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reacties op in dit blad verschenen artikelen
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VRAAG: Is er verschil tussen roeping en uitverkiezing?

ANTWOORD: Dit is niet met een simpel ja of nee te beantwoorden.
Meestal is er verschil, maar soms liggen de betekenissen dicht bij
elkaar. Je moet dus steeds uitgaan van het verband waarin het wordt
gebruikt. Er is verschil als Jezus zegt dat ‘velen zijn geroepen, maar
weinigen uitverkoren’ (Mat 22:14). Maar er lijkt geen verschil te zijn
als de Zijnen in het Koninkrijk, worden aangeduid als ‘de geroepenen
en uitverkorenen en gelovigen’ (Op 17:14), wat leest als drie gelijk-
waardige aanduidingen. Laten we beginnen met dat roepen.

Het Griekse woord is kaleō, dat in het NT bijna 150 maal voorkomt.
Heel vaak betekent dat ‘heten’ of ‘genoemd worden’. Dat kan betrek-
king hebben op een echte naam (Luc 1:13: “gij zult hem de naam Jo-
hannes geven”), op een bijnaam (Luc 8:2: ‘Maria met de bijnaam de
Magdaleense’), of op een kwalificatie (Luc 1:76: jij, kind, zult “een
profeet des Allerhoogsten heten”). Vervolgens wordt het vaak gebruikt
voor het uitnodigen van gasten, voor een maaltijd of voor een bruiloft.
En tenslotte nog voor het roepen van een ondergeschikte (Luc 19:13:
“Hij riep tien van zijn slaven”). In die laatste zin roept Jezus zijn eerste
discipelen. Hij zag Jakobus en Johannes “terwijl ze bezig waren hun
netten in orde te brengen, en Hij riep hen” (Mat 4:21). Maar we doen
er goed aan ons vooral te concentreren op die betekenis ‘uitnodigen’.
Dat citaat uit Matteüs 22, hierboven, is de slotconclusie van de gelij-
kenis van ‘het koninklijke bruiloftsmaal’. Velen zijn daarvoor uitgeno-
digd, maar wanneer het de tijd is, komen ze met verontschuldigingen,
en verschijnen ze niet. De koning zegt dan tot zijn dienaren:

De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden (de ‘geroepenen’)
waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen
en nodigt (‘roept’) allen, die gij aantreft tot de bruiloft (Mat 22:8-9).

Ook van hen blijkt iemand het toch niet waard te zijn. En de conclusie
is dan: “velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren” (vs 14).

Feitelijk vinden we hier echter niet het werkwoord kaleō, maar een
bijvoeglijk naamwoord klètos, en daarmee ligt de nadruk hier niet op
de actie van het uitnodigen, maar op de status van de geroepenen. Zij
waren niet zomaar mensen, zij waren ‘genodigden’, wat hun een apar-
te status verleende. Het echtpaar dat onlangs onuitgenodigd aanwe-
zig was bij een ontvangst van de Amerikaanse president Obama, be-
zat die status juist niet, zij behoorden in feite niet tot de genodigden.
Als er anderen waren geweest die wel een invitatie hadden ontvangen
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maar niet verschenen waren, zouden die mensen die status wel heb-
ben gehad (maar juist zonder daar gebruik van te maken). De status
van genodigde dient dus te worden gezien als een voorrecht. Zo moet
ook wie door Christus is geroepen, dat zien als een voorrecht. Paulus
noemt zich soms een ‘geroepen apostel’: hij is geen zelfbenoemde
prediker maar door Jezus persoonlijk in die functie aangesteld. En zijn
aanduiding van de gemeenteleden te Korinte als ‘geroepenen’ (1 Kor
1:2) beschrijft ook hen als een bijzonder bevoorrechte groep.

Dan dat woord ‘uitverkiezen’ (Grieks: ek-legomai). De basisbetekenis
van het werkwoord is gewoon: kiezen uit een aantal mogelijkheden. In
Lucas 14 kiezen de ‘genodigden’ voor zichzelf de beste plaatsen uit.
In Lucas 10 heeft Maria, in tegenstelling tot haar zuster Martha, voor
zichzelf ‘het goede deel uitgekozen’ (vs 42). En wanneer de 11 over-
gebleven apostelen een vervanger zoeken voor Judas, maken ze eerst
een selectie van wie daarvoor in aanmerking komen, en vragen dan
God om diegene aan te wijzen die Hij daarvan kiest (Hand 1:24); dat
is dan Mattias, en die wordt daarmee ‘gekozen’ verklaard (vs 26). Dat
laatste gaat dus alweer in de richting van een goddelijke aanstelling.
Toch geeft zo’n aanstelling op zichzelf nog geen garantie voor behou-
denis. Ook Judas zelf was aanvankelijk zo gekozen, maar ging toch
verloren: “Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En een van u is een dui-
vel; Hij bedoelde Judas, de zoon van Simon Iskariot” (Joh 6:70-71).
Maar ook hier wordt het bijvoeglijk naamwoord eklektos (uitverkoren)
de aanduiding van een bevoorrechte groep, namelijk de gelovigen die
de roeping hebben ontvangen en daar (in tegenstelling tot die brui-
loftsgasten) ook gehoor aan hebben gegeven. Bij Petrus (1 Pet 2:4,6)
is het eerst de aanduiding van Christus zelf, en dan vervolgens van de
Zijnen (vs 9). En zo vinden we het woord gewoonlijk ook gebruikt in de
evangeliën. Natuurlijk hebben zij ook dan nog geen garantie van be-
houdenis. Zij moeten de rest van hun leven ’getrouw’ (pistos) blijven
(Op 2:10) en niet afdwalen of ten val komen. Maar wanneer ze volhar-
den tot het einde, worden ze in Openbaring tenslotte aangeduid als
(1) geroepen (= genodigd), en (2) uitgekozen (= aangesteld) en (3)
gelovig (= pistos: zij die ‘getrouw’ zijn gebleven).
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In het

Belangrijke en interessante nieuwsfeiten

Klimaatzwendel?

Terwijl ik dit schrijf is in Kopenhagen de grote klimaatconferentie nog
aan de gang. Onze wereld zou aan de rand van de afgrond staan, het is
al vijf voor twaalf en dit is onze laatste kans om ‘de aarde te redden van
de ondergang’. Hoewel het in feite niet de aarde is maar onze maat-
schappij die ‘gered’ moet worden. Het klimaat is ‘hot’, maar dan in de
betekenis van een ‘hype’. Intussen is er echter een berg interne corres-
pondentie opgedoken tussen de leden van de betrokken groep weten-
schappers, die ernstige twijfel oproept t.a.v. hun integriteit als weten-
schapper. Wat is er nu echt aan de hand? Andere wetenschappers met
minder interesse in de bijbehorende onderzoeksbudgetten, stellen het
volgende vast. (1) Het klimaat verandert inderdaad, maar dat heeft het
klimaat altijd al gedaan sinds de aarde bestaat, dus dat is niets nieuws.
(2) Dat heeft niets te maken met onze uitstoot van kooldioxide, want
dat wordt tegengesproken door lange-termijn waarnemingen. In de mid-
deleeuwen was het nog aanzienlijk warmer dan nu (ondanks veel lagere
kooldioxide-gehaltes in de atmosfeer), en in de 17e eeuw hadden we
een koude periode die al heel lang bekend staat als ‘de kleine ijstijd’,
bekend van al die geschilderde wintertaferelen van onze oude Holland-
se meesters. Sindsdien warmen we gestadig weer wat op. (3) Het heeft
desondanks zin zuiniger om te gaan met energie, niet vanwege die uit-
stoot van kooldioxide, maar omdat ons energiegebruik berust op grond-
stoffen die nu eenmaal niet onbeperkt aanwezig zijn. Als we nu geen
uitverkoop houden, hebben onze kinderen straks ook nog wat.

Ons klimaat wordt primair gestuurd door de warmte van de zon, en dat
luistert heel nauw. Een paar procent verschil in onze afstand tot de zon
of in de hoek van de instraling maakt al uit of het op aarde leefbaar is
of niet. Maar die grootheden zijn niet constant. De aardbaan varieert
cyclisch van bijna cirkelvormig tot licht elliptisch (ca. 5 % afwijking van
een zuivere cirkel). De hellingshoek van de aardas varieert cyclisch over
ca. 2° (rond ca. 23° t.o.v. de verticaal). En tenslotte ‘wiebelt’ die as ook
nog rond die centrale stand (in vaktermen: ‘precessie’), zoals een draai-
ende tol kan staan wiebelen op zijn punt. De cyclustijden hiervan vari-
ëren van 20.000 tot 400.000 jaar en hun gecombineerde invloed kun
je hard vertalen in zon-instraling en dus temperatuur, zoals je ook eb en
vloed hard kunt uitrekenen aan de hand van de stand van zon en maan.



Maar zoals je daar overheen nog stormvloeden kunt hebben (zoals in
1953), zo kun je ook hier extra invloeden hebben, zoals bijv. zonnevlek-
ken (energie-uitbarstingen van de zon). Daarmee kun je dan heel veel
van de temperatuurvariaties op aarde over – zeg – het afgelopen kwart
miljoen jaar verklaren. Waaruit trouwens o.a. blijkt dat de gebeurtenis-
sen vanaf Genesis tot nu zich alleen hebben kunnen afspelen in een
‘venster’ in dat klimaat van (tot nu toe) zo’n 6000 jaar. De variatie die
dan nog overblijft begrijpen we nog niet zo goed. Wel weten we dat die
kooldioxide inderdaad mee varieert, maar die volgt in het algemeen de
temperatuur met wat tijdsvertraging; dus dat is gevolg, geen oorzaak.

En hoe zit dat dan met die gehackte mails? Een artikel in Elsevier meld-
de dat er recente gegevens worden achtergehouden (wat klopt) waaruit
zou blijken dat de temperatuur alweer stabiliseert of zelfs daalt (wat
iets te voorbarig is). Het echte probleem is echter dat de bewuste groep
een groot klimaatmodel heeft opgezet (om toekomstige temperatuur-
veranderingen te kunnen ‘voorspellen’) waarin kooldioxide een sleutel-
rol speelt. Want dat zou ons in staat stellen die toekomstige ontwikke-
ling zelf te sturen door dat kooldioxidegehalte te sturen. Dit model nu,
blijkt niet in staat die ontwikkeling tussen 1998 en nu te verklaren. En
een model dat het verleden niet kan verklaren kan ook de toekomst
niet voorspellen; dat is gewoon fout. En dáár wringt de schoen, want
dat heeft de groep geprobeerd weg te moffelen. Het gaat uiteindelijk
niet om de vraag of het nog verder opwarmt of niet, maar om de vraag
of kooldioxide daar wel of niet een cruciale rol in speelt, en daarmee
om de vraag of de mens in staat is zelf het klimaat op aarde te sturen
of niet. In laatste instantie gaat het dus om de vraag wie er de baas is:
wijzelf of ‘de natuur’. En het is juist die kwestie die de politiek zo inte-
resseert. En dus wil die politiek niets weten van een alternatieve verkla-
ring. De betrokken wetenschappers hebben volledig ontoelaatbaar ge-
sjoemeld met hun wetenschappelijke integriteit, wat de grootste dood-
zonde is die je als wetenschapper kunt begaan! Het zegt daarom veel
dat de politiek dat niet wil inzien of toegeven, maar integendeel juist de
klokkenluiders beschuldigt van crimineel gedrag, terwijl hun ‘misdaad’
uitsluitend is dat ze de ballon hebben doorgeprikt dat de mens zelf het
klimaat zou kunnen besturen. Als Bijbelgetrouwe christenen zouden we
juist dat als het meest verontrustende aspect moeten zien! R.C.R
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Overdenking

Wanneer we spreken over geloofsgemeenschap, dan bedoelen we de
gezamenlijke geloofsbeleving van mensen, die het eens zijn over de
grondbeginselen van hun geloof, dat zij op allerlei wijzen in de praktijk
brengen. Zij ervaren hun eenheid bij het zingen van liederen, het samen
bidden en het samen luisteren naar een aansporing uit Gods Woord. Zij
voelen zich met andere broeders en zusters verbonden in de gemeen-
schappelijke geloofsbeleving en lofprijzing.

Algemene overeenstemming over de grondbeginselen van het geloof is
noodzakelijk, want bij een diepgaand verschil van mening over een be-
langrijk principe, kunnen er twee dingen gebeuren: Of er zal tweedracht
binnen de groep ontstaan, wat de geestelijke ontwikkeling niet zal bevor-
deren. Of er wordt onderling afgesproken geen discussies te voeren over
belangrijke geloofswaarheden; met als gevolg verwatering van de uitleg
van de Schrift en een neiging zich vooral te richten op het morele leven.
Ook dit gaat dus ten koste van het diepere inzicht in Gods Woord.

Als we het Griekse woord: koinonia, dat in het Nieuwe Testament wordt
vertaald met ‘gemeenschap’, nader bekijken, zullen we zien dat dit een
diepe geestelijke betekenis heeft. Wat moeten wij, bijvoorbeeld, opma-
ken uit Paulus’ gebruik van dit woord, wanneer hij zegt dat het doel waar
hij naar streefde - en waarvoor hij al het andere prijsgaf, en zelfs als af-
val beschouwde, en schadelijk achtte voor zijn geestelijke leven - was
dat hij Christus mocht kennen “en de kracht van zijn opstanding en

... aan zijn dood gelijkvormig wordende” (Flp 3: 10)? De vraag die wij
ons stellen is: als wij in de voetstappen van de apostel Paulus treden,
hoe krijgen wij dan “gemeenschap hebben aan het lijden” van Christus?

Het nieuwtestamentische woord betekent: samen met anderen aan iets
deel hebben: “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben,
heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen” (Heb 2:14). Dit
betekent dat Christus dezelfde natuur had, die de volgelingen van God
(de kinderen) met elkaar gemeen hebben. Wanneer Paulus dus spreekt
van “de gemeenschap aan het lijden” van Christus, dan bedoelt hij een
delen in dit lijden, een gemeenschappelijke ervaring hiervan. We zouden
ons hierdoor wat ontmoedigd kunnen voelen, want het zou niet alleen
buitengewoon pijnlijk zijn daadwerkelijk het intense lijden, dat Christus
aan het kruis leed, te ervaren, maar ook allerminst waarschijnlijk dat dit
ons ooit zou overkomen. Is het dan voor ons niet mogelijk gemeenschap
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te hebben aan het lijden van Christus? En maakt dit ons dan tot minder
goede gelovigen?

Vaak wordt alle aandacht gericht op de daad van de kruisiging van Chris-
tus, terwijl voorbij wordt gezien aan al wat daartoe heeft geleid: De voor-
bereiding door gehoorzaamheid en geduld van het geestelijk denken van
het gelovige overblijfsel van Israël, in afwachting van de komst van de
Verlosser. En meer nog, de voorbereiding door geduld en gehoorzaam-
heid van die Verlosser zelf, in de jaren die aan het kruis voorafgingen.
Bedenk eens: Hij werd geboren met dezelfde natuur als wij en leed en
werd beproefd. Hij werd “in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht
(beproefd) ... echter zonder te zondigen”. Zo heeft Hij “de gehoorzaam-
heid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden” (Heb 2:14; 4:15; 5:8). Het
lijden van Christus kwam voort uit de ervaring van de zwakheid van zijn
eigen menselijke natuur. Zoals wij allen moest Hij beproefd worden door
middel van de natuurlijke verlangens Zichzelf te behagen; Zich te koes-
teren in de verwondering en bewondering van de scharen om zijn won-
deren, en hen hun gang te laten gaan door Hem Koning te laten maken,.
Was Hij niet de meest begaafde, ja zelfs geniale Mens die ooit op aarde
leefde? Kon Hij zijn unieke krachten niet gebruiken om enorm veel te
doen in de wereld voor het welzijn van massa’s mensen - en tegelijker-
tijd Zichzelf tot een rijk en machtig Man te maken? “Dit alles zal ik u ge-
ven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt” (Mat 4:9).

Maar deze unieke gelegenheid om zelf op de voorgrond te treden en
zich te laten gelden, moest resoluut terzijde geschoven worden. Alleen
aan God kwam de aanbidding toe en Zijn wil moest gedaan worden. De
nederige staat, waarin de Zoon des mensen “geen plaats had om het
hoofd neer te leggen”, moest aanvaard worden. Hij moest de taak op
Zich nemen langdurig en onvermoeid te getuigen van Gods gerechtig-
heid en genade, van het evangelie dat de mens de enige gelegenheid
biedt gered te worden van zonde en dood. En verder was er tegenstand:
van de kant van de discipelen die - hoewel aanvankelijk enthousiast,
omdat zij dachten de koning te hebben gevonden, die spoedig de heer-
lijkheid voor Israël zou herstellen - verbijsterd en verontrust raakten toen
Hij begon te spreken over zijn aanstaande dood. Zozeer dat één van hen
Jezus ging zeggen dat dit Hem geenszins zou overkomen, waarmee hij
zich de bestraffende woorden op de hals haalde: “Ga weg, achter Mij,
satan”. Tegenstand van die discipelen die - Jezus wist het van tevoren -
Hem zouden verlaten, en vluchten voor hun leven toen de crisis kwam.
En voorts de tegenstand van de Joodse leiders, vastbesloten om hun
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eigen positie aan het hoofd van de natie te handhaven en hun godsdien-
stig systeem, koste wat kost, in stand te houden. Waarbij ze zelfs zó ver
gingen, dat ze zijn dood beraamden toen Hij, tot grote verbazing van de
scharen, Lazarus uit het graf had doen opstaan.

Deze dingen maakten deel uit van “het lijden van Christus”. Beproevin-
gen die voortkwamen uit zijn ervaring van een leven in “vlees en bloed”
en van de “tegenspraak die Hij van zondaren moest verdragen tegen
Zichzelf”. Het is wel duidelijk dat het proces van “gehoorzaamheid leren”
langdurig was. Het begon in zijn jonge jaren, toen Hij opgroeide in de
genade en de gunst van God en de mensen. Dit proces ontwikkelde zich
snel in die druk bezette jaren, waarin Hij zo intensief bezig was met het
prediken van het evangelie. Het bereikte zijn hoogtepunt in zijn grootse
zelfovergave aan het kruis. Het kruis moet niet worden beschouwd als
iets op zichzelf staands. Zonder zijn trouwe toewijding aan de eer en de
wil van God, die in de daaraan voorafgaande jaren tot uitdrukking kwam,
zou Christus nooit in staat zijn geweest het hoogste offer te brengen als
“het Lam van God dat de zonde der wereld op Zich nam”.

Zo wordt het duidelijk hóe zijn volgelingen hun “gemeenschap aan zijn
lijden” tot uitdrukking moeten brengen. “Kom en volg Mij” zei de Here
Jezus aan het begin van zijn zending tot zijn discipelen: “Indien iemand
achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn
kruis op en volge Mij ... Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan
mijn discipel niet zijn” (Luc 9:23; 14:27). In de gemeenschap aan het
lijden van Christus is ook de dienst van elke dag inbegrepen. Wij hebben
gemeenschap aan het lijden van Christus, wanneer wij proberen te leven
zoals Hij deed: door ons zijn houding van eerbied voor God en zijn Woord
eigen te maken, en ons hierdoor te laten leiden bij het nemen van be-
slissingen in ons leven; en door zijn uitspraak ter harte te nemen: “Wat
uit het vlees geboren is, is vlees”. Wij moeten niet alleen medelijden
hebben met Christus in zijn vreselijke doodstrijd, en een dankbare liefde
voor Hem hebben, omdat Hij Zich voor ons ten offer heeft gesteld. Wij
moeten ook ons leven in overeenstemming brengen met dat van Hem,
met wat Hij ons heeft geleerd, en dit ook tonen in de manier waarop wij
ons dagelijks leven inrichten. Daarbij aanvaardend wat ons wordt opge-
legd, in trouwe dienstbaarheid en nederige onderwerping aan Gods wil,
wetende dat Hij een Vader is die barmhartig is voor zijn kinderen omdat
“Hij weet wat maaksel wij zijn ... dat wij stof zijn” (Ps 103:14).

Ons deelnemen aan het Avondmaal is een “gemeenschappelijk deel
hebben” aan het lichaam en het bloed van Christus. Het lichaam is de
Here, die zei: “Zie, Ik ben gekomen om uw wil te doen, o God”; het bloed
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is het geven van zijn leven als essentieel offer voor de zonde. Door deze
symbolen te nemen, erkennen wij de rechtvaardigheid van wat God in
Hem heeft volbracht en wij vereenzelvigen ons met de Here die stierf.

Wij worden gesterkt in ons geloof en onze hoop, als wij bedenken dat
God deze grote dingen heeft gedaan, en zijn Zoon Zich hiervoor heeft
overgegeven, opdat wij zouden mogen leven. Een leven dat rijker en
meer de moeite waard is nu, en heerlijker in het Koninkrijk dat komt.
Een leven in gemeenschap met Christus, zoals toen God wandelde in de
hof waarin Adam en Eva woonden. Van Henoch wordt gezegd dat “hij
wandelde met God”. En dat kan gezegd worden van allen, die hun leven
richten op het doel van God met de schepping van de mens: dat wij wor-
den “naar zijn beeld en als zijn gelijkenis”, zoals zijn Zoon is. Om zover
te komen, hebben wij discipline nodig om ons karakter te ontwikkelen
en tot rijpheid te brengen. Een discipline die God ons leert, door gebo-
den die ons tot gehoorzaamheid aan Hem brengen. Adam en Eva faal-
den hierin, en nadien allen die uit hen voortkwamen, zodat de relatie
tussen God en mensen werd verstoord. Dat maakte het nodig dat God
geboden gaf om de gemeenschap met Hem te herstellen, of bij wie die
aanwezig was te onderhouden. Zij waren niet willekeurig, maar bedoeld
om mensen geschikt te maken en houden voor gemeenschap met Hem.
Elk bracht een aspect tot uitdrukking, waaraan de mens moet voldoen,
wanneer hij waarlijk deelgenoot van Hem wil worden en zijn. De overtre-
ding in de hof wierp onmiddellijk een belemmering op voor het contact
met God, omdat die meer was dan een gebrek aan gehoorzaamheid:
een weloverwogen keuze van wat God had verboden; een daad van op-
stand tegen Hem. De zonde van de Israëlieten lag niet in hun menselijk
falen, maar in hun hardnekkige opstandigheid, hun onbesnedenheid
van hart. De besnedenheid van hart betekent een bevrijding van “het
vlees”, “het lichaam des doods”, zodat wij leven “naar de Geest” (Rom
8:4). Wanneer de wil er is om God lief te hebben met geheel het hart en
verstand, moet dit op de een of andere manier blijken: er moet iets
zichtbaar worden bij wie zich aan de goddelijke discipline onderwerpt.
De norm van de Here Jezus lag nooit beneden die van volmaakte ge-
hoorzaamheid aan de wil van zijn Vader. “Laten wij daarom … ons rich-
ten op het volkomene” (Heb 6:1). Want door dat te doen worden wij ge-
lijkvormig aan Christus en hebben wij door Hem gemeenschap met zijn
Vader in de hemel. Welk een vreugde zal het dan zijn, wanneer wij zullen
mogen ervaren wat ware gemeenschap is met Hem en met elkaar, wan-
neer God woont bij de mensen (Op 21). “Laten wij derhalve, omdat wij
een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God
vereren op een Hem welbehagelijke wijze …” (Heb 12:28). F.P en A.N.

Gemeenschap aan het lijden van Christus (vervolg van pagina 6 en 7)

9
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De volmaaktheid van God tegenover de menselijke onvolmaaktheid
Wie in de Bijbel gaat studeren om uit te zoeken wat volmaaktheid is, zal mis-
schien in eerste instantie teleurgesteld worden, want er is geen omschrijving te
vinden die wij als definitie zouden kunnen gebruiken. En zelfs als dit wel het
geval zou zijn, zouden wij ons er maar heel weinig bij kunnen voorstellen. Vol-
maaktheid staat buiten onze werkelijkheid. Niets op aarde is immers volmaakt.
Alles is tijdelijk, en dus eindig, en overal is wel een tekortkoming aan te vinden.
God daarentegen wordt ons voorgesteld als volmaakt in alles. Zo wordt Hij in
het boek Job “de Volmaakte in kennis” genoemd, Wiens “wonderwerken” wij
kunnen waarnemen, maar niet begrijpen (Job 37:16). Psalm 18:31 beschrijft
Zijn weg als volmaakt. Aan God of in wat God doet of schept, kan niets onvol-
maakts zijn, omdat Hij de volmaaktheid zelve is.

Volmaaktheid als doel van de schepping
Wanneer in de eindtijd Gods doel met de schepping wordt bereikt, is volmaakt-
heid de toestand waarin God uiteindelijk ook zijn kinderen, de ware gelovigen,
gebracht zal hebben. Een nieuwe wijze van bestaan, in een samenleving die wij
hiervoor niet hebben gekend, en waarover ons nauwelijks iets wordt verteld,
zodat wij ons daar nu geen voorstelling van kunnen maken. Jezus zei dat “wie
waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit
de doden ... niet meer kunnen sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en
zijn kinderen Gods …” (Luc 20:35, 36). Dit is een duidelijke verwijzing naar
Psalm 8, die ook wordt geciteerd in de brief aan de Hebreeën (2:5-8). Interes-
sant is dat, waar Psalm 8 van de mens zegt: “Toch hebt Gij hem bijna goddelijk
gemaakt”, de schrijver van deze brief - gebruikmakend van de Griekse vertaling
van het Oude Testament - zegt: “Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de
engelen gesteld”.

De gelovigen zullen zijn als de Elohim
Het woord dat David in de psalm gebruikte voor ‘goddelijk’ is Elohim, de meer-
voudsbenaming van God waarmee Genesis begint: “In den beginne schiep
Elohim de hemel en de aarde”. In zijn boek ‘Bijbelse woorden en hun geheim’
schrijft Pop dat hiermee Godheid kan worden bedoeld, waarmee hij bedoelt het
inbegrip van al wat goddelijk is. Later werd God wel Jahwe Elohim genoemd (1
Kon 18:39); ‘de godheid, die andere goden uitsluit; Hij omvat alle goddelijke
macht en leven; Hij is in de volstrekte, onvergelijkelijke, exclusieve zin, werke-
lijk en waarachtig God’ aldus Pop. Maar niet altijd wordt Elohim in deze vol-
strekte zin gebruikt. Terugkomend op dat inbegrip van al wat goddelijk is: het
woord dient ook wel als aanduiding van wat wij het ‘bovennatuurlijke’ noemen,

de volmaaktheid in Christus
“U dan zult volmaakt zijn,
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en kan dus ook heel goed engelen aanduiden. Zij zijn geestelijke wezens (zie
het boekje Engelen en andere hemelse wezens), die door God worden ingezet
om zijn woord ten uitvoer te brengen, zowel bij de schepping, als bij de be-
scherming en ondersteuning van de heiligen, als bij de voltooiing van Gods
werk op aarde. Een weinig minder dan Elohim gemaakt, kan dus inderdaad
heel goed betekenen: een weinig minder dan de engelen. Petrus noemt hen
onze “meerderen in sterkte en macht”. Zij zijn volmaakt en onsterfelijk; zij zien
voortdurend Gods aangezicht en bezingen Gods heerlijkheid met grote vreug-
de. Zo zegt God tot Job, over het moment dat Hij de aarde grondvestte: “… ter-
wijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden” (38:7).
De meervoudsvorm in Genesis hoofdstuk 1:26 (“Laat ons mensen maken”)
duidt weer op de Elohim, die alle goddelijke macht en leven omvat, dus ook de
engelen in zijn dienst. David wijst in Psalm 8 daarom mijns inziens niet alleen
naar de schepping van de mens naar Ons beeld en gelijkenis, maar tegelijker-
tijd ook naar het verkrijgen van iets dat God en de engelen wel hebben, maar
de mens kennelijk niet en dat in Genesis 3:4-6a wordt aangeduid met verstan-
dig zijn, het kennen van goed en kwaad. De eerste mens kon het niet verdra-
gen dat hij “een weinig minder dan de engelen was” en begeerde te zijn als zij,
Daarom overtrad hij Gods gebod en werd hij onderworpen aan de dood. Wan-
neer Jezus zegt dat wij als de engelen zullen zijn, geeft dit aan dat wij uiteinde-
lijk door Gods ingrijpen en genadegave - en niet door het zelf te grijpen - vol-
maakt en eeuwig leven zullen ontvangen.

Delen in de heerlijkheid van Christus
Soms wordt, in voor ons begrijpelijke woorden, het verschil aangegeven tussen
de toestand van de gelovigen nu en straks. En wel door te vertellen wat er niet
meer zal zijn, zoals in Openbaringen 21:4 aan gelovigen die zwaar lijden onder
verdrukkingen en vervolgingen: “… en God zal alle tranen van hun ogen afwis-
sen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er
meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan”. Op andere plaatsen wordt
gezegd dat wij zullen delen in de heerlijkheid die God aan zijn Zoon heeft ge-
schonken. Zo zei Jezus in zijn gebed in Johannes 17:22 “… de heerlijkheid, die
Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven….”. In Hebreeën 2:10 lezen wij dat
God vele zonen tot heerlijkheid wil brengen. Geheel in lijn hiermee schreef Pau-
lus dat wij zullen worden opgewekt in heerlijkheid (1 Kor 15:43), want als wij
delen in zijn lijden zullen wij ook delen in zijn verheerlijking (Rom 8:17), zodat
ons vernederd lichaam gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam (Flp
3:21) enz.

gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”

1. het goddelijke doel
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Groeien naar de volmaaktheid in dit leven
Er is echter een vorm van volmaaktheid die wij in dit leven al behoren te berei-
ken, en waarover ons veel meer wordt verteld. Deze volmaaktheid lijkt een
meer relatief begrip te zijn. Bijvoorbeeld in een vergelijking met de mensen in
de wereld om ons heen. Het onderscheid tussen ons en hen behoort - in de
loop van onze proeftijd tot de komst van Christus - steeds groter te worden.
Heilig betekent: anders, afgescheiden, apart staand van de wereld om ons
heen; met haar verderfelijke invloed, die ons kan afbrengen van de enige weg
die naar eeuwig leven leidt. Wij worden echter ook vergeleken met wat hoger is
dan wij: God, Zijn Zoon, de engelen. Het geestelijk onderscheid tussen ons en
Hen moet in onze proeftijd steeds kleiner worden. Daarom is er ook vaak het
gebruik als aanduiding van de mate waarin wij beantwoorden aan Gods wil. In
het Oude Testament vinden we daarvoor het woord ‘volkomen’. Het betekent
vaak volledig, totaal, geheel, in de zin van dat er niets meer over is
(bijvoorbeeld wanneer niets anders meer nodig is, niets anders meer daar-
naast is – zoals wanneer er gesproken wordt over mensen, wier hart volkomen
naar God uitgaat en die Hem volkomen volgen – Num 14:24; 2 Kron 16:9). En
we merken dat de gedachte van volmaaktheid hier dichtbij komt.

Israël wordt in de Bijbel wel vergeleken met een edele druif, een volkomen zui-
ver zaad (Jer 2:21). Al in het derde hoofdstuk van het boek Genesis vinden we
het gebruik van de aanduiding ‘zaad’ voor nakomelingen of nageslacht. God
spreekt daar tot de slang en Eva: “Ik zal vijandschap zetten tussen u en de
vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad …” (Gen 3:15). In hoofdstuk 6 wordt
verteld hoe het zaad van de slang en dat van Eva zich had ontwikkeld: er zijn
‘zonen van God’ en ‘zonen van de mensen’. Met de zonen van God worden de
rechtvaardigen bedoeld, die naar Gods wil leven en het eeuwige en onvergan-
kelijke zoeken. Met de zonen van de mensen degenen die leven voor het tijde-
lijke. Zij volgen de weg van het vlees, en bekommeren zich niet of weinig om
God en zijn wil. Telkens in de Schriften zien wij die tegenstelling tussen deze
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De rechtvaardigen moeten volkomen zui-
ver blijven, zich niet vermengen met de onrechtvaardigen, opdat zij uiteindelijk
ook niet geestelijk vermengd, en zo een onzuiver zaad worden

Ook in het Nieuwe Testament gebruiken de vertalers dit woord ‘volkomen’ in de
betekenis van geheel, volledig, totaal. Maar een enkele keer zien we dat deze
betekenis ons heel dicht bij het idee van volmaaktheid brengt.

Belangrijke eigenschappen van de rechtvaardigen, die wij in dit verband in het
Oude en Nieuwe Testament tegenkomen, zijn:

• Zij zijn gericht op het volkomene; dat wil zeggen: op wat van God afkom-
stig is, het blijvende en eeuwige, en niet op wat van mensen, van het
vlees afkomstig is, het tijdelijke (Rom 12:2; Heb 6:1).

de volmaaktheid in Christus
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• Hun hart is volkomen; dat wil zeggen: zij zijn oprecht, doen niet alsof
(1 Kron 28:9; 2 Kron 19:9).

• Zij zijn God volkomen toegewijd en gehoorzaam; dat wil zeggen: zij doen
alleen wat Hij van hen vraagt, en geven geen gehoor aan de mensen om
hen heen, die hen willen afbrengen van de gehoorzaamheid aan God; zij
hebben naast Hem niets dat hun tot afgod is (1 Kon 11:4; 2 Kor 10:6).

• Zij zijn God volkomen trouw; dat wil zeggen: in alle omstandigheden rich-
ten zij zich vetrouwend tot God en zoeken het niet buiten Hem (Joz 14:8).

• Zij tonen een volkomen volhardendheid; dat wil zeggen: zij strijden tot het
uiterste voor hun behoud (Jak 1:4).

Geestelijke voeding en opvoeding vanuit Gods woord
De voeding van de geestelijke mens, als aangenomen kind van God opgroeiend
tot de volmaaktheid, is Gods woord. In een interessante passage in de tweede
brief aan Timotheüs (3:14-17), wees Paulus hem er op, dat hij van kindsbeen
af was opgegroeid met de Schriften. Zijn moeder en grootmoeder voedden hem
als jongen daarin op, tot hij volwassen werd, en zelf moest tonen dat hij een
zekere geestelijke rijpheid had bereikt; dat hij daarin verder kon groeien tot
een geestelijk man, in staat te doen wat God van hem vroeg. Maar ook als
geestelijk man zou hij, zijn hele verdere leven, Gods woord nodig hebben. Door
dat te overdenken zou hij een steeds dieper inzicht krijgen in Gods liefde in zijn
Zoon. Hetzelfde geldt voor allen die Christus willen navolgen. Wij mogen hier
geen halfslachtige houding aannemen, maar ons geestelijk laten voeden door
Gods woord, ons laten opvoeden door vermaningen, tucht en beproeving, zodat
wij een bepaalde mate van volmaaktheid bereiken. Het doel hiervan is geschikt
en toegerust te worden om goed werk te doen voor God, nu en in de toekomst.

De waarachtige zoon van God
Adam wordt in het geslachtsregister dat Lucas opstelde, de zoon van God ge-
noemd, omdat hij geen menselijke vader en moeder had. God is zijn oorsprong,
en het doel met zijn schepping was dat hij een waarachtig zoon van God zou
zijn. Qua karakter lijkend op zijn Vader in de hemel; een geestelijk mens, ge-
richt op Diens wil. Verlangend Hem in bereidwillige gehoorzaamheid te dienen;
het werk doende dat Hij hem opdroeg (vergelijk Efez 2:10). Omdat hij echter
voldeed aan de wil van het vlees, bleef hij sterfelijk, en kon Gods voornemen
een familie van eeuwig levende zonen en dochters (mensen naar zijn beeld en
als zijn gelijkenis) tot stand te brengen niet direct voortgang vinden. Want een
sterfelijk mens kan geen volmaakte, eeuwig levende nakomelingen voortbren-
gen. Door een bijzonder ingrijpen in een vrouw heeft God echter een man ver-
wekt, een tweede Adam, die zich wel waarachtig zoon van God toonde (zie het
boek Adam & Christus). J.K.D.

1. het goddelijke doel (vervolg van pagina 10 en 11)



Toen maakte God, de HEER, de mens.

Hij vormde hem uit stof, uit aarde,
en blies hem levensadem in de neus.

Zo werd de mens een levend wezen (Gen 2:7).

In Genesis 1 lezen we dat God de aarde – die in vs 2 alleen nog maar
‘woest (onbruikbaar) en leeg’ was – bewoonbaar maakt en vult met plan-
ten en dieren. En in vs 26-27 lezen we dan hoe Hij als laatste de mens
schept. We lezen daar dat Hij dat doet, maar niet hoe. Een stukje verder-
op lezen we echter dat Hij hem formeerde van ‘stof uit aarde’. Dat woord
voor stof is in het Hebreeuws afar, dat een aantal betekenis-nuances
heeft. De meest frequente daarvan is ‘aarde’; niet in de zin van onze pla-
neet maar zoals de aarde in je tuin, en dan vooral droge of losse aarde. In
extreme of afgeleide zin wordt het dan inderdaad stof zoals dat wegstuift
in de wind, en in die zin ook puin, gruis of as, dat wat overblijft na een
vernietigingsproces (afbraak of brand). Anderzijds kan het ook juist het
materiaal aanduiden waarvan iets wordt gemaakt, dus de klei van de pot-
tenbakker, of het leem waarmee een wand wordt bepleisterd.

Gelijk aan de dieren

In verband hiermee heeft men in de middeleeuwen wel geloofd dat God
de mens daadwerkelijk had gevormd uit klei, als een soort voodoo poppe-
tje, en dat poppetje vervolgens tot leven had gewekt, door er zijn adem in
te blazen. Maar dan neem je het beeld wel erg letterlijk. Wat de uitdruk-
king ons wil vertellen, is meer dat de mens fysiek gesproken slechts een
stukje aardse materie is. Goed, hij leeft, hij is geen dode materie; maar
zelfs die eigenschap is niet uniek. De uitdrukking “zo werd de mens een
‘levend wezen’ (nefesh chayah)” geeft dat aan, want kort daarvoor zijn
ook alle waterdieren en landdieren zo aangeduid (vs 21 en 24). Ook die
levensadem geeft hem dus geen meerwaarde, want die deelt hij nog altijd
met de dieren (zie bijv. ook Gen 7:22). Die levensadem is a.h.w. het batte-
rijtje waar zij op lopen. Wanneer God dat er weer uithaalt staat alles weer
stil: “dan keren zij terug tot het stof (afar) dat zij waren” (Ps 104:29). Ou-
de vertalingen vertalen nefesh gewoonlijk met ziel (‘levende ziel’), maar
ons begrip van dat woord ziel is veel te veel beïnvloed door de ideeën van
Plato en andere Griekse filosofen. We doen er daarom beter aan dat be-
grip ‘wezen’ te gebruiken; dat benadert de bijbelse bedoeling veel beter.

Bijbelde Taal van de
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Stof zijt gij

En het is in dat verband dat wij Gods vonnis over zijn overtreding van het
gebod moeten lezen: “… totdat je terugkeert tot de aarde (adamah),
waaruit je bent genomen: afar ben je, tot afar keer je terug” (Gen 3:19).
In essentie was hij niet meer dan afar, en zelfs zijn naam Adam (van dat
adamah) drukte dat al uit. En het is de Prediker die de slotconclusie van
dit alles formuleert, wanneer hij zegt dat God de mensen ‘wil doen besef-
fen dat ze als dieren zijn’:

Niet meer dan de dieren zijn ze, want de mensen en de dieren treft het-
zelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in de-
zelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een
dier, want alles is leegte. Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit
afar ontstaan en alles keert terug tot afar (Pred 3:18-20).

De werkelijke meerwaarde van de mens

Heeft de mens dan echt niets vóór, boven de dieren? Ja, toch wel; hij is
in staat God te kennen, en er is geen dier dat daartoe in staat is. Neem
bijvoorbeeld deze bespiegeling van David:

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u
daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het men-
senkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god (of: godde-
lijk) gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het
werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd (Ps 8:4-7).

Zoiets zou een dier niet denken. David beseft dat de mens in essentie
slechts afar is, en toch heeft God hem een positie toegezegd als bestuur-
der van zijn schepping. Maar dat betekent twee dingen. Allereerst zul je
dit soort inzichten moeten ontwikkelen, bewust kennis en begrip van God
moeten najagen, anders ben je uiteindelijk toch niet meer dan dat dier:
“De mens, die met al zijn praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de bees-
ten, die vergaan” (Ps 49:21, NBG’51). En in de tweede plaats betekent
het dat je vervolgens ook naar dat inzicht zult moeten handelen. Wan-
neer we de voorbeelden van ‘geloofshelden’ uit het OT bekijken, zien we
dan ook dat zij inderdaad dat inzicht tonen en daar naar handelen.

Abraham benadrukt tegenover God nadrukkelijk de afstand tussen hen
beiden door te zeggen: “Zie toch, ik heb mij verstout tot de HERE te spre-
ken, hoewel ik stof en as (afar en efer) ben” (Gen 18:27, NBG’51). Job
betoogt tegenover zijn vrienden Gods grootheid met de woorden “Wie
heeft de aarde (deze planeet) aan hem (de mens) toevertrouwd, wie
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heeft de hele wereld onder zijn bevel gesteld? Als Hij … zijn geest en
adem voor Zichzelf zou bewaren (NBG’51: tot Zich terugnam), dan zou al
wat leeft onmiddellijk ten onder gaan en de mens zou terugkeren tot
afar” (Job 34:13-15). En David wijst er in een psalm op dat “zo liefdevol
als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem
vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit
afar zijn gevormd” (Ps 103:13-14). Want: “De mens – zijn dagen zijn als
het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de
wind hem verzengt” (vs 15-16). De mens leeft alleen doordat God hem
zijn levensadem heeft geschonken, dat batterijtje dat hem aan de gang
houdt. Terwijl Hijzelf daartegenover “trouw is aan wie hem vrezen, van
eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkin-
deren van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft” (vs
17-18). God heeft leven in Zichzelf (1 Tim 6:16), maar de mens niet, die
is in essentie slechts afar. Hij mag even van dat leven proeven, maar zal
vroeg of laat weer afar worden. Zijn wezen (nefesh) is onlosmakelijk ver-
bonden met dat afar, en slechts de kennis van God kan hem leven schen-
ken (Ps 119:25). En de mensen die ons in de Schrift tot voorbeeld wor-
den gesteld, geven allen blijk zich dat volledig bewust te zijn.

Niet op ‘stof’ vertrouwen

Het zou dan voor de hand liggen dat deze ‘stoffelijke’ mens zijn belang-
rijkste steun zou zien in die niet-stoffelijke macht die hem heeft gemaakt
en die hem in leven houdt: God. Maar de mens blijkt niet alleen zelf van
nature stof te zijn, maar hij blijkt zich ook het gemakkelijkst te voelen in
een relatie met ander ‘stof’. Hij vertrouwt op vestingmuren, die door God
echter evenzeer tot puin (afar) gemaakt worden (zie bijv. Jes 25:12); de
muren van Jericho zijn daarvan ons voorbeeld. Of hij zoekt zijn heil bij an-
dere stoffelijke mensen, machthebbers waarvan hij hoopt dat ze hem tot
steun kunnen zijn; maar ook die keren terug tot hun stof, wanneer zij uit-
eindelijk neerdalen in ‘het dodenrijk’ (Jes 26:13-14). Of hij verwacht zijn
hulp van afgoden, die hij ‘zichtbaar’ maakt met behulp van beelden,
waarvan Jesaja met bijtende spot aangeeft dat je ze moet vastspijkeren
om te voorkomen dat ze omvallen (Jes 41:7). God had daarom ook uit-
drukkelijk verboden dat het volk een zichtbaar beeld van Hemzelf zou
maken, want juist Hij kan niet door afar worden voorgesteld. Mozes herin-
nerde het volk daar in zijn afscheidsrede nog eens nadrukkelijk aan:

Het kalf dat gij gemaakt hadt ... verbrandde ik met vuur, vergruizelde
het en vermaalde het grondig, totdat het tot afar gestoten was; en dat
afar wierp ik in de beek, die van de berg afvloeit (Deut 9:21, NBG’51).
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Het thema in het NT

Wanneer we dan naar het NT gaan, blijkt het niet eenvoudig daar dit be-
grip afar als zodanig terug te vinden. De Septuaginta (de Griekse verta-
ling van het OT) gebruikt maar liefst zes verschillende Griekse woorden
om afar te vertalen, zonder duidelijke voorkeur voor een daarvan. En
geen daarvan komt in het NT erg frequent voor. Bij de apostel Paulus
vinden we een van de weinige duidelijk aanwijsbare referenties, wanneer
hij de mens beschrijft als Gods pottebakkerswerk (Rom 9:21, een verwij-
zing naar Jes 29:16 en 45:9). Het thema dat de mens aards is, en ook
aards denkt vinden we, zij het met gebruikmaking van andere Griekse
woorden, echter wel degelijk terug. Bijvoorbeeld wanneer Jezus Nicode-
mus verwijt: “Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen
spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen
spreek?” (Joh 3:12). Ook hier dus het verwijt dat wij mensen teveel ge-
neigd zijn te denken in puur aardse termen, en dan ook de Schrift zo te
lezen. Met als gevolg dat we de werkelijke lessen volledig missen. We
bekvechten over de vraag hoeveel dagen God nodig had voor de in Gene-
sis 1 beschreven werkzaamheden, in plaats van ons te verwonderen over
de vraag dat God dat allemaal voor ons heeft gedaan. En dus ook zonder
ons af te vragen waarom Hij dat deed, wat het doel van dat alles was, en
wat voor consequenties dat dan weer heeft voor ons.

De apostel Paulus neemt dat thema over in zijn brief aan de gemeente te
Rome. Hij behandelt het uitgebreid in hoofdstuk 8 waar hij deze tegen-
stelling aanduidt met de termen ‘vlees’ (voor het aardse denken) en
‘geest’ (voor de gezindheid van Christus). Maar misschien zien we het
toch ook al in Jezus’ herhaalde waarschuwingen aan zijn discipelen dat
ze in steden en dorpen waar hun boodschap niet ontvangen zou worden,
zelfs ‘het stof’ van hun voeten zouden moeten afschudden. De woorden
voor dat ‘stof’ die daar gebruikt worden, zijn inderdaad woorden die de
Septuaginta gebruikt als vertalingen voor afar. De symboliek moet blijk-
baar uitdrukken dat zulke mensen inderdaad teveel ‘kleven’ aan dat afar
(verg. Ps 119:25, hierboven geciteerd), en onvoldoende bedacht zijn op
het ‘hemelse’. Paulus waarschuwt in zijn brief aan de gemeente te Filippi
daarom voor mensen die “leven als vijand van het kruis van Christus”,
want die “gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik (het
‘goede leven’, maar tegelijkertijd ook een verwijzing naar de slang van
Gen 3, die afar zou eten!), hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht
is alleen gericht op aardse zaken” (Flp 3:18-19). En die waarschuwing
geldt nog onverminderd in onze tijd. 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

We weten uit Ezra 1-6, dat in het eerste regeringsjaar van de Perzi-
sche koning Kores een deel van de Israëlieten die in ballingschap
waren, naar Jeruzalem terugkeerde onder leiding van Zerubbabel.
Daarna keerde, in het zevende jaar van koning Arthahsasta, een
tweede deel van het volk terug, samen met priester-schriftgeleerde
Ezra (Ezra 7: 1-13).

De geschiedenis van Nehemia begint in het twintigste regeringsjaar
van Arthahsasta. Als schenker was hij verantwoordelijk voor het be-
heer van de drankvoorraad van de koning. Door zijn hoge positie kon
hij niet mee met Ezra. Maar toen Nehemia van enige mannen,
(waaronder zijn eigen broer) uit Juda hoorde: “Het gaat heel slecht
met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in
de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de
muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen
opgegaan” (Neh 1:3) werd hij diep bedroefd. Zijn hart was bij het
volk, niet bij zijn hoge positie. Nehemia (zijn naam betekent: God
troost) had een groot vertrouwen op God. Zijn vader Hachálja (‘die op
de Here wacht’) zal hem zeker het goede voorbeeld hebben gegeven.
Na het trieste bericht vastte en bad hij vier maanden, niet zomaar
een dagje, nee vier maanden lang! Hij weende en bedreef rouw.
Rouw omdat het volk gesmaad werd, maar vooral omdat zo de Naam
van God werd gesmaad. Hij wist dat het volk zelf de oorzaak was en
beleed hun zonde. Maar hij stelde zich niet boven hen; hij was één
met hen: “luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot
u bidt ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik belijd de zon-
den die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan, ook ik en mijn
familie” (1:6). Hij deed een beroep op Gods barmhartigheid. “Als jul-
lie naar mij terugkeren, en je houden aan mijn geboden en die nale-
ven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van
de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitge-
kozen om er mijn naam te laten wonen” (1:9). Het liefst zou hij direct
naar Jeruzalem gaan om daar te helpen. Hij wist dat alleen God voor
de redding kon zorgen: “Ach mijn Heer, luister toch aandachtig naar
het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren die uw
naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de
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koning mij welgezind zijn.” (1:10). Na die vier maanden kon zijn ver-
driet niet langer voor de koning verborgen blijven. “ ‘Waarom kijk je
zo somber, je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwarszit.’ Ik
schrok hevig” (2:2). Door het verzoek zou hij mogen gaan of gedood
worden. Hij bad tot God en vroeg: “Als het de koning goeddunkt, en
als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de
stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen” (2:3). Hij
kreeg niet alleen toestemming, maar ook materiaal, bescherming,
en brieven met de goedkeuring van de koning.

Pas na een grondige inspectie van de muren vertelde hij het doel
van zijn komst: “U ziet in welke ellende wij verkeren: Jeruzalem ligt
in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stads-
muur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot
zijn” (vs18). Nadat het volk hoorde dat God Nehemia geholpen had,
werd het werk met moed hervat. Ondanks de tegenwerking en ver-
achting herstelde men de muur, onder de leiding van Nehemia en in
groot vertrouwen op God. Hij bemoedigde het volk bij tegenwerking:
‘Wees niet bang voor hen, denk aan de grote en geduchte Heer en
strijd voor uw volksgenoten’ (4:8). Zelf werkte hij net zo hard mee,
ook hij ging niet uit de kleren. Hij was één met het volk.

Niet alleen de muur moest hersteld worden, de samenleving was
ook verdorven. Er was groot verschil tussen arm en rijk. Armen wa-
ren zelfs tot slaven gemaakt. Een gruwel voor de Here. Ook hier
moest hij krachtig optreden, In vertrouwen op God wees hij allen
terecht: ‘Wat u doet, is niet goed. Heb toch, bij alles wat u doet, ont-
zag voor onze God’ (5:9). Door zijn moedig optreden en goede voor-
beeld, werd de orde hersteld: “Dagelijks werd er op mijn kosten van
alles bereid: een rund, zes van de mooiste schapen, gevogelte, en
om de tien dagen liet ik diverse wijnen in grote hoeveelheden ko-
men. Toch heb ik nooit een vergoeding geëist voor de kosten die
een gouverneur voor zijn onderhoud moet maken, want het volk was
al zwaar genoeg belast.” (5:18). Nehemia is ons tot groot voorbeeld.
Hij deed in gehoorzaamheid wat God hem had opgedragen. Bij hem
was geen plaats voor zijn eigen wil. Zijn ook wij bereid ons luxe le-
ven op te geven voor de dienst van God? N.D.
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De woonplaats van

Meteen na de verbondssluiting te Sinaï lezen we hoe Mozes opdracht krijgt
voor de bouw van een ‘tabernakel’. Dit woord is afgeleid van het Latijnse
woord voor tent, en dat was het ook. Het Hebreeuwse woord mishkan bete-
kent eigenlijk ‘woonplaats’, en wordt soms ook zo vertaald. Bij de tabernakel
ging het om een woonplaats voor God temidden van zijn volk, al mag je daar
niet uit afleiden dat de Israëliet dacht dat God daar letterlijk woonde. In een
gebed zegt Mozes immers: "HEER, zie vanuit uw heilige woning in de hemel
neer..." (Deut 26:15). Dit hier was Gods zichtbare aanwezigheid in hun mid-
den: "Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn" (Ex 6:7). De
wolkkolom die op de tabernakel rustte vormde een verbinding tussen deze
woning en de hemel. Dat was een prachtig beeld om een bewustwording te
creëren van Gods nabijheid: Hij was steeds in hun midden. Maar tegelijker-
tijd moest ook het buitengewone van deze relatie met God duidelijk zijn; Zijn
heiligheid moest helder zijn. Daarom waren de stammen van Israël op een
bijzondere manier gelegerd, zoals te zien is in het schema hieronder.

De stammen waren om de tabernakel heen gelegerd, drie per windstreek.
Daarbinnen waren, in een vrije ruimte, de Levieten gelegerd en voor de in-
gang van de tabernakel de priesters. We zien een oplopend niveau van hei-
ligheid, en dat zet zich voort in de tabernakel zelf. Steeds minder mensen
mochten een volgend niveau betreden, tot het echte centrum dat maar een-
maal per jaar door één persoon (de hogepriester) betreden mocht worden,
na een hele reeks reinigende
handelingen. Zo zouden de Isra-
ëlieten zich volledig bewust zijn
van zowel de nabijheid van God
als de afstand door hun eigen
tekortkomingen. Zij die onrein
waren, moesten zelfs buiten het
kamp blijven, het verst verwijderd
van God. Dat was een krachtige
les. Bovendien was er de les van
de middelaar: wie tot God wilde
naderen moest dat doen via de
priester en in het uiterste geval
via de hogepriester.

1. De Tabernakel

“De ene plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen
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Gods naam op aarde

Ook in de bouwwijze zien we prachtige lessen. Alle materialen waren door
het volk geschonken: "Vraag de Israëlieten mij geschenken te geven; neem
van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst" (Ex 25:2). Maar
tegelijkertijd was het ontwerp zelf van God, en Hij schonk ook zijn gave van
de Geest aan door Hem ge-
kozen mensen, om het te
kunnen uitvoeren. Dat laat
een prachtige wisselwerking
zien. De mens geeft zijn ga-
ven, en God zegent het en
laat zien hoe Hij het wil, om
samen deze ontmoetings-
plaats te maken. De taber-
nakel was gemaakt van ga-
ven van mensen, maar op
de door God beschikte wijze.

De tabernakel was daarmee primair een ontmoetingsplaats met God. Hier
bracht de Israëliet zijn offerdier als hij een offer moest brengen. Maar naast
deze individuele ontmoeting vormde de tabernakel vooral het middelpunt
van hun gezamenlijke dienst. Zij worden, als ze samenkomen, hier al ‘de
gemeente’ genoemd, net als later de gelovigen die samenkomen in de eer-
ste eeuw. Zij waren Gods volk, niet als een verzameling eenlingen, maar als
broeders en zusters die samenkwamen om samen God te aanbidden. In de
woestijn waren ze dicht bij elkaar gelegerd, maar in de Wet was vastgelegd
dat ze, als zij eenmaal in het land woonden, voor de feestdagen naar de ta-
bernakel zouden komen om dáár met elkaar feest te vieren

De opbouw van de tabernakel

De eerste vereiste voor de tabernakel was dat hij gemakkelijk te vervoeren
was. Daartoe was hij gemaakt van kleinere onderdelen die opgebouwd kon-
den worden om tezamen een hecht geheel te vormen. In eerste instantie
zou hij worden gedragen door de Levieten, maar later zijn er wagens ge-
maakt voor de zwaardere delen. Andere delen moesten volgens de wet ech-
ter altijd gedragen worden. Een reeks planken werd rechtop naast elkaar
vastgezet om een rechthoekige ruimte te vormen, met daar overheen doe-

om er zijn naam te laten wonen” (Deut 12:11)
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ken ter bedekking en bescherming. Dit vormde het centrale gedeelte, het
heiligdom. Daaromheen was er een voorhof, omgeven door een ‘muur’ van
doek opgehangen aan palen, waardoor de voorhof van buiten niet te zien
was. In de praktijk vinden we zowel het heiligdom als de combinatie van hei-
ligdom en voorhof aangeduid als tabernakel. het model op de vorige pagina
toont de van buiten zichtbare delen ervan.

In de voorhof stonden het brandofferaltaar en een wasbekken. Hier werden
de offers gebracht. Dit was ook het voornaamste werkterrein van de pries-
ters. Er was tot in detail bepaald hoe alles gemaakt moest worden, maar dat
zou nu te ver leiden. De voorhof was 100 bij 50 el (ca. 50 bij 25 meter). Het
witte doek rond de voorhof zal een contrast hebben gevormd met de donke-
re kleuren van de tenten van het volk, en zo een beeld van reinheid hebben
gegeven. De ingang, uit stof in diverse kleuren, moest altijd naar het oosten
gericht zijn. “Scherm de ingang af met een vakkundig geborduurd gordijn
van twintig el breed, van blauwpurper, roodpurper en karmozijnrood, en ge-
twijnd linnen garen; daar komen vier palen bij, elk op een voetstuk” (Ex
27:16). Het volk mocht deze toegang alleen passeren voor het brengen van
een offer. Daar diende het brandofferaltaar voor. Het wasbekken diende
voor de reiniging van de priesters, als zij dienst moesten doen in het heilig-
dom: “Met dit water moeten Aäron en zijn zonen hun handen en hun voeten
wassen. Ze moeten dit doen voordat ze de ontmoetingstent binnengaan, an-
ders zullen ze sterven” (Ex 30:19-20). Iedere ochtend en iedere avond moest
hier een brandoffer gebracht worden ter herinnering aan de belofte van het
volk van totale toewijding aan God. In verband daarmee had God over de
tabernakel gezegd: "Daar zal ik de Israëlieten ontmoeten" (Ex 29:43).

Het heiligdom

Het heiligdom, dat midden in de voorhof stond, was opgebouwd uit rechtop
staande planken van 5 meter lang en 75 cm breed, aan elkaar vastgemaakt
door middel van dwarsbalken die met goud waren overtrokken, en aan de
buitenkant bedekt door prachtige kleden met geweven afbeeldingen van
cherubs. Daaroverheen lag een kleed van ramsvellen en daar weer overheen
een kleed van tachasvellen. Op de pagina hiernaast ziet u een opengewerkt
model (waarbij de kleden voor een deel zijn weggelaten). Deze ruimte was in
tweeën gedeeld: het heilige, tweederde van de lengte, en het allerheiligste,
de resterende éénderde. Het heilige geeft het beeld van een volk in een ver-
bondsrelatie met God. Je bevindt je daar voorbij het brandofferaltaar en het
wasbekken. Je bent daar gereinigd en staat voor Gods aanwezigheid. Het
volk zelf wordt gesymboliseerd door de zevenarmige kandelaar in die ruimte,
die de hele nacht door moest branden. Vandaar dat het volk bevolen wordt

De woonplaats van Gods naam op aarde
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om voor de olie te zor-
gen (Lev 24:2). Want
het volk moest Gods
licht in de wereld zijn
en niet alleen maar de
priesters. Deze ruimte
bevatte ook de tafel
met toonbroden (die
symbolisch staan voor
de opbrengst van hun
handen, die zij tot God
brachten) en het reuk-
offeraltaar. Het reukwerk dat ’s ochtends en ’s avonds gebracht werd, sym-
boliseerde de gebeden van het volk, door de priester binnen het heiligdom
gebracht. Daar zou het de ruimte vullen en zich mengen met de wolkkolom,
het zichtbare symbool van Gods aanwezigheid. Het werd gebrand op kolen
van het brandofferaltaar, als teken dat gebeden uitsluitend aanvaardbaar
waren op basis van de verzoening voor hun zonden.

Tussen de beide delen van het heiligdom hing een doek: het ‘voorhangsel’.
Daarachter lag het allerheiligste. Daarin stond enkel de ark, met daarop het
verzoendeksel met de cherubs. Alleen de hogepriester mocht deze ruimte
betreden, en alleen op de Grote Verzoendag (in het volgende nummer van
dit blad gaan we daarop in, in de studieserie ‘Christus in de tora’). In de ark
bevonden zich enkele voorwerpen en, in tegenstelling tot het heilige, gaf
alles hier een beeld van bestendigheid. Een staf die had gebloeid, het man-
na en een samenvatting van de Wet. Dit laatste waren de stenen tafelen,
waarbij steen als schrijfmateriaal – in plaats van klei of papyrus – wijst op
duurzaamheid, Waar elders in de tabernakel brons overheerste, was alles in
het allerheiligste overtrokken met goud. Maar we vinden steeds een uitzon-
dering. Het heiligdom zelf en de pilaren van het voorhangsel rustten op zilve-
ren sokkels. Alles bestond uit vrijwillige gaven, behalve dat zilver. Dat was
een verplichte gave: op niet geven stond de doodstraf. En rijk en arm moes-
ten precies hetzelfde geven. “Het losgeld… de losprijs die de Israëlieten voor
hun leven betalen, zal een herinnering zijn.” (Ex 30:11-16). De NBV laat dat
herinneren op God slaan, maar het lijkt logischer het te laten slaan op het
volk. Dat zilver, als metaal tussen brons en goud, moet ons duidelijk maken
dat alles uiteindelijk berust op verzoening, die ‘lossing’ waar de Schrift zo
krachtig van spreekt. Alleen door die verzoening kunnen de gelovigen tot
God naderen en spreekt God tot hen. M.H.

1. De Tabernakel (vervolg van pag. 20 en 21)



hoe leest u ?
De Here Jezus vroeg zijn tijdgenoten:

Zo maakte Hij duidelijk dat
en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat
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De armen van geest in deze zaligspreking zijn vaak beschouwd als zij die
maar karig bedeeld zijn met geestelijke vermogens: de ‘onnozelen’ die, sa-
men met baby’s en jonge kinderen niet het verstand hadden om het evangelie
te kunnen begrijpen. Voor hen zou een speciale zegen zijn gereserveerd.

Zij die niet in tel zijn
Maar wat bedoelt Jezus nu echt? De zaligsprekingen geven ons een samen-
vatting van het evangelie, en we vinden een aanwijzing twee verzen verderop:
“Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”. Dat ‘de aarde
beërven’ komt uit Psalm 37, waar we het vijfmaal tegenkomen. En wie de aar-
de beërven zijn daar: ‘wie de HERE verwachten’, ‘de ootmoedigen’, ‘de door
Hem (God) gezegenden’, ‘de rechtvaardigen’ en ‘u’. Dat leest inderdaad als in
overeenstemming met die zaligsprekingen in de bergrede, maar ik wil hier
vooral wijzen op de woorden zachtmoedig en ootmoedig. Het Hebreeuws ge-
bruikt voor deze begrippen een groep woorden die is afgeleid van een woord-
stam die zoiets betekent als vernederen of neerzien op – vanuit het perspec-
tief van anderen – en vernederd worden of niet in tel zijn – vanuit je eigen
perspectief. Maar ook jezelf gering achten, nederig zijn. Afgeleide woorden
worden vertaald met ellendig of arm (!) wanneer het gaat om iemands sociale
omstandigheden, en met nederig, ootmoedig of zachtmoedig (Mozes, Num
12:3; de Messias, Zach 9:9) als het gaat om zijn karakter. We vinden dat ver-
derop in Matteüs weerspiegeld, wanneer Jezus zegt: “Wie nu zichzelf gering
zal achten (NBV: zichzelf vernedert) als dit kind, die is de grootste in het Ko-
ninkrijk der hemelen” (Mat 18:4). De NBV vertaalt in de tekst hierboven die
‘armen van geest’ daarom terecht als ‘wie nederig van hart zijn’.

Zij die zichzelf niet tellen
We zien het achterliggende principe geïllustreerd wanneer Jezus nog later in
Matteüs de toekomstige leiders van zijn volk vermaant:

Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus.
Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal ver-
hogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd
worden. (Mat 23:10-12, NBG’51)

“Zalig de armen van geest,
is het Koninkrijk



‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven?’
het geschreven woord van God boven alles staat,
God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover.
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Bij Lucas vinden we dat nog een keer in zijn gelijkenis over de farizeeër, die
zichzelf bij God aanprijst, en de tollenaar, die zich voor God vernedert. Het
principe vinden we echter al bij Jesaja, wanneer God verkondigt:

Zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de
Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en
nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzel-
den te doen opleven (Jes 57:15, NBG’51).

Dat begrip verbrijzeld sla ik nu over (het verwijst naar Ps 51, waarin David
vergiffenis vraagt voor zijn zonde met Batseba). Maar de echo van die uit-
spraak vinden we later in het laatste hoofdstuk van Jesaja:

Zo zegt de HERE: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner
voeten ... Dit alles heeft immers mijn hand gemaakt … luidt het woord des
HEREN; op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en
wie voor mijn woord beeft (Jes 66:1-2, NBG’51).

Dat zijn, in Jesaja, dus niet de machthebbers, maar zij die zich voor God ver-
nederen. Over die machthebbers spreekt God door Ezechiël:

En gij onheilige, goddeloze, vorst van Israël, wiens dag komt ten tijde van
de eindafrekening, zo zegt de Here HERE: Neem weg die tulband! zet af die
kroon! Zo zal het niet blijven. Verhoog wat laag is; verlaag wat hoog is …
Totdat hij komt, die er recht op heeft [de beloofde Messias] en aan wie Ik
het geven zal (Ezech 21:25-27).

En dat hele thema vinden we weer terug in Paulus’ openingsbetoog in zijn
eerste brief aan de gemeente te Korinte:

Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel
die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet
veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld
dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de
ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te be-
schamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht,
wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan
geen mens zich tegenover God op iets beroemen. (1 Kor 1:26-29).

R.C.R.

want hunner
der hemelen” (Mat 5:3, NBG’51)
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Kenmerkend voor het Oude Verbond is het ambt van priester. De meeste
passages waarin we de priester tegenkomen, geven bepalingen voor wat
hij in een bepaalde situatie moet doen. Maar als je meer naar de rol van
de priester in zijn totaliteit kijkt, zie je dat het zijn taak is een middelaar te
zijn tussen God en mensen. Enerzijds moeten alle offers die bij de taber-
nakel (later de tempel) gebracht worden, worden gebracht door middel
van de priester. De Israëliet besefte dat hij niet zomaar tot God kon ko-
men. Hij had een middelaar nodig, en dat was de priester. Anderzijds zie
je dat het ook de taak van de priester is om het woord van God bekend te
maken. Het gaat hier niet om de rol van profeet, die nieuwe uitspraken
doet, maar om een leraar die het volk bewust moet maken van wat er
stond in de bestaande Schrift, in eerste instantie de Tora:

Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt
men onderricht in de wet, want een bode van de HERE der heerscharen
is hij (Mal 2:7, NBG’51).

Daarnaast was het ook de priester die bepaalde of iemand rein genoeg
was om tot Gods heiligdom te mogen komen. Daarom zei Jezus ook tegen
de genezen melaatsen: “toon u aan de priesters”. David zag, met zijn uit-
stekende kennis van de wet, hoe het reukwerk dat iedere morgen en
avond werd gebracht, een beeld is van de gebeden die de gelovigen tot
God brengen: “Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven
handen als een avondoffer” (Ps 141:2); zie in dit verband ook Openbaring
8:3. Maar ook in dit geval was het uiteindelijk toch de priester die het
reukwerk daadwerkelijk in het heiligdom bracht. De priester bracht hier-
mee als het ware de gebeden van het volk tot God. Dit zijn slechts een
paar voorbeelden, maar ze laten toch duidelijk zien hoe de priester wer-
kelijk een middelaar was tussen God en een gelovige Israëliet.

De beperkingen van de priester

De priester was dus een middelaar, maar tegelijkertijd laat de wet in zijn
verschillende bepalingen bij voorbaat zeer duidelijk zien dat een priester
eigenlijk ongeschikt was voor de taak waarvoor hij was benoemd. Laten
we eens zien wat de Schrift daarover aangeeft. Eigenlijk had het gehele
volk Gods priesters moeten zijn, als middelaars tussen God en de men-
sen van andere volken. In plaats daarvan werd echter één stam aangewe-
zen, en daarbinnen het nageslacht van één man. God zegt tot Mozes:
“Doe tot u naderen uw broeder Aäron, en zijn zonen met hem, uit het mid-
den der Israëlieten, om voor Mij het priesterambt te bekleden” (Ex 28:1,

Christus in de Tora
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,
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NBG’51). We zien hier dus allereerst hoe God hen gekozen heeft. Hij be-
paalt wie priester is. Later zou een aantal mannen openlijk in opstand
komen en vragen waarom juist zij. En Gods antwoord is duidelijk: wie Hij
niet gekozen heeft, maar toch Gods vertegenwoordiger wil zijn, komt om.
We zien ook hoe de priesters uit het volk zijn genomen, ze maken daar
deel van uit. Maar daarin schuilt ook meteen hun zwakte. Als onderdeel
van hun wijding tot priester moeten zij zich, voordat zij de priesterkleding
mogen aantrekken, eerst baden (in de wet een symbool voor het afwas-
sen van onreinheid) en vervolgens een zondoffer brengen, zelfs al had-
den zij niets gedaan dat een zondoffer vereiste. Zij drukken daarmee uit
dat zij eigenlijk ongeschikt zijn. Als zij tot God willen naderen moeten zij
zondeloos zijn, maar als leden van het volk kunnen zij daar niet aan vol-
doen. En daarom wordt, naast deze rituelen bij de inwijding, ook vastge-
legd dat iemand wiens lichaam niet volkomen gaaf is, niet op kan treden
als middelaar bij de offerdienst. We zien ook hoe de priesters gezalfd
worden. God zegt, na de zalving van Aäron, tot Mozes:

Ontbied zijn zonen, trek hun de tunieken aan en zalf hen zoals je hun
vader gezalfd hebt; dan kunnen ook zij mij als priester dienen. Door
deze zalving wordt hun voor altijd, voor alle komende generaties, het
priesterschap verleend (Ex 40:14-15).

Christus tot priester aangesteld

Zij zijn dus ‘gezalfden’, en het verband met Jezus zal wellicht reeds zijn
opgevallen. Ook Jezus’ titel Christus betekent ‘gezalfde’. In Israël werd
naast de priester alleen de koning gezalfd. In Jezus worden beide func-
ties straks dan ook gecombineerd zoals we later zullen zien. Voorts: de
priesters werden door God uitgekozen uit het midden van de Israëlieten,
maar datzelfde lezen we ook van de toekomstige koning:

Dan zult gij over u de koning aanstellen, die de HERE, uw God, verkie-
zen zal; uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u aan-
stellen (Deut 17:15, NBG’51).

En dat geldt al evenzeer voor de profeet, een titel die Mozes noemt in
Deuteronomium 18, en die later ook al op Jezus wordt toegepast:

Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE,
uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren" (vs 15, NBG’51).
We zien dus voortdurend nadruk op het feit dat hij iemand uit hun mid-
den is, maar wel gekozen door God. Jezus’ geboorte laat al zien dat hij
uit hun midden stamt, maar we lezen ook dat God hem aanstelt:

in de boekrol staat van mij geschreven”

7. Priester over het huis Gods
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Christus in de Tora

Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te
worden, maar Hij, die tot Hem sprak ... Gij zijt priester in eeuwigheid
(Heb 5:5-6, NBG’51).

Ook de andere bepalingen aangaande de priesters zien we vervuld in
Christus. De priester moest zonder smet zijn, en in Christus zien we het
volmaakte. Dat is om te beginnen lichamelijk gaaf. De psalmist zegt, in
een psalm over Jezus, dat zijn beenderen niet gebroken zullen worden, en
bij de kruisiging wordt dat ook benadrukt. Een offerdier moest volmaakt
zijn. Maar er was ook de bepaling dat iemand met een botbreuk zijn taak
als priester niet mocht vervullen. Uiteraard dienen de bepalingen voor de
priester veel meer om zijn reinheid uit te drukken. Maar waar de priester
onder het oude verbond faalde, zich moest baden en een zondoffer
moest brengen, zien we Christus als volkomen en zondeloos. Juist door
de zonde was de priester sterfelijk en ging het ambt over van vader op
zoon. Maar Jezus leeft nu in eeuwigheid als priester over Gods huis.

Een priester als Melchisedek

In deze serie over Christus in de Tora hebben we tot nog toe één beeld
van Christus overgeslagen, waar we nu alsnog op terug komen. In Gene-
sis (hoofdstuk 14) zien we een Melchisedek, koning van Salem. Hij vervul-
de twee taken: hij was koning en hij was een priester van God. De Bijbel
geeft heel weinig informatie over hem, juist om hem als beeld van Chris-
tus te kunnen gebruiken. We zien in Melchisedek dus zowel een koning
als een priester, wat onder het oude verbond gescheiden taken waren;
zelfs uit verschillende stammen, de priester uit de stam Levi en de koning
uit de stam Juda. Maar in Melchisedek die vóór het oude verbond leefde
waren ze verenigd (de beide typen gezalfden). Na de ontmoeting met
Abraham lezen we niets meer over hem, hij lijkt dus tijdloos. Uiteraard is
dat een beeld, en zal in werkelijkheid ook Melchisedek gestorven zijn;
maar de Bijbel vermeldt dat niet, om het beeld te kunnen gebruiken dat
hij eeuwig priester is. De brief aan de Hebreeën pakt dit idee op in een
vergelijking met Jezus. In zijn boodschap tot lezers die terug willen vallen
tot het Jodendom, laat de schrijver zien hoe het priesterschap van Jezus
van een hele andere orde is dan dat onder het oude verbond, veel verhe-
vener. In de Bijbel is de vader altijd meer, met een groter gezag, dan de
zoon. Abraham, de voorvader van Levi waar de priesters uit voortkwamen,
was dus meer dan Levi zelf, maar zelfs hij erkende Melchisedek als pries-
ter en gaf hem de tienden. Dat priesterschap van Melchisedek staat daar-
om model voor het priesterschap van Jezus. Reeds in een psalm (110),
door de schrijver aan de Hebreeën aangehaald, lezen we: "Jij zult voor
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7. Priester over het huis Gods (vervolg van pagina 26 en 27)

eeuwig priester zijn, naar het beeld van Melchisedek". De schrijver bena-
drukt vervolgens alle aspecten van het beeld dat Genesis schept:

Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de aller-
hoogste God, ging Abraham tegemoet... en zegende hem, waarna Abra-
ham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent ‘koning van
de gerechtigheid’, en verder is hij ook koning van Salem, dat is ‘koning
van de vrede’. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen
oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God – hij is priester
voor altijd. Geef u rekenschap van zijn grootheid: Abraham, de aartsva-
der, gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt (Heb 7:1-4).

De taak van Jezus als priester

In het voorgaande hebben we gezien hoe Jezus is aangesteld tot priester.
Dat is geen titel, maar een taak. Een priester is, hebben we gezien, een
middelaar tussen God en mensen. Hij vertegenwoordigt God bij het volk,
en het volk bij God. En de lessen die de schrijver aan de Hebreeën trekt
uit de vergelijking met Melchisedek enerzijds, en de sterfelijke priesters
uit de lijn van Aäron anderzijds, lezen we in de volgende verzen:

Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond. Zij [de Leviti-
sche priesters] volgden elkaar generaties lang op, omdat de dood hun
belette priester te blijven, terwijl hij [Jezus] priester zonder opvolger is,
omdat hij tot in eeuwigheid blijft. Zo kan hij ieder die door hem tot God
komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan
pleiten (Heb 7:22-25).

De huidige mens is niet anders dan die onder het oude verbond. God is
nog steeds te rein dan dat wij rechtstreeks tot Hem kunnen naderen.
Maar nu hebben wij een volmaakte priester als middelaar. De rol van de
priester wordt nu in al zijn pracht zichtbaar. Als hij op de avond vóór zijn
dood afscheid neemt van zijn discipelen, benadrukt Jezus de beide zij-
den van dat middelaarschap (Joh 14:1-14). Aan de ene kant is hij de ver-
tegenwoordiger van God, hij laat zien wie God is: “Wie mij gezien heeft,
heeft de Vader gezien”. Zoals de priester Gods woorden sprak om hen te
leren, zo ook Jezus: “De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf
niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken”. Maar aan de an-
dere kant kunnen wij door Hem tot God komen: “Ik ben de weg, de waar-
heid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” Wij
zien hoe Jezus, als priester, ons rein verklaart, omdat zijn bloed ons rei-
nigt, en ook hoe hij onze gebeden tot de Vader brengt. Op de rol van Je-
zus als hogepriester in het kader van de symboliek van de Grote Verzoen-
dag gaan we volgende keer nog apart in. M.H.



30

het Geschreven

Torah komt in het OT ca. 220 maal voor,
voor ca. 90% vertaald met iets als wet. En
die wet is dan de Mozaïsche wet. Toch kan
dat misleidend zijn. Torah is afgeleid van een
woordstam yarah, met als grondbetekenis
‘richting geven’. In fysieke zin betekent het
gooien of werpen, en wordt het veelvuldig
gebruikt voor het afschieten van pijlen (toch
vooral een zaak van zorgvuldig richten).
Maar in figuurlijke zin: iemand de juiste rich-
ting wijzen, aanwijzingen geven, onderwijzen
– ook in onze taal niet toevallig verwant aan
dat begrip wijzen, richting geven. Dat vertelt
ons dat we de wet niet in de eerste plaats
moeten zien als een stelsel van dwingende
voorschriften, maar veel meer als een stelsel

van leefregels die richting geven aan de levensweg van de gelovige:
Welk groot volk is er, dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaar-
dig, als heel deze torah, die ik u heden voorleg? (Deut 4:8, NBG’51)

De NBG’51 vertaalt dit met ‘wet’, maar de NBV met ‘onderricht’. Ook de NBG-

Woord
Gebruik en verklaring

Torah in het boek Spreuken
In de eerste zeven hoofdstukken van het boek Spreuken komt torah maar liefst zes
maal voor, in de NBG’51 steeds vertaald met onderwijzing, en in de NBV met lessen,
of omschreven met leren. Het gebruik in 1:7-8 zet de toon:

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en
weigert elk onderricht (muwcar). Mijn zoon, luister naar de lessen (muwcar) van je
vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert (torah)”.

We zien hier naast elkaar gesteld muwcar (NBG’51: tucht) en torah, waarvan het eer-
ste meer gaat in de richting van bestraffing voor wat niet goed is, hier toegeschreven
aan de vader, en het tweede voor wijze woorden m.b.t. hoe het wel moet, hier toege-
schreven aan de moeder. Maar de nadruk ligt toch vooral op de opvoeding door beide
ouders. En dat komt terug in 3:1, 4:1, 6:20&23 en 7:1. Het gaat hier om de opvoe-
ding en alle lessen die de ouders hun kind meegeven voor het leven. Maar met de
Mozaïsche wet was het niet anders. En dat is niet eens alleen maar een parallel: de
Mozaïsche wet was zelf een belangrijk deel van die opvoeding, want “het begin van
alle kennis [elders: het begin van alle wijsheid] is ontzag voor de HEER”. En de rest
van het boek Spreuken haakt alleen maar in op dat principe. Waarna het boek afsluit
met een loflied op de ‘degelijke huisvrouw’ (NBV: sterke vrouw), waarvan we lezen:

Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen (torah) (31:26).

Het woord in het Hebreeuws
Torah is afgeleid van een woord-
stam yarah die zoiets betekent
als ‘richting geven’. In prakti-
sche zin betekent dat gooien of
werpen maar vooral ook het
afschieten van pijlen. Figuurlijk
betekent het wijzen, aanwijzing
geven, en dan onderwijzen, on-
derricht geven.
Torah zelf wordt in de meeste
gevallen gebruikt als aanduiding
van de Mozaïsche wet. Maar in
ca. 10% van de gevallen vinden
we het gebruikt voor iets als leer
of onderricht, waaronder ook
wetsonderricht.



van een sleutelwoord in de grondtekst

51 vertaalt torah echter enkele malen met wetsonderricht. Zulk onderricht was
vooral de taak van de stam Levi, de priesters en de Levieten, hoewel evenzeer
van de individuele ouders (zie het kader). Zodra dat onderricht, dat van genera-
tie op generatie doorgeven van Gods leidraad voor het leven, werd verwaar-
loosd, ging het mis:

Mijn verbond met (Levi) was: leven en vrede ... Betrouwbaar onderricht in de
wet was in zijn mond en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden …
velen bracht hij van ongerechtigheid terug. Want de lippen van de priester
bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een
bode van de Here der heerscharen is hij. Gij evenwel zijt van de weg afgewe-
ken; gij hebt door het (nu verkeerde en corrupte) onderricht in de wet velen
doen struikelen; ... Zo maak Ik u ook tot verachten en vernederden voor het
gehele volk, omdat gij mijn wegen niet onderhoudt en bij het onderricht in de
wet de persoon aanziet (Mal 2:5-9, NBG’51).

Daarom lezen we over de ‘Knecht des Heren’, dat de verste landen naar zijn
wetsonderricht (torah) zullen uitzien (Jes 42:4). En juist daarom neemt Ezra na
zijn aankomst in Jeruzalem meteen dit wetsonderricht weer ter hand:

Ezra opende het boek ten aanschouwen van het gehele volk … En Jesua,
Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Joza-
bad, Chanan, Pelaja en de Levieten gaven
het volk onderricht in de torah … Zij lazen
namelijk uit het boek, uit de torah Gods,
duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat
men het voorgelezene begreep (Neh 8:6,
8-9, NBG’51).

Maar het ware herstel komt pas in het vre-
derijk van de komende Messias, wanneer
allen onderwijs zullen ontvangen in het eni-
ge stelsel van ‘wegwijzers’ dat hen kan op-
voeden tot ware kinderen van God:

Uw ogen zullen uw leraars zien; en wan-
neer gij rechts of wanneer gij links zoudt
willen gaan, zullen uw oren achter u het
woord horen: Dit is de weg, wandelt daar-
op (Jes 30:20-21, NBG’51).

Dat zal dan niet meer de Mozaïsche wet zijn,
op tafels van steen, maar de wet van Chris-
tus, bedoeld voor hun harten. R.C.R.
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Torah

Het woord in de Concordantie
Torah komt in het OT ruim 200x
voor. We vinden het zeer regelma-
tig verspreid over de verschillende
categorieën boeken, hoewel het
gebruik in Psalmen voor 80% Ps
119 betreft. In veruit de meeste
gevallen is het vertaald met wet.
Dat kan de wet zijn als verzame-
ling van voorschriften, maar ook
heel concreet het ‘wetboek’. In
ca. 10% van de gevallen is het
vertaald als leer of onderricht. Dat
kan dan slaan op de leerfunctie
van de wet zelf, maar ook op on-
derricht aangaande de wet, gege-
ven door de priesters of de Levie-
ten. De uitdrukking ‘de wet en de
profeten’ in het NT is een aandui-
ding van ons OT.
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Als een vorm van ‘Bijbel en wetenschap’ willen we in deze serie gaan kijken
naar schepen en zeevaart in de Bijbel. En we beginnen bij het begin, d.w.z.
bij de ark van Noach.

Afmetingen en constructie

Allereerst: wat weten we erover? In Genesis 6 vinden we de totaalafmetin-
gen: 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. De lengte van de el varieerde
per land, en over de eeuwen, maar lag globaal zo rond de halve meter. Dan
heb je het dus over 150 x 25 x 15 meter; dat is groot! Als je aanneemt dat
het een grote rechthoekige doos was, kom je op 20.000 ton brt (bruto regis-
ter ton), en een waterverplaatsing (= gewicht) van 25.000 á 30.000 ton
(voor niet-technici: dat zijn totaal andere tonnen!). Tot aan de 2e wereldoor-
log behoorden vrachtschepen van 10.000 ton brt tot de grootste ter wereld
(passagiersschepen waren soms wel al groter); pas na de oorlog zijn tank-
schepen als eerste naar grotere maten gegroeid. En dat waren allemaal ijze-
ren en stalen schepen; de ark was van hout. Oudere vertalingen spreken
van ‘goferhout’, omdat het gebruikte Hebreeuwse woord gopher is, maar het
is volledig onbekend wat dat precies aanduidt. We weten dus wel dat God
het te gebruiken bouwmateriaal nauwkeurig heeft gespecificeerd, maar niet
wat dat dan precies is geweest. Maar het moet zijn gekozen omdat juist dat
materiaal bij uitstek geschikt was voor zo’n gigantische constructie. Want
we moeten daar niet te licht over denken. Sindsdien heeft de mens nooit
meer houten vaartuigen gebouwd van meer dan een paar duizend ton brt.
Als we de 120 jaar van Genesis 6:3 opvatten als de tijd die nog restte tot
aan de vloed (het kan logischerwijze niet betekenen dat dat voortaan de
maximale leeftijd van de mens zou zijn) zal dat ook globaal de bouwtijd zijn
geweest. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien onredelijk lang (over mid-
deleeuwse kathedralen deden ze soms echter ook eeuwen), maar we moe-
ten ons niet vergissen in de constructieve eisen die je stelt aan een houten
vaartuig van 150 m lengte, dat ook nog bestand moet zijn tegen zeer zware
zeecondities. Het model van de ark (op schaal!) dat momenteel door Neder-
land rondvaart, is gebouwd op een solide stalen ponton: een ‘zelfdragende’
constructie zou eindeloos veel meer hebben gevraagd van de structurele
opbouw, en ook dienovereenkomstig meer hebben betekend voor de bouw-
kosten. Op ware grootte (en volledig zeewaardig) zouden die problemen al
snel met nog een ordegrootte toenemen; als we dat al zouden kunnen! Blijk-

1. De ark van Noach

er waren er die de zee bevoeren
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baar zien we hier dus en passant de afspiegeling van een technologisch
zeer hoogontwikkelde maatschappij, zoals die vóór de vloed moet hebben
bestaan. En misschien was ‘goferhout’ wel een materiaalaanduiding die
meer inhield dan alleen maar de aanduiding van een boomsoort.

Vorm en geschiktheid

Natuurlijk hoefde de ark niet te varen: hij hoefde alleen maar te drijven.
Maar juist dat stelt hoge eisen aan de stabiliteit; je kunt hem niet ‘met de
kop op de golven’ leggen. Om een of andere merkwaardige reden wordt de
ark in onze tijd altijd afgebeeld als een groot model wastobbe met een
soort huisje er op. Genesis geeft er slechts een summiere beschrijving van,
maar in werkelijkheid moet hij er toch wel zo ongeveer hebben uitgezien
zoals op het plaatje hierboven. Een rechthoekige ‘doos’ met dergelijke ver-
houdingen levert in elk geval een zeer stabiel vaartuig op. En mede daar-
door trouwens ook een hoog bruikbaar laadvermogen, al was dat niet het
probleem, want de ‘lading’ bestond hier uit levende have en die heeft veel
m3 per eenheid nodig. Een Amerikaanse studie uit 1961 berekende voor de
ark (op basis van 1 el = 45 cm) een capaciteit van 125.000 dieren met de
gemiddelde afmeting van een schaap – gebaseerd op Amerikaanse voor-
schriften voor het vervoer daarvan per trein (volgens een ander sommetje
was er feitelijk slechts plek nodig voor ca. 35.000 stuks). Intussen weten
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schepen en zeevaart in de bijbel

Een voorstelling van de ark zoals hij er uitgezien zou kunnen hebben,
na de ‘landing’ op de berg Ararat. Op grond van diverse overwegingen
moet zoiets als dit de meest waarschijnlijke vorm worden geacht.
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1. De ark van Noach

we echter weer meer. Australië exporteert tegenwoordig met gespecialiseer-
de schepen (een soort varende stallen) jaarlijks miljoenen levende schapen
naar de moslimwereld van het Midden-Oosten. Afgelopen september ont-
stond er wat commotie toen er brand uitbrak op zo’n schip. Uit de berichtge-
ving bleek dat het een schip betrof van 15.000 ton brt met een ‘capaciteit’
van 120.000 dieren. Weliswaar klagen milieuactivisten over zulke aantallen,
maar het toont toch aan dat een vaartuig van 20.000 ton brt gemakkelijk
enkele tienduizenden dieren kan vervoeren, ook wanneer je dat wat huma-
ner aan zou pakken. Mij gaat het nu echter om de stabiliteit. Het totale ge-
wicht van 50.000 van zulke dieren zou grofweg slechts 5000 ton zijn, op
een totaal gewicht van de ark van 25.000-30.000 ton (zie hierboven). Dus
dat zou beslist geen bovenmatige beïnvloeding van de stabiliteit geven.

Op zoek naar de ark

Dat plaatje is ten dele gebaseerd op het verslag van iemand die beweert
hem ooit, in zijn jeugd, te hebben gezien toen hij met zijn vader op de berg
Ararat was. Een zoektocht naar aanleiding daarvan heeft echter niets opge-
leverd, evenmin als een half dozijn andere expedities. Er is echter iets
vreemds aan de hand met die zoektochten. Ze zijn vaak op een of andere
manier ‘mislukt’. Ze hebben nooit een ark opgeleverd, maar ook nooit aan-
getoond dat hij er ‘niet was’; ze zijn gewoon mislukt. Gedurende de koude
oorlog was het gebied waar de Ararat zich bevindt, in het oosten van NAVO-
lid Turkije, dicht tegen de grens met de Sovjet Unie, zwaar bewaakt militair
gebied. Bovendien ook nog in een deel waar ook nu nog Koerden en Armeni-
ërs actief zijn. Dus de Turken, toch al niet van die Bijbel-enthousiasten, heb-
ben het niet zo op al dat gesnuffel in die zone, wat zulke zoektochten be-
paald niet vergemakkelijkt. Een ambitieus plan om met grote hetelucht-
kanonnen het ijs veel hogerop te smelten (omdat we tot dan toe veel te laag
zouden hebben gezocht) is mede om dergelijke redenen bij mijn weten nooit
uitgevoerd. Ook ‘sterke aanwijzingen’ op basis van waarnemingen vanuit de
lucht hebben nooit geleid tot concrete resultaten. Want óf dat wat iemand
beweerde vanuit de lucht te hebben gezien was later niet meer terug te vin-
den, óf dat wat op een luchtfoto stond, bleek op de grond geen schip. Al is
men op dit moment toch weer op zo’n al eerder onderzochte plek aan het
graven. En stukjes oud hout, die met rivierwater naar beneden waren ge-
spoeld, bleken toch vele duizenden jaren te jong en afkomstig van een ka-
pelletje dat daar ooit eens had gestaan. Maar van bijbels standpunt gezien
denk ik eigenlijk niet dat dat allemaal alleen maar toeval is. Ons geloof dient
niet te zijn gebaseerd op zulke ‘onweerlegbare’ bewijzen, want “zalig zij die
niet gezien hebben en toch geloven” (Joh 20:29, NBG’51). R.C.R.

er waren er die de zee bevoeren
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Vlindervlucht

Wat is het leuk om al in februari je eerste vlinder van het jaar te zien! Eén
van de eerste tekenen van het aankomende voorjaar. Wij zijn misschien
geneigd vlinders als willekeurige en onvoorspelbare vliegers te beschou-
wen. Maar als wij beseffen welke lange afstanden sommige trekkende
soorten afleggen, dan komen er allerlei vragen bij je op. Hoe komt het,
bijvoorbeeld, dat elk jaar miljoenen Monarch vlinders van Canada naar

Mexico en weer terug naar Canada trekken?

Twaalf jaar onderzoek door wetenschappers van
de universiteit van Oxford heeft aangetoond, dat
de vlindervlucht een breed scala van aerodynami-
sche mechanismen kent. Atalanta’s (lange- af-
standstrekkers) werden getraind om in een wind-
tunnel vrijelijk van kunstbloem naar kunstbloem
te vliegen. Zij gebruikten maar liefst zes verschil-

lende manieren van vleugelklappen en –draaien om in de lucht te blij-
ven. Soms vlogen zij heel efficiënt, met weinig turbulentie. Dan weer
vormden zij opzettelijk turbulentie om extra draagkracht te krijgen.

Onze vliegtuigontwerpers kunnen niet alleen veel van vogels leren (zie
het artikel over de slechtvalk van jan/feb 2009), maar ook van deze in-
secten. Neem bijvoorbeeld het feit dat insectenvleugels, per eenheid van
oppervlak, tien keer zoveel draagkracht hebben als vliegtuigvleugels. Dit
heeft in de microvliegtuigindustrie geleid tot pogingen de insectenvlucht
na te bootsen. Maar hoe kwamen vlinders aan een zo buitengewoon ver-
mogen, dat lijkt te zijn voorgeprogrammeerd in hun genen en onmisbaar
is voor hun voortbestaan? Als wij de evolutietheorie moeten geloven, is
dit allemaal zonder enige intelligente tussenkomst ontstaan, en slechts
te danken aan teeltkeus, die tot willekeurige mutaties leidt. Aangezien
alle vlinders dezelfde mogelijkheden delen, moet het een bepaalde evo-
lutionaire voorvader zijn geweest, die deze bekwaamheden heeft ontwik-
keld en doorgegeven aan zijn nakomelingen.

Maar is dit allemaal echt het gevolg van toeval, en miljoenen jaren van
vallen en opstaan? Is het niet veel bevredigender hierin de hand van de
Schepper te zien? De God die hen op volmaakte wijze voor hun plaats in
de natuur geschikt heeft gemaakt, hun rol bij de bestuiving van planten
bepaald heeft, en ons mensen het plezier geeft van hun kleuren en dar-
telende vlucht? Vrij vertaald uit The Testimony DB/C.T.

Foto: Monarch vlinders. University of Arkansas. Division of Agriculture
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Fundamenten

25. De liefde van God

De apostel Johannes schreef dat God liefde is. Opmerkelijk is echter dat God
hier in Exodus 34, waar Hij zijn bijzondere eigenschappen openbaarde, niet
expliciet over sprak. Wanneer wij die echter nader beschouwen, zien wij dat
zijn liefde impliciet is. Alles wat Hij is en doet, vloeit voort uit zijn liefde voor
wat Hij heeft gemaakt. Wanneer God ons niet liefhad, zou Hij niet geduldig
met ons zijn, ons niet vergeven in zijn genade en barmhartigheid, niet trouw
zijn aan zijn woord. Let bijvoorbeeld eens op de woorden in Jeremia 31:

Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in
goedertierenheid (chesed). (Jeremia 31:3)

De moeilijkheid is dat God niet is te beschrijven. Niemand heeft Hem gezien.
Maar wij weten dat Hij er is, door wat we zien in de natuurwereld, in hoe Hij
met ons bezig is, door de kracht van zijn woord en Geest. Wat Hij is en doet,
kan alleen begrijpelijk worden gemaakt in woorden en symbolen uit onze be-
levingswereld. In de Bijbel wordt maar één woord gebruikt voor liefhebben.
Men gebruikte overigens liever een werkwoord dan het abstracte woord lief-
de, omdat het gaat om de activiteit. Zo komt de nadruk te liggen op wat ge-
beurt, wat van iemand uitgaat, in plaats van op wat in iemand is.

Kenmerkend voor Gods liefde, is dat Hij Israël, of een persoon, de voorkeur
geeft boven elk ander volk, of alle andere individuen. Liefhebben is verkie-
zend liefhebben. De geliefde is de uitverkorene. Daarom is haten (achterstel-
len, geen voorkeur geven) het tegengestelde van liefde (zie Deuteronomium
21:15-17; Lucas 14:26; Romeinen 9:13).

Gods liefde is onlosmakelijk verbonden met zijn heilsplan. Uit liefde voor de
mensen die Hij maakte, deed Hij zijn Zoon geboren worden, om hen te ver-
lossen van de zonde en de dood. Hiermee werden Gods beloften werkelijk-
heid, zodat Zijn betrouwbaarheid blijkt in zijn daden. Christus Jezus neemt
daarin de centrale plaats in, als het zichtbare bewijs, de waarheid van Gods
liefde. Buiten Hem zullen wij die niet vinden. Paulus schreef hierover:

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overge-
geven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken … Wie zal ons schei-
den van de liefde van Christus? … Maar in dit alles zijn wij meer dan overwin-
naars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat … (niets)
… ons zal kunnen scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus,
onze Here. (Romeinen 8:31-39)
God … bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren
waren, voor ons gestorven is. (Romeinen 5:8)



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

van het Geloof

In de geschriften van de apostel Johannes staat de liefde van God centraal.
Hij toont daarin de liefde van de Vader voor de Zoon, van de Zoon voor de
Vader, en van de Vader en de Zoon voor zondaars:

Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te ne-
men. (Johannes 10:17)
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb Ik ook u liefgehad. (Johannes 15:9)
Vader … U hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging van de wereld … Ik heb hun
uw naam bekendgemaakt en Ik zal hem bekendmaken, opdat de liefde, waar-
mee U Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen. (Johannes 17:24-26)

Waar Johannes schreef dat God liefde is, bedoelde hij Zijn totale en volmaak-
te liefde tegenover onze beperkte liefde (naar aard, mate, tijd). Wij zien Gods
liefde belichaamd in zijn Zoon. Een liefde van geheel andere aard dan wij
mensen kennen. Jezus heeft de voorkeur van God boven alle andere men-
sen, omdat Hij zijn Vader liefheeft boven alles, en er de voorkeur aan geeft
Diens wil te doen en niet de bevrediging van het vlees, de eros, te zoeken.
De liefde van God concentreert zich daarom volledig op en in Hem. Jezus zei
dat niemand tot de Vader komt dan door Hem (Johannes 14:6). Buiten Jezus
kan ons geen barmhartigheid en genade bewezen worden:

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen
andere naam (dan van Jezus Christus) aan de mensen gegeven, waardoor wij
moeten behouden worden. (Handelingen 4:12)

Wie deel wil krijgen aan de liefde van God voor zijn Zoon, zal in het doen van
Zijn wil moeten tonen dat hij of zij Hem liefheeft. Dat wil zeggen Hem de eer-
ste plaats geeft in zijn leven, Hem de voorkeur geeft boven familie, vrienden,
eer, macht en bezit in de wereld. Dit is de wet van het Koninkrijk:

… u zult de HERE, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel
en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht … Hem lief te hebben .. is
meer dan alle brandoffers en slachtoffers. (Marcus 12:28-34)
Wie vader of moeder ... zoon of dochter ... liefheeft boven Mij (de voorkeur
geeft boven, belangrijker vindt dan Mij), is Mij niet waardig. (Mattheüs 10:37)
Wie zijn leven liefheeft (het leven in de wereld op de eerste plaats stelt), maakt
dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren
ten eeuwigen leven. (Johannes 12:25; vergelijk 1 Johannes 2:15-17)
… wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde van God volmaakt. (1 Jo-
hannes 2:5; zie ook Johannes 14:15, 21-24; 1 Johannes 5:3; 2 Johannes 6).

37



Fundamenten van het Geloof
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Tegelijkertijd zal hij of zij zich met de Here Jezus moeten vereenzelvigen,
door - in geloof en liefde - in verbondenheid met Hem te leven:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad (op deze wijze heeft God de wereld
liefgehad), dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in
Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (Johannes 3:16)
Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde,
zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als
offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. (Efeziërs 5:1-2)

Daarnaast zal hij of zij zich de liefde van God, die Christus Jezus voor ons
toont, eigen moeten maken, zodat ook wij liefhebben wie God liefheeft, en zij
behouden worden; dat is de naaste waarachtig liefhebben:

… en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten
is uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus,
toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven … God …
bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren,
voor ons gestorven is. (Romeinen 5:1-11)
Een nieuw gebod geef Ik u, dat u elkaar liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat u
ook elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat u discipelen van Mij bent,
indien u liefde hebt onder elkaar. (Johannes 13:34-35; zie ook 15:12 en 17; 1
Petrus 1:22; 2:17; 1 Johannes 3, 4 en 5; 2 Johannes 5)
Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder,
die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet,
want God is liefde. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat
God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden le-
ven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat
Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor
onze zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij
elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkaar
liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
(1 Johannes 4:7-12)
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
(Johannes 15:13)

Vragen ter overdenking:

1. Waaruit blijkt Gods liefde voor mensen in de tegenwoordige wereld?
2. Hoe is het lijden in de wereld te verklaren, wanneer God liefde is?

3. Hoe toont u de liefde van God in Christus aan uw naasten?
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psalm 78begrijpend zingen

Ik wil aloude verborgenheden verkondigen

Bij vele volkeren is het de gewoonte, de kinderen verhalen te vertellen over de
geschiedenis van hun voorouders: je denkt bijvoorbeeld aan oudnoorse sagas
– relazen van de heldendaden uit de oudheid. Alleen komt het wel vaker voor,
dat bij het vertellen van zulke verhalen de feiten een ietwat romantische bewer-
king krijgen. In de Bijbel, daarentegen, wordt de geschiedenis altijd zonder op-
smuk verteld. God zorgt ervoor, dat niet alleen de hoogte- maar ook de diepte-
punten uit het verleden benadrukt worden.

Zo worden in Psalm 78 (en andere historische psalmen zoals 105 en 106) de
daden en misdaden van Gods volk getrouw weergegeven. Toen de HERE zijn
volk uit Egypte verloste, liet Hij telkens weer zijn macht en zijn genade zien,
maar vaak bleef het volk ongelovig en weerspannig: “Hij sloeg alle eerstgebore-
nen in Egypte ... Hij liet zijn volk als schapen optrekken ... Hij bracht hen naar
zijn heilig gebied ... Hij verdreef volken voor hen uit ... Maar zij verzochten
God ... en onderhielden zijn getuigenissen niet; zij werden afvallig en trouwe-
loos evenals hun vaderen” (verzen 51-57).

Ook toen zij in hun eigen land woonden, bleven ze hardnekkig. Vooral
‘Efraïm’ (verzen 9, 67) – aanduiding voor de tien stammen, tegenover Juda –
werd vanwege hun dwalingen door God verlaten: “Hij versmaadde de tent van
Jozef, en verkoos Efraïms stam niet. Maar hij verkoos de stam van Juda, de
berg Sion, die Hij liefheeft” (verzen 67, 68). (Op den duur werd ook Juda trou-
weloos maar waarschijnlijk werd deze psalm geschreven vóórdat Juda onder
Gods oordeel viel.)

Waartoe dient dan dit overzicht van de droevige geschiedenis van Israël? Waar-
om moesten de zonen van Asaf deze “aloude verborgenheden verkondi-
gen” (vers 2)? Gods bedoeling was dat de kinderen uit de ervaringen van hun
ouders zouden leren zich beter te gedragen. “Hetgeen ... onze vaderen ons
hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen ... opdat die hun
vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten” (verzen 3-7).

Ook voor ons valt veel te leren uit de ervaringen van Gods volk. Zoals Paulus
schreef: “Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgete-
kend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen
is” (1 Korintiërs 10:11). J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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verbonden
“Hen … die God als zijn kinderen heeft aangenomen

de tempeldienst en de beloften

Wanneer de apostel Petrus op de pinksterdag in de tempel te Jeruzalem zijn
allereerste toespraak houdt tot de daar verzamelde Joden, en zij hem vragen
wat zij moeten doen, zegt hij:

Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus,
tot vergeving van uw zonden … Want voor u is de belofte en voor uw kinderen
en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal
(Hand 2:38-39, NBG’51).

En de apostel Paulus schrijft in wat waarschijnlijk een algemeen rondschrijven
aan de nieuwe door hem gestichte heidengemeenten is:

Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent … –
dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het bur-
gerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de
beloften die daarbij hoorden. (Efez 2:11-12).

In zijn afscheidsbrief spreekt Petrus zelfs van kostbare en zeer grote beloften
(2 Pet 1:4, NBG’51). Verbonden, beloften, waar gaat dat allemaal over? In de
serie die we hier dit jaar willen presenteren, willen we daar helderheid over ver-
schaffen. In zijn betoog in Galaten 3 (waarin we maar liefst 9 maal dat woord
belofte vinden) zegt Paulus dat “de Schrift … tevoren aan Abraham het evange-
lie heeft verkondigd” (Gal 3:8, NBG’51). Die beloften zijn de basis van dat
evangelie, en de verbonden zijn de uitwerking daarvan. Dus om het evangelie
te begrijpen zul je moeten weten wat die verbonden en beloften inhouden.

De falende mens

God had de mensen geschapen om door hen verheerlijkt te worden. Het was
zijn opdracht aan de mens om Hem uit eigen vrije wil te dienen, maar dan
moest de wil van die mens natuurlijk ook echt vrij zijn. Dat betekent dus dat de
mens volledig de mogelijkheid moest hebben om juist tegen Gods wil in te
gaan; in bijbelse termen: om te zondigen. En hij moest vervolgens zijn oprechte
wil bewijzen in situaties waarin hij serieus voor de keus zou staan, dus zelfs
indien de alternatieve keus hem erg aanlokkelijk zou voorkomen. Dat betekent
‘testen’ of, in bijbelse termen: beproeving. Maar al bij de eerste serieuze test,
was de mens gevallen voor de suggestie van de slang dat ze ‘als God’ zouden
zijn wanneer ze het gebod zouden overtreden (Gen 3:5). Dat had ‘einde oe-
fening’ kunnen zijn, want God had duidelijk aangekondigd dat op overtreding

1. Introductie
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en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet,
heeft geschonken” (Romeinen 9:4)

en beloften

de dood stond (Gen 2:17). Maar God had dit voorzien en kwam met een oplos-
sing. Wij leven duizenden jaren later, en kunnen nu terugkijken op wat er sinds-
dien gebeurd is. En we weten dus wat Gods oplossing was: iemand die wel vol-
ledig trouw zou blijken, zelfs in de zwaarste beproevingen, maar die bereid zou
zijn desondanks toch de straf te ondergaan die er stond op overtreding. Door
dat offer zou (onder bepaalde voorwaarden!) van anderen de straf voor hun
eigen overtreding kunnen worden kwijtgescholden.

Gods ‘contract’ met de mens

God heeft daartoe met de mens een verbintenis gesloten, een contract, waarin
hij Zich verbindt hem te bevrijden uit de macht van de dood, mits hij zich dan
houdt aan zijn kant van dat contract. Het Hebreeuwse woord voor zo’n contract
is berith, wat in het OT bijna 300 maal voorkomt, in veruit de meeste gevallen
vertaald met ‘verbond’. Het gebruikelijke Griekse woord voor zo’n contract was
sunthèkè. De vertalers van de Septuaginta, de Griekse vertaling van het OT,
hebben het echter vertaald met diathèkè, dat in het Grieks eigenlijk een testa-
ment aanduidde. Want ook een testament is een verbintenis, maar dan één
waarbij de ene partij (de erflater) zijn voorwaarden dwingend oplegt aan de an-
dere (de erfgenaam). De vertalers hebben waarschijnlijk overwogen dat een
contract tussen God en de mens geen overeenkomst tussen gelijke partijen is,
maar meer zo’n eenzijdige verbintenis, en daarom dat woord diathèkè gekozen
als vertaling van berith. Want erfrecht was voor de Israëliet al geregeld in de
Mozaïsche wet, testamenten kwamen in Israël dus niet voor en dat woord tes-
tament was a.h.w. nog ‘vrij’. En zo bezitten wij nu een Oude en een Nieuwe Tes-
tament: (de boeken van) het Oude en het Nieuwe Verbond. Want er zijn meer-
dere verbonden, zoals we later zullen zien. God kondigde zijn verbonden echter
al aan voordat Hij ze werkelijk sloot: in het paradijs, aan de aartsvaders van
Israël, aan David. Die beloften gaan dus over de bevrijding (‘verlossing’) van de
gevolgen van de zonde (nl. de dood) en geven ons belangrijke informatie over
Gods verlossingsplan. Wie leest over het sluiten van die verbonden, wordt ge-
acht die beloften te kennen en op basis daarvan te begrijpen wat er op dat mo-
ment gebeurde. Dat is precies de reden waarom Petrus zijn gehoor juist daarop
wijst in zijn toespraak in de tempel op die pinksterdag (zie hierboven aan het
begin), en waarom Paulus zijn niet-Joodse lezers er op wijst dat ook zij daar
deel aan kunnen hebben, en waarom Petrus spreekt van kostbare en zeer gro-
te beloften. Dus we zullen moeten beginnen met die beloften.
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verbonden en beloften vervolg van pagina 40 en 41

Verbonden en beloften in de vóórtijd

De eerste belofte van die aard vinden we dan meteen al in Genesis 3. Bij het
‘uitdelen’ van de straffen zegt God tot de slang:

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het
hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel (Gen 3:15).

De meeste mensen zien niet veel belang in deze uitspraak, en de NBV heeft dit
duidelijk opgevat als niet meer dan een aankondiging van de bekende onder-
linge strijd tussen mensen en slangen. Maar juist de eerste hoofdstukken van
Genesis vertellen ons heel veel in weinig woorden, en we mogen niet aanne-
men dat ons hier alleen maar iets wordt verteld dat we allemaal al weten. Aller-
eerst moeten we bedenken dat het woord ‘zaad’ of nageslacht zowel velen als
één kan aanduiden. Dat vinden we ook bij de beloften aan Abraham weer te-
rug, en eveneens in de uitdrukking ‘mijn knecht’ in Jesaja. De NBV neemt het
hier kennelijk als meervoudig, maar er is alle reden hierin een verwijzing te zien
naar dat enkelvoudige zaad: de Verlosser. Bij de geboorte van zijn zoon Noach
zegt Lamech: “Deze zoon, zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat
ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt” (Gen 5:29). Waar-
mee hij verwijst naar Gods woorden tegen Adam:

Je hebt … gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker
om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang …
Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent
genomen: stof ben je, tot stof keer je terug (Gen 3:17-19).

Blijkbaar verwachtte Lamech dat zijn zoon Noach dat ‘nageslacht’ was dat de
mens van de gevolgen van de overtreding zou verlossen. Dat zou uiteindelijk
niet zo blijken te zijn, al heeft Noach inderdaad wel een belangrijke rol ge-
speeld in de uitwerking van Gods verlossingsplan. Maar in elk geval lezen we
hier dat Lamech dacht aan één speciale nakomeling. Die ene zou de slang de
kop verbrijzelen, een duidelijk beeld van het tenietdoen van de gevolgen van
de zonde (nl. de dood) waar de slang vanaf nu model voor staat. Maar die ene
nakomeling zou niet volledig ongeschonden uit de strijd komen: de zonde/dood
zou hem ‘in de hiel bijten’, dus hem wel verwonden. We zouden weinig moeite
moeten hebben om hier een vooraankondiging in te herkennen van de Verlos-
ser, die de dood teniet zou doen, maar aanvankelijk wel zou sterven en drie
dagen in het graf liggen. Maar er was waarschijnlijk ook vóór de vloed al een
verbond, met een wet. Want we lezen over offers, die wel of niet aanvaardbaar
waren (Gen 4:3-5), over reine en onreine dieren (Gen 7:2) en van de combina-
tie daarvan (Gen 8:20). En ook dat het eerste dat God doet na de vloed, het
sluiten van een nieuw verbond is met Noach en zijn nakomelingen (Gen 9:8
ev). Maar het wordt pas duidelijk met Gods beloften aan Abraham en diens
zoon en kleinzoon. Daarover hebben we het dus de volgende keer. R.C.R.
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Tussen 14 en 18 n. Chr. bouwde Herodes Antipas, zoon van Herodus de Grote,
aan de westkant van het meer van Galilea of Kinneret een nieuwe stad op de
ruïnes van het verwoeste dorp Rakkat. Hij noemde haar naar keizer Tiberius:

Tiberias, en wilde haar de hoofdstad maken van zijn rijk in Gali-
lea. Voor de Joden was de stad echter ritueel onrein, omdat zij
werd gebouwd op geëgaliseerde Joodse begraafplaatsen. Zij wei-
gerden er dan ook te gaan wonen. Maar Antipas dwong mensen
van het platteland van Galilea de stad te bevolken. De stad werd
meerdere malen door aardbevingen verwoest (o.a. nog in 1837).

Tiberias heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in de Jood-
se historie. Jezus woonde er 17 km vandaan, in Kapernaüm. Tibe-
rias wordt éénmaal vermeld in het N.T. (Joh 6:23) als vertrek-
plaats van mensen die op zoek waren naar Jezus. Het is aanne-
melijk dat Hij er zelf ook is geweest, omdat Hij in alle dorpen en

steden van het land het evangelie van het Koninkrijk verkondigde. Tijdens de
Joodse opstand vluchtte het Sanhedrin, de Joodse
Raad, uit Jeruzalem naar Tiberias, waar het voor de
laatste maal voor de ontbinding bijeenkwam. In de
tweede eeuw zuiverde rabbi Shimon bar Yohai de stad,
die (met de buurstad Sepphoris) het belangrijkste cen-
trum van de Joodse cultuur werd, met 40.000 inwo-
ners! De stad werd Tewerja genoemd; afgeleid van het
Hebreeuwse tabur, dat navel betekent. Voor de Joden
was zij namelijk de navel van de wereld. Mogelijk begon hier de Mishnah, die
later uitgroeide tot de Jeruzalem Talmoed. Van de 8e tot eind 10e eeuw was
Tiberias het centrum van Masoretische geleerden, die het Tiberisch Hebreeuws
ontwikkelden, dat nog altijd wordt gebruikt in alle Judaïstische stromingen. Tij-
dens de kruistochten was Tiberias de centrale stad van het vorstendom Galilea
in het koninkrijk Jeruzalem, tot zij in 1187 werd veroverd door Saladin. Na het
herstel vanaf 1558, diende zij een eeuw als vluchtoord voor door de Inquisitie
vervolgde Joden. In de 18e en 19e eeuw was Tiberias een centrum van Joods
onderwijs, en met Jeruzalem, Hebron en Safedéén van de vier heilige steden.

Iets zuidelijker ligt Hammath Tiberias, een al eeuwen beroemd kuuroord. Dage-
lijks welt van een diepte van 2000 m, uit 17 minerale bronnen ca 250.000 liter
water op, met temperaturen tot 62 º C, dat zeer geschikt is voor de behandeling
van reuma. In 1962 ontdekte men een synagoge uit de 4e eeuw , waarin grote
delen van een prachtige mozaïekvloer bewaard bleven. Het milde klimaat no-
digt toeristen en badgasten, die ontspanning zoeken op het meer van Galilea.
De eetgelegenheden serveren de daarin levende Sint Petrusvis (Tilapia).

H.d.B.

dit is het Land

Tiberias

•
Tiberias

Jeruzalem
•
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Jeruzalem in Gods heilsplan

Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn rechterhand verzucht-
te een psalmist in de zevende eeuw voor Christus. Met vele anderen was hij
door de koning van Babel weggevoerd in ballingschap. Ver verwijderd van
de stad waar hij de HERE had aanbeden in zijn tempel, en de grote feesten
ter ere van zijn naam gevierd. Maar nu was Jeruzalem volledig verwoest.

Vanaf dat moment zagen gelovige Israëlieten uit naar hun terugkeer naar
het land. Hun hoop was gebaseerd op Gods beloften aan Abraham en Da-
vid, en van de komst van de Messias. Hij zou het koningschap in Israël her-
stellen, en de tempel maken tot een bedehuis voor alle volken.

Ook al had de HERE toegelaten dat de stad met zijn tempel werd verwoest,
toch zou Hij zijn beloften - en dus Jeruzalem - niet vergeten. De woorden
van de psalm zijn daarom niet alleen die van de ballingen, maar ook die
van God. Hij noemt Israël zijn land, en Jeruzalem de stad waar zijn naam zal
wonen. Zijn belofte door de dienst van Ezechiël, een profeet die zich in die
tijd ook in ballingschap bevond, was: Zo zegt de Here HERE: Dit is Jeruza-
lem. Midden onder de volken heb Ik het gesteld, met landen eromheen.
Jeruzalem is voor God het brandpunt van de wereld. De stad ligt precies op
de plaats waar Azië, Afrika en Europa samenkomen. De strijd tussen de
wereldse machthebbers in Bijbelse tijden werd daar gevoerd.

Uit de woorden van de profeten en de Here Jezus blijkt, dat Israël in de
eindtijd het toneel zal zijn van een grote strijd. Vanwege de kritieke toe-
stand voor Israël, en vooral Jeruzalem, zal God zijn Zoon naar de aarde stu-
ren. Volgens de beloften zal dan Gods Koninkrijk worden opgericht. Dit zal
niet alleen dat kleine strookje grond aan de Middellandse Zee omvatten,
maar de gehele aarde. Met Jeruzalem als de hoofdstad.

Alle reden onze aandacht te richten op het verleden, het heden en de toe-
komst van deze stad.

Dit boekje bestaat uit twee delen: een bewerkte heruitgave van het eerder
verschenen boekje Jeruzalem in Gods heilsplan en de bundeling van de
artikelserie Opgang naar Jeruzalem uit Met Open Bijbel.
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