes. 13 en 14. Hoofdstuk 14 vertelt de Joden:
“En jullie zullen het volgende spotlied op de koning van Babylonië
aanheffen: ‘Het is gedaan met die slavendrijver, gedaan met zijn
dwingelandij.” In dat spotlied wordt hij dan beschreven als de man die
zich met God wilde meten, maar die, net als zijn voorgangers, is ge-
ëindigd in het ‘dodenrijk’. Die begroeten hem daar met:

O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel
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gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar ge-
veld (Jes 14:12)

Zijn ambities en de afloop daarvan verwoorden ze met:
Je zei bij jezelf: “Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren
plaats ik mijn troon … Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de
Allerhoogste.” Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste
put (vs 12-15).

Dit spreekt niet van iemand die al in de hemel was en daaruit werd
verwijderd, maar van iemand die daarheen wilde, en dat niet kon. Dat
beeld van de ‘morgenster’ slaat hier beslist op Venus: nog duidelijk te
zien wanneer de opkomende zon alle andere ‘sterren’ al overstraalt,
en die als het ware de confrontatie met de zon tracht aan te gaan.
Venus wordt hier, zoals gezegd, echter aangeduid met het ongebrui-
kelijke woord helel, dat ‘de stralende’ betekent, maar ook ‘de pocher’:
een feitelijk onvertaalbare woordspeling. De Griekse vertaling van het
OT, de Septuaginta, vertaalde het woord met heōsforos, ‘brenger van
de dageraad’, dat is verwant met fōsforos, ‘drager van licht’ (ons
woord fosfor is daar van afgeleid). De Vulgata, de Latijnse Bijbel van
de middeleeuwse kerk, vertaalde dat heōsforos daarom met lucifer,
wat eigenlijk de letterlijke vertaling is van fōsforos. 

Lucifer

Maar in de middeleeuwen hebben mensen die geen Bijbelkennis
meer hadden, en dus niet meer wisten waar dat deel van Jesaja over
ging, in hoofdstuk 14 een bevestiging menen te zien van het verhaal
(dat we feitelijk nergens in de Bijbel echt tegenkomen) over een aarts-
engel die in opstand was gekomen tegen God, en die vervolgens ‘uit
de hemel was gegooid’ en nu rondgaat als de duivel. En omdat het
gewone volk geen Latijn kende, heeft men dat woord lucifer opgevat
als de naam van die aartsengel, dus van de duivel. In sommige oude-
re vertalingen is het daarom onveranderd overgenomen, en met een
hoofdletter alsof het een eigennaam was. Maar dat was het niet. En
zoals Jesaja (en elke serieuze Bijbelcommentaar!) ons ook duidelijk
vertelt: dit gaat over de koningen van Babel. Want zij waren het die
zich trachtten te meten met de God van Israël.



Overdenking

De leerlingen liepen eens met Jezus door de korenvelden, terwijl Hij hen
leerde, en zij plukten wat aren. Wie herinnert zich niet een keer dat hij
zelf in een bos of langs de weg bessen plukte en zich die goed liet sma-
ken. Zij hadden Jezus lange tijd gevolgd, waren moe en hadden trek ge-
kregen. Maar zij hadden niets bij zich. Wat is er dan aangenamer dan
toegelachen te worden door wuivende halmen en aren in de akkers? Ze
wreven die stuk tussen hun handen en aten ervan. De Wet van Mozes
liet dat nadrukkelijk toe, en misschien hadden zij dat ook al eerder ge-
daan. Nu was er echter een probleem, want het was sabbat, rustdag. En
enkele Farizeeën zagen dat de discipelen bezig waren de Thora (de
‘Wet’) te ‘overtreden’, door aren te plukken op de sabbatdag.

De Farizeeën

De Farizeeën vormden oorspronkelijk het betere deel van het Joodse
volk. Zij wilden een heilig volk zijn, en hun naam drukt dat uit. Zij waren
aanvankelijk de elite van het volk. Maar je kunt zó overijverig zijn dat je
streven in het tegendeel verkeert. Volgens Paulus bezaten zij ijver voor
God maar zonder verstand (Rom. 10:2). Zij interpreteerden Gods heilige
Onderwijzing intussen op een manier waarbij de essentiële zaken buiten
beeld waren geraakt. In feite waren dat mis-interpretaties. Wat was dat
dan dat zij zo koesterden? Zij waren zo bang dat het volk de onderhou-
ding van de Thora zou verwaarlozen dat zij extra ‘zekerheden’ hadden
ingevoerd, als een verdedigingsschild om de Wet zelf heen. Een schild
van 613 geboden! Dat waren tradities en overleveringen van de ‘ouden’,
gerenommeerde rabbijnen uit het verleden (Matt. 5:21).

Zij leerden dus eigenlijk dingen die niet zó in de Thora stonden. Toch
hadden zij veel status, en hun leer beïnvloedde de Joodse samenleving
diepgaand. Ieder was verplicht hun tradities in acht te nemen. Zonder
deze studiebegeleiders zouden studenten van de Heilige Schrift in Jeru-
zalem zeker geen rabbijn hebben kunnen worden. Alleen wie de tradities
en rituelen in acht nam, werd geacht trouw te zijn aan de Thora. Maar
het ging inmiddels teveel om de letter; zelf nadenken over de bedoeling
daarachter werd niet meer op prijs gesteld. Hun bedoelingen waren
goed, maar helaas waren zij tot ‘muggenzifters’ geworden (Matt 23:24).
De barmhartigheid was geheel vergeten. Zij hadden meer oog voor spits-
vondigheden dan voor liefde voor de naaste. In Jezus’ tijd waren zij ge-
vangenen geworden van hun eigen systeem, dat intussen onmenselijke
trekken had gekregen. Dáár lag het grote verschil tussen hen en Jezus.
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Jezus en de sabbat

Jezus had Gods Wet lief, omdat hij God liefhad. Voor hem was de Thora
niet een last maar een lust. Hij had er plezier in om Gods wil te doen
(Ps. 40:9). Hij zag, door al die geboden en regels heen, waar het feite-
lijk om draaide: God liefhebben én je naaste. Hij zag haarscherp dat er
omstandigheden konden zijn waarin barmhartigheid vóór de letter ging.
Voor Jezus was de sabbat voor de mens gemaakt en niet andersom. De
sabbat was voor Jezus een dag om aan God te wijden. Het ging niet
slechts om niet-werken, maar om bezig zijn met de dingen van God. En
daar hoorde zeker het liefhebben van je naaste bij.

God had de sabbat zelf gegeven. De oorspronkelijke bedoeling ervan
was dat deze dag werd gewijd aan Hem, de God van Israël. Een dag om
bij te komen en om Hem te danken voor wat Hij hun geschonken had.
Een dag om Gods grote daden ten behoeve van Israël te gedenken en
te overdenken. Zo’n sabbatviering zou een groot feest zijn, maar de
Farizeeën hadden er een last van gemaakt. Hun tradities gingen ten
koste van het menselijke aspect. Want één van de allerbelangrijkste
dingen die in de Wet stond werd door hen juist verwaarloosd: die barm-
hartigheid. En zo leidde het respecteren van de sabbat in de praktijk
tot ontmenselijking. Zij stelden keihard: aren plukken op sabbat mág
niet, punt! Niet volgens hun rabbijnse overlevering. Maar wáár in de
Thora staat geschreven dat de sabbat houden ten koste moet gaan van
de menselijke behoefte om te eten? Jezus begreep de geest van de
Thora, en dat was nu juist die barmhartigheid. Zij hadden er geen enke-
le moeite mee om op sabbat een schaap uit de put te halen als dat erin
was gevallen. Maar op sabbat mededogen tonen met een mens was
niet geoorloofd, want dan ging het bewaren van het sabbatsgebod bo-
ven alles. Zij waren beter voor hun dieren dan voor hun naasten. Jezus
noemde hun vele regels zelfs: ondraaglijke lasten.

Het conflict

De Farizeeën en schriftgeleerden observeerden Jezus nauwlettend. In
hun ogen haalde hij zo’n beetje alles onderuit wat zij zelf belangrijk
vonden. Zij zagen hem als iemand die hun eigen positie ondermijnde,
dus als een gevaar. Maar ze konden niet om hem heen. Daarvoor had
Hij een te groot gezag. Niemand kon zijn tekenen en wonderen looche-
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nen. Ze letten echter niet alleen op Jezus zelf maar ook op zijn discipe-
len. Discipelen waren leerlingen, in dit geval van Jezus. En deze leer-
lingen werden door hun Meester niet gedrenkt in de leer van de rabbij-
nen.

Dit was dus een gunstige aanleiding om het Jezus moeilijk te maken. Zij
vroegen: “Waarom doet u iets dat op sabbat niet mag?” Jezus herinner-
de hen er vervolgens aan dat David en zijn metgezellen toen zij honger
hadden het huis van God waren binnengegaan om van de toonbroden te
eten (Matt. 12:4). Die geschiedenis moesten zij, als leraars van de Ten-
ach, toch zeker kennen. David en zijn metgezellen aten van heilig brood.
Ook dat leek een overtreding van Gods gebod. En toch was dat niet het
geval, want het was een noodsituatie. En in een noodsituatie geldt een
andere regel. Dat klinkt bijna ketters. Maar alles staat of valt met de mo-
tieven van mensen. Arbeid verrichten op sabbat om het gewin was fout.
Maar het verrichten van een goede daad toch zeker niet. Het is belang-
rijk altijd goed onderscheid te maken: het maakt verschil of wij uitgehon-
gerd zijn of dat wij alleen maar ergens niet van af kunnen blijven. Jezus,
de Mensenzoon, hield zich aan de sabbat, maar hij was tegelijkertijd
heer over de sabbat. Jezus was belangrijker dan de sabbat.

Jezus’ antwoord

Enerzijds hebben we hier David met zijn metgezellen en anderzijds Jezus
met zijn leerlingen. Jezus is de grotere David. David was oorspronkelijk
schaapherder, en zijn naam betekent (Gods) ‘geliefde’ of ‘beminde’. Je-
zus is Gods geliefde omdat Hij de goede herder is, die zijn schapen niet
in de steek laat. In Ezechiël lezen we over de komende Messias:

Ik zal een andere herder over (mijn volk) aanstellen, een die ze wél zal
weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn.
Ik de HEER, zal hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst (Ezech.
34:23,24).

Deze profetische woorden werden opgeschreven zes eeuwen vóór de
komst van Jezus, tegen de achtergrond van de Babylonische balling-
schap. En de vergelijking krijgt nog meer betekenis en diepgang wan-
neer we beseffen dat er, evenals in Jezus’ dagen, ook in Ezechiëls tijd
slechte herders waren, die zichzelf weidden in plaats van het volk Israël:

Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie heb-
ben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden?
Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en
jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen
jullie niet” (vs. 2-3).
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Ook toen waren er hypocrieten. Zij exploiteerden de schapen (het volk
Israël) en dachten alleen aan zichzelf. Deze bestuurders van Israël von-
den alleen hun eigen welzijn belangrijk, en lieten de schapen aan hun
lot over. En het is tot net zulke leiders dat Jezus zegt: “Wee jullie,
schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen
de toegang tot het koninkrijk van de hemel” (Matt. 23:13).

Wat leren wij hiervan?

Deze geschiedenis maakt ons duidelijk dat de juiste leer belangrijk is.
Want leer beïnvloedt ons gedrag! En dus doet het er toe waar die leer
vandaan komt, waar die op berust. Jezus ontleende zijn gezag niet aan
vroegere uitleggers, maar aan God die zijn Vader was, en rechtstreeks
aan Gods Woord in de Tenach (ons Oude Testament). Daarin las Jezus
over zichzelf! Hij was zelf het vleesgeworden Woord van zijn Vader. Hij
ging rechtstreeks tot de Thora en trok zich niets aan van de later toege-
voegde tradities. Hij baseerde zich op zijn Vader en diens geboden in
plaats van de ‘ouden’ en hun overleveringen. Zo leerde Jezus de massa
de werkelijke bedoeling van de Thora zien. Dat was ontzettend verfris-
send. Niet dat de leerlingen alles meteen inzagen en begrepen, maar
het proces van ogen openen was begonnen. Want zij hadden een mees-
terlijke leraar. Later zouden zij nog veel meer begrijpen. Dankzij hun
Leraar. Die, zoals zij terecht geloofden, door God zelf was gezonden.

Jezus was de Goede Herder. Hij liet hen niet alleen maar toe aren te
plukken, Hij zette zijn leven in voor zijn schapen! En Hij herstelde de
oorspronkelijke functie van de sabbat door op die dag mensen te gene-
zen. Maar hij ging nog verder. Toen Hij (op een sabbat) de blindgebore-
ne genas, opende Hij vooral in figuurlijke zin zijn ogen. En daarmee ook
die van óns! God had Israël geboden gegeven tot welzijn van het gehele
volk. Maar een onjuiste interpretatie van de Thora leidde tot verslaafd-
heid aan een wettisch systeem met 613 geboden. Een vorm van onder-
wijs die God nooit bedoeld had. Die vorm haalde het leven eruit, en uit-
eindelijk ging het niet meer om het ervaren van God, maar om intellec-
tuele kennis van Gods wil. Wetticisme noemen we dat. Maar ook in on-
ze tijd zijn mensen de oriëntatie op die Thora kwijtgeraakt. Zij voelen
zich mondig en willen zich juist in het geheel niet meer laten leren. Ve-
len zijn beïnvloed door filosofisch en quasi-wetenschappelijk denken
dat langzamerhand de plaats van Gods Woord heeft ingenomen. Jezus
was anders. Hij bleef tot het einde toe trouw aan de Hebreeuwse Ge-
schriften en onderwierp zich daaraan. Want hij wist dat zij van God af-
komstig waren. De Thora was bedoeld om de mens tot zijn recht te la-
ten komen en om God te eren. God “verwachtte veel van zijn wijngaard,
maar die bracht slechts wrange druiven voort” (Jes. 5:2). Laten wij dan

Barmhartigheid wil ik, geen offers (vervolg van pagina 6 en 7)
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Ik wil het deze keer hebben over symboliek. Daarmee bedoel ik dat een be-
paald woord of begrip feitelijk een heel stuk achterliggende gedachtewereld
weergeeft, zoals een wetenschappelijke term dat kan, of bijvoorbeeld de titel
van een boek of een kenmerkend begrip daaruit (‘big brother’), of de naam van
een auteur (Kafka). In onze huidige wereld is het meest recente voorbeeld van
dit soort symboliek misschien wel het begrip ‘paarse krokodil’ voor een hoop
bureaucratie rond een simpele kwestie. Ik heb het dus niet over de neiging van
sommigen om een discutabele vorm van Bijbeluitleg (bijvoorbeeld: ‘geestelijke
uitleg’) te rechtvaardigen met een term die misschien wel deskundig klinkt
maar die we in de Schrift zelf niet vinden, of in elk geval niet in die betekenis.
‘Symboliek’ is op zichzelf evenmin een bijbels woord, maar we vinden wel dege-
lijk bepaalde regelmatig terugkerende thema’s die duidelijk zijn bedoeld om
ons een dieper inzicht te verschaffen in de boodschap van het Boek. En die
thema’s spelen wel degelijk een belangrijke rol in ons begrip daarvan.

Licht en duisternis

Laat ik daarom liever maar wat voorbeelden geven. Het eerste voorbeeld is dan
dat van ‘licht en duisternis’. We hadden het daar al over in nummer 5 van vorig
jaar, in de aflevering over het Evangelie van Johannes. De beschrijving van het
bewoonbaar maken van de aarde in Gen. 1 begint met de schepping van licht,
want zonder licht is geen leven mogelijk. En van daar af zie je licht in de Schrift
gebruikt voor alle situaties waarin het ware leven mogelijk is, tegenover andere
waarin dat niet mogelijk is en die dus worden beschreven als duisternis:

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het
donker wonen worden door een helder licht beschenen (Jes. 9:1).

En dan ook voor de verkondiging van de ware leer of een helder inzicht daarin:
Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden … Ik zal de duisternis
voor hen uit tot licht maken (Jes. 42:16).
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam
als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou gelo-
ven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:
het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam (Joh. 1:6-9).

En vervolgens voor de levenswandel van wie naar dat woord leeft:
Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden
bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar
wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet (Joh. 3:20-21).

Effectief Bijbellezen
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Dit zijn duidelijke voorbeelden, maar we moeten ook bedacht zijn op deze sym-
boliek in situaties waar er bij oppervlakkige lezing slechts sprake lijkt te zijn
van een puur feitelijke mededeling:

Jezus doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van
Simon Iskariot … Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was
nacht (Joh. 13:26-30).

Dit vertelt ons niet alleen maar dat de zon inmiddels was ondergegaan, dit
schildert Judas vooral als de vertegenwoordiger van hen die ‘meer hielden van
de duisternis dan van het licht, omdat hun daden slecht waren’ (Joh. 3:19).

Vuur

Omdat licht zozeer verbonden is met de bijbelse waarheid, wordt God ons be-
schreven als wonend in een licht zo fel dat het dat van de zon vele malen over-
treft, en dat een sterfelijk mens dus niet zou kunnen aanschouwen: “Hij alleen
is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem
ooit gezien of kan hem zien” (1 Tim. 6:16). Bij de uittocht en de woestijnreis
wordt zijn heerlijkheid daarom aan de Israëlieten getoond als omhuld door een
wolk die de onverdraaglijke glans ervan afschermt. Om dezelfde reden wordt
zijn verschijning ook vaak beschreven als een vuur: de wolkkolom die zij over-
dag zagen, was in de nacht te zien als een vuurkolom, wanneer zijn glans in het
donker door die wolk heen scheen. En dat beeld vinden we dan weer terug
wanneer Hij in Jesaja spreekt over het herstelde Jeruzalem in het Koninkrijk
(Jes. 4:5). Maar het beeld van vuur houdt meer in dan alleen een onverdraag-
lijk licht. Het spreekt ook van oordeel, en van verbranding van alles dat geen
stand kan houden tegenover zijn heiligheid, zoals Jeremia aangeeft in zijn
Klaagliederen: “Hij heeft in brandende toorn Israëls macht gebroken … Hij is
tegen Jakob ontbrand als een laaiend, allesvernietigend vuur” (Klgl. 2:3).

Feitelijk heeft vuur in de Bijbel twee verschillende betekenissen, die echter
nauw met elkaar samenhangen. Gedurende het leven van een mens duidt het
op ‘loutering’. Louteren is een oud-nederlands woord voor zuiveren. Goud en
zilver werden gelouterd, d.w.z. onzuiverheden werden afgescheiden. Dat deed
je (en doe je nog) d.m.v. een smeltproces, waarbij de onzuiverheden verbran-
den of kunnen worden afgescheiden doordat ze komen bovendrijven op het
goud of het zilver. Voor zilver zien we zo’n proces beschreven in Jer. 6:29. Bij
zo’n proces komt altijd zeer heet vuur te pas, en daarom wordt dat beeld ge-
bruikt voor het ‘louteren’ van de gelovige, wanneer God zijn weg zwaar maakt
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om hem te trainen in nog meer en hechter geloof. De andere betekenis zagen
we al, want die heeft te maken met het oordeel. Vuur maakt dan uit wat de
proef kan doorstaan (omdat het nu gelouterd is) en wat niet. Dat laatste ver-
brandt, en daarom heeft vuur na het leven altijd te maken met volkomen ver-
nietiging. Johannes de Doper zegt over de komende Messias: “Hij zal zijn dors-
vloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij
verbranden in onblusbaar vuur” (Matt 3:12), waarbij dat ‘onblusbaar’ duidt op
de onstuitbare vernietigende kracht ervan, dat ‘allesvernietigend’ van Jeremia
hierboven. In letterlijke zin spreekt Jezus zelf zo in zijn gelijkenissen in Matt. 13
(vs 30 en 48-50), maar in overdrachtelijke zin ook wanneer Hij waarschuwt:
“Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet
kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam,
kan verderven (apollumi = vernietigen) in de hel” (Matt. 10:28).

Babel

In feite gaat het hier om keuzes, want het leven draait om keuzes. En dat wordt
in de Schrift in meer dan één beeld weergegeven. Na de zondvloed wordt de
herbevolking van de wereld ons in Gen. 10+11 beschreven in woorden die dui-
delijk maken dat de mensheid gewoon weer dezelfde weg gaat als vóór de
vloed. Dat concentreert zich dan op de bouw van versterkte steden (in feite
imperiumvorming) in ‘de vlakte van Sinear’ (Mesopotamië) en ‘de toren van
Babel’. Dat is de wereld waar Abraham uit wordt weggeroepen. Maar wanneer
het volk Israël er later blijk van geeft die wereld nog steeds in het hart te dra-
gen, voert God hen weer daarheen terug, in de Babylonische ballingschap. Dat
is bedoeld als zo’n opvoedkundig louteringsproces. Daar tegenover wordt het
‘Babel’ (Babylon) van Nebukadnezar ons beschreven als een wereld die alle
kenmerken heeft van een menselijke maatschappij die zich niets aan God gele-
gen laat liggen. Al bij Jesaja zien we deze ‘stad der mensen’ gezet tegenover
Gods stad Jeruzalem. Maar niet als het letterlijke Babel en het letterlijke toen-
malige Jeruzalem; wat ons daar wordt geschilderd is de menselijke maatschap-
pij tegenover de gemeenschap van getrouwe gelovigen. En dat beeld loopt door
tot in het boek Openbaring, waar ons het definitieve einde wordt geschilderd
van dat menselijke Babylon (Op. 17+18), gevolgd door het ‘uit de hemel neer-
dalen’ van ‘het hemelse Jeruzalem’ (Op. 21:10) als beeld van Gods Koninkrijk
dat de menselijke maatschappij voorgoed zal vervangen.

De ontuchtige bruid

Nog zo’n regelmatig terugkerend beeld is dat van de bruid. Al in de Mozaïsche
Wet bespeuren we een koppeling tussen huwelijksontrouw en geloofsafval.
Vooral aan de priesterdochters werden in dat opzicht hoge eisen gesteld (Lev.
21), die later symbolisch blijken te zijn voor de religieuze zuiverheid van het

12

Effectief Bijbellezen



verbondsvolk. Maar vooral bij de profeten vinden we afgoderij onomwonden
beschreven als ‘ontucht’. In onze Bijbels introduceert Jeremia dat meteen al in
Jer. 2 en 3 voor het volk dat nog in Jeruzalem woont. En bij zijn tijdgenoot Eze-
chiël (zelf al in ballingschap in Babel) vinden we dat uitgebreid uitgewerkt in de
lange hoofdstukken 16 en 23. En wanneer we die aandachtig lezen, merken
we dat het daarin per saldo om diezelfde keuze gaat: de wegen van de wereld
tegen de weg van God. Het volk had een voorbeeld moeten zijn voor de omrin-
gende wereld, maar wilde uiteindelijk alleen maar aan die wereld gelijk zijn. In
tijd gezien echter al ruim een eeuw eerder liet God zijn profeet Hosea deze hele
situatie lijfelijk uitbeelden, door hem op te dragen een vrouw te trouwen die
hem vervolgens ontrouw werd, en eindigt als de slavin van een ander. Hosea
moet haar dan op Gods bevel weer vrijkopen (Hos. 3), en haar terugnemen
(hoewel de Mozaïsche wet dat eigenlijk verbood) en zij moet dan boete doen
voor haar immoreel gedrag. En dat alles als aanschouwelijke les voor het volk,
enerzijds als beeld van hun eigen immoreel gedrag t.o.v. God en anderzijds van
Gods vaste voornemen om hen (als volk) desondanks toch niet voor eeuwig te
verstoten. En opnieuw vinden we de culminatie daarvan in het boek Openba-
ring, waar dat ‘Babylon’ van Op. 17+18 ons wordt beschreven als een ontuchti-
ge vrouw, rijdend op het ‘beest’ van de menselijke heerszucht (de imperiumvor-
ming van Gen. 10+11), levend in weelde en ontucht als de vrouw in Ezech. 23.
Totdat het oordeel komt en ze, als de ontuchtige priesterdochter van Lev. 21,
met vuur wordt verband (Op. 17:16, verg. Lev 21:9). Van de oplettende bijbelle-
zer, die vertrouwd is met bijbelse beelden, wordt dan duidelijk verwacht dat hij
begrijpt dat dit spreekt over een afvallig (nieuw) verbondsvolk.

De les

Het gebruik van vaste beelden voor bepaalde thema’s laat ons dus de bedoe-
ling van schriftpassages herkennen. We moeten die dan kennelijk lezen tegen
de achtergrond van die eerdere schriftgedeelten waar datzelfde beeld was ge-
bruikt. Vooral het boek Openbaring staat vol van zulke ‘verwijzingen’, waarvan
er daar meerdere bij elkaar komen. Maar dan moeten we die natuurlijk wel her-
kennen. Wie dat niet ziet omdat hij het OT niet kent, of niet wil zien omdat hij
‘niet doet aan geestelijke uitleg’, en meent dat ons hier alleen maar wordt
‘voorspeld’ dat een toekomstige goddeloze macht de letterlijke stad Babylon
weer zal opbouwen, zodat God die weer kan vernietigen, mist daarmee de les:
dit is niet maar een interessante ‘voorspelling’ van de toekomst, dit is een kei-
harde en duidelijke waarschuwing aan het volk van het Nieuwe Verbond om
trouw te blijven! Want dat volk zou al dezelfde fouten maken als dat van het
Oude verbond, en ook van dat volk zullen alleen zij die trouw zijn gebleven, wor-
den behouden. R.C.R
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Strijd de goede strijd van het geloof
win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent. (1 Tim 6:12)

De Schrift spreekt regelmatig over het leven van de gelovige als een
‘strijd’. Maar wat in de vertaling helaas verloren gaat, is dat het Grieks
van het NT voor strijd vier verschillende uitdrukkingen kent, elk met hun
eigen betekenis. Laten we die eens één voor één bekijken.

Oorlog

Allereerst zijn er polemos (oorlog) en polemeō (oorlog voeren). Oorlog is
strijd op alle fronten. We komen dat af en toe tegen in de basisbeteke-
nis, maar van geestelijke strijd vinden we het eigenlijk alleen in Openba-
ring. Openbaring beschrijft de oorlog tussen goed en kwaad, tussen God
(of Jezus) en de mens die tegen Hem opstaat. Dat is de belangrijkste
oorlog uit de geschiedenis. In de eindtijd zal de wereld zich verzamelen
en op de ‘grote dag van God’ oorlog voeren tegen Jezus in de strijd bij
Harmagedon, maar Jezus zal de overwinnaar zijn. Vóór die tijd zal God
de afvallige gelovigen echter, net als in het OT, ‘tuchtigen’ met menselij-
ke legers die oorlog tegen hen voeren, om te zien of zij zich niet willen
bekeren. Maar ook de individuele gelovige wordt door Jezus zo behan-
deld: wanneer hij zich niet bekeert zal Jezus oorlog tegen hem voeren.
In zijn brief aan de gemeente te Efeze schrijft Hij over wie vasthouden
aan valse leer: “Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik
binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond be-
strijden (NBG’51: oorlog voeren)” (Op. 2:16).

Veldtocht

Die oorlog wordt gevoerd door onze Heer, dat kan alleen Hij. Maar de
gelovigen moeten daarin wel hun deel doen: a.h.w. veldslagen winnen.
Het woord is hier strateia (veldtocht) of strateuō (soldaat zijn, in krijgs-
dienst zijn); vergelijk ons woord strategie. We vinden dat wanneer er
soldaten (NBG’51: zij die in krijgsdienst waren) aan Johannes de Doper
komen vragen wat zij moeten doen (Luc. 3:14). Maar van de geestelijke
strijd vinden we deze woorden uitsluitend bij Paulus, en een keer bij
Petrus. Zo moest Timoteüs leiding geven aan anderen. Hij was de veld-
heer die anderen in de strijd moest voorgaan. Paulus vermaant hem
trouw te blijven aan zijn opdracht: “Laten (Gods woorden) je tot steun
zijn in de goede strijd die je, toegerust met geloof en een goed geweten,
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Strijd en wedstrijd

moet voeren (NBG’51: die je moet ‘strijden’)” (1 Tim. 1:18-19). Wie is
geroepen om leiding te geven aan anderen, moet zelf een voorbeeld
geven. Want in die dagen ging een veldheer voorop in de strijd; hij was
inderdaad een aanvoerder. In de toepassing betekent dat, dat zij moe-
ten tonen wat een juiste (‘goede’) strijd is, die zich blijkbaar kenmerkt
door geloof en een goed (zuiver) geweten. Dat woord ‘goed’ voor de goe-
de strijd is kalos, dat betekent: juist, van waarde, geschikt om het doel
te bereiken. Dat ‘goed’ van dat goede geweten is agathos, dat betekent:
oprecht, eerbaar. Hij moet de strijd dus zo voeren dat het doel wordt
bereikt, en hij moet dat doen zonder onzuivere bijbedoelingen.

Maar ook de soldaten van de veldheer moeten steeds het juiste doel
voor ogen hebben, zich voortdurend afvragen hoe die strijd het best ge-
streden en gewonnen kan worden. Dan vraag je niet wat moet ik doen,
maar wat kan ik doen, niet: is dat nodig? maar: is dat nuttig? Wie het in
de gemeente niet meer zo nauw nam, waarschuwde Paulus daarom:

We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van
deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet
ons eigen belang, maar zijn er … voor God. We halen spitsvondighe-
den neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de ken-
nis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan
Christus te onderwerpen (2 Kor. 10:3-5).

Of, anders gezegd: uiteindelijk gaat het er niet om hoe je spreekt, maar
hoe je leeft. Want een verkeerde wijze van leven zal zich uiteindelijk
tegen je keren. Zoals ook Petrus schrijft (1 Pet. 2:11-12).

Het tweegevecht

Dan komen we aan de persoonlijke strijd; het man-tegen-man gevecht.
De woorden zijn machè (tweegevecht, krachtmeting) en machomai
(strijden, maar ook twisten). In het NT gaat dit niet over de goede strijd,
gericht op het bereiken van het juiste doel, maar juist om de verkeerde
strijd, die strijd met onzuivere bijbedoelingen. Zo vinden we het vrijwel
uitsluitend in de brieven van Paulus aan Timoteüs en Titus. Omdat juist
zij zelf het goede voorbeeld moeten geven, maar daarvoor ook duidelijk
moeten inzien wat verkeerd is en wat zij dus moeten vermijden:

Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie
(machè) leiden. Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken
(machomai), … hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam
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mens, en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen (2 Tim 2:23-
25).
Houd je verre van dwaze speculaties en geslachtsregisters en dat
geruzie (een ander woord: eris) en geredetwist (machè) over de wet,
want dat is allemaal nutteloos en dwaas (Titus 3:9).

Zulke discussies zijn tweegevechten die alleen maar dienen om je ei-
gen gelijk te halen, om te laten zien hoe knap je zelf wel bent. Ze ko-
men voort uit ijdelheid, niet uit dienstbaarheid.

Jakobus trekt zelfs alle registers open, wanneer hij zijn lezers berispt
om de meer dan schandalige, wereldse wijze waarop ze met elkaar om-
gaan, waarbij hij meerdere termen tegelijk gebruikt (hier wat vrijer ver-
taald, om dat beter weer te kunnen geven):

Waar komt al die oorlogszuchtigheid (polemos), waar komen al die
nutteloze tweegevechten (machè) bij u toch uit voort? … U bent ja-
loers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U wilt voortdurend
iemand te lijf (machomai), ja voert compleet oorlog (polemeō) …
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijand-
schap jegens God betekent? (Jak. 4:1-4)

De wedstrijd

Dan komen we tenslotte bij die strijd die niet met wapens wordt uitge-
vochten: de wed-strijd, de strijd van de atleet. Dat gaat ook om een
overwinning, maar van een totaal andere aard dan op het slagveld. Dit
heeft alles te maken met je best doen, je ‘uiterste best’ doen. Want
alleen de allerbesten winnen die strijd. Vooral Paulus heeft juist daar
veel over te vertellen. De woorden zijn agōn (strijd) en agōnizomai
(strijden). De basis vinden we in Paulus’ brief aan Korinte: “Iedereen
die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen
het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelij-
ke” (1 Kor. 9:25). En hij vertelt ook wat de consequenties zijn: “Weet u
niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar
één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint!” (vs 24). Uiteraard
mag je daar niet uit afleiden dat er maar één tot het Koninkrijk zal wor-
den toegelaten, maar wel dat je er niet komt met gewoon maar goed
zijn. In de sport krijg je die winnaars-krans alleen wanneer je beter bent
dan alle anderen. Je moet niet zomaar goed zijn, maar vreselijk goed.
Dat is de bedoeling van Paulus’ beeld. Hij heeft het hier niet over win-
nen van een tegenstander, maar over de regel dat alleen het allerbeste
goed genoeg is. Dat overwinnen van een tegenstander was nu juist dat
werkwoord machomai, en dat gebruikt hij hier niet.
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Strijd en wedstrijd (vervolg van pagina 14 en 15)

De ‘goede’ strijd

Dat beeld van een atleet vinden we ook in de brief aan de Hebreeën:
Nu wij door zo’n menigte (voorgangers) omringd zijn, moeten ook wij …
vastberaden de wedstrijd lopen ... (en) alleen oog hebben voor Jezus,
onze ‘voorganger’, die dit zelf volbracht heeft (Heb. 12:1-2).

Hij beschrijft Jezus hier als de oud-kampioen, die nu hun ‘trainer’ is, en
zegt dan: “Laat tot u doordringen hoe Hij standhield ... opdat u niet de
moed verliest en het opgeeft” (vs 3). Alleen zó kun je die overwinning
behalen, die (als in elke wedstrijd) vóór alles een overwinning is op je-
zelf. In diezelfde geest kan Paulus aan het eind van zijn leven schrijven:

Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht ... Nu wacht
mij de winnaarskrans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaar-
dige scheidsrechter, mij zal geven op de grote dag (2 Tim 4:7-8).

Ook dit beschrijft de strijd van de atleet, niet die van de soldaat. Zijn
beloning is de krans van de winnaar in de renbaan, niet de kroon van
de overwinnaar op het slagveld. In Jezus’ woorden: “Wees getrouw tot
de dood en Ik zal u geven de winnaarskrans van het leven” (Op. 2:10).

Ons voorbeeld

We zagen hoe Paulus Timoteüs aanspoorde de ‘goede strijd’ te strijden
door een voorbeeld te zijn voor anderen, als een veldheer die zijn solda-
ten voorgaat in de strijd. Maar de woorden boven dit artikel gaan over
Timoteüs’ eigen strijd. En dat is die strijd van de atleet, de strijd van ie-
mand voor wie alleen ‘je uiterste best doen’ goed genoeg is. Paulus zelf
streed zo. Aan de gemeente te Filippi scheef hij daarover:

Leef zo dat … u samen voor het geloof in het evangelie strijdt
(athleō!) ... U voert dezelfde strijd (agōn) die u mij vroeger hebt zien
voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer (Fil 1:27-30).

Dat beeld van die atleet vertelt ze niet dat ze minder hun best hoeven
te doen dan wanneer hij het beeld van de soldaat had gebruikt, maar
juist meer. Veel meer zelfs. Want Lukas gebruikt dat woord agonizomai
om Jezus’ strijd in Getsemane te beschrijven. Die strijd van bloed, zweet
en tranen was Zijn overwinning. Dat was de zwaarste strijd die ooit ge-
streden is, en dan past het de gelovige niet om het voor minder te willen
doen. En daarop doelt Judas, wanneer hij zijn brief begint met:

Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons
gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de
vermaning tot het uiterste te strijden (ep-agonizomai ) voor het geloof,
dat eenmaal de heiligen overgeleverd is (Judas 3, NBG’51).

Ook wij weten dus wat ons te doen staat. R.C.R
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Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g m e t b i j z o n d e r e

De geboorte van Samuël was een verhoring van de gebeden van zijn
moeder Hanna. Ze leefde in een tijd waarin het volk en de priesters-
waren afgedwaald van de HEER. Het boek Richteren eindigt met de
woorden: “Ieder deed wat goed was in eigen ogen.” Hanna was on-
vruchtbaar en had een gelofte afgelegd. “Denk aan mij, uw diena-
res, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor
zijn hele leven aan de HEER.” (1 Sam. 1: 11). Zij verlangde niet zo-
maar naar een zoon, maar naar een zoon die zijn leven zou wijden
aan de HEER. De eerste jaren zorgde Hanna zelf voor haar kind;
daarna bracht zij hem met vreugde naar het huis van God in Silo,
met de woorden: “Om deze zoon heb ik gebeden, en de HEER heeft
mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt
aan de HEER, voor alle dagen die hem gegeven zijn.” (vers 28). Van
de kleine Samüel lezen we alleen dat hij toen samen met zijn moe-
der knielde. Hanna zong een prachtige lofzang (zie nr. 1-2006 of de
website). Daarna stelde zij haar zoon, onder toezicht van de hoge-
priester Eli. Dit toezicht hield ook onderwijzen in. Zo kreeg Samuël
van jongs af aan onderwijs in de wet, leerde hij lezen en schrijven.

Eli had twee volwassen zonen, die priesters waren, zij het helaas
zeer slechte. Het was met hen zo erg, dat de mensen het offer voor
de HEER zelfs gingen minachten. Eli waarschuwde zijn zonen nogal
slapjes, en zij luisterden niet. Een groot contrast met de jonge Sa-
muël: “Maar de zonen weigerden naar hun vader te luisteren; de
HEER had namelijk besloten hen te doden. Intussen groeide Samuël
verder op. Hij was zeer geliefd, zowel bij de HEER als bij de mensen
(2:26).” Het leek alsof de HEER zich in die tijd uit Israël teruggetrok-
ken had. Er kwamen geen woorden van de HEER, en visioenen wa-
ren zeldzaam geworden. Op een dag kwam er een woord van de
HEER tot Eli. Een godsman beschuldigde hem van zware overtredin-
gen en bracht slecht nieuws. Op een nacht hoorde Samuël, een jon-
ge man geworden, zijn naam roepen. Hij wist niet dat het de HEER
was. Snel ging hij naar Eli; die was oud en had hem vast nodig. Eli,
wat traag van begrip, had niet direct door dat de HEER Samuël riep.
Pas bij de derde roep dacht hij aan de HEER en vertelde wat Samuël
moest doen. Toen Samuël de stem weer hoorde antwoordde hij heel
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nederig en bereidwillig: “Spreek HEER, uw dienaar luistert.” Maar
wat de HEER sprak was hard: een profetie van onheil over Eli, zijn
zonen en hun nakomelingen. Samuël zag er tegenop hiermee naar
Eli te gaan. Maar die reageerde heel lauw: geen schok, berouw, of
smeking, maar alleen gelatenheid. “Hij is de HEER. Laat Hij doen
wat hij het beste vindt.” (3:18). Eli begreep dat het vonnis vast be-
sloten was en dat Samuël door de HEER in zijn plaats gekozen was.

Doordat Samuël zo dicht bij de HEER leefde was zijn invloed op het
volk groot. “Samuël groeide op. De HEER stond hem bij en bracht
alles in vervulling wat hij had voorzegd. Daardoor kwam iedereen in
Israël, van Dan tot Berseba, tot de erkenning dat Samuël door de
HEER als profeet was aangewezen. In de jaren daarna bleef de
HEER in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuël bekend
door het woord tot hem te richten. En heel Israël luisterde naar Sa-
muëls woorden.” ( 19-21). Na de dood van Eli en zijn zonen richtte
Samuël het volk; hij bad voor hen en gaf hen goede richtlijnen. Hij
deed zo wat Eli had moeten doen.

De Filistijnen bleven Israël binnenvallen. Toen het volk hierover be-
gon te klagen, sprak Samuël: “Als het u werkelijk ernst is terug te
keren naar de HEER, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg
en richt u met heel uw hart naar de HEER. Dien hem alleen, dan zal
hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen. Laat iedereen naar
Mispa komen, dan zal ik voor u tot de HEER bidden.” (7:3-4). Het
volk gehoorzaamde en erkende hun zonden. Zo onderwees Samuël
het volk in de wegen van HEER. Toen de Filistijnen weer het land
binnen vielen werden de Israëlieten bang, en evenals bij Mozes
durfde het volk niet zelf tot de HEER te spreken. “Ze zeiden tegen
Samuël: ‘Laat ons niet in de steek en roep voor ons de HEER, onze
God, te hulp, opdat hij ons redt uit de greep van de Filistijnen.” (8).
Door zijn smeking verloste de HEER het volk van de vijand en gaf
het volk rust zolang Samuël leefde.

De tijd van Samuël was een keerpunt in de geschiedenis van het
volk Israël. Hij was de laatste richter, en na hem brak de tijd van de
koningen aan. Samuël heeft de eerste twee koningen, Saul en Da-
vid mogen zalven. Hierover in het volgende nummer meer. N.D.
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“Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en
Galilea” (Lucas 17:11). Daar ontmoette Hij tien melaatsen, die Hem smeek-
ten om genezing. Geheel volgens de wet van Mozes droeg Hij hun op: “Ga u
aan de priesters laten zien” (vs 14), want alleen een priester kon hen rein
verklaren (Leviticus 14). Dat vroeg van hen voldoende geloof in Jezus’
kracht om te genezen, want Hij genas hen op dat moment niet. Maar dat
geloof hadden zij kennelijk, want onderweg werden ze alle tien genezen.
Een melaatse leidde in die tijd een ellendig bestaan. Hij mocht niet onder
mensen komen, en als hij op straat was moest hij “onrein, onrein!” roepen,
zodat anderen uit zijn buurt konden blijven. Hij moest zijn kleren scheuren,
zijn haar los laten hangen en zijn baard en snor bedekken, als tekenen van
rouw over zijn toestand (Leviticus 13:45-46). Dit is duidelijk een beeld van
de zondaar, zoals die is in de ogen van God. Alleen Jezus kan hem reinigen,
want Hij is het door God gegeven offer, en tegelijkertijd ook de hogepriester
die hem rein kan verklaren. Dat besef had de Samaritaan, de enige uit de
tien die terugkwam om Jezus te danken voor zijn genezing. De overige ne-
gen, waarschijnlijk dus allemaal Joden, hielden vast aan de wet en gingen
zonder om te zien naar de priesters. Zo onderstreept Lucas opnieuw de
scheiding tussen Jood en heiden. Maar horen wij in Jezus’ stem niet de te-
leurstelling: “Waar zijn de negen anderen?”

Gelijkenissen

Jezus moest zijn discipelen veel leren, in het bijzonder over de kracht van
het gebed, want de taak die hun wachtte zou zwaar zijn. En Hij doet dat in
een tweetal gelijkenissen. De eerste gaat over een onrechtvaardige rechter
(Lucas 18:1-8). Deze zelfgenoegzame hoogedele, die ‘zich om God niet be-
kommerde en zich aan geen mens stoorde’ (NBG’51), velde in de zaak van
een weduwe alleen maar een oordeel omdat zij onophoudelijk bij hem bleef
aandringen. Als een volkomen werelds mens al op die manier overreed kan
worden, zou God dan een beroep van zijn kinderen niet beantwoorden? An-
derzijds lezen we echter: “Als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vin-
den op aarde?” Het probleem ligt niet bij God maar bij ons, mensen; wij wil-
len graag snel een antwoord! En als dat niet komt, hebben wij de neiging
dan zelf maar voor een oplossing te zorgen. Daarvoor waarschuwt Jakobus
ons: “Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de
boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot
de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en
houd moed, want de Heer zal spoedig komen” (Jakobus 5:7-8).

OpgaannaarJeruzalem
8. Jezus’ laatste reis
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‘onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem’ (Ps. 122:2)

Met de volgende gelijkenis, over de Farizeeër en de tollenaar, maakte Jezus
duidelijk welke houding bij het bidden voor God aanvaardbaar is (Lucas
18:9-14). De Farizeeër bad bij zichzelf en dankte God dat hij niet zo was als
andere mensen, zoals bijvoorbeeld die tollenaar die daar ook stond te bid-
den. Hij leek wel vroom te zijn, maar prees eigenlijk alleen maar zichzelf.
Daartegenover durfde de tollenaar zelfs niet omhoog te kijken; hij riep
slechts: “God wees mij zondaar genadig”. Maar dat laatste is uiteraard de
juiste houding; niemand is vrij van zonde en wij kunnen voor onze vergiffe-
nis niets terugdoen dan alleen maar zelf anderen te vergeven. Alleen ‘wie
zichzelf vernedert, zal verhoogd worden’. Maar nederigheid was juist waar
het nog aan ontbrak bij de discipelen. Jezus gebruikte daarom kinderen om
die les te onderstrepen. De discipelen hadden het erover wie de grootste in
het koninkrijk zou zijn, en Jezus vermaande hen de eenvoudige en nederige
houding van een kind te hebben (Matteüs 18:1-5). En toen zijn leerlingen
kinderen verhinderden om naar Hem toe te komen, herhaalde Hij die les:
“Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God be-
hoort toe aan wie is zoals zij” (Lucas 18:16).

Zijn Koninkrijk

De komst van het Koninkrijk Gods hield ook de Farizeeën bezig. Zij vroegen
regelmatig om een teken van Jezus dat Hij de beloofde Messias was, maar
negeerden tegelijkertijd in hun halsstarrigheid alle wonderen die Hij deed,
omdat zijn optreden niet overeenkwam met wat zij van het optreden van de
Messias verwachtten. Dus toen zij Hem vroegen wanneer het Koninkrijk zou
komen, vertelde Hij hun dat het, in de persoon van de Koning, al in hun
midden was! (Lucas 17:20-21). De NBG’51 heeft hier ‘bij u’ en de NBV
‘binnen uw bereik’. Het feitelijke tijdstip zou niet te berekenen zijn (NBG’51)
en ze zouden moeten oppassen voor loze kreten dat het óf hier óf daar
was. Die waarschuwing gaf Hij ook aan de discipelen, want zijn komst als
Koning zou even plotseling zijn als de bliksem (vs 22-24) en zou zeker niet
plaats hebben voordat Hij door zijn volksgenoten zou zijn verworpen (vs
25). De toestand in de wereld voorafgaand aan zijn komst vergelijkt Hij ver-
volgens met de dagen van Noach en die van Lot. In beide gevallen schetst
Hij een beeld van zorgeloosheid en materialistische welvaart, en dat is op-
vallend want je zou verwacht hebben dat Hij zou spreken over geweld (zoals
in Noachs tijd) of losbandigheid (zoals in Sodom). Kennelijk is zelfgenoeg-
zaamheid dus het meest opvallende kenmerk van de laatste dagen, en dat
brengt ons zeer dicht bij huis! Deze les geldt ook voor ons!

(deel 2)
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In contrast daarmee beschrijft Lucas ons dan een hooggeplaatst persoon,
die naar Jezus toe komt met de vraag wat hij moet doen om deel te krijgen
aan het eeuwige leven (Luc. 18:18). Jezus wijst eerst dat ‘goede’ af, waar-
mee Hij afstand neemt van de gedachte dat Hij zelf God zou zijn, maar gaat
dan in op de vraag. Die hebben wij echter al eerder gehoord, uit de mond
van een wetgeleerde (Lucas 10:25). Toen ging het over de vraag ‘wie is mijn
naaste?’. Nu tast Jezus de oprechtheid af van de gezindheid van deze jonge-
man: hield die zich aan alle geboden van de wet? Hij beaamde dat, maar
Jezus had (met opzet?) één van de geboden niet genoemd: Gij zult niet be-
geren (NBG’51), en op dat punt viel hij door de mand. Want het advies van
de Heer luidde: ‘Verkoop alles, geef het aan de armen, kom terug en volg
Mij!’, maar dat ging hem te ver omdat hij rijk was, en hij werd diep bedroefd
(Lucas 18:23). Jezus reageerde daarop tegenover de anderen met het com-
mentaar: “Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een
naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan”.
Dat verbaasde zijn toehoorders. De heersende opvatting was dat de rijken
gezegend waren, dus als die al zo weinig ‘kans’ maakten, wat voor kans had-
den dan gewone mensen? Maar Jezus verzekerde zijn discipelen dat zij, als
zij eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zochten, nu in dit leven al veel
meer zouden ontvangen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven
(Matteüs 6:33; Lucas 18:29-30).

Wachten op de Koning

Jezus naderde nu Jericho; zijn reis zat er bijna op. Nog eens vertelde Hij de
discipelen wat er in Jeruzalem met Hem zou gebeuren (Lucas 18:31-33).
“Alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten on-
dergaan.” Als geen ander begreep Hij de psalmen, zoals Psalm 22, die in
alle details zijn kruisdood beschreven. Als geen ander voelde Hij de last van
de zonden van de wereld die Hij op het kruis zou moeten dragen, zo uitvoe-
rig en ontroerend voorzegd in bijv. Jesaja 53. Hoe teleurstellend zou het dan
niet zijn geweest, dat zijn leerlingen daar helemaal niets van hadden begre-
pen, dat uit die hoek geen steun viel te verwachten. Vinden wij hun onbegrip
moeilijk te begrijpen? Laten wij dan niet vergeten dat zij zich bevonden on-
der een menigte pelgrims op weg naar het Pesachfeest, een schare in feest-
stemming en vol verwachting dat deze Jezus uit Nazaret de beloofde Messi-
as was, die hen zou bevrijden uit de macht van de gehate Romeinen.

Om dat recht te zetten vertelde Hij de omstanders daarop de gelijkenis van
de drachmen (NBG’51: ponden), ‘aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was
en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken’ (Lucas
19:11). Het verhaal gaat over een man van voorname afkomst die naar een

Opgaan naar Jeruzalem
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ver land moet reizen om daar tot koning te worden gekroond, om daarna
weer terug te komen. Hij sprak daar duidelijk over zichzelf, dat Hij naar de
hemel moest om van Zijn Vader het koningschap over de wereld in ontvangst
te nemen (Psalm 2:7-9; Daniel 7:13-14, NBG’51). Tijdens zijn afwezigheid
zouden zijn dienaren handel drijven om winst te maken, m.a.w. goed gebruik
maken van de gaven die Hij ze zou schenken. Hier wordt dat in drachmen
uitgedrukt, bij Matteüs (Matt. 25:14-30) in talenten. In Matteüs ontvangen
de dienaren verschillende bedragen, al naar gelang van hun bij de heer be-
kende bekwaamheid, en de eerste twee maken daar verhoudingsgewijs
evenveel winst mee. Zij ontvangen daarvoor vervolgens ook dezelfde belo-
ning. Hier in Lucas ontvangt elke dienaar evenveel, maar zorgen hun ver-
schillende bekwaamheden voor verschillende winst. Hun beloning is ook hier
van gelijke aard, maar verschilt nu in omvang in overeenstemming met hun
achteraf gebleken bekwaamheid. Maar in beide gelijkenissen heeft de laat-
ste dienaar er niets mee gedaan, en daarvoor wordt hij door zijn heer verwor-
pen. Daarmee leerde Jezus de discipelen dat Hij van elk van hen hun volledi-
ge inzet verwacht, volledig in overeenstemming met ieders bekwaamheid, en
niets minder dan dat. En dat geldt ook voor zijn discipelen van nu.

De intocht

Jezus verliet nu Jericho en trok het bergland in, op weg naar Jeruzalem. Deze
reis was niet gevaarlijk, want er trok een hele menigte met Hem mee
(Matteüs 20:29). Voor Jezus lag het gevaar juist in Jeruzalem, waar de hoge-
priesters en schriftgeleerden plannen beraamden om Hem om te brengen.
Met gemengde gevoelens begon Hij tenslotte aan zijn intocht in de stad. Om
de Schrift te vervullen, dat de koning bij zijn intocht op een ezel zou rijden
(Zacharia 9:9), stuurde Hij twee discipelen naar het dorp Betfage om een
ezelsveulen te halen. En de menigte begreep heel goed de betekenis daar-
van: zij wierpen hun kleren op het dier en lieten Hem daarop zitten; ze
spreidden hun mantels voor Hem op de grond en riepen: “Gezegend Hij die
komt als koning, in de naam van de HEER! Vrede in de hemel en eer aan de
Allerhoogste!” (Psalm 118: 25-26). Die euforie zou echter maar van korte
duur zijn. Jezus kondigde nog tijdens die intocht reeds de belegering en val
aan van de heilige stad, en huilde daarover (Lucas 19:41-44). Eenmaal in de
stad veegde Hij voor de tweede keer de tempel schoon, want in 3 ½ jaar was
daar niets veranderd. Dat heeft de woede van zijn vijanden nog verder aan-
gewakkerd en alleen zijn dood zou die nog kunnen bekoelen. Maar de reis
die zo treurig leek te eindigen, zou toch uitlopen op de grootste overwinning
in de geschiedenis! En wij zijn degenen die daarvan kunnen profiteren!

C.T.

9. Jezus’ laatste reis (vervolg van pagina 20 en 21)
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Wanneer een Romeinse soldaat zijn speer in de zijde steekt van de gekrui-
sigde Jezus, waar dan bloed en water uit komt, ziet de apostel Johannes
daarin de vervulling van een tekst in Zacharia. Maar wat bedoelt hij dan pre-
cies? Want Zacharia heeft het duidelijk over Joden, en dit is de actie van een
Romein. Wat voor verband ziet Johannes nu eigenlijk tussen dat steken van
die soldaat en dat vers in het OT?

Voor dat steken gebruikt hij niet hetzelfde Griekse woord als in zijn citaat uit
Zacharia. Als die steek zelf daar de vervulling van was, zou hij zijn woordkeus
daar toch wel aan hebben aangepast? Voor de actie van die soldaat gebruikt
hij het ongebruikelijke woord nussō, dat in de hele Bijbel alleen maar hier
voorkomt. Het is taalkundig verwant aan nussa dat de ‘stootsteen’ aanduidt,
die dient als keerpunt voor de wagenrenners in de renbaan (en dat we in de
Bijbel dus niet vinden). In dat citaat uit Zacharia gebruikt hij ekkenteō
(doorboren) dat in de Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) inder-
daad in Zacharia wordt gebruikt. Het is daar de vertaling van het Hebreeuw-
se daqar, dat in het hele OT maar op een tiental plaatsen voorkomt.

Dat daqar beschrijft altijd een dodelijke wond, meestal door een zwaard,
waarbij het lichaam inderdaad volledig wordt doorboord. Maar dat was niet
wat die Romeinse soldaat deed. Verdere studie van daqar wijst uit dat het
vrijwel steeds wordt gebruikt in een oorlogssituatie. Maar de allereerste maal
dat we het vinden, gaat het om een actie van de priester Pinechas, de klein-
zoon en toekomstige opvolger van de hogepriester Aäron, die daarvoor zijn
speer gebruikt in plaats van een zwaard. Hij doorsteekt en doodt daarmee
een Israëliet die openlijk rituele ontucht pleegt met een Midjanitische vrouw
in een situatie waarbij het volk zich afgeeft met afgoderij ter ere van de god
Baäl-Peor van Moab (Num. 25:6-8). In Zacharia komt het, buiten het vers dat
Johannes citeert, nog voor in hoofdstuk 13, feitelijk maar zeven verzen ver-
derop. Zacharia beschrijft daar hoe er na de komst van de Messias in het
land geen valse profeten meer zullen optreden:

Wanneer er dan nog iemand een profetie uitspreekt, zullen zijn eigen vader
en moeder, die hem zelf hebben voortgebracht, tegen hem zeggen: ‘Jij

“Een van de soldaten stak een lans in zijn zij.
‘Zij zullen hun blik richten
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moet sterven, want je verkondigt leugens in de naam van de HEER.’ Ze zul-
len hem doorsteken, zijn eigen vader en moeder, die hem zelf hebben
voortgebracht, wanneer hij een profetie uitspreekt (Zach. 13:3).

Dit verwijst naar een bepaling in de Wet (Deut. 13:5-6,9). Maar wat daarbij
opvalt, is dat daar uit de verzen 9-10 blijkt dat de doodstraf dient te worden
voltrokken d.m.v. steniging, waarbij de naaste familie moet beginnen maar
ook de rest van het volk moet deelnemen. Toch wordt in Zacharia 13 het
woord daqar gebruikt, dat daar dus kennelijk de meer algemene betekenis
heeft van ‘ter dood brengen’. Maar dan ligt het voor de hand aan te nemen
dat daqar ook in Zach. 12:10 de betekenis heeft van ‘terecht stellen als val-
se profeet’. En optreden als valse profeet is in Johannes 19 inderdaad de
beschuldiging waarop de Joodse leiders Jezus ter dood veroordelen.

De steekwond van die Romeinse soldaat was niet dodelijk, want Johannes
heeft ons in het vers daarvóór net verteld dat zij zagen dat Jezus al dood
was. Wat die Romeinse soldaat doet, is alleen maar bedoeld om dat te verifi-
ëren. En inderdaad: Jezus blijkt dood te zijn. Wat Johannes ons vertelt, is dat
daarmee aan een basisvoorwaarde voor de vervulling van Zacharia’s profetie
is voldaan. Het volk zou zich ooit met verbijstering realiseren dat hun Verlos-
ser iemand is die zij (als volk) als een valse profeet hadden terechtgesteld.
En de voorwaarde daarvoor was uiteraard dat Hij inderdaad aan dat kruis is
gestorven. Welnu: die verificatie door een geroutineerde Romeinse soldaat
neemt alle twijfel weg: Hij was inderdaad dood. Maar Johannes citeert Za-
charia nog een tweede keer: in Openbaring (1:7). En daar gaat het niet over
Joden, maar over ‘alle stammen der aarde’! Openbaring vertelt ons dat het
volk van het Nieuwe Verbond al de fouten van het oude verbondsvolk op-
nieuw zou maken, want mensen zijn mensen. Zij (althans velen van hen)
zouden de Messias opnieuw kruisigen (Heb. 6:6) en vervangen door een
‘andere Christus’ die meer naar hun smaak zou zijn (2 Kor. 11:3-4). En ook
zij zullen bij de Wederkomst met verbijstering zien naar degene die zij als
valse voorstelling van zaken hebben verworpen. En dat is een uiterst grim-
mig vooruitzicht dat we maar beter zeer serieus kunnen nemen. R.C.R.

Zo ging de schrift in vervulling:
op hem die ze hebben doorstoken’. ” (Joh. 19:34,36-37)
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Christus in de Tora
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

Ruim vierhonderd jaar na de beloften die aan Abraham waren gedaan
over ondermeer een groot nageslacht, lezen we in Exodus hoe het volk
dat via Jakob en Isaak van Abraham afstamde, zich inmiddels in Egypte
bevindt en daar een talrijk volk vormt dat het hele land bevolkt (Ex. 1:7).
God had aan Jakob de naam Israël gegeven, en dus heten zijn nakome-
lingen nu de Israëlieten. Vervolgens zien we hoe Egypte bang begint te
worden voor dit grote volk in hun midden. De tijd is bijna daar dat God
zijn volk gaat weghalen uit Egypte, en dus werken geen van de maatre-
gelen die de Egyptenaren nemen. Egypte maakt het volk tot slaven en
laat hen zware arbeid verrichten. Tevens wordt er opdracht gegeven om
alle mannelijke baby’s te doden. Het ironische is echter dat een politiek
die was begonnen als middel om dit volk terug te dringen in aantal en
positie, ruim tachtig jaar later vooral wordt gezien als een middel tot
goedkope dwangarbeid, zodat de farao dan niet meer tegemoet wil ko-
men aan Mozes’ verzoek om het volk te laten vertrekken. Het gevolg is
wat wij kennen als de tien plagen van Egypte, waardoor het land econo-
misch aan de rand van de afgrond komt. En tijdens de uittocht van de
Israëlieten wordt Egypte ook nog militair uitgeschakeld.

De tiende plaag

Van de eerste plagen hebben de Israëlieten evenveel last als de Egypte-
naren. Maar als ze zwaarder worden, wordt het gebied Gosen1, waar de
Israëlieten gevestigd waren, daarvan uitgezonderd. De plagen worden
gaandeweg zwaarder tot we bij de tiende aankomen: “De HEER zei tegen
Mozes: ‘Ik zal de farao en Egypte met nog één plaag treffen, daarna zal
hij jullie laten gaan. Hij zal jullie zelfs het land uitjagen, niemand uitge-
zonderd... Tegen middernacht zal ik rondgaan door Egypte, en dan zullen
alle eerstgeborenen in het land sterven, van de eerstgeborene van de
farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de slavin die de
handmolen bedient, en ook al het eerstgeboren vee" (Ex. 11:1-5).

Ook bij deze tiende plaag maakt God een uitzondering voor de Israëlie-
ten, maar nu niet omdat Hij Gosen zondermeer spaart; Hij vraagt van
hen nu een daad van geloof. Zij moeten een éénjarig lam of geit nemen
en dit voor een maaltijd bereiden (Ex. 12:5). Bij het slachten moeten zij
het bloed opvangen en dat strijken aan de beide deurposten en de bo-
vendorpel van de ingang van het huis waar zij zijn om die maaltijd te
eten. Elk huis waar dit teken was aangebracht, zou gespaard worden:
"Ga dan tot de morgen de deur niet uit, want de HEER zal door Egypte
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in de boekrol staat van mij geschreven”

3. het paaslam

heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de
bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbijgaan, hij zal
de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan
en u te treffen" (Ex. 12:23). Het Hebreeuwse woord dat hier is vertaald
met “voorbijgaan”, is het werkwoord ‘pasach’. Het zelfstandig naam-
woord is ‘pesach’ dat we in het Grieks van het Nieuwe Testament vinden
als ‘pascha’. In oudere Nederlandse vertalingen wordt dat Griekse woord
Pascha (of een enkele keer ook: Pasen) ook in het Oude Testament ge-
bruikt, terwijl de NBV in zowel het Oude als het Nieuwe Testament con-
sequent het Hebreeuwse woord Pesach gebruikt.

God gaat voorbij

Het werkwoord waar de aanduiding van dit paasmaal van afgeleid is,
wordt hier dus vertaald met ‘voorbijgaan’. Het komt zevenmaal voor in
de Schrift, waarvan driemaal hier in Exodus. Elders wordt het ook ver-
taald met springen, hinken of kreupel zijn. Exodus beschrijft hoe God de
huizen overslaat waar het bloed is aangebracht, omdat Hij ze be-
schermt, zodat de bewoners daarvan dan niet getroffen worden door zijn
oordeel. Dit zien we ook de laatste keer dat het gebruikt wordt. Ook daar
is sprake van Gods oordeel, maar nu over het volk Israël zelf, vanwege
hun afvalligheid. God brengt de Assyriërs – een wereldmacht – over hen,
als straf. Alle ommuurde plaatsen - 46 in totaal - worden, soms na een
bloedige strijd, ingenomen. Alleen Jeruzalem blijft over. God roept vervol-
gens zijn volk op om op Hem te vertrouwen in plaats van op politieke
verbonden met andere wereldmachten. Ook hier vraagt hij een daad van
geloof en als dat geloof wordt getoond, zal Hij de stad sparen. De pro-
feet Jesaja krijgt dan te horen: "Zoals een vogel boven zijn nest vliegt, zo
waakt de HEER van de hemelse machten over Jeruzalem, hij waakt en hij
redt, hij beschermt en bevrijdt" (Jes. 31:5). Letterlijk staat er hoe Hij Je-
ruzalem zal beschutten, redden, voorbijgaan (pasach) en laten ontko-
men. Het is een opeenvolging van begrippen hoe Hij zijn volk bewaart.
Overigens staat er niets over een nest. Er staat alleen als vliegende vo-
gels, en dat is pas begrijpelijk als we de koppeling met ‘pasach’ zien.
Gods bescherming is in dit geval het vernietigen van het leger van Assy-
rië, zonder enige strijd, als de koning werkelijk Gods hulp zoekt.

We zien dus hoe dit woord ‘pasach’, als het van God uitgaat, een be-
scherming tegen Gods eigen oordeel betekent. Als de Israëlieten op
Hem vertrouwen, en als teken van de komende verlossing het bloed van
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Christus in de Tora

het paaslam 2 aanbrengen aan hun deurposten, zullen ze door God be-
schermd worden. God zal hen dan onder groot machtsvertoon uitleiden
en hen naar de woestijn brengen, op weg naar het beloofde land.

De Pesachviering

Zo waren de Israëlieten per familie bij elkaar in een huis dat beschermd
werd door het bloed van het paaslam. En zij aten een maaltijd die be-
stond uit het vlees van het lam, ongezuurde broden en bittere kruiden.
Dit alles werd in haast gegeten, geschoeid en gekleed om te vertrekken.
De ongezuurde broden hadden deels te maken met dat overhaast ver-
trekken; er was geen tijd geweest om het deeg te laten ‘verzuren’. Maar
de broden spreken veel meer over het opnieuw beginnen, in onze woor-
den: ‘met een schone lei’. Daarom lezen we in hoofdstukken 12 en 13
van Exodus drie maal (als drievoudige waarschuwing) dat er niets ge-
zuurds in hun huizen gevonden mocht worden, niet alleen bij de uittocht
maar ook ieder jaar daarna als het feest gevierd zou worden 3.

Naast de ongezuurde broden waren er ook de bittere kruiden. Het woord
‘bitter’ geeft de koppeling met verdrukking. Het is allereerst een verwij-
zing naar hun slavenbestaan: "Daarom beulden ze hen af en maakten ze
hun het leven ondraaglijk [lett.: bitter] met zwaar werk" (Ex. 1:13). We
zien hetzelfde woord bij Ruth als haar schoonmoeder zegt: "Noem me
niet Noömi, noem me Mara [bitterheid], want de Ontzagwekkende heeft
mijn lot zeer bitter gemaakt" (Ruth 1:20). We zagen al hoe “pasach” van
toepassing was op de bevrijding uit de macht van Assyrië. Maar Jesaja
toont aan hoe God dit alleen maar gebruikt als een beeld van een grote-
re verlossing, eerst van Babel, maar vooral van zonde en dood. Het the-
ma van zijn boek is dan ook dat God zondaars redt. In een eerder uitge-
geven deel van deze serie (De Knecht in Jesaja) wordt daar dieper op
ingegaan. Maar juist in dat verband zien we ook dit woord bitter.

Naast de belegering van Jeruzalem en het leren vertrouwen op God zien
we hoe Hizkia ziek wordt en hoort dat hij zal sterven. Hij smeekt God om
hem meer tijd te geven en zijn leven wordt met 15 jaar verlengd. In zijn
danklied zegt hij vervolgens: "Zo heeft mijn bittere lot mij vrede ge-
bracht. U hebt mij behoed voor het zinloze graf, u hebt mijn zonden weg-
gedaan. Nee, het dodenrijk zal u niet loven, de dood prijst u niet, zij die
in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw. Maar hij die
leeft – leeft! – zal u loven, zoals ik doe op deze dag" (Jes. 38:17-19).
Hizkia ziet de bitterheid, de verdrukking, die komt door zijn zonden.
Maar die zijn door God weggedaan. Naast het ongezuurde brood en de
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3. het paaslam (vervolg van pagina 26 en 27)

bittere kruiden was het belangrijkste echter het paaslam, waarvan het
bloed hen beschermde, en waarvan zij het vlees mochten eten.

Een voorzegging van de Christus

Tot nu toe gaat dit alles over gebeurtenissen in het Oude Testament, dus
mag u terecht vragen in welke zin dit een voorbeeld is van Christus in de
Tora. Een simpel antwoord is dat Paulus een koppeling maakt tussen het
paaslam en Christus: “Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg.
U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is
geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met de oude desem van
kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood van reinheid en
waarheid” (1 Kor. 5:7-8). Maar het zal ook duidelijk zijn dat Jezus bij de
instelling van ‘het avondmaal’ een heldere koppeling maakt met het Pe-
sachmaal. Vooral Lucas noemt dit avondmaal steeds een Pesachmaal
dat Jezus met zijn discipelen wilde vieren voordat het lijden begon: “Want
ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling
heeft gevonden in het koninkrijk van God” (Luc. 22:16).

In het volgende artikel in deze reeks zullen we daarom verder ingaan op
de bevrijding uit Egypte en de woestijnreis. Die bevrijding uit de slavernij
van Egypte staat model voor de ware bevrijding van de gelovige uit een
slavernij aan de zonde; een slavernij die bitterheid, en zelfs de dood
brengt. Die bevrijding is een feest van verlossing. Maar daar hoort dan
wel het besef bij dat het onze tekortkomingen zijn die het offer van ons
paaslam nodig maken, als prijs voor onze verlossing. Zijn discipelen ver-
wachtten een Messias die koning zou worden. Zij hadden echter niet be-
grepen dat het ging om de verlossing van de echte vijand, zonde en
dood, en dat daarvoor de dood van een paaslam vereist was. Dat was
waar Johannes de Doper op wees toen hij Jezus zag: "Daar is het lam van
God, dat de zonde van de wereld wegneemt" (Joh. 1:29). Het vraagt van
ons dat we ons huis op orde brengen en alle zuurdesem wegdoen.

M.H.

1 De reden voor deze woonplaats ligt vooral in de geschiktheid voor de schapen
- en geitenkuddes die de Israëlieten hadden, die voor de Egyptenaren een
gruwel waren. De Egyptenaren hielden enkel runderen.

2 Zoals eerder beschreven mocht het zowel een lam als een geit zijn. Elders in
de Schrift wordt alleen het paaslam (pesachlam) genoemd, om een lange
uitleg te vermijden.

3 Voor meer achtergrond over zuurdesem verwijzen we naar onze website
www.broederinchristus.nl/gist.htm
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het Geschre-

Het Hebreeuwse ruach heeft te maken met
bewegende lucht, en betekent dan adem of
wind. Daarna kan het dan twee kanten uit-
gaan. Het kan een windrichting aanduiden,
dus een kompasrichting, of een ‘zijde’ van
een gebouw. Maar het kan ook de richting
van emotie uitgaan (blijkend uit een versnel-
de ademhaling). En dan krijg je betekenissen
als ongeduld of woede, maar ook bezieling of
kracht. Dat kan iemands eigen ‘geest’ zijn,
die hem aanzet bepaalde dingen te doen,
goed of slecht, dus de mentaliteit, de gezind-
heid die iemand heeft. Wanneer de Israëlie-
ten in de woestijn wordt gevraagd bij te dra-
gen aan de bouw van de tabernakel, lezen
we dat ‘ieder wiens geest hem drong’ zijn
bijdrage komt brengen (Ex. 35:21). Terwijl
verderop wordt gesproken over een ‘geest
van jaloersheid’ die over iemand komt (Num.
5:14). Maar het kan ook de ‘geest’ zijn van

Woord
Gebruik en verklaring

Het woord in het Grieks
Het Hebreeuwse ruach duidt in
de eerste plaats een luchtbewe-
ging aan. Dat kan wind zijn,
maar ook adem en vervolgens
geest. Van daar kan het dan een
bepaalde gemoedstoestand aan-
duiden. In een andere zin kan
het ook slaan op een bepaalde
windrichting en dus een zijde of
een kompasrichting.
Het Griekse pneuma heeft vrij-
wel hetzelfde scala aan beteke-
nissen. In de Septuaginta, de
Griekse vertaling van het OT, is
het bijna steeds de vertaling van
ruach, behalve wanneer het
wind aanduidt. In het NT krijgt
het, vooral bij Paulus, dan ech-
ter ook de betekenis van een
gezindheid, een mentaliteit.

De geest als gezindheid bij Paulus
Het is vooral de apostel Paulus die ‘geest’ gebruikt om een gezindheid aan te duiden.
Toch bevindt hij zich daar op goede bijbelse grond. Bij Jesaja zegt God: “In den hoge
en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest
van de nederigen en het hart van de verbrijzelden te doen opleven” (Jes. 57:15,
NBG’51). Dit duidt mensen aan die niet trots en hoogmoedig zijn, maar die bereid
zijn zich te vernederen voor God, door te erkennen dat zij gefaald hebben en zon-
daars zijn. In de bergrede citeert Jezus dit, wanneer Hij zegt: “Gelukkig wie nederig
van hart zijn (NBG’51: de armen van geest), want voor hen is het koninkrijk van de
hemel” (Matt. 5:3). Paulus haakt daar op in wanneer hij de gemeenten van Galatië
vermaant elkaar op te bouwen in ‘een geest van zachtmoedigheid’ (Gal. 6:1, NBG-
51). Hij zet de gezindheid van de wereld (die hij aanduidt als ‘vlees’) tegenover de op
God gerichte gezindheid die Jezus ons heeft ‘voorgedaan’. En we moeten ons daarbij
niet in de war laten brengen door de hoofdletter die de vertalers hebben gebruikt
voor Geest: “Daarom dat de gezindheid (Grieks: phronumè) van het vlees vijand-
schap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods … Gij daarente-
gen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de geest (pneuma, gezind-
heid) van God in u woont. Indien iemand echter de geest (pneuma, gezindheid) van
Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Rom. 8:7-9, NBG’51).



van een sleutelwoord in de grondtekst

iemand anders - of van God zelf - die iemand aanspoort zich ergens voor in te
zetten. Zo lezen we ruim 20 maal over ‘de geest van God’ die over iemand
komt of hem aanzet om iets te doen. Het is wat misleidend dat de vertalers
dan de neiging hebben ‘geest’ met een hoofdletter te schrijven. Dat wekt te-
veel de indruk alsof iemand als een soort robot wordt aangestuurd door de
heilige Geest. We zullen dat toch meer moeten zien als het opwekken van een
groot enthousiasme voor de zaak van God, waar de betrokken persoon dan
toch al van zichzelf uit een sterke neiging toe moet hebben; anders werkt het
niet. En wellicht helpt het te bedenken dat de Latijnse vorm van dit woord
geest het woord spiritus is, en het bijbehorende werkwoord dus: inspireren!

Het Grieks gebruikt als vertaling voor ruach het woord pneuma, dat vrijwel het-
zelfde scala aan betekenissen heeft. De dubbele betekenis van wind en geest
ontmoeten we wanneer Jezus zegt: “De wind (pneuma) waait waarheen hij wil;
je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen
gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest (pneuma) geboren is” (Joh.
3:8). In Handelingen beschrijft het vooral Jezus als degene achter het werk van
de apostelen. Maar in de Evangeliën (vrijwel uitsluitend Marcus en Lucas) vin-
den we pneuma ook een keer of 20 gebruikt voor ‘onreine geesten’. En dan
moeten we niet te snel denken aan bovenaardse machten waar God geen con-
trole over zou hebben. Vaak blijkt het te gaan om vormen van geestesziekten
of aantastingen van hersenfuncties (zoals epilepsie). En wanneer we beden-
ken dat het woord ‘onrein’ onder de Mozaïsche wet een sterk rituele betekenis
heeft, zouden we moeten kunnen begrijpen
dat zulke gestoorde mentale functies sym-
bolisch zijn (zie blz. 10-13 voor symboliek)
voor de mentaliteit van een volk dat zijn blik
niet langer voldoende op God heeft gericht,
om dáár zijn inspiratie te vinden. En het is in
die zin dat Paulus onze bevrijding uit de sla-
vernij van de zonde beschrijft met: “Gij hebt
niet ontvangen een geest van slavernij om
opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen
de geest van het zoonschap, door welke wij
roepen: Abba, Vader” (Rom 8:15, NBG’51).
Het ‘ontvangen van de Geest’ betekent dus
vóór alles een drastische heroriëntatie van
onze totale focus op God.

R.C.R.
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ruach, pneuma, geest

Het woord in de Concordantie
Zowel ruach in het OT als pneuma
in het NT komen ca. 380 x voor.
In veruit de meeste gevallen wor-
den ze vertaald met geest, zowel
in de NBG’51 als in de NBV. In het
OT vinden we ruach het meest bij
de profeten Jesaja en Ezechiël
(elk ca. 50x). Psalmen en Job
(50x en 30x) gebruiken het ook
relatief vaak, en in relatie tot zijn
slechts 12 hoofdstukken gebruikt
Prediker het heel vaak (24x). in
het NT wordt pneuma vooral ge-
bruikt door Paulus (ca. 150x) en
Lucas (ca. 40x in zijn Evangelie en
70x in Handelingen).
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De vraag hoe de verhalen in de Schrift zich verhouden tot wat we weten-
schappelijk weten (of denken te weten) over de oude geschiedenis is
een continue strijd tussen Bijbel en wetenschap. Met een wisselend ver-
loop, omdat aan beide zijden soms behoorlijke blunders zijn gemaakt.
Hier speelt duidelijk het probleem dat beide partijen te bevooroordeeld
te werk gaan. Beiden zijn er vaak vooral op uit hun eigen ‘gelijk’ te bewij-
zen; niet louter ten aanzien van een gegeven historische kwestie, maar
eigenlijk ten aanzien van de vraag of God bestaat of niet. Zo’n benade-
ring, met een sterk verborgen nevenmotief, leidt echter zelden tot objec-
tieve wetenschap, en al evenmin tot weloverwogen Bijbeluitleg.

Alleen wie het weet mag het zeggen

Rond 1960 citeert de Franse archeoloog Parrot een collega uit 1898:
“De delen van (Genesis) die betrekking hebben op de aartsvaders … zijn
slechts de weerspiegeling van de latere geschiedenis van het volk Israël,
toen het reeds lang gevestigd was in het land Kanaän … Dit wordt tegen-
woordig steeds meer erkend door alle ter zake bevoegden.” Let hierbij
op de kenmerkende aspecten: (1) de geciteerde auteur beroept zich op
collega’s in plaats van op feiten om zijn gelijk te onderstrepen, en (2) hij
definieert die als ‘ter zake bevoegd’, daarmee suggererend dat wie het
niet met hem eens is, dus niet bevoegd is en dus genegeerd kan wor-
den. Dit soort suggestieve formulering kennen we nog steeds. Daar te-
genover stelt Parrot zelf: “Alle waarlijk objectieve specialisten zijn het
erover eens: het leven zoals het zich in de verhalen van Genesis aan ons
voordoet klopt volledig met wat wij tegenwoordig via andere wegen we-
ten van (de tijd rond 2000 v. Chr.) maar niet met een recentere perio-
de.” Meer kennis had intussen geleid tot meer inzicht. Maar ook hij sug-
gereert dat wie het niet met hem eens is, niet ‘waarlijk objectief’ is.

Maar wie weet het eigenlijk?

Die gesignaleerde omslag in historisch denken heeft alles te maken met
het feit dat men in de 19e eeuw alles al meende te weten. Dus wanneer
er geen ondersteuning was voor een bijbels verhaal, kon dat verhaal niet
historisch zijn. Later is nog heel veel meer ontdekt, waardoor dergelijke
conclusies toch weer op losse schroeven kwamen te staan. Met andere

Wetenschap: God of afgod?
3. Spitten in
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woorden: je weet wel wat je weet, maar je weet niet wat je nog niet weet.
En het is altijd verstandig je daar terdege van bewust te zijn!

Anderzijds moet je echter evenmin te snel menen dat je archeologisch
bewijs hebt gevonden vóór een overgeleverd verhaal. Op niet-bijbels vlak
overkwam dat in de 19e eeuw de Duitser Schliemann, die rotsvast ge-
loofde in de historiciteit van de verhalen van Homerus over de Trojaanse
oorlog. Hij wist Troje inderdaad te vinden en op te graven. Maar de laag
waarin hij het Homerische Troje zag, dateerde feitelijk uit een totaal an-
dere tijd. Iets soortgelijks overkwam de Brit Leonard Woolley, die in de
20e eeuw uitgebreide opgravingen heeft verricht in ‘Ur der Chaldeeën’,
waardoor we nu erg veel weten over deze geboorteplaats van Abraham.
Daarbij stuitte hij op een dikke laag sediment tussen twee lagen met
cultuursporen, waarin hij het bewijs meende te zien van de zondvloed.
Zijn ontdekking baarde wereldwijd groot opzien, dat nog werd aangewak-
kerd toen rond dezelfde tijd ook door anderen soortgelijke lagen werden
gevonden in de stad Kisch, zo’n 250 km stroomopwaarts.

Het gevaar van voorgekookte verwachtingen

Woolley zag de zondvloed als een omvangrijke overstroming van heel
Mesopotamië (het huidige Irak), wat in die tijd de gehele bewoonde we-
reld zou zijn geweest. Later bleek echter dat de lagen in Kish dateerden
van 6 en 9 eeuwen later, terwijl vrijwel nergens anders zulke lagen zijn
aangetroffen. Dit waren dus sporen van zeer plaatselijke overstromin-
gen. Toch vonden veel van dit soort ‘conclusies’ hun weg naar boeken
met titels als “De Bijbel heeft toch gelijk”. Archeologie kan veel inzicht
verschaffen in de achtergronden van het leven in bijbelse tijden, maar
wie ze gebruikt als ‘onweerlegbaar bewijs’ voor de waarheid van de Bij-
bel kiest de verkeerde invalshoek. Zulk bewijs kan na verloop van tijd
wel degelijk weerlegbaar blijken. De fout van zowel Schliemann als
Woolley was dat zij met hun archeologie iets trachtten te bewijzen, en
daardoor te snel conclusies trokken die niet houdbaar bleken. Dat was
de tijdgeest, en we moeten ze daar niet te veel om bekritiseren. Het vak
archeologie stond nog in de kinderschoenen en is juist dankzij dergelijke
initiatieven van de grond gekomen als wetenschappelijke discipline.

het verleden
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Maar het feit blijft. De archeologie van het Midden-Oosten is pas be-
gonnen met de verovering van Noord-Afrika en Palestina door Napole-
on. En het is kenmerkend dat een Brits fonds voor archeologisch on-
derzoek in Egypte nadrukkelijk tot taak had ‘het bevorderen van ver-
kenning, onderzoek en opgravingswerk dat kan dienen tot het ophelde-
ren en illustreren van het verhaal van het Oude Testament’. En vanuit
zo’n denkpatroon kom je te snel tot overhaaste conclusies.

De oogkleppen van een traditie

Merkwaardigerwijs heeft juist deze invalshoek in feite geleid tot een uit
het zicht verdwijnen van de vroege geschiedenis van het volk Israël.
Koppelingen tussen de historische boeken van het OT met de bekende
en goed gedocumenteerde geschiedenis van Assyrië zijn redelijk goed
mogelijk. Maar koppeling met de op zichzelf eveneens goed gedocu-
menteerde geschiedenis van Egypte lukte toch maar moeilijk. Volgens
de auteur van een recente studie is dat veroorzaakt doordat de in het
OT genoemde farao Sisak (ca. 900 v. Chr.) te snel en onterecht werd
geïdentificeerd met de Egyptische Shoshenk, terwijl Ramses II (volgens
hem foutief gedateerd rond 1250 v. Chr.) door de traditie altijd is be-
schouwd als de farao van de uittocht. Hijzelf komt met redenen om fa-
rao Dudimose (ca. 1450 v. Chr.) te zien als de farao van de uittocht en
Ramses II als degene die in het OT is aangeduid als Sisak. En dat
maakt eeuwen verschil. Maar wanneer je zijn correcties aanneemt blij-
ken er in de Egyptische annalen ineens wel diverse vermeldingen te
zijn die goed kunnen slaan op de vroege historie van het volk Israël.
Ook van de verwoesting van diverse steden in Kanaän bij de intocht
onder Jozua, waarvan bij opgravingen — voor de veronderstelde perio-
de — nooit sporen terug te vinden waren, blijk je die in vroegere lagen
ineens wel te kunnen vinden. Minimaal moeten we dus constateren dat
de historici ook hier te hard van stapel zijn gelopen, en dat men vervol-
gens (uit prestigeoverwegingen?) te star aan de oorspronkelijke visie
heeft vastgehouden. Wie archeologie ziet als een manier om een visie
te bewijzen die hij toch al heeft (vóór, of juist tégen de Bijbel), is ge-
doemd zulke fouten te maken. Wie archeologie ziet als een kans om
zijn inzicht te verdiepen kan daar echter veel mee winnen.

R.C.R.
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Wonderen van
Schaap en her-

de Schepping
Wij lezen in de Bijbel vaak over schapen en herders. De bekendste van
alle psalmen (Psalm 23) gebruikt hen als beeld van de zorg die God (en
zijn Zoon) voor zijn volk heeft: “De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij
aan niets.” Maar de taak van de traditionele herder in het Midden-Oosten
verschilt enorm van die van een West-Europese herder. Om een begrip te
vormen van de betekenis van wat hierover in de Bijbel wordt verteld, is
het nuttig eens te kijken naar die oude gewoonten, die de Arabieren in
het moderne Israël nog steeds vasthouden.

Omdat Psalm 23 van de hand van David komt, weerspiegelt het de her-
derspraktijken in de heuvels van Judea, ten zuiden van Jeruzalem. Het
terrein is er ruig en schraal, met diepe ravijnen die naar de Dode Zee af-
dalen. Vers 2 zegt: “Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar
vredig water (‘rustige wateren’, NBG ’51).” Hier in Nederland ontbreekt
het niet aan groene weiden, en de boer kan de schapen er gewoon op
loslaten. In de heuvels van Judea moest de herder het groen echt zoe-
ken. Hij moest er ook op letten dat de schapen daar bleven, en niet af-
dwaalden naar verlaten streken, waar geen gras groeide.

Beken in dat gebied vloeien snel
met cascades en watervallen. Maar
de herder heeft daar niets aan,
want schapen houden niet van har-
de geluiden (zij hebben bijvoor-
beeld een hekel aan het geluid van
vliegtuigen), en het wilde water
weerhoudt ze te drinken. Dus zijn
de herder en zijn schapen aange-
wezen op poelen, of de zacht vloei-
ende delen van een beek. Des-
noods creëert hij zulke drinkplaat-
sen, door de stroom met stenen af

te dammen. Of, hij haalt water uit een put en giet het in een drinkbak,
zoals wij in Exodus 2:16 lezen.

Wij zien dus hoe God in zijn wijsheid schapen op een zodanige manier
geschapen heeft, dat zij een passend beeld voor ons mensen zijn. Net
als zij, hebben wij een Herder nodig, die ons naar rustige plekken kan
brengen, en te verfrissen door het water des levens. C.T.
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Fundamenten

20. De genade en barmhartigheid van God (1)

In zijn verbondswet legt God, de Schepper van hemel en aarde, vast dat Hij voor het
volk Israël de enige God is die hen, in zijn trouw aan zijn verbond met Abraham,
Isaak en Jakob, bevrijdde uit Egypte. Naast of in plaats van Hem kan een mens daar-
om geen andere God stellen. Het spreekt dan ook vanzelf dat er op afgoderij strenge
straffen in het vooruitzicht worden gesteld. Tegelijkertijd zegt Hij toe barmhartig te
zullen zijn voor wie Hem van harte liefhebben en bereidwillig zijn geboden houden:

Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig (jaloers) God, die de ongerechtigheid … bezoek
… en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn gebo-
den onderhouden. (Exodus 20:6; Deuteronomium 5:10)

Gods barmhartigheid is onlosmakelijk verbonden met zijn goedertierenheid, zijn ver-
bondstrouw of verbondsliefde. Door zich over zijn volk te ontfermen in tijd van nood,
toont Hij zijn goedertierenheid, wordt Hij daadwerkelijk de God die zegt te zijn wat Hij
gezegd heeft te zullen zijn. Barmhartig zijn, of liever actief: barmhartigheid bewijzen,
zich ontfermen enz., komt van zijn kant. Een mens is daarvan afhankelijk en mag op
grond van het verbond daarom vragen. Hier ligt de grondslag van een belangrijk prin-
cipe, dat we steeds weer tegenkomen in het Nieuwe Testament. Wie Gods geboden
houdt of in oprecht berouw tot Hem bidt na gedane zonden, kan rekenen op zijn ze-
gen en vergiffenis. Niet als loon waar hij recht op heeft om de goede daden die hij
doet, maar als een geschenk dat God in zijn genade en barmhartigheid geeft:

“...opdat de HERE … u barmhartigheid betone, Zich over u erbarme en u talrijk make,
zoals Hij uw vaderen gezworen heeft; want dan luistert u naar de stem van de HERE, uw
God, om al zijn geboden te onderhouden, die ik u heden opleg – door te doen wat
recht is in de ogen van de HERE, uw God. (Deuteronomium 13:17,18)

Ook als de HERE Zich met zijn eigenschappen, kenmerkend voor zijn naam, open-
baart aan Mozes, begint Hij met te zeggen dat Hij barmhartig en genadig is. Dat is
niet alleen een bevestiging van zijn eerder gedane belofte, maar op dat moment van
groot belang om reden dat het volk zijn verbond met Hem had verbroken door een
afgod, in de vorm van een gouden kalf, te maken en een feest ter ere daarvan te
vieren. Dit is een zodanige overtreding van Gods verbond, dat zij de dood schuldig
zijn. Maar omdat dit het einde zou betekenen van het volk Israël, op een enkele
rechtvaardige na, waarmee God een nieuw begin zou kunnen maken, zou dit niet
rechtvaardig zijn ten opzichte van Abraham, Isaak en Jakob en niet passen bij de
naam, de reputatie die God heeft gekregen door de bevrijding van zijn volk uit Egyp-
te. Daarom doet Mozes voorbede voor het volk en God zegt toe het vonnis niet direct
te zullen voltrekken. Naar zijn belofte ontfermt Hij Zich over hen, met het doel hen
de gelegenheid te geven berouw te tonen en zich tot Hem te bekeren. Dit is de proef
of zij Gods genade en barmhartigheid waard zijn. Maar bij die gelegenheid maakt Hij
hen wel duidelijk dat Hij, de Heilige God, vanwege hun hardnekkige zondigheid en
onheiligheid, niet in hun midden kan zijn:



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

van het Geloof

… Ik zal in uw midden niet optrekken, daar u een hardnekkig volk bent, opdat Ik u niet
onderweg vertere … Indien Ik ook maar één ogenblik in uw midden zou optrekken, zou
Ik u vernietigen” (Exodus 33:3 en 5)

Mozes smeekt de HERE echter hen niet te verlaten, maar wel met hen mee te gaan
naar het beloofde land, want de aanwezigheid van de HERE is, zoals hij inziet, het
kenmerkende verschil tussen Israël en andere volken. Niet alleen vanwege het feit
van zijn aanwezigheid als zodanig, maar ook dat zij, stervelingen die zij zijn, niet om-
komen met de God van hemel en aarde in hun midden:

“Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden
hebben, dan doordat U met ons meegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezon-
derd uit alle volken, die op de aardbodem zijn” (Exodus 33:16).

De HERE belooft Mozes in zijn ontferming dat Hij zijn gebed zal verhoren. Als bewijs
hiervoor zal hij iets zien van de heerlijkheid van de HERE, die zijn naam voor hem zal
uitroepen:

“Hij nu zei: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam van de HERE voor u
uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ont-
ferm … U zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.
(Exodus 33:19,20)

Door een levenswijze, gekenmerkt door ongehoorzaamheid, afgoderij, bandeloos-
heid en geweld, verdient de mensheid als geheel de dood, ver van het aangezicht
van de HERE. Dat is al duidelijk na de zonde van Adam en Eva, en nu dus ook na de
zonde van het volk Israël met het kalf. Als rechter moet Hij oordelen op grond van
feiten, maar indien Hij alleen daaraan zal vasthouden zal geen mens behouden kun-
nen worden. Hij zal in zijn recht staan en rechtvaardig in zijn oordeel zijn, maar hoe
zal dan zijn verbond met Abraham werkelijkheid worden? En waar zullen zijn liefde,
zijn genade en barmhartigheid zijn, die Hij eveneens heeft toegezegd in zijn ver-
bondswet? Als koning David op een gegeven moment straf heeft verdiend, overdenkt
hij het verschil tussen mensen, die geen genade en barmhartigheid kennen in hun
bestraffing van hun medemensen, en God:

Het is mij zeer bang te moede; laat ons toch vallen in de hand van de HERE, want zijn
barmhartigheid is groot, maar laat mij niet vallen in de hand van de mensen.
(2 Samuël 24:14).

Op vele plaatsen in het Oude Testament vinden we herinneringen aan de bewijzen van
genade en barmhartigheid, die God heeft gegeven in tijden dat zijn volk die niet ver-
diende. Wanneer zij door de straf op hun zonden zwaar te lijden hadden in verdrukking
en moeite, en tot Hem riepen, ontfermde God Zich over hen. Een aantal indrukwekken-
de voorbeelden hiervan vinden wij in de boetegebeden van Nehemia en Daniël:
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20. De genade en barmhartigheid van God (vervolg van pagina 37)

Maar u bent een God van vergeving, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van
goedertierenheid, en hebt hen (Israël) niet verlaten. Zelfs toen zij zich een gouden kalf
gemaakt hadden en zeiden: dit is uw god, die u uit Egypte heeft gevoerd, en toen zij
grote wandaden bedreven, hebt U toch in uw grote barmhartigheid hen niet in de
woestijn verlaten. (Nehemia 9:18,19)
Zodra zij dan rust gekregen hadden, gingen zij weer kwaad doen voor uw aangezicht
en U liet hen over aan de macht van hun vijanden, zodat die over hen heersten. Maar
zij riepen u weer aan en U hoorde uit de hemel en redde hen naar uw barmhartigheid,
vele malen. (Nehemia 9:28)
Maar in uw grote barmhartigheid hebt U niet voorgoed met hen afgerekend en hen niet
verlaten, want U bent een genadig en barmhartig God. (Nehemia 9:31)
Bij de Here, onze God, is barmhartigheid en vergeving, hoewel wij tegen Hem weer-
spannig zijn geweest, niet geluisterd hebben naar de stem van de HERE, onze God, en
niet gewandeld hebben naar de wetten, die Hij ons gegeven heeft door de dienst van
zijn knechten, de profeten. (Daniël 9:9,10)
Neig, mijn God, uw oor en hoor; open uw ogen en zie onze verwoestingen en de stad
waarover uw naam is uitgeroepen; want niet op grond van onze gerechtigheden stor-
ten wij onze smeekgebeden voor U uit, maar op grond van uw grote barmhartigheden.
O Here, hoor! O Here, vergeef! O Here, merk op! Treed handelend op…
(Daniël 9:18, 19).

God ontfermt Zich - op grond van zijn liefde, genade en barmhartigheid - vrijwillig
over mensen van goede wil. Mensen die weliswaar niet volmaakt zijn, maar hun zon-
den belijden, zich van Hem afhankelijk stellen, en alles doen wat in hun vermogen
ligt om niet te zondigen. Zij hebben daarbij geen recht op Gods genade, want on-
danks hun inspanning zijn zij immers niet helemaal zonder zonde en verdienen zij
toch nog de dood. Maar God schenkt zijn genade op grond van geloof in Hem. Een
geloof dat onder andere tot uitdrukking komt in gebeden waarin zij zich afhankelijk
stellen van Hem. Daarbij geldt Gods genade niet alleen voor wie behoren tot het volk
Israël, maar voor alle mensen die zich in oprechtheid en waarheid tot Hem komen.
Want de HERE is de God van alle mensen, ook van ons. Ook wij mogen de rust en de
blijdschap hebben van verhoring van gebeden, in zijn ontferming wanneer wij onze
zonden voor Hem beleden, en daarvoor vergeving gevraagd hebben:

Maar U, Here, bent een barmhartig en genadig God, lankmoedig en groot van goeder-
tierenheid en trouw. Wend U tot mij en wees mij genadig, verleen uw knecht uw sterk-
te, verlos de zoon van uw dienstmaagd. (Psalm 86:15,16)
Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar
uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn overtredingen, mijn zonde staat be-
stendig voor mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw
ogen, opdat U rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. (Psalm 51:3-6).

(Wordt vervolgd) J.K.D
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begrijpend zingen

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen

psalm 60

Geef overwinning door uw rechterhand

De inleiding vertelt ons dat David deze psalm schreef “toen hij de Arameeërs
van Mesopotamië en van Zoba had bestreden”. Dit komt overeen met het ver-
slag in 2 Samuël 8 en 1 Kronieken 18: na de Filistijnen en Moabieten te heb-
ben geslagen, “versloeg David Hadadezer, de koning van Zoba, bij Hamath,
toen hij zijn macht ging vestigen bij de rivier de Eufraat … Daarop legde David
(een bezetting) in het Arameese rijk van Damaskus … De Here gaf David de
overwinning overal waar hij heentrok” (1 Kronieken 18:3-6). Maar terwijl David
in het noorden bezig was, grepen de Edomieten hun kans Israël vanuit het zui-
den aan te vallen. Joab (Psalm 60:2) en zijn broer Abisaï versloegen Edom in
het Zoutdal, “zodat alle Edomieten onderdanen werden van David” (1 Kronie-
ken 18:12,13). Ook de Ammonieten versloeg Joab (1 Kronieken 19). Zo regeer-
de David over vrijwel het hele gebied, dat aan de Joodse aartsvader Abraham
werd beloofd – “van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eu-
fraat” (Genesis 15:18).

Uit de historische boeken zou je eventueel kunnen opmaken dat het veroveren
van deze landen voor David geen probleem was. Psalm 60 laat zien dat dit wel
eens tegenviel: “O God, Gij hebt ons verstoten … Gij hebt het land doen beven
en barsten … Gij hebt uw volk harde dingen doen zien” (v.3-5). Toch vertrouwde
David op God: “Gij hebt hun die uw vrezen, een banier gegeven … Geef overwin-
ning door uw rechterhand” (v.6,7).

God had aan David beloofd dat zijn zoon Salomo een tempel voor Hem zou
bouwen (1 Koningen 5:5): om dat mogelijk te maken moest alle opstand van de
buren van Israël onderdrukt worden. Zo spreekt dan de psalm in de oosterse
beeldtaal van toen: “Moab is mijn wasbekken, op Edom werp ik mijn schoen
(NBV: “zet ik mijn voet”), over Filistea juich ik” (60:10; herhaald bij108:10).

David ziet op tegen “de versterkte veste” van Edom: erg bekend (ook vandaag)
is de oude stad Petra, uit de rode rots gehouwen – in de Bijbel Sela genaamd
(b.v. 2 Koningen 14:7). Deze plaats was erg moeilijk te bereiken en vrijwel on-
neembaar. Maar God geeft de overwinning: “Wie zal mij naar Edom leiden? …
met God zullen wij triomferen” (v.11-14, NBV).

Wanneer wij op God vertrouwen, worden ook onze tegenstanders, onze proble-
men, overwonnen! J.M.
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bouwen op het

Indien iemand op dit fundament bouwt met
ieders werk zal aan het licht komen,

en hoedanig ieders werk is,

Veel christenen willen graag weten wanneer Christus precies terugkomt. En
dus vergelijken ze ijverig de details van allerlei profetieën met de situatie in de
wereld. Zoals die van Jezus’ rede op de Olijfberg (Matt. 24, Marc. 13, Luc. 21).
Want heeft Jezus daar niet zelf gezegd: “Wees waakzaam en bid onophoudelijk
om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan” (Luc. 21:36). Maar ze le-
zen daarin dan dat zij zelf van die ‘dingen’ gevrijwaard zullen blijven. Het ge-
vaar is dan echter al snel dat je de wereldgebeurtenissen volgt zonder voldoen-
de te beseffen wat het voor jezelf betekent. Want elders in deze rede blijkt uit
Jezus’ woorden maar al te duidelijk dat de gelovige wel degelijk vervolging te
wachten staat. Toch zie je telkens weer dat mensen het tijdstip van de Weder-
komst proberen uit te rekenen, om zich dan in veiligheid te kunnen brengen.
En ze kunnen je exact uit de doeken doen waarom hun theorieën in bijbelse zin
volkomen verantwoord zijn. Maar toch komen ze elke keer weer niet uit. En dat
heeft maar één oorzaak: onvoldoende kennis en begrip van de Schrift.

Zoals in de dagen van Noach?

Wie veilig op een bergtop gaat zitten wachten ziet zichzelf als een soort Noach
in de ark. Had Jezus (in Luc. 17) immers ook niet gezegd dat het bij zijn Weder-
komst zou zijn als in de dagen van Noach? Noach had echter een directe op-
dracht van God ontvangen om een ark te bouwen, en daar in te gaan toen het
zover was. Maar van de gelovige in de tijd van de Wederkomst had Jezus ge-
zegd: “Gelukkig de dienaar die zo (met zijn taak) bezig is wanneer zijn heer
komt” (Matt. 24:46-47). Van hem wordt verwacht dat hij op dat moment bezig
is, niet dat hij zich in veiligheid heeft gebracht. En Hij had ook nadrukkelijk ge-
zegd: “Jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds, of midden
in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ‘s morgens vroeg. Laat hij jullie
niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt (Marc. 13:35-36). Dit gaat
wel over waakzaamheid, maar bedoelt niet dat we dan op een bergtop moeten
zitten. Het vertelt ons om te beginnen dat we de tijd niet zullen weten, en ver-
volgens dat we voortdurend gereed moeten zijn. Wanneer we de dag wel zou-
den weten, zouden we juist niet waakzaam zijn, maar gaan slapen en hooguit
de wekker zetten. Dus daar heb je al zo’n stukje gebrekkig begrip (als gevolg
van selectief lezen). Je moet wel alles lezen, en het ook in zijn verband lezen.
En de Bijbel gaat er ook van uit dat je de voorafgaande boeken kent. Gebrekki-
ge Schriftkennis is dus eveneens een overduidelijke risicofactor.

3. Valse verwachtingen — valse hoop
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goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro,
want de dag zal het doen blijken ...
dat zal het vuur uitmaken. (1 Korintiërs 3:11-13)

Bijbels fundament

Voorbeelden

Laten we daarom eerst maar eens naar wat voorbeelden kijken. God brengt
zijn volk soms in het nauw, wanneer ze teveel indutten, of ronduit op de ver-
keerde weg zijn. In de tijd van koning Hizkia (rond 700 v. Chr.) was Zijn volk
teveel bezig eigen (politieke) oplossingen te zoeken voor hun veiligheid, en ver-
trouwde het te weinig op Gods belofte dat Hij het zou beschermen. Hij brengt
ze dan in het nauw d.m.v. de Assyriërs (waarbij ze eerder juist bescherming
hadden gezocht). Een poging ze af te kopen mislukt. Babylon, waar ze op ver-
trouwden, was door de Assyriërs al onder de voet gelopen. Ook Egypte, hun
enig overgebleven politieke bondgenoot, werd verslagen. Alle Judeese vesting-
steden werden veroverd, totdat alleen Jeruzalem nog over was. Pas op dat mo-
ment, als er geen enkele menselijke hulp meer over is, vernietigt God het Assy-
rische leger. Dat had een les moeten zijn. Namelijk om op God te vertrouwen
en zijn woord in acht te nemen. Maar in Jeremia’s tijd (rond 600 v. Chr.) zie je
hoe ze er nu van overtuigd zijn dat het de Babyloniër Nebukadnezar nooit zal
lukken de stad te nemen; God zal beslist zo’n zelfde dramatische verlossing
brengen als in de tijd van Jesaja, want Hij zal nooit toelaten dat zijn tempel
wordt verwoest - denken ze. Maar het gebeurt toch. Ook zij meenden hun ver-
wachtingen ‘waterdicht’ te kunnen bewijzen aan de hand van de Schriften, en
ze dachten wel degelijk een les te hebben getrokken uit die eerdere gebeurte-
nissen, maar dat was helaas de verkeerde. Want God had vooraf door Jesaja
aan Hizkia verzekerd dat Hij de stad zou redden. Een eeuw later had Hij door
Jeremia echter juist laten weten dat Hij de stad en de tempel zou overgeven in
de handen van de Babyloniërs, omdat ze de werkelijke lessen (dat ze Hem
moesten gehoorzamen) juist niet geleerd hadden.

In de 1e eeuw komt de bevolking van Judea in opstand tegen de Romeinen.
Wanneer de Romeinen het land dan stap voor stap weer terug veroveren, en al
in een grote ring rond Jeruzalem liggen, ontstaat er een gevechtspauze van bij-
na een jaar. Op grond van Jezus’ rede op de Olijfberg (Luc. 21:20-22) vluchten
de christenen dan de stad uit. Maar de zeloten (lett.: ‘ijveraars’; vrijheidsstrij-
ders) zijn er toch weer van overtuigd dat God met hen zal zijn wanneer zij de
stad tegen de Romeinen verdedigen, want daar staat toch zijn tempel? En zij
trekken in grote groepen juist de stad in, en komen jammerlijk om wanneer de
belegering eenmaal een feit is. Want God had al 5 eeuwen eerder gezegd: “Het
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bouwen op het Bijbels fundament vervolg van pagina 40 en 41

volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde rich-
ten” (Dan. 9:26, NBG’51), en dan gebeurt dat dus ook. Dat houd je niet tegen,
met welke geloofsijver dan ook. Opnieuw: schijnbare vroomheid, maar in feite
gebrekkige Schriftkennis. En dus valse verwachtingen en een valse hoop.

Wat bedoelt Jezus dan met waken?

Maar wat bedoelde Jezus dan met zijn oproep om ‘te waken’? Laten we zijn
woorden daarvoor eens in hun verband bekijken. We kiezen hiervoor Matteüs:

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt …
jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop
je het niet verwacht. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de
heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te ge-
ven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.
(Matt. 24:42-46)

Hij heeft zijn dienaren taken gegeven en verwacht dat ze bij zijn terugkomst
daarmee bezig zijn. Waken betekent niet dat je probeert het tijdstip van de We-
derkomst zo goed mogelijk te berekenen, en al helemaal niet dat je je dan ‘in
veiligheid brengt’. Het eerste heeft geen zin, want we zullen het tijdstip niet we-
ten, en het tweede betekent dat we onze opgedragen taken in de steek zouden
laten, en dat zou precies het verkeerde zijn. Want Hij wil ons daar bij zijn komst
juist mee bezig vinden. Waken betekent: wakker zijn en bezig zijn.

Bezig zijn, maar waarmee?

Maar waarmee moeten we dan bezig zijn? Het beeld spreekt van een slaaf
(dienaar) die opdracht heeft voor zijn medeslaven te zorgen. Maar wie zijn die
medeslaven? Onze broeders en zusters? Uiteraard. Maar alleen zij? Die vraag
was Jezus al eens gesteld door een schriftgeleerde, in Lucas 10. Dat was na-
melijk een bekend Joods twistpunt: is je naaste alleen je volksgenoot? Of ieder-
een? Jezus’ antwoord was toen de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan,
dus zijn naaste was iedereen. Maar dan moet dat antwoord ook voor de chris-
ten gelden. Maar als ‘op tijd te eten geven’ het beeld is; wat is dan de toepas-
sing? Wel, wat zou het anders kunnen zijn dan ‘geestelijk voedsel’, onderricht
in het Woord? In Openbaring worden de gelovigen beschreven als zij die ‘de
aanklager’ (de zonde) hebben “overwonnen door het bloed van het Lam en
door het woord van hun getuigenis” (Op. 12:11, NBG’51), en die “het getuige-
nis van Jezus hebben” (vs 17). Dit beschrijft geen mensen die alleen maar de
voortgang van voorspelde loop van de geschiedenis bijhouden, dit beschrijft
mensen die door alle verdrukking heen Jezus proberen na te volgen, en die
tegen alle verdrukking in van die boodschap getuigen aan anderen. Alleen wie
Hij zo bezig vindt is zijn ware dienaar. R.C.R.
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In het kleine dorpje Kana in Galilea deed Jezus op een bruiloft van ver-
wanten zijn eerste wonder. Niet alleen het bruidspaar, ook de discipel
Natanaël kwam uit Kana (Joh. 21:2). Toen Filippus tegen hem zei: “We

hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet ge-
schreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus,
de zoon van Jozef, uit Nazaret!” (1:46). Reageerde hij
schamper: “Kan uit Nazaret iets goeds komen?” (46). Kana
lag niet ver (ongeveer 8 km ten noordoosten) van Nazaret,
en Filippus wist daarom heel goed dat Nazaret maar een
eenvoudig dorpje was. Kana zelf was nog kleiner, het was
slechts een gehucht.

Maar is het huidige Kana wel het Kana van Jezus? In De-
cember 2004 deden Israëlische archeologen opgravingen
onder de Arabische stad Kafr. Ze ontdekten toen een oud

Joods stadje, met een deel van de stadswallen, resten van gebouwen,
een ritueel bad, grote stenen watervaten en vele huishoudelijke voor-
werpen. Het bad had een afmeting van 2 bij 4,5 meter en was voorzien
van een dak. Ook werden hier restanten van
een Joodse nederzetting uit de Romeinse tijd
gevonden. Daarin lagen tunnels, die werden
gegraven door Joden die de nederzetting te-
gen de Romeinse legioenen wilden bescher-
men tijdens de grote opstand in het jaar 66.
Na de plundering door de Romeinen lag het
gebied verlaten, totdat de ruïnes in de eerste
eeuw weer werden bewoond. Door eerdere opgravingen wist men dat
deze bewoners Galilese Joden waren, die de nederzetting Kana van de
Galileërs noemden. De archeologen zijn er daarom van overtuigd, dat
het hier inderdaad om de Bijbelse plaats Kana in Galilea gaat.

Kafr (Kana) is een leuke plaats voor toeristen. Je beleeft er als het ware
het wonder van Jezus. Bovendien is de omgeving erg mooi! Als je in de
lente van Nazaret naar Kafr loopt, een route die Jezus ook gelopen zal
hebben, kom je door een prachtig kleurrijk heuvelachtig landschap. De
weg daalt af naar het meer van Galilea. Je ziet gouden korenvelden en
begroeide hellingen met velden vol anemonen, granaatappelbomen en
olijfbomen. N.D./H.d.B.

dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Bijbelstudies
Een dienaar van het Evangelie van Christus
De apostel Paulus en zijn boodschap

Het is in veel kringen gebruikelijk verschillen te zien tussen de leer van Je-
zus en die van apostelen als Petrus en Johannes enerzijds, en die van Pau-
lus anderzijds. Paulus zou een eigen opvatting van het evangelie hebben
gehad, radicaal afwijkend van de leer van Jezus. Voor niet-gelovige historici
lijkt dat misschien een verdedigbaar standpunt. Maar voor wie de Bijbel ziet
als Gods woord, zijn onoverkomelijke bezwaren. Jezus zelf heeft hem im-
mers geroepen om de verkondiger te zijn van zijn boodschap aan de heide-
nen, de niet-Joden. Blijkbaar omdat Hij Paulus, meer nog dan de anderen,
voor die taak geschikt achtte. Ook hijzelf legt daar nadruk op, in zijn verde-
digingsredes, maar ook in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte. Je-
zus was hem verschenen op de weg naar Damascus, en niet zomaar toeval-
lig. Later had hij Jezus, in visioen, opnieuw gezien in de tempel te Jeruza-
lem, waarbij Hij hem opdroeg uit Jeruzalem te vertrekken en aan de heide-
nen te gaan prediken. Maar we kunnen uitrekenen dat Paulus ten tijde van
Jezus’ eigen prediking in Jeruzalem moet hebben gewoond en gestudeerd;
en het is niet onwaarschijnlijk dat hij Hem heeft horen prediken. Hij voldeed
in elk geval volledig aan de vereisten van een apostel (lett.: uitgezondene).

Maar er zijn nog andere dringende redenen, waarom wij als vast kunnen
aannemen dat zijn prediking geen afwijkend evangelie leerde: zijn bood-
schap is volledig in overeenstemming met die van de andere apostelen.
Weliswaar is dat precies wat velen juist betwisten, maar die vermeende
afwijkingen in zijn leer, die zij aanvoeren als bewijs voor hun stelling, berus-
ten veeleer op een tekort aan begrip van die leer; begrip van de werkelijke
aard van Jezus’ evangelie enerzijds, en van Paulus’ boodschap anderzijds.
In werkelijkheid geven juist de brieven van de schriftgeleerde Paulus ons
een helderder inzicht in de diepere betekenis van Jezus’ eigen boodschap,
en van al die passages in het OT waarvan Jezus’ optreden de vervulling
was. In deze studie willen we een aantal daarvan nog eens nader bekijken.
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