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een Bijbels antwoord op uw vraag
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Vraag: Hoe verstaat u Jesaja 53:5, waar Christus’ kruisiging be-
schreven wordt als een door God opgelegde straf?

Antwoord: Jesaja 53:5 zegt: “de straf die ons de vrede aanbrengt,
was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.” De
grondbetekenis van het door Jesaja gebezigde Hebreeuwse woord
musar, dat hier met ‘straf’ werd vertaald, is ‘tucht’. Het wordt vaak
gebruikt voor dat deel van de opvoeding van een kind, dat overeen-
komt met “onderwijzing”; zo werden de Spreuken geschreven “om
wijsheid en tucht te verkrijgen ... om tucht aan te nemen, die ver-
standig maakt” (Spreuken 1:1,2); en wordt een jongen vermaand:
“Hoor mijn zoon, de tucht van uw vader, en verwerp de onderwijzing
van uw moeder niet” (Spreuken 1:8; zie ook 4:1,13). De ene keer
houdt musar de tuchtiging van een kind in, dan weer de strenge
tuchtiging met de roede of van boeien voor de dwaas (Spreuken
23:13; 15:10; 22:15; 7:22). De vermaning van de Spreuken die tot
ons als tot zonen spreekt: “Mijn zoon veracht de tuchtiging van de
Here niet”, wordt door de schrijver van de Hebreeënbrief op het lij-
den van christenen toegepast, met het commentaar: “Als zonen
hebt u dit te verdragen … Want is er wel een zoon die zijn vader niet
tuchtigt?” (12:7).

Het was dus “de tuchtiging die ons de vrede aanbrengt”, die op Je-
zus kwam. Terwijl wij in opstand tegen God leefden, liet Hij Zijn enig-
geboren Zoon lijden en sterven, om ons de ernst van onze zonden
te laten inzien en ons daarvan af te brengen; om ons weer met Zich
te verzoenen en ons te brengen tot die vrede van God die Zijn belof-
te is aan wie Hem liefhebben (Psalm 29:11; 34:15; 119:165).

Om het andere beeld van Jesaja te gebruiken: wij waren ongenees-
lijk ziek, beheerst door de zonde die gelijk melaatsheid of kanker tot
een zekere dood leidt; maar door de striemen van Jezus kan een
mens daarvan genezen worden en leven.

De apostel Paulus beschrijft die ziekte en opstandigheid van de
mens in Romeinen 7:18-26. Hij vindt iets in zijn menselijke natuur
dat ondanks de wil van zijn hart en zijn verstand, hem “tot krijgsge-
vangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is” (vers
23). God had hem zijn heilige wet gegeven, zeggende: “Doet dit en u
zult leven”, maar hij kon dit niet wegens de zwakheid van zijn
‘vlees’. Daarom roept hij uit: “Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen
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uit het lichaam dezes doods?” (vers 25). Hij dankt God, Die hem uit
de slavernij van de dood heeft bevrijd door het geven van Zijn Zoon.

Terwijl andere mensen “krijgsgevangenen zijn van de wet van de
zonde, die in hun leden is”, heeft Christus in zijn menselijk lichaam,
dat evenals ons lichaam werd verzocht, op alle punten de overwin-
ning behaald. In volkomen gehoorzaamheid aan Zijn Vader heeft Hij
Zich overgegeven aan een dood door kruisiging; en in Zijn lichaam
dat, hangende aan een paal, alle foltering en de schande van zo’n
dood onderging, heeft Hij “de zonde veroordeeld in het
vlees” (Romeinen 8:3). Christus heeft de zonden overwonnen en
veroordeeld, als onze Vertegenwoordiger; en degenen die door Zijn
dood genezing willen ontvangen tonen dit door zich met zijn dood te
vereenzelvigen. “Met Christus ben ik gekruisigd”,zegt Paulus, “en
toch leef ik, dat is niet meer ik maar Christus leeft in mij” (Galaten
2:20); “dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd
is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen
worden” (Romeinen 6:6). De apostel Petrus haalt Jesaja 53:5 pre-
cies in deze betekenis aan. Christenen zijn geroepen om te lijden
met hun Heer, zegt hij, “daar Christus voor u geleden heeft en u een
voorbeeld heeft nagelaten, opdat u in Zijn voetsporen zou treden …
die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, op-
dat wij, aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden
leven; en door zijn striemen bent u genezen” (1 Petrus 2:21-24).

Het is dus geen ‘straf’ die Jezus onderging, maar de “tuchtiging” die
de opstandige mens nodig heeft om hem de ernst van zijn handelen
te laten beseffen; en het was geen toorn van God die Zijn Zoon aan
het kruis bracht, maar in tegendeel juist Zijn liefde. Kenmerkend
voor de manier waarop het Nieuwe Testament spreekt over het of-
fer van Christus, zijn de woorden van Paulus in Romeinen 5:7-8:
“God echter bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus, toen wij
nog zondaren waren, voor ons gestorven is”, en van Johannes in zijn
eerste brief: “Hierin is de liefde … dat Hij (God ) ons heeft liefgehad
en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zon-
den” (4:10; zie ook bijvoorbeeld Johannes 3:16; Efeziërs 4:7).

een Bijbels antwoord op uw vraag ?
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Overdenking
Waarom bleven de kruik water, het wasbekken en de doek ongebruikt in een
hoek van de bovenzaal? Was dat omdat er geen knecht was om het stof van de
voeten van de discipelen af te wassen? Dacht elk van de discipelen dat hij,
door dit zelf te doen, gezichtsverlies zou lijden in de ogen van zijn medediscipe-
len? Was dit de reden voor nog meer onenigheid over wie van hen de belang-
rijkste was (Luc 22:24)? Als dit inderdaad het geval was, liet Jezus’ daad nog
duidelijker zien hoe anders zijn eigen houding was.
Maar afgezien hiervan was deze even indrukwekkend als leerzaam. Want doel-
bewust stond Hij niet bij hun aankomst in de zaal, maar in de loop van — of
waarschijnlijker zelfs na de maaltijd (het voorzetsel is onduidelijk) — op van de
tafel. Alle ogen richtten zich op Hem toen Hij zijn kleed aflegde, een doek om-
deed, en hen vroeg om beurten te komen, om zich door Hem de voeten te laten
wassen. Ondanks hun verlegenheid en schaamte, durfde geen van hen — op
één na — te weigeren. Toen de discipelen dit later overdachten, zullen zij zich
Jezus’ woorden van enkele maanden eerder hebben herinnerd: Hierom heeft
Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weer te nemen. Niemand
ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af (Joh 10:17). Nadat Hij zijn kleed
weer had aangedaan, en zijn plaats als gastheer aan de tafel weer had ingeno-
men, keek Jezus de kring van zijn verlegen discipelen rond en vroeg: Begrijpt u
wat Ik u gedaan heb? U noemt Mij Meester en Heer, en u zegt dat terecht,
want Ik ben het. Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb,

behoort ook u elkaar de voeten te wassen
want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet, zoals Ik u gedaan heb
(Joh 13:12-15). De les was eenvoudig en doorzichtig, maar zij zouden pas later
de diepgaande betekenis ervan begrijpen. Jezus had al tegen Petrus gezegd:
Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later verstaan (v. 7). En zij hebben
het inderdaad begrepen.

Dit was de laatste avond van Jezus’ aardse leven, en Hij gebruikte de gelegen-
heid afscheid van zijn discipelen te nemen. Zij zouden elkaar weliswaar binnen-
kort ontmoeten, maar de omstandigheden zouden zo anders zijn, en de kloof
tussen hen zo groot, dat die korte, plotselinge verschijningen gedurende veertig
dagen geen voortzetting zouden zijn van hun vroegere gemeenschap. Als een
groep leerlingen en helpers, die met hun Leraar en Meester rondtrokken. De
Here waste de voeten van de discipelen, zodat zij aan Hem zouden denken als
de liefdevolle Knecht, wiens nederige dienstbaarheid zijn hoogtepunt bereikte
in zijn offerdood aan het kruis. Hij sprak over zijn leven en zijn dood als een
ondeelbare, liefdevolle dienst: wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn;
zoals de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen maar om
te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen (Mat 20:27,28).
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De Knecht van de Here, die zijn leven zou geven om zijn volk te redden, is het
onderwerp van een reeks profetieën in het boek Jesaja. De profeet beschrijft
de minachting van zijn volksgenoten, die het lijden van de Knecht zien en in
zijn ellendige toestand het bewijs vinden dat God hem heeft vervloekt. Zij be-
seffen niet dat de Knecht dit lijden vrijwillig op zich neemt, in gehoorzaamheid
aan God en bewogen door liefdevol erbarmen over zijn volk: Nochtans, onze
ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hiel-
den hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte (Jes 53:4).

Voeten wassen was de taak van een knecht, zodat Jezus’ daad een symboli-
sche profetie was van zijn offerdood als de Knecht. Jezus legde hen na zijn op-
standing uit dat zijn lijden en dood de vervulling waren van de wil van zijn Va-
der, die Hij eeuwen tevoren door de profeten in Israël had uitgesproken: Dit zijn
mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij
geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet ver-
vuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.
En Hij zei tegen hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden
en op de derde dag opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt
worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken (Luc 24:44-47).

Petrus zei op de Pinksterdag over Jezus van Nazaret: deze, naar de bepaalde
raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt u door de handen van wetteloze
mensen aan het kruis genageld en gedood (Hand 2:23). We mogen veronder-
stellen dat hij de bewijzen uit de Schrift citeerde. Kort daarna zeiden Petrus en
Johannes: zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle pro-
feten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden ... God heeft in
de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u
te zegenen, door een ieder van u af te brengen van zijn boosheden (Hand
3:18,26). Op die wijze verkondigden zij dat Jezus de verhoogde Here is, aan
wie allen gehoorzaamheid verschuldigd zijn; de Messias die, wanneer Hij terug-
komt, Gods Koninkrijk op aarde zal oprichten; de Knecht die door zijn leven van
dienstbaarheid en offerdood vergiffenis van zonden heeft mogelijk gemaakt.

Deze verklaring van de betekenis van de voetwassing als voorbeeld voor de
discipelen is duidelijk en vol betekenis. Wat daar gebeurde werd echter ver-
stoord door Petrus’ aanvankelijke weigering zich door Jezus de voeten te laten
wassen. Er volgde een korte dialoog, die aanleiding heeft gegeven tot een an-
dere uitleg van wat Jezus deed. Petrus’ weigering was kenmerkend voor zijn
houding. Zijn medediscipelen mochten dan toelaten dat hun Meester Zich op
deze wijze vernederde, maar hij niet: Here, wilt U mij de voeten wassen? De
onderdanige houding van een leerling en discipel maakte Jezus’ daad onge-
past; zij zette de relatie op haar kop. Zoiets zou Petrus niet toelaten: U zult mijn
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voeten niet wassen in eeuwigheid! Jezus’ antwoord laat zien dat de voetwas-
sing meer was dan een gebaar op dat moment: Indien Ik u niet was, hebt u
geen deel aan Mij. Wat Hij deed, stond nauw in verband met Petrus’ apostoli-
sche roeping en zijn gemeenschap met de Here. Nogmaals gaf Petrus, met zijn
goedbedoelde maar misplaatste antwoord, uiting aan zijn gebrek aan begrip:
Here, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd! Het feit dat
wat Jezus voor de anderen had gedaan voldoende was, ontging hem volledig.
Naar aanleiding van deze woordwisseling heeft men de voetwassing uitgelegd
als een geestelijke reiniging. De voetwassing van de discipelen zou het equiva-
lent zijn van de doop in Christus. Er is echter geen enkele aanwijzing hiervoor in
Jezus’ woorden. Hij gaf een voorbeeld aan zijn volgelingen. Bovendien hadden
zij zo’n geestelijke reiniging niet nodig, want zij waren al rein: U bent rein, maar
niet allen, zei Jezus, met het oog op Judas; U bent nu rein om het woord, dat Ik
tot u gesproken heb (Joh 15:3). Ze waren niet rein door de voetwassing, maar
om hun geloof in Jezus’ woord. Hij waste de voeten van de discipelen, om niet
alleen hen maar ook ons twee belangrijke lessen te leren.

De eerste is dat wij nederig behoren te zijn in de omgang met elkaar. Kennelijk
zou één van de discipelen de anderen de voeten moeten wassen; en wij mogen
aannemen dat geen van hen bereid was dat te doen. Volgelingen van Christus
vormen een gemeente, en ook wij kunnen onze taken verwaarlozen of weige-
ren. Onder elkaar kunnen wij in de verzoeking komen belangrijk te willen zijn,
waardering te zoeken, jaloers te zijn, medegelovigen te minachten. Daarom
waarschuwen de apostelen ook óns in hun brieven, en niet alleen de gemeen-
teleden van hun tijd. Petrus had de voetwassing blijkbaar in gedachte toen hij
schreef: Omgordt u allen ten opzichte van elkaar met nederigheid, want God
weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade (1 Pet 5:5).
Dit ‘omgorden’ doet denken aan de wijze waarop Jezus Zich met een linnen
doek omgordde. Paulus gaf dezelfde raad: koestert geen gedachten, hoger dan
u past, maar gedachten tot bedachtzaamheid ... Weest onderling eensgezind,
niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet ei-
genwijs (Rom 12:3,16). Vooral de gemeente in Filippi had de les van de voet-
wassing blijkbaar hardnodig. Want Paulus deed een beroep op hen in nederig-
heid te zorgen voor de belangen van medebroeders en -zusters: Maakt dan
mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van
ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; maar in ootmoedigheid
achte de een de ander uitnemender dan zichzelf (Fil 2:2-4). Als de discipelen in
de bovenzaal zo gezind waren geweest, had geen van hen geaarzeld de voeten
van de anderen te wassen. In plaats daarvan maakten zij hun Meester verdrie-
tig door hun geruzie over wie van hen de belangrijkste was. Daarom richtte
Paulus de aandacht van de gelovigen in Filippi op de nederigheid van Christus:
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Evenals Adam
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begon Hij zijn leven als Mens, gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Eva zag
in de engelen in de hof van Eden een vorm van leven, hoger dan zij zelf bezat.
Onder invloed van de suggestie dat zij, door het eten van de verboden vrucht,
aan de engelen gelijk zou worden, ging zij naar de boom. Toen zij zag dat de
boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, nam zij een vrucht
daarvan en gaf die ook aan haar man. Jezus daarentegen zocht niets voor Zich-
zelf. Hij richtte Zich op de behoeften van anderen, en goot uiteindelijk zijn ziel
uit in een offerdood: In zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich ver-
nederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood (Fil 2:8).

De tweede les die de Here wil leren, is liefdevolle zorg te tonen voor onze me-
degelovigen. Johannes geeft aan wat Jezus bewoog: En vóór het Paasfeest ...
heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde [= uiter-
ste] (Joh 13:1). Zijn wassen van de voeten is dus vooral een voorbeeld van be-
toon van liefde. De grootste taak van navolgers van Christus’ is medegelovigen
met liefde dienen. Jezus veronderstelt uiteraard niet dat wij onze verplichtingen
tegenover onze natuurlijke familie zullen verwaarlozen, maar wel dat onze
geestelijke familieleden belangrijker zijn in zijn ogen dan onze natuurlijke: Wie
vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig, en wie zoon of dochter
liefheeft boven Mij, is mij niet waardig; en vervolgens: En wie één van deze klei-
nen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft,
voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan (Mat 10:42). Een be-
ker koud water hebben de meesten van ons niet nodig van een ander, maar
wel bemoediging, steun, aansporing en liefdevolle gemeenschap van de ande-
re leden in de gemeente. In zijn beeldrijke voorstelling van het oordeel bij zijn
wederkomst, maakte Jezus heel duidelijk dat het grote criterium bij de reken-
schap, die wij voor Hem zullen moeten afleggen, is wat wij hebben gedaan voor
onze broeders en zusters: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre u dit aan één van deze
mijn minste broeders hebt gedaan, hebt u het Mij gedaan (Mat 25:40).

Een belangrijk deel van onze tijd gebruiken wij om geld te verdienen, of te zor-
gen voor onze familie. Grote daden, zoals Jezus, de apostelen en profeten de-
den, kunnen wij niet doen. Jezus heeft echter gezegd: Wie in zeer weinig ge-
trouw is, is ook in veel getrouw (Luc 16:10). Als op de dag van het oordeel Je-
zus’ woorden Voortreffelijk, goede slaaf; omdat u in het minste getrouw ge-
weest bent, heb gezag over tien steden (Luc 19:17) van doorslaggevende be-
tekenis zullen blijken te zijn, wat zullen wij er dan van vinden als wij door Chris-
tus verworpen zouden worden? Er is goede reden de wederkomst van de Here
spoedig te verwachten. Er is zo weinig gelegenheid meer zijn voorbeeld in prak-
tijk te brengen. Daarom: Laten wij op elkaar letten, om elkaar aan te vuren tot
liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen,
zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te
meer, naarmate u de dag ziet naderen (Heb 10:24,25). A.H/J.K.D

De voetwassing (vervolg van pagina 5)
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Het belang van voortbouwen met de juiste materialen
Paulus zag aan welke beproevingen de gelovigen in zijn tijd blootstonden, om
aan het licht te brengen wat in hun hart was. Hij waarschuwde voor verleiders,
die probeerden het geestelijk huis van God aan het wankelen te brengen. Hij
hoopte dat velen dan bestand zouden zijn tegen de schokken die hen zouden
treffen: “En toch staat ongeschokt het hechte fundament van God met dit
merk: de Here kent de zijnen” (2 Tim 2:19). Hij besefte daarom zijn verantwoor-
delijkheid bij de prediking en het onderwijs: het evangelie dat hij verkondigde
moest zodanig zijn dat het inderdaad een kracht van God was, tot behoud voor
een ieder die gelooft (Rom 1:16).

Hij beschouwde de prediking als het leggen van het juiste fundament en het
aanwijzen van de juiste sluitsteen. Dat is het meest cruciale, dat bepaalt of wat
er op gebouwd wordt blijft staan of niet. Staat God en zijn heilsplan en heils-
werk, staat Christus als de Enige waardoor God de wereld behouden zal, staat
de hoop op de opstanding tot eeuwig leven – gebaseerd op de opstanding en
verhoging van Christus – niet centraal, dan is alles vergeefs.

Vervolgens is uiteraard van groot belang dat en hoe er voortgebouwd wordt op
het fundament. Want wat heeft het voor zin een fundament te leggen en het
daarna onder het zand te laten verdwijnen? Wat heeft het voor zin een sterk
fundament te bouwen en daarop wat losse, slecht gebakken, niet passende
stenen te leggen? Dan wordt het toch nog steeds geen bouwwerk, goed ineen-
sluitend gebouwd op het fundament, zoals God voor ogen heeft? De sterkte
van het bouwwerk wordt mede bepaald door de bouwmaterialen, in dit verband
de stenen. Ook daaraan moet dus worden gewerkt. Toen de tempel in Jeruza-
lem werd gebouwd, brak men de stenen daarvoor zeer precies los uit de rot-
sen, om ze daarna zo te behouwen dat ze exact zouden passen op de plaats
waarvoor ze bestemd waren.

Het volkomene
Het lezen in de waarheid, het onderwijs daaruit, de dagelijkse praktijk waarin
we toepassen wat we hebben geleerd, in verbondenheid met Christus en me-
debroeders en –zusters, maakt ons geschikt voor een plaats in het huis van
God. Er moet worden voortgebouwd met zulke levende stenen, wil op het een-
maal gelegde fundament een huis van God ontstaan, waarin Hij kan wonen,
een tempel voor de Geest. Dat voortbouwen moet dus net zo zorgvuldig gebeu-
ren als het leggen van het fundament, wil dit huis heilig zijn en bruikbaar voor
God. Zo schrijft Paulus: “Naar de genade van God, die mij gegeven is, heb ik als
een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voort-

zich gedragen in het huis van God
“… laat u als levende stenen gebruiken
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bouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander funda-
ment, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er ie-
mand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout,
hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blij-
ken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur
uitmaken” (1 Kor 3:10-13). De schrijver van de brief aan de Hebreeën sluit
hierbij aan, door te zeggen dat als je eenmaal het fundament hebt gelegd, je
dat uiteraard niet nog een keer hoeft te doen. Je legt een fundament immers
om er iets op te bouwen. Legt iemand alleen maar fundamenten, dan brengt hij
uiteindelijk niets tot stand. Een fundament ligt in de grond; wat zichtbaar moet
worden, is het gebouw dat boven de grond uitkomt. En uit de sterkte van het
bouwwerk blijkt de sterkte van het fundament, zoals de gevolgen van aardbe-
vingen ons leren. Het fundament is voor hem het eerste onderwijs, en wat daar-
op wordt gebouwd noemt hij het volkomene: “Laten wij daarom het eerste on-
derwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zon-
der opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van
geloof in God, van een leer van dopen en van oplegging van handen, van op-
standing van de doden en van een eeuwig oordeel …” (Heb 6:1-2)

Over dit volkomene schreef Paulus ook in de brief aan de gemeente in Rome.
En daar blijkt dat het hier gaat om de vernieuwing, de grondige verandering die
moet plaats vinden in ons denken en doen. Het is een loskomen uit de wereld,
zodat wij niet met haar ongerechtigheden en onheiligheden meedoen: “Ik ver-
maan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat u uw
lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer: dit is uw redelijke
eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd
door de vernieuwing (grondige verandering) van uw denken, opdat u mag er-
kennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene” (Rom
12:1-2). In dit verband moeten wij ook weer even terug naar de tweede brief
aan Timoteüs. In hoofdstuk 2:19 hebben we gelezen over het ongeschokte fun-
dament. Maar Paulus gaat dan verder met er op te wijzen dat wij ons leven
moeten reinigen van verborgen onheilige dingen, zodat alles in ons leven eer-
vol gebruikt kan worden en wij geschikt zijn voor de dienst van God en Christus:
“Een ieder, die de naam van de Here noemt, breke met de ongerechtigheid.
Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar
ook van hout en van aardewerk, en wel deels met eervolle, deels met minder
eervolle bestemming; indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een
voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar,
voor iedere goede taak gereed” (2 Tim 2:19-21).

voor de bouw van een geestelijk huis ...”

2. de volmaakte bruid
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Gereed zijn voor de bruiloft van het Lam
De Here Jezus sprak eens een gelijkenis uit in verband met de uitnodiging tot
het volk Israël naar de bruiloftszaal in het huis van hun God en Koning te ko-
men. Maar zij gingen voor het merendeel niet. Om de feestzaal vol te krijgen
werden daarom anderen uitgenodigd. Aan het eind van de gelijkenis waar-
schuwde Hij, dat een genodigde zich wel bewust moet zijn door Wie hij is geno-
digd en zich daarom passend behoort te kleden: “En toen de koning binnentrad
om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed
aan had. En hij zei tot hem: vriend, hoe bent u hier gekomen zonder bruilofts-
kleed? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de bedienden: Bindt hem aan
handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis …” (Mat 22:11-
13). Wat met dit feestkleed wordt bedoeld, kunnen we vinden in het boek
Openbaring. In hoofdstuk 19 is ook sprake van een bruiloft: Christus huwt zijn
bruid, en zij heeft zich gereedgemaakt, zodat zij in alle eerbaarheid en schoon-
heid voor haar bruidegom kan verschijnen: “Laten wij blijde zijn en vreugde be-
drijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn
vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en
smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige da-
den van de heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het
bruiloftsmaal van het Lam” (Op 19:7-9).

De jaloersheid van God
Denkend aan wat Jezus zei over degene die uit de feestzaal werd gezet omdat
hij zich niet gereed had gemaakt, geen rechtvaardige daden had getoond – en
dus alleen maar gehoord en niet gedaan (denk aan de gelijkenis over de funda-
menten) – wilde Paulus zich tot het uiterste inspannen, zodat zij eens deel zou-
den hebben aan de bruiloft van het Lam. Daarbij ook denkend aan wat in de
Schriften staat over de naijver, de jaloersheid van God wanneer Zijn kinderen
worden afgebracht van de weg tot het eeuwige leven. Zo kon Paulus het niet
verdragen wanneer anderen de kinderen, die hij door de prediking had ver-
wekt, probeerden om te praten een ander geloof aan te hangen, of zelfs te zon-
digen, waardoor zij niet meer konden behoren tot de bruid van het Lam: “Ik ben
immers naijverig op u, zoals God naijverig is; want ik heb u verbonden aan één
man om u als een reine maagd voor Christus te stellen” (2 Kor 11:2 LV en NV).
Hieruit blijkt zijn liefde voor God en het doel dat Hij voor ogen heeft vanaf de
grondlegging van de wereld; zijn liefde voor de Here, Die zijn leven gaf voor ons,
en vanuit de hemel bezig is een sterke gemeente te bouwen, tot lof van God;
en zijn liefde voor de mensen tot wie de Here hem zond om hen te behouden.

Dit is een voorbeeld van hoe Paulus zich gedroeg in de gemeente van God, wa-
kend over het fundament en de pijler van de waarheid.

zich gedragen in het huis van God
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Samenvatting deel 1 en 2
Als uitgangspunt namen wij de woorden van Paulus: “Dit schrijf ik u, hoewel ik
vrij spoedig tot u hoop te komen. Mocht ik nog uitblijven, dan weet u, hoe men
zich behoort te gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de leven-
de God, een pijler en fundament van de waarheid”. We zagen de noodzaak van
het bouwen van een sterk huis, zodat het in zwaar weer niet instort. De sterkte
van het huis wordt bepaald door het fundament waarop het gebouwd wordt, de
sterkte van de stenen en de wijze waarop ze met elkaar verbonden zijn.
In ons geloof wil dit zeggen dat wij ons leven moeten bouwen op de waarheid
van Gods woord, rotsvast vertrouwen op Hem Die het gesproken heeft, willen
wij niet wankelen; en dat wij hecht met Christus verbonden moeten leven, wil
niets ons kunnen scheiden van zijn liefde.
Toegepast op de gemeente wil dit zeggen dat allen, die hun geloof bouwen op
Christus, levende stenen zijn waarmee het huis wordt gebouwd. Iedere afzon-
derlijke gelovige moet zo gevormd worden, en zich zodanig voegen, dat hij of zij
past in het geheel, zoals God dat voor ogen heeft. Omdat Christus door God is
aangewezen als de belangrijkste steen van het huis, of in een ander, parallel
beeld, het hoofd is van het lichaam, moeten de andere stenen, de andere le-
den, tot Hem gaan om opgenomen te worden in het huis, deel uit te maken van
het lichaam: “En komt tot Hem (Christus), de levende steen … en laat u ook zelf
als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis”. Zonder
deze verbondenheid met het hoofd, het fundament, zonder bijeengehouden te
worden door het geloof in Hem, kan het huis, het lichaam niet groeien en func-
tioneren. Zo schrijft Paulus dat (God) “Hem (Christus) als hoofd boven al wat is,
heeft gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles
in allen volmaakt” en dat uit het hoofd “het gehele lichaam, door pezen en ban-
den ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt”.
Het is dus van groot belang voor ons leven met Christus en elkaar nu, dat er
een sterk huis, een goed functionerend lichaam ontstaat. Maar het is ook be-
langrijk dat wij inzien dat het uiteindelijk niet gaat om dat huis, het lichaam als
zodanig; dat is niet het doel, maar zelf ook weer middel dat Christus ten dien-
ste staat om het volmaakte te bereiken. In de gemeente wordt iedere gelovige
verder opgebouwd en versterkt in het geloof; en de gemeente zendt predikers
uit om de waarheid van God in Christus Jezus aan anderen bekend te maken.
Dat maakt het nog belangrijker aandacht te schenken aan dat andere waar-
over Paulus schreef: hoe wij ons dienen te gedragen in het huis van God. Want
dat zal bepalend zijn voor wat ons ten deel zal vallen bij Christus’ komst; voor
de vaststelling of wij voor altijd met Hem zullen zijn of niet.

Vanaf het volgende artikel zullen wij in de brieven bekijken hoe wij ons dan die-
nen te gedragen in Gods huis. J.K.D.

2. de volmaakte bruid (vervolg van pagina 9)



Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen,

opdat wie niet zien, zien mogen,
en wie zien, blind worden. (Joh 9:39, NBG’51)

Onze taal kent verschillende woorden voor zien: zien, inzien, kijken, bekij-
ken, waarnemen, beschouwen. Soms betekenen ze gewoon hetzelfde,
maar een andere keer verschillen ze juist heel erg. Je kunt kijken zonder
iets te zien, maar wanneer je iets bekijkt zie je het ook. Inzien gaat over
begrip, niet over zien met de ogen, maar als we zeggen dat iemand iets
‘niet ziet’, hebben we het weer wel over begrip. Het Grieks kent ook zo’n
reeks woorden die in hun betekenis aan de ene kant sterk overlappen,
maar die op andere plaatsen toch een belangrijk onderscheid kunnen
aangeven. Daar zijn geen harde regels voor. Maar wanneer een passage
nadrukkelijk twee verschillende woorden gebruikt, kun je gewoonlijk wel
aannemen dat daar een duidelijke bedoeling achter zit.

Zien in de Evangeliën

In de Evangeliën vinden we het begrip zien heel vaak gebruikt voor inzien:
inzien wie Johannes de Doper is en wie Jezus is, inzien dat Jezus de be-
loofde Messias is en Johannes de heraut, inzien dat hun toehoorders on-
danks al hun ijver niet voldoen aan Gods maatstaven en zich moeten be-
keren, inzien dat bekering niet gericht moet zijn op je eigen belang (je een
plaats verzekeren in het komende Koninkrijk) maar op een gezindheid die
gericht is op de ander. En inzien dat dit een laatste oproep aan het volk
is, voordat het oordeel komt waarbij wie zich dan nog niet bekeerd heeft
zal omkomen. Maar wie ook maar enigszins bekend is met die Evangeli-
ën, weet ook dat Jezus tijdens Zijn rondgang veel genezingen heeft ver-
richt. En dat betrof ook veel blinden, die weer ziende werden. Die genezin-
gen waren echter niet Zijn hoofdtaak maar allereerst Zijn legitimatie als
Messias. Het was een vervulling van Jesaja, zoals bijv. in deze woorden:

De doven (zullen) Schriftwoorden horen, en van donkerheid en duister-
nis verlost, zullen de ogen der blinden zien. (Jes 29:18, NBG’51)

Jezus verwijst hiernaar wanneer Johannes zijn discipelen Hem laat vragen
of Hij werkelijk de komende Messias is:

Boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: blinden worden ziende en
lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en do-
den worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. (Mat 11:4-5,
NBG’51)

Bijbelde Taal van de
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Zien en inzien

Doof en blind

Maar al uit de woorden van Jesaja is het duidelijk dat dit verder gaat dan
een simpelweg genezen van doven en blinden. Doven zullen niet alleen
weer kunnen horen, ze zullen Schriftwoorden horen. En duisternis is in
de Schrift regelmatig een beeld van onwetendheid omtrent Gods waar-
heid. Wanneer blinden worden verlost van donkerheid en duisternis,
moet dat dus wel een beeld zijn van een volk dat weer tot inzicht komt.
Had Jesaja immers over de bewoners van Galilea niet ook gezegd:

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

Daarmee zag hij duidelijk vooruit naar Jezus’ prediking, juist daar. De
genezing van doven en blinden was dus een duidelijke vervulling van Je-
saja, maar tegelijkertijd ook sterk symbolisch voor het tot inzicht brengen
van een volk dat doof en blind was geworden voor Gods Woord. Al vinden
we dat in moderne vertalingen helaas onvoldoende terug. Na de beide
wonderbare spijzigingen geneest Jezus eerst een doofstomme (Mar 7:31-
37), en later een blinde (Mar 8:22-26). En in beide gevallen beschrijft
Marcus dat alsof Hem dat moeite kost. En wanneer de twaalf vervolgens
blijk geven Jezus’ beeldtaal niet te doorzien, verwijt Hij hen:

Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht?
Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie
hebben oren, maar horen niet? … Begrijpen jullie het dan nog
niet?’ (Mar 8:17-21)

Hij geeft dat symbolische karakter hier dus ook Zelf overduidelijk aan.

Het teken van de Messias zien

Johannes wijdt daar een heel hoofdstuk aan. Daarin beschrijft hij de ge-
nezing van iemand die blind was vanaf zijn geboorte. Dat was uiterst bij-
zonder, want “dat de ogen van iemand die blind geboren is, geopend
worden – dat is nog nooit vertoond!” (Joh 9:32). Hij raakt dan echter in
conflict met de Farizeeën. Die moeten daar een oordeel over vellen, want
zij waakten over de zuiverheid van de leer. En de complicerende factor
was dat Jezus de man had genezen op een sabbat:

Sommige Farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want hij
houdt zich niet aan de sabbat, ‘maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een
zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen?’ Er ontstond ver-
deeldheid. (Joh 9:16)

13
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Hun eerste ‘oplossing’ is dan om aan te nemen dat de man helemaal niet
blind was geweest, en dus ook niet was genezen. Maar zijn ouders beves-
tigen dat hij wel degelijk blind was geboren. Dat werkt dus niet. Vervol-
gens besluiten ze de man onder druk te zetten om ‘de waarheid’ te spre-
ken: hij zou wel genezen zijn, maar zonder tussenkomst van Jezus.

Geef Gód de eer … die man is een zondaar, dat weten we toch. (vs 24)
De man zelf benadert de zaak echter juist van de andere kant:

Of hij een zondaar is weet ik niet, maar één ding weet ik wel: ik was
blind en nu kan ik zien. (vs 25)

Dit tekent de situatie. Jezus verricht een genezing die niemand ooit had
kunnen doen. De man concludeert daaruit terecht dat Hij iemand moet
zijn die bij God bijzonder in de gunst staat:

We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand
die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren
is geopend worden – dat is nog nooit vertoond! Als die man niet van
God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen?’ (vs 31-33)

Maar de ongelovigen houden star vast aan hun principes: op de sabbat
mag je niets doen, dus ook geen weldaad verrichten; die Jezus heeft zich
daar niet aan gehouden, dus hij deugt niet. Jezus vat dit aan het eind van
het hoofdstuk tenslotte als volgt samen:

Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die
niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden. (vs 39)

Hij is gekomen om mensen op de proef te stellen: geloof je het teken, of
houd je je vast aan je eigen regels en overtuiging. De man was lichamelijk
blind maar zag geestelijk scherp, en de ‘hoeders van de Wet’ waren licha-
melijk ziende maar geestelijk blind.

Nog een korte tijd …

Een ander voorbeeld waar ik uw aandacht op wil vestigen vinden we in de
bovenzaal (Joh 16:16-19). Dat is zo’n passage waar nadrukkelijk twee
verschillende woorden voor ‘zien’ worden gebruikt (in het citaat aangege-
ven met 1 en 2) Ik citeer hier de NBG’51, anders ziet u het niet:
 Jezus: Nog een korte tijd en gij ziet1 Mij niet meer, en nogmaals een

korte tijd en gij zult Mij zien2 (de SV en HSV hebben hier ook nog: ‘…
want Ik ga heen tot den Vader’)

 De discipelen onder elkaar: Wat betekent dit, dat Hij tot ons zegt: Nog
een korte tijd en gij ziet1 Mij niet en nogmaals een korte tijd en gij zult
Mij zien2? En: Ik ga heen tot de Vader?

 Jezus: Redeneert gij hierover met elkander, dat Ik zei: Nog een korte
tijd en gij ziet1 Mij niet en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien2?

14
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Zien en inzien (vervolg van pagina 13)

Driemaal deze uitspraak. Niet: “wat bedoelt Hij hiermee” en “..dat ik dit
zei”. Nee, driemaal de complete zin. Dat kan alleen maar betekenen dat
deze woorden van het grootste belang zijn. Maar wat is dan dat belang?

Wat u in de vertaling niet kunt zien is dat Johannes steeds voor het eer-
ste zien een ander werkwoord (theoreō) gebruikt dan voor het tweede
(optomai). Velen (ook onder de vertalers!) vatten dit op als een verwijzing
naar Zijn dagen in het graf, die weldra zullen beginnen, maar die na
‘nogmaals een korte tijd’ weer voorbij zullen zijn. Maar dat kan niet juist
zijn, want de tekst maakt duidelijk dat het over Zijn hemelvaart gaat. Bo-
vendien zou ook dan dat ‘opnieuw zien’ zich beperken tot de 40 dagen
tussen Zijn opstanding en Zijn hemelvaart. We zullen de uitleg dus moe-
ten zoeken in dat telkens terugkerende verschil tussen theoreō en opto-
mai. We mogen ervan uitgaan dat theoreō slaat op letterlijk zien, mee-
maken. Ook in Johannes 9 werd het zo gebruikt: “De buren dan en zij, die
hem vroeger als bedelaar gekend hadden (theoreō, meegemaakt; overal
elders in dat hoofdstuk wordt een ander woord voor zien gebruikt) …”.
Dus Jezus zegt hier dat zeer binnenkort aan dat persoonlijk ‘meemaken’
een einde komt (op zijn laatst bij Zijn hemelvaart). Maar daar zal een an-
der soort ‘zien’ voor in de plaats komen - namelijk inzien, begrijpen.
Want die uitdrukking die hier vertaald is met ‘nogmaals’, kun je beter
lezen als: ‘ook’, dus: ‘Ik kan het ook zo zeggen’ (zie bijv. Mat 4:7: Er staat
ook geschreven, of Mat 5:33: Jullie hebben ook gehoord dat …).
 Enerzijds: nog een korte tijd en jullie zullen Mij niet meer zien

(meemaken).
 Maar anderzijds: nog een korte tijd en jullie zullen Mij pas echt zien

(namelijk: inzien wie Ik werkelijk ben, wat mijn werkelijke taak is).
Twee hoofdstukken eerder had Hij daarom al gezegd:

Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen
mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. (Joh 14:19)

Daar had Johannes nog beide malen theoreō gebruikt, want dáár lag de
nadruk op het verschil tussen de wereld en henzelf. Maar hier ligt de na-
druk op het verschil tussen hun letterlijk ‘met Jezus zijn’ nu, en de ande-
re wijze waarop Jezus ‘met hen zou zijn’ straks, wanneer zij zouden uit-
gaan om Hem te prediken. Dat zal de periode zijn waarover Lucas een
boek heeft geschreven dat aanvangt met de woorden:

Mijn eerste boek heb ik gemaakt … over al wat Jezus begonnen is te
doen en te leren (Hand 1:1, NBG’51)

Waarmee hij aangeeft dat dat werk hier wel gewoon verder gaat, alleen
nu op een andere wijze. 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

“Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon
van Abraham”. Zo begint Matteüs zijn evangelie, gebaseerd op de
heilsgeschiedenis van het Oude Testament. Want de Here had Abra-
ham beloofd: “met uw nageslacht zullen alle volken der aarde geze-
gend worden”; en David: “een Zoon die voor altijd alle volken met
recht en gerechtigheid zou regeren”. Het leek alsof God de beloften
vergeten was. Sinds de ballingschap zat er geen koning meer op de
troon van Israël. In de tijd van de geboorte van Jezus waren de Ro-
meinen de baas. Matteüs laat echter de voortgang van Gods heilsbe-
loften zien in dat geslachtsregister (wat het minder saai doet zijn dan
het lijkt): “Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus ge-
boren is” (1:16). Jezus: de Zoon van God, nageslacht van Abraham,
de grote Zoon van koning David, de beloofde Koning. Jozef stamde
af van David. Hij was een koningszoon, en zou - als het koningschap
van het huis van David was blijven bestaan - recht op de troon heb-
ben gehad. Zijn eerstgeboren zoon zou zijn troonopvolger zijn.
Over Jozef wordt niet veel verteld, er is zelfs geen enkel woord van
hem bekend. Niet zijn woorden maar zijn daden laten zijn karakter
en groot geloof zien. Matteüs gaat verder met: “Toen zijn moeder
Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde,
bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die
een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en
dacht erover haar in het geheim te verstoten” (1:18,19). Een verlo-
ving was net zo bindend als een huwelijk. Ontrouw werd daarom ge-
zien als overspel. Jozef was een man die God in alles trouw was. Vol-
gens de wet kon hij nu niet meer met Maria trouwen, en zou ze ge-
stenigd moeten worden. Jozef ‘overwoog’ - hij nam niet impulsief
een besluit; hij dacht niet aan zich zelf, maar aan Maria - wat het
beste voor haar zou zijn. Door van haar te scheiden, nam hij de
schuld op zich. Dat kon alleen door je (aanstaande) vrouw, in het
bijzijn van twee getuigen, een scheidbrief te geven. Hiermee beken-
de je schuld. Jozef zou dan gezien worden als de vader van het kind,
en Maria zou niet gestenigd worden. Dit laat zien dat Jozef heel mild
en zachtmoedig was. Zover kwam het niet: “Toen hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei:
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‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te ne-
men, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.
Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus …” (1:20,21). De
engel liet hem zien dat het een vervulling was van de profetie in Je-
saja: “De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal
hem de naam Immanuël geven” (v 23). Hij kreeg de opdracht Maria
bij zich in huis te nemen. Zodra hij wakker werd deed hij wat hem
gezegd was. Geen aarzeling, geen vragen, geen uitstel. Hij geloofde,
en deed wat hem werd gevraagd. Toen de Zoon geboren was, toon-
de hij zijn geloof door het kind - zoals de engel had gezegd - de
naam Jezus te geven. Hieruit blijkt dat hij de wettige vader was, en
met Maria getrouwd was; want alleen de vader kon de naam geven.
Nadat de wijzen hen een bezoek hadden gebracht, kreeg Jozef op-
nieuw een droom: “Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder
naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het
kind op zoek en wil het ombrengen” (2:13). In het volgende vers
zien we dat Jozef geen moment aarzelde: “Jozef stond op en week
nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte”.
Hij bleef daar, wachtende totdat hij het teken van God zou krijgen
om terug te keren. In een derde droom hoorde hij: “Sta op, ga met
het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het le-
ven wilden brengen, zijn gestorven” (20). Ook toen gehoorzaamde
hij direct: “Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder
naar Israël” (21). Hij was van plan naar Judea te gaan, maar toen hij
hoorde dat Archelaüs - de wrede zoon van Herodes - daar koning
was, durfde hij niet verder te gaan. Hij vertrouwde op God en ging
verder na een vierde droom. De bestemming was Nazaret in Galilea.
Opnieuw een vervulling van een profetie. Jozef bleef daar wonen en
werken. Hij had met Gods hulp een groot inzicht in de profetieën
gekregen. Dat had hij nodig om de Zoon van God op te kunnen voe-
den. Jozef werd in zijn leven zwaar op de proef gesteld, maar hij
werd nooit boos of bitter. Door zijn hechte relatie met God bleef hij
standvastig. Hij zweeg, luisterde en deed wat God van hem vroeg.
Ook Jezus zweeg toen Hij beschuldigd werd, en deed wat God van
Hem vroeg. Zo te leven vraagt Hij van al zijn dienaren. N.D.



De tekst van onze Bijbel is oorspronkelijk geschreven in voor ons vreemde
talen, die slechts weinigen van ons beheersen. We lezen de Bijbel daarom in
een vertaling. En we doen er goed aan te beseffen dat een vertaling nooit
meer kan zijn dan een hulpmiddel. De Joden zeggen: iedere vertaling is een
commentaar. Ik ben het daar niet mee oneens, maar wanneer je, zoals zij,
Hebreeuws kent, is dat wel makkelijk praten. Wij zijn helaas veroordeeld tot
het lezen van de Schrift in een vertaalde vorm. Maar hoe zeker kunnen we er
van zijn dat de vertaalde tekst ook ‘betrouwbaar’ is? En hoe solide is dus een
uitspraak als: het staat er en dus is het zo. Hoe zeker zijn we dat het er inder-
daad zo staat? Laten we daar eens naar kijken.

Hoe vertaal je? Wat vertaal je?

Vertalen is zelden een rechttoe-rechtaan bezigheid. Talen zijn erg cultuurge-
bonden en niet elke taal biedt je dezelfde mogelijkheden. Iemand die schrijft,
gebruikt de mogelijkheden van de taal die hij gebruikt; wanneer hij in een
andere taal had geschreven, had hij zich wellicht anders uitgedrukt. Maar
wanneer je dat gaat vertalen zal de ‘ontvangende taal’ niet altijd dezelfde
mogelijkheden hebben. En dan moet je oplossingen gaan zoeken. Daar loop
je al tegen aan bij vertalen tussen bijvoorbeeld Engels en Nederlands; toch
twee even oude talen uit ruwweg hetzelfde cultuurgebied. Het Engels kent
bijv. de uitdrukking: het strootje dat de kameel de rug breekt. Het beeld is dat
van een te zwaar beladen kameel, waar je nog één strootje extra op legt en
dan breekt het totaal van de lading zijn rug. In onze taal hebben we voor die
situatie de uitdrukking: de druppel die de emmer doet overlopen. Maar wan-
neer je een Engelse tekst vertaalt waar die Engelse uitdrukking in voorkomt,
wat doe je dan? Vertaal je letterlijk wat er staat, of vervang je de Engelse uit-
drukking door die Nederlandse? Ga je voor die kameel, of voor die emmer?
Waarschijnlijk het laatste. Maar wanneer de tekst verderop nu eens verder
gaat over kamelen, wat doe je dan? En als het een toespeling is op een eer-
der verhaal waarin een kameel een rol speelde, dan gaat die toespeling verlo-
ren wanneer je die emmer introduceert. Dan moet je dus gaan kiezen.

Naar de letter of naar de geest? Of zelfs dat niet?

Zulke problemen doen zich ook voor bij het vertalen van de Bijbel. Luther is
de eerste geweest die de Bijbel is gaan vertalen uit de oorspronkelijke talen
(i.p.v. uit het Latijn van de middeleeuwse Vulgaat), en hij is daarbij tamelijk
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vrij te werk gegaan, om de betekenis zo goed mogelijk weer te geven. Neder-
landse vertalingen uit die tijd hebben die gewoonte overgenomen, voor zover
het niet al ‘vernederlandsingen’ van de Lutherbijbel waren. Daar is later ver-
zet tegen gekomen, en 17e-eeuwse vertalingen waren juist heel erg letterlijk.
Een kameel was daar een kameel, en als je niet weet wat dat voor een beest
is, omdat ze hier niet voorkomen, dan zoek je dat maar uit. Moderne vertalin-
gen hebben weer meer de neiging terug te gaan naar een zo goed mogelijke
weergave van de bedoeling van de tekst. Zij zouden - bij wijze van spreken (!)
- die kameel vertalen met een paard, omdat mensen in onze cultuur vroeger
op paarden reden en niet op kamelen. In de Bijbel speelt het woord ‘verbond’
een grote rol. Het Hebreeuwse woord daarvoor is berith. De Septuaginta (de
Griekse vertaling van het OT) heeft dat vertaald met diathèkè, dat in klassiek
Grieks echter een testament aanduidt (zie daarvoor het boekje “Verbonden
en beloften”). De bijbelvertalers uit de 17e eeuw vertaalden dat dus met
‘testament’ (want dat stond er), al wisten ze best dat het in feite om een ver-
bond ging. Maar het was aan de lezer om dat dan maar uit te zoeken. Tegen-
woordig vinden we daar meestal toch wel de vertaling verbond voor, al zie je
de vertalers in sommige passages toch nog aarzelen. Een vertaling als de
NBV zoekt echter ook al niet meer naar die zo goed mogelijke weergave van
de bedoeling achter de tekst. Die wil, naar eigen zeggen, een literaire weerga-
ve zijn, die ‘zich niet laat beïnvloeden door theologische overwegingen’.

Hoe red ik me er uit?

Hier moest de vertaler een keuze maken tussen twee mogelijke betekenissen
van een Grieks woord. Maar het kan ook zijn dat hij moet kiezen tussen twee
verschillende interpretaties van een zin. Interpretaties die in de oorspronkelij-
ke taal beide mogelijk zijn, maar die in het Nederlands alleen op verschillen-
de manieren kunnen worden weergegeven. Neem de tekst in Johannes 8.
Daar zegt Jezus in de meer traditionele vertalingen: “Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: eer Abraham was, ben Ik” (vs 58, NBG’51), en vrijwel iedereen leest dit
alsof er stond: “Eer Abraham was, was Ik”. Maar in het Grieks staat duidelijk:
ben Ik. De NBV lost dit op door te vertalen: “Waarachtig, ik verzeker u, van
voordat Abraham er was, ben ik er.” Maar dat ‘van’ (in de zin van: ‘vanaf’)
staat er al helemaal niet; dus dit kan de oplossing toch niet zijn. Wie het
Grieks bekijkt ziet echter ook dat er in de eerste helft evenmin staat: ‘was’.
Feitelijk staat daar helemaal geen werkwoord-tijd, maar een zgn. onbepaalde
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wijs, dus: “Eer Abraham <te zijn> ben Ik”. Maar dat kun je in onze taal zo niet
weergeven. Correct - maar vrijer - vertaald, zou er eigenlijk moeten staan: “Ik
zeg u dat ik eer dan Abraham ben”. Dan kun je bedenken dat termen als eer-
ste en laatste in Hebreeuws denken vaak een rangvolgorde aangeven (die
wijzelf liever aanduiden met hoogste en laagste). Hun vraag was geweest:
“Bent u soms meer dan onze vader Abraham”(vs 53), en dan zou Jezus’ ant-
woord wel eens kunnen betekenen: Ik zeg u dat ik (inderdaad) meer dan
Abraham ben.” Alleen haal je dat niet meer uit deze vertaling. En dan gaat
het er niet om of deze interpretatie van Jezus’ antwoord juist is; het gaat er
om dat die juist zou kunnen zijn. En dat die mogelijkheid verloren gaat in de
vertaling, omdat de vertaler, waarschijnlijk op basis van een eeuwenoude
traditionele opvatting, een keuze gemaakt heeft die dat uitsluit.

Het graf als paradijs?

Toch is hier nog niet echt sprake van een keuze die tot een regelrechte tegen-
spraak leidt. Maar neem het volgende voorbeeld. Tot de man aan het kruis
zegt Jezus, volgens elke gangbare vertaling: “Ik verzeker je: nog vandaag zul
je met mij in het paradijs zijn” (Luc 23:43). Een lezer van dit blad vroeg daar-
op: hoe kan dat, want Jezus was die dag Zelf toch niet in het paradijs? Een
terechte vraag, uiteraard. Jezus kon daar op zijn vroegst pas drie dagen later
zijn, na Zijn opstanding. De zgn. ‘apostolische geloofsbelijdenis’ zegt zelfs: “Ik
geloof in Jezus Christus … (die) is gekruisigd, gestorven en begraven, neerge-
daald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de
hemel …” Hoe rijm je dat? Het waarschijnlijke antwoord is daarom dat we
Jezus’ antwoord aan de man zullen moeten lezen als: “Ik verzeker je nog van-
daag: je zult met mij in het paradijs zijn.” In onze taal moet je taalkundig dan
lezen ‘je zult’ i.p.v. ‘zul je’. Maar in het Grieks bestaat dat probleem niet en
daar laat het zich dus ook zó lezen. Is het logisch om het zo te lezen? De man
had gevraagd: “Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt”, dus:
wanneer het zover is. Maar Jezus antwoord is: ik zeg het je nu al, vandaag; je
krijgt nu al mijn uitspraak dat je straks daar binnen mag gaan. Daar is niets
onlogisch aan. Ook hier heeft een traditionele opvatting de vertaling echter
beïnvloed, en in dit geval tot een tegenstrijdigheid geleid.

Een apostel die zichzelf niet begrijpt?

In zijn brief aan de gemeente te Rome schrijft Paulus, volgens alle gangbare
vertalingen: “Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van
nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet” (Rom
2:14). Maar kort daarvoor heeft hij uitgebreid betoogd dat de heidenen volle-
dig goddeloos hebben geleefd en daar geen excuus voor hadden (1:21,32).
En kort daarna: ik heb immers zojuist “Joden zowel als Grieken beschuldigd,
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dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven staat: Niemand is recht-
vaardig, ook niet een” (3:9-10, NBG’51). Als je 2:14 zo vertaalt, zou Paulus
zichzelf dus tegenspreken. Zijn hele betoog in die hoofdstukken is juist dat de
mens ‘van nature’ geneigd is tot zonde en afval van God. Dus wie zouden die
merkwaardige heidenen dan moeten zijn die niet zo’n natuur zouden heb-
ben? Zijn oorspronkelijke woorden laten zich echter ook lezen als: “Wanneer
namelijk heidenen, die de wet niet hebben van nature, de wet (toch) naleven,
dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet.” De Jood had ‘van na-
ture’ de Wet, zoals hij ook ‘van nature’ besneden was, terwijl de heiden (de
niet-Jood) van nature de Wet niet had en onbesneden was (2:27). ‘Van natu-
re’ betekent hier niet: vanuit hun eigen menselijke moraal, maar: volgens de
door God ingestelde ordening, die bepaald had dat de Joden het verbond be-
zaten, de Wet hadden en besneden waren, en heidenen niet. En die merk-
waardige heidenen die toch doen wat de Wet gebiedt, zijn zij die zich bekeerd
hebben op de prediking van Paulus en zijn collega-apostelen. In onze taal
moet je voor die andere betekenis de komma verplaatsen, omdat onze taal-
kundige regels dat vereisen. Maar het Grieks zelf kent geen leestekens. De
neiging om de mens te zien als moreel goed i.p.v. van nature zondig heeft het
hier echter gewonnen van Paulus’ nadruk op het tegendeel.

Conclusie

Wat betekent dit? Het betekent dat vertalers soms keuzes moeten maken.
Maar soms ook op eigen initiatief keuzes maken die niet gemaakt hadden
hoeven worden, of zelfs maar mochten worden. En die keuzes maken ze op
grond van hun eigen opvattingen, die weer gebaseerd kunnen zijn op bepaal-
de gangbare theologische opvattingen van hun tijd, maar ook op een eeu-
wenoude traditie, die meent dat dit vers ons vertelt dat … (en vul dan zelf
maar in wat van toepassing is), terwijl een zorgvuldig lezen van de oorspron-
kelijke tekst ze duidelijk had kunnen vertellen dat die een dergelijke uitleg -
en dus die vertaling - niet toelaat. Wanneer de vertaling van een Bijbelpassa-
ge tot interne tegenspraak van de Schrift zou leiden, doe je er daarom goed
aan te controleren of de vertaling wel correct is, zelfs als dat zou leiden tot
het moeten opgeven van bepaalde geliefde of algemeen aanvaarde opvattin-
gen. Maar je moet in elk geval niet gaan roepen dat de Bijbel hier zichzelf
tegenspreekt. De grote vraag is dan natuurlijk: hoe kun je weten of de keuze
van de vertaler goed of verkeerd is? Het antwoord hangt af van je bekwaam-
heden en de hulpmiddelen waar je over kunt beschikken. En dan is er natuur-
lijk nog dit studieblad. In de komende afleveringen willen we in deze rubriek
een reeks schijnbare tegenstrijdigheden eens wat nader bekijken om te zien
wat we daar voor verstandigs over kunnen zeggen. R.C.R
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Voorafschaduwingen van Christus
“Toen

In dit laatste artikel in deze reeks kijken we naar iemand met dezelfde
naam als Jezus, namelijk Jozua; en wel de Jozua die hogepriester was bij
de terugkeer uit Babel. In Ezra en Nehemia wordt de vorm Jesua gebruikt,
maar bij Haggai en Zacharia (profeten van na de ballingschap) vinden we
hem als Jozua. Anders dan tevoren kijken we nu echter minder naar de
persoon zelf (ook al omdat we uit de Bijbel nauwelijks iets over hem we-
ten) en kijken we in plaats daarvan naar een tweetal profetieën waarin hij
een rol speelt.

Het optreden van Haggai

Toen het noordelijke rijk Israël in ballingschap was gevoerd, hadden de
Assyriërs in hun plaats enkele andere volken in hun gebied neergezet.
Dat zijn de bewoners die we in het Nieuwe Testament tegenkomen als de
Samaritanen. Die hebben gezien hoe de bevolking van Juda is wegge-
voerd naar Babel en hoe die 50 jaar later weer terugkomt in eigen land,
en de draad weer op wil pakken. Die terugkeer was echter niet zo pro-
bleemloos verlopen als de Joden verwacht hadden. Toen ze begonnen
met de herbouw van de tempel, wilden die Samaritanen meedoen. Maar
toen de Joden dat niet toestonden, sloeg hun houding om in tegenstand.
Zij stookten de Perzische autoriteiten op, en uiteindelijk moest het werk
worden stilgelegd. In plaats van aan de tempel te bouwen, bouwden de
Joden ieder zijn eigen bestaan op. Het is in deze situatie, bijna twintig jaar
later, dat de profeet Haggaï door God wordt geroepen. Hij brengt Gods
boodschap over aan Zerubbabel, de (door Perzië aangestelde) landvoogd,
en aan de hogepriester Jozua: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten:
Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de
HEER weer op te bouwen. Maar … is de tijd dan wel gekomen om zelf in
mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne
is!” (Hag 1:2-4). Het volk zet er vervolgens de schouders weer onder om
de tempel weer in ere te herstellen, en dat werk wordt gezegend. En we
zien bij herhaling hoe het werk wordt aangestuurd door de combinatie
van Zerubbabel, uit de stam Juda (die als directe nakomeling uit de lijn
van David eigenlijk de wettige troonopvolger was), en Jozua uit de stam
Levi die, als directe nakomeling van Aäron, de hogepriester was. Dit zijn
de twee functies waarvoor men onder de Mozaïsche wet gezalfd werd.

Jozua in de profetie van Zacharia

Deze Jozua komt ook voor in een tweetal passages bij Zacharia, een jon-
gere tijdgenoot van Haggaï, in een visioen en in een symbolische hande-

“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,
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9. Jozua de hogepriester

ling. Voor een goed begrip van het visioen moeten we ons bewust zijn
van zijn hogepriesterschap. Hij was de enige die, eenmaal per jaar op
Grote Verzoendag, in de tempel voor Gods aangezicht kon verschijnen
om verzoening te doen voor het volk. Het volk is teruggekeerd uit een
ballingschap die ons beschreven was als een straf van God voor hun te-
kortkomingen, en in het bijzonder voor hun slechts uiterlijke vertoon van
godsdienst. Door Haggai had God ze al opgeroepen om vol te houden en
door te gaan met de herbouw van de tempel. Een paar maanden later
komt Zacharia met een aantal visioenen. In het visioen in hoofdstuk 3
zien we een denkbeeldige rechtszaak. Jozua verschijnt daar als aange-
klaagde voor een engel, die God vertegenwoordigt. Naast hem staat de
aanklager, die in de meeste vertalingen wordt aangeduid met het onver-
taalde Hebreeuwse woord satan (tegenstander of aanklager). Jozua staat
daar in vuile kleren, wat voor een hogepriester in functie een doodzonde
was, omdat vuil een beeld is van onrein. Volgens de wet mocht hij alleen
tot God naderen in witte (‘reine’), heilige kleding (zie Lev 16).

We zien hier dus een beeld van Jozua als vertegenwoordiger van een volk
dat onrein is door hun handelen, en daarvoor eigenlijk veroordeeld dient
te worden. Maar God neemt het op voor zijn volk. Hij bestraft niet hen,
maar de aanklager, en zegt dat Hij Jeruzalem heeft uitverkoren. Jozua
wordt vergeleken met een stuk hout dat uit het vuur is gerukt. Vuur is in
de Schrift vaak een beeld van Gods oordeel. Het hout is deels al verteerd
door het vuur van de ballingschap, maar een overblijfsel is teruggekeerd
naar het land. De engel zegt namens God: “Trek hem die vuile kleren
uit.” En tegen Jozua zegt hij: “Hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed
ik je in een feestelijk gewaad” (Zach 3:4). Jezus’ gelijkenis over het brui-
loftskleed (Mat 22) zou heel goed een verwijzing naar dit visioen kunnen
zijn. En dan volgt er een soort taakstelling: “Dit zegt de HEER van de he-
melse machten: Indien je mij gehoorzaamt en mijn voorschriften in acht
neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal ik
je opnemen in deze kring” (Zach 3:7).

De engel vervolgt met de belofte van ‘de Spruit’: “Ik zal mijn dienaar stu-
ren, de telg aan de stam van David … en in één enkele dag zal ik dit land
reinigen van alle schuld. Op die dag - spreekt de HEER van de hemelse
machten - zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de
vijgenboom” (vs 9-10). Het woord dat hier is vertaald met telg [NBG’51:
Spruit] duidt een uitlopende scheut aan (ook in het Nederlands heeft

in de boekrol staat van mij geschreven”



24

Voorafschaduwingen van Christus

spruit de dubbele betekenis van afstammeling en boomscheut). Jeremia
had dat woord al gebruikt in zijn profetie van de Messiaanse koning: “De
dag zal komen – spreekt de HEER dat ik aan Davids stam een rechtmatige
telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in
het land recht en gerechtigheid zal handhaven” (Jer. 23:5). Het beeld is
dat van een boom die omgehouwen is, de koningslijn van David; maar uit
de stronk zal een nieuwe scheut uitlopen, de Messias. Tegenover een half
verbrand stuk hout zien we nu dus een nieuwe, uitlopende scheut.

Jozua ‘tot koning gekroond’

De symbolische handeling vinden we in hoofdstuk 6. Zacharia krijgt van
God de opdracht om een kroon te maken en die op het hoofd van Jozua
te zetten. En weer volgt de belofte van de Spruit, waarvan nu gezegd
wordt dat hij de tempel zal herbouwen. Dus ook dit is gekoppeld aan het
beeld van het uitlopen van een omgehouwen boom. En ook dit speelt ter-
wijl onder leiding van Zerubbabel en Jozua de tempel herbouwd wordt:
“Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Let op, een man met de naam
Telg [Spruit], die aan de stam zal uitbotten, herbouwt de tempel van de
HEER” (Zach 6:12). Om dan, met nadruk op het woord Hij, te herhalen: “Hij
is het die de tempel van de HEER zal herbouwen”. Op dit punt gaan som-
mige vertalingen echter de mist in, want in de volgende zin wordt ineens
gezegd dat hij priester zal zijn, op zijn troon. Maar veel vertalers nemen
dan aan dat dat over iemand anders gaat, omdat er in de volgende zin
gesproken wordt over heilzaam overleg tussen koning en priester. En ze
vertalen het dan met iets als ‘er zal ook een priester zijn bij zijn troon’, of;
“… op zijn eigen troon”. De Septuaginta (de Griekse vertaling van het Ou-
de Testament) vertaalt het als “aan zijn rechterhand”, dus de priester
naast de koning. Voor de Joden was het wellicht ook ondenkbaar dat de
hogepriester (van de stam Levi) een en dezelfde zou zijn als de koning (uit
de stam Juda). Maar de voorafgaande handeling was dat de hogepriester
een kroon kreeg opgezet, wat dus wel degelijk de combinatie van beide
functies in één persoon symboliseert.

Het ‘heilzame overleg’ dat er tussen de beide bestaat moet dus wel slaan
op het samengaan van die beide functies. De priester was de middelaar
tussen God en mensen, en hij maakte ook Gods woord bekend. Hij kan
ook aan de hand van Gods wet iemand weer rein verklaren, dus bepalen
of hij weer in Gods nabijheid mocht komen. De koning gaf leiding aan het
volk, en sprak civiel recht op basis van Gods woord. Als die twee functies
in één persoon verenigd zijn, is de man die het volk op Gods wegen leidt
ook degene die tot God mag naderen om het volk te vertegenwoordigen
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en het te reinigen. En dan zal de tempel niet langer moeizaam herbouwd
moeten worden, tegengewerkt door de omringende volken, maar: “Uit
verre landen zullen mensen hierheen komen om te helpen bij de bouw
van de tempel van de HEER. ... Dit alles zal gebeuren als jullie luisteren
naar de HEER, jullie God.” (Zach 6:15).

Jozua als beeld van Jezus

We zien dus hoe Jozua, de hogepriester, reiniging zoekt voor het volk, en
daardoor de onreine kleren krijgt aangedaan. Jozua zelf wordt daarbij
echter voorgesteld als een rechtvaardige, al draagt hij de zonden van het
volk. Maar die bezoedelde kleren worden vervangen door een feestkleed.
Vervolgens is hij ook een beeld van de Spruit uit het geslacht van David,
die komen zou om het verloren gegane koningschap te herstellen. Die
Spruit zal dus de zonden van het volk dragen, en onder hem zal het volk
volledig gereinigd worden; niet ieder jaar opnieuw, maar “op één
dag” (3:7). De Spruit wordt daarbij door God ook “Mijn dienaar” of “Mijn
knecht” genoemd. Ook dat is een titel van de Messias (zie het boekje “De
Knecht in Jesaja” uit deze reeks over Christus in profetie). Daarnaast
zien we vervolgens hoe de hogepriester Jozua symbolisch ‘tot koning
wordt gekroond’. En ook daarbij is hij een beeld van de Spruit die komen
zal. Een Spruit die als belangrijke taak heeft om de tempel te herbouwen.
En dat zal een herbouw zijn waar alle volken bij betrokken zullen zijn.

Deze dubbele functie, die onder de Mozaïsche wet gescheiden was,
wordt hier in één persoon verenigd. Dit is de duidelijkste aankondiging in
het hele Oude Testament van het aspect dat zo typerend is voor Christus:
het koningschap dat gecombineerd is met een hogepriesterschap. He-
laas zochten de Joden bij de komst van Christus slechts een koning, zon-
der oog te hebben voor die noodzaak tot reiniging, en zien vele Christe-
nen juist uitsluitend zijn rol als hogepriester, zonder hem feitelijk als ko-
ning te zien (al noemen ze Hem misschien wel zo). Daarnaast ligt er ook
nadruk op de bouw van de tempel. Dat was primair de plaats waar het
volk tot God kwam, en waar Hij de berouwvolle zondaar wilde vergeven
(dat was Zijn belofte geweest bij het in gebruik nemen van de eerste tem-
pel). Na Christus’ opstanding is de tempel een symbolisch gebouw, met
Christus Zelf als hoeksteen, waarin wij als levende stenen gebruikt kun-
nen worden. Christus geeft leiding aan de bouw van die tempel, waar alle
volken een deel in mogen hebben. Daarnaast lijkt het echter logisch dat
Christus in de toekomst als zichtbare wereldkoning ook leiding zal geven
aan de bouw van een tastbaar huis waar alle volken zullen komen als zij
opgaan naar Jeruzalem. M.H.
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het geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het Hebreeuwse woord voor bekering is shub,
dat heel verschillend wordt vertaald. De basis-
betekenis is: terugkeren tot de oude situatie.
Dat loopt van ‘weer naar huis gaan’ (de actie)
of ‘weer thuiskomen’ (het resultaat) tot het
herstellen van een oorspronkelijke situatie,
het ongedaan maken van iets dat niet had
moeten gebeuren, of het geven van genoeg-
doening voor aangedaan onrecht (als herstel
van de oorspronkelijke relatie met het slacht-
offer). In godsdienstige zin kan het boetedoe-
ning voor een overtreding aanduiden, maar
ook een totale terugkeer tot God in geval van
vergaande afval van het volk als geheel. Maar
ook voor een ‘terugkeer’ tot de afgoderij van
hun voorvaderen (zie bijv. Jer 11:10), dus juist
weg van God! Of voor de herbouw door
Manasse van de afgodenaltaren die zijn vader
Hizkia juist uit het land had verwijderd.

In de Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) is shub vertaald met
epistrephō (maar soms ook met apostrephō). In het NT vinden we voor beke-
ren echter vooral het woord metanoëō, en veel minder vaak epistrephō. Afge-
zien van enkele citaten uit het OT geven de evangelisten meestal de voorkeur
aan metanoëō, terwijl we in Handelingen en de brieven wat vaker epistrephō
vinden. Dat lijkt wat vreemd, maar het wijst op een diepere achtergrond.

De verkeerde ‘terugkeer’
In Zijn gelijkenis in Mat 12:43-45 spreekt Jezus van een ‘onreine geest’ die uit een
mens is uitgevaren. Die zwerft doelloos rond en besluit dan terug te keren naar ‘zijn’
huis. Hij vindt dat onbewoond maar wel volledig gereed voor bewoning. Hij trekt er
weer in en neemt ook nog andere ‘onreine geesten’ mee. Bedenk daarbij dat ‘onrein’
een Joods ritueel begrip is, en ‘geest’ het gebruikelijke woord voor iemands denkwijze
of gezindheid. De toepassing (les) van deze gelijkenis is dat het voor echte bekering
niet voldoende is je oude, verkeerde (onreine) gezindheid weg te doen. Als je daar
geen nieuwe ‘reine’ gezindheid voor in de plaats stelt, blijft je geest a.h.w. leegstaan
en keert die oude mentaliteit na verloop van tijd toch weer terug, zelfs nog uitgebreid
met andere, nog slechtere neigingen. Het interessante is dat voor dat terugkeren van
die ‘onreine geest’ het woord epistrephō wordt gebruikt. Maar nu is het dat oude ver-
keerde denken dat terugkeert; dus net als in Jer 11:10 (de verwijzing hierboven).

Het woord in het
Hebreeuws en Grieks
Het Hebreeuwse woord is shub,
dat heel veel voorkomt. De ba-
sisbetekenis is terugkeren tot
de oorsprong, in de eerste
plaats letterlijk, maar ook in
figuurlijke betekenis.
De Septuaginta vertaalt het
met het Griekse epistrephō
(zich keren tot iets) of apo-
strephō (zich van iets afkeren).
Het onderliggende werkwoord
strephō betekent: zich omke-
ren, zich wenden tot, of terug-
keren. In het NT vinden we
vooral het woord metanoëō, dat
in de Septuaginta de vertaling
is van nacham (spijt hebben),
maar ook epistrephō.
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bekering

De Evangeliën beschrijven Jezus’ prediking aan Joden, terwijl Handelingen en
de brieven de prediking aan niet-Joden betreffen. De Joden moesten begrij-
pen dat bekering niet ging over het stipter in acht nemen van de Mozaïsche
Wet, zoals de farizeeën het volk wilden leren, maar over een totale terugkeer
tot de oorspronkelijke relatie met God. En dan niet eens die relatie van de ver-
bondssluiting te Sinaï, na hun bevrijding uit Egypte, maar die tussen God en
de mens als zodanig, zoals die was geweest vóór Adams overtreding en zijn
verdrijving uit het paradijs. Een herstel dat je met die wettische benadering
van de farizeeën niet kon bereiken. Daarom begint het NT feitelijk met de al-
gemene oproep aan het volk door Johannes de Doper: “Bekeert u (metanoëō),
want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Mat 3:2, NBG’51). Jezus
neemt deze oproep over, maar voegt er - met Zijn leven - een voor ieder zicht-
baar voorbeeld aan toe van wat dat inhoudt. Eigenlijk zou dat voor de Joden
geen volslagen nieuwe boodschap hebben moeten zijn: het was wat de Wet
hun eigenlijk had willen leren, maar wat ze niet begrepen hadden. Dat woord
metanoëō was in de Septuaginta de vertaling geweest van het Hebreeuwse
nacham, dat meer de gedachte heeft van ‘bij nader inzien tot een ander in-
zicht komen’ en dan: spijt of berouw hebben over iets. Ze moesten tot een
ander, beter inzicht komen over wat God eigenlijk van hen wilde. En daar dan
vervolgens naar gaan leven (“Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering
beantwoordt”, Mat 3:8, NBG’51). Dat is wat dat metanoëō wil uitdrukken.

Voor de niet-Joden lag de zaak anders. Zij leefden in duisternis en kenden de
ware God niet. Bij hen ging het niet om een beter of dieper besef van iets dat
ze in principe al hadden kunnen weten, maar om kennis en inzicht die ze tevo-
ren niet hadden gehad: “Iedereen praat erover … hoe u zich van de afgoden
hebt afgewend om u tot God te keren (epistrephō) om Hem, de levende en
ware God, te dienen” (1 Tes 1:9). Daar kon
geen sprake zijn van berouw, want ze had-
den nooit beter geweten. Daar ging het uit-
sluitend om een terugkeer tot de situatie die
God oorspronkelijk had bedoeld voor de
mens; niet alleen de Joodse mens, maar
alle mensen! Dat metanoëō gebruikt Paulus
in hun geval liever voor het breken met de
restanten van hun oude leven, wanneer dat
nog onvoldoende was gebeurd (bijv. 1 Kor
12:21). Want dat was weer meer hun pro-
bleem. R.C.R.

Het woord in de Concordantie
Shub komt in het OT bijna 1100x
voor. In ca. 1 op de 10 keer heeft
het de godsdienstige betekenis
van zich bekeren.
In het NT komen metanoëō (zich
bekeren) en metanoia (bekering)
samen 56x voor; epistrephō en
epistrophè (slechts 1 keer) komen
samen 16x voor. Het onderliggen-
de werkwoord strephō vinden we
daar ook nog 19x.
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De vorige keer constateerden we al dat scheepvaart op het meer een duide-
lijke rol speelt in de Evangeliën. Tot betrekkelijk kort geleden hadden we
echter geen idee over het soort boot dat er op dat meer voer. Maar bij een
bijzonder lage waterstand van het meer in 1985 werd er in de modder het
wrak van een boot ontdekt dat is uitgegraven en geconserveerd. Dat heeft
ons, samen met een verdere bestudering van de geschreven bronnen, heel
veel geleerd over het type boot dat we in de Evangeliën tegenkomen.

De boten van de 1e eeuw

De boot is gebouwd volgens bouwprincipes die in de 1e eeuw gangbaar wa-
ren rond de Middellandse Zee. Maar het type boot en de vormgeving daar-
van wijken volledig af van wat we kennen van elders. Anders gezegd: dit ty-
pe boot was volledig afgestemd op het gebruik op het meer. Andersom bete-
kent dat echter dat wij van die vorm veel kunnen leren over dat gebruik. Uit
de verslagen van Flavius Josephus, waar we het de vorige keer over hadden,
valt op te maken dat er kleine en grote boten op het meer voeren, maar het
lijkt waarschijnlijk dat ze overeenkomstige vormen zullen hebben gehad, en
dat er waarschijnlijk ook niet meer dan deze twee typen zijn geweest. In de
Evangeliën vinden we in het Grieks twee woorden voor boot: ploion en ploia-
rion, waarbij het tweede leest als een verkleinwoord van het eerste. De
NBG’51 vertaalt dan ook gewoonlijk (maar niet altijd) ploion als schip en
ploiarion als scheepje. Dat doet je dan denken dat daarmee die kleine en
die grote boot kan worden aangeduid, maar uit verdere studie blijkt dat het-
zelfde vaartuig soms met het ene en soms met het andere woord wordt aan-
geduid; dus kennelijk mogen we het zo niet interpreteren. Dat woord ploion
vinden we overigens in Handelingen en Openbaring ook gebruikt voor grote,
zeegaande schepen, waaronder het graanschip van Hand 27 (met een ver-
moedelijke lengte van meer dan 50 meter!).

De opgegraven boot had een lengte van ca. 9 meter, en tot aan de moderne
tijd hadden de boten op het meer – ook de latere Arabische boten – geen
grotere lengte (wel kleinere van ca. 6 meter). Dus dat was voor de grotere
typen kennelijk een optimale maat. De boot wordt gekenmerkt door het feit
dat de grootste breedte achter het midden ligt. Dat is niet uniek in de mari-
tieme historie, maar was niet eerder bekend uit de 1e eeuw. De reden hier-
voor wordt gezocht in de gebruikte vistechniek: met een sleepnet vanaf de
oever, zoals getoond in de vorige aflevering. Zo’n net zou al snel enkele hon-

12. De Galileaboot

er waren er die de zee bevoeren
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derden kilo’s wegen;
dat is een groot deel
van het totale draag-
vermogen dat ca. een
ton zal zijn geweest.
Dat net zou tijdens het
uitvaren op het achter-
dekje liggen en wel-
licht stonden daar ook
nog twee bemannings-
leden om het uit te
vieren. Je wilt dan niet
dat de boot daardoor
te sterk achterover
gaat hellen en dus wil je veel drijfvermogen in het achterschip. Maar drijf-
vermogen kan dan alleen maar uit de breedte komen, en dat verklaart die
vorm. De onderkant van de boot is erg vlak en dat maakt hem zeer geschikt
om hem op het strand te zetten.

Het gebruik van boten in de Evangeliën

In de Evangeliën vinden we het gebruik van een boot als platform voor Je-
zus’ prediking, en de daarop volgende visvangst, met de boot van Petrus.
We lezen ook van enkele oversteken van Jezus en de twaalf, wellicht ook
met een boot van een van hen. Maar elke schipper zou bereid zijn tegen
betaling mensen naar een andere plek langs het meer te vervoeren, en ook
daar lees je van (bijv. Joh 6:22-24). We lezen van de volgende oversteken:
• Een oversteek naar een plaats in de buurt van de stad Gergesa, Waar

als gevolg van de genezing van een bezetene een kudde zwijnen ver-
drinkt. Onderweg kregen ze te maken met een plotselinge storm.

• Een oversteek naar een plek in de buurt van Betsaida, gevolgd door de
spijziging van de 5000. Jezus zendt na afloop de twaalf terug met de
boot, maar komt hen later achterop, wandelend over het water.

schepen en zeevaart in de bijbel

Model van de boot, opgegraven uit het
meer van Galilea. De opvallend brede
achterkant kon een zwaar sleepnet
dragen, dat werd ‘uitgevaren’ vanaf
het achterdek.
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12. De Galileaboot

• De terugreis na de spijziging van de 4000, blijkbaar met een gehuurde
boot, want ze waren daar te voet gekomen ‘langs het meer’.

• Een andere oversteek naar diezelfde omgeving. Blijkbaar ook met een
gehuurde boot, want Jezus en de twaalf trekken vandaar te voet verder
naar het noorden en we lezen niets over een terugtocht.

De details van deze
verhalen passen in
het plaatselijke
beeld. Zulke plotse-
linge stormen als
bij die eerste over-
steek komen daar
inderdaad regelma-
tig voor. Interessant

is dat we dan lezen dat Jezus ‘op het achterschip tegen het kussen’ lag te
slapen (Mar 4:38). Aannemelijk is feitelijk dat Hij onder dat achterdekje lag,
waar je beschermd ligt tegen overkomend water, en de stuurman op dat
achterdek heeft geen last van je. En ‘het kussen’ (niet een kussen zoals in
de NBV) is waarschijnlijk een met zand gevulde ballastzak van ca. 50 kg, die
nog in moderne tijden op Arabische vissersboten werd gebruikt en daar in-
derdaad werd aangeduid als ‘het kussen’. Wanneer die niet in gebruik was
lag hij daar onder dat achterdek.

Rein en onrein

Tenslotte dat vissen. Aan de oever werd wel gevist met haken (zie bijv. Mat
17:27), maar ook met een werpnet. Op diep water vanaf de boot gevist (Luc
5. Joh 21), eveneens met een werpnet. Maar heel vaak werd er ook gevist
met dat grote sleepnet. Zo’n net bedoelt Jezus in zijn gelijkenis in Mat 13:47
-50. Dat net zou alles binnenhalen wat zich binnen die halve cirkel bevond,
bruikbaar en onbruikbaar. Dat werd vervolgens gesorteerd, waarbij de
‘goede’ vis werd verzameld en de ‘slechte’ vis (NBG’51: het ondeugdelijke)
weer teruggegooid in het meer. Dat slecht of ondeugdelijk geeft echter ten
onrechte de indruk van: niet eetbaar. Het gaat echter verder dan dat. Vol-
gens de Wet mochten zij alleen vis eten ‘met vinnen en schubben’ (Lev 11).
In het meer leefde echter ook vis die niet aan die eis voldeed, zoals meer-
val. Die was onrein en mocht dus niet gegeten worden. Wat uitgesorteerd
wordt is dus het onreine, terwijl het reine wordt verzameld. Zo zullen de en-
gelen bij het oordeel dus het onreine uitsorteren en weggooien, omdat al-
leen dat wat ‘rein’ is wordt aangenomen voor Gods koninkrijk. R.C.R

er waren er die de zee bevoeren

Jezus slapend in het achterschip
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Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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De inktvis

In zijn wijsheid heeft God de Schepper aan een aantal dieren verdedi-
gingsmechanismen gegeven. Eén van de voornaamste voorbeelden hier-
van is de inktvis - een uniek soort maritiem weekdier. Anders dan vele
weekdieren bezit hij geen uitwendige schaal, maar een stijve interne
structuur, een poreus bot onder de huid aan de bovenzijde van het li-
chaam. Soms zien wij na ruw weer zulke botten op het strand. Zij worden
ook als bron van calcium voor kooivogels gebruikt (zeeschuim). Bijzonder
is het feit dat inktvissen drie harten bezitten: twee om bloed naar de
kieuwen te pompen, en een derde voor de andere lichaamsdelen.

Nog merkwaardiger is hoe zij hun huidskleur kunnen veranderen, om
razendsnel in hun achtergrond op te
gaan en vervolgens weer zichtbaar te
worden. Dat komt door hun huidop-
bouw, die pigmentlagen heeft van
geel, rood en oranje, of bruin en
zwart. Die worden zichtbaar of on-
zichtbaar gemaakt door spieren aan

hun buitenkant, die direct door de hersenen aangestuurd worden. Ande-
re spieren gebruiken zij om hun huidoppervlak van glad in puntig te ver-
anderen, om bijvoorbeeld rotsen na te bootsen.

Met zulk bijzonder gereedschap zijn inktvissen in staat snel in elke ach-
tergrond op te gaan, zonder zichtbaar te worden. Toch zijn hun vaardig-
heden nog veel complexer! Wanneer zij voor roofdieren vluchten, produ-
ceren zij patronen van donkere golven die zij over hun lichaam laten lo-
pen. Dat maakt het voor de achtervolger heel moeilijk te ontdekken waar
zijn prooi is, of hoe snel die gaat.

Inktvissen bezitten bovendien een aantal reflecterende platen, die voor
metallieke kleuren zorgen. Die gebruiken zij om andere inktvissen geco-
deerde boodschappen te sturen, terwijl ze volledig gecamoufleerd blij-
ven. Zodoende kunnen zij elkaar voor naderende roofdieren waarschu-
wen zonder dat ze hun schuilplaats verraden.

Als wij deze dieren aanschouwen, dan moeten wij toegeven dat hun uit-
rusting alleen het werk van een veel grotere Intelligentie kan zijn. De inkt-
vis is maar één uit vele voorbeelden van bijzondere schepselen, die God
heeft gemaakt. Psalm 107:23-24. C.T. (met dank aan het tijdschrift Testimony)

Foto: van http://home.hccnet.nl/pm.jansen/animals/inktvis.htm
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Fundamenten
36. Het avondmaal

In het vorige artikel zagen we dat de doop een bewuste daad van gehoor-
zaamheid is, door iemand die zijn of haar zonde erkent en voor God brengt,
en zich bekeert in het geloof dat God zonde vergeeft op grond van het offer
van de Here Jezus Christus en in de hoop op het eeuwige leven. De doop kan
daarom ook een bede van een rein geweten tot God worden genoemd.

De doop is het uiterlijke teken van iemands berouw en bekering, de verge-
ving van zonden, en de verbintenis met Christus. Het water symboliseert een
bad waarin de zonden worden afgewassen, waaruit iemand rein stapt; een
graf waarin iemand het oude leven aflegt en in een nieuw leven opstaat. Dit
wordt daarom wedergeboorte, opnieuw geboren genoemd. Maar daaronder
ligt nog een andere laag, een dieper inzicht, dat nodig is om te begrijpen wat
het zogenoemde ‘Avondmaal’ is: die van de vereenzelviging met Christus.

Toen de Here Jezus de eerste keer aankondigde dat Hij door de hand van de
Joodse leiders moest lijden en sterven, probeerde Petrus Hem die gedachte
snel uit zijn hoofd te praten. Daarvoor waren twee redenen. Ten eerste zou
de Messias voor eeuwig regeren, en dus niet sterven. Ten tweede, en dat is
in dit verband het belangrijkst, was Petrus bang voor zijn eigen hachje als
Jezus zou overkomen wat hij hen vertelde. Want de reactie van Jezus was:

Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn
kruis op zich en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die
zal het verliezen, maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal
het vinden. (Mat 16:24,25).

Voor velen was dit eeuwenlang letterlijk zo: wanneer zij het geloof, zoals dat
is overgeleverd door de apostelen, beleden en vasthielden, moesten zij dat
evenals hun Heer bekopen met lijden en dood. Jezus had dit voorzegd:

Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien u
van de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u van de
wereld niet bent, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de
wereld. Gedenk het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet bo-
ven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien
zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles
zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezon-
den heeft … Wie Mij haat, haat ook mijn Vader (Joh 15:18-23).

Hoe toont dan iemand die bereid is met Christus te lijden en te sterven zijn
geloof, zijn liefde en dankbaarheid voor God en zijn Zoon, zijn verlangen zich
te willen vereenzelvigen met Jezus, en zijn vertrouwen in de goede afloop?



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

van het Geloof

Door twee onlosmakelijke dingen: 1. de doop
2. het avondmaal

In het vorige artikel is Paulus’ uitleg van de doop in Romeinen 6 aan de orde
geweest. Daarin gebruikt hij het woord ‘samengegroeid’:

Wij zijn dan met Hem (Jezus) begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk
Christus uit de doden opgewekt is … zo ook wij in nieuwheid van leven zouden
wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn
dood, zullen wij het ook zijn … aan zijn opstanding (Rom 6:4,5).

Dan vervolgt hij met wat bij de gelovigen in die tijd algemeen bekend was:

… dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het
lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden …Laat dan de zonde
niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat u aan zijn begeer-
ten zou gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen van de onge-
rechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als
mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wape-
nen van de gerechtigheid ten dienst van God (vers 6, 12,13).

Dit is de ware vereenzelviging met Christus Jezus; het lijden en de dood om-
wille van Hem komt hieruit voort, niet andersom. Daarom schrijft Paulus ook:

Ik vermaan u, dan broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat
u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer: dit is uw
redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt
hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat u mag erkennen wat de
wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (Rom 12:1,2).

Paulus staat hier niet direct een letterlijk offer voor ogen, maar een leven
overeenkomstig Gods wil. Ter verduidelijking nemen we de uitleg in de brief
aan de Hebreeën. De schrijver haalt Psalm 40 aan als het motto van Jezus:

Daarom zegt Hij (Jezus) bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave
hebt u niet gewild, maar U hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zond-
offers hebt U geen welbehagen gehad. Toe zei Ik: zie, hier ben Ik – in de boek-
rol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen (Heb 10:5-7).

Offers waren nodig om zonde. Zonder zonde zouden die niet nodig zijn. Jezus
zondigde niet. Hij stelde zijn lichaam volkomen in dienst van God, deed al-
leen zijn wil. Daarom kon Hij dat offer van zijn lichaam brengen, om eens en
voor goed de zonde weg te nemen en de wereld met God te verzoenen (vsn 8
-10,14). Dat is de vereenzelviging die God van Jezus’ volgelingen vraagt.
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Fundamenten van het Geloof
36. Het avondmaal (vervolg van pagina 33)
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De doop is de eerste noodzakelijke stap; de opname in het verbond dat God
in zijn genade met mensen sloot in Christus Jezus. Jeremia mocht daar eeu-
wen eerder van profeteren, zoals de schrijver aan de Hebreeën vervolgt:

En ook de heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat Hij gezegd
had: Dit is het verbond, waarmee Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen,
zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun ver-
stand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer geden-
ken (Heb 10:15-17).

De Here Jezus herinnerde aan de woorden van Jeremia toen Hij het
‘Avondmaal’ instelde. Jeremia zei: Zie, de dagen komen, luidt het woord van
de HERE, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw ver-
bond sluiten zal (31:31). De Here Jezus gaf in de bovenzaal, toen Hij met zijn
discipelen het Pascha vierde, een beker wijn een nieuwe betekenis:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt
(Luc 22:20).

Van het brood zei Hij:

Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt (Luc 22:19).

Het bloed is het symbool van het leven. Jezus gaf dus zijn lichaam, zijn leven,
voor dat van anderen. Jezus bedoeling met deze symbolische maaltijd was:
Gedenken wat Hij heeft gedaan (Luc 22:19;1 Kor 11:24,25)
Geloven dat Hij leeft en zal terugkomen (Luc 22:18;1 Kor 11:26)

Maar de maaltijd houdt, net als de doop, vereenzelviging met Hem en wat Hij
heeft gedaan in. Dat blijkt heel duidelijk als Paulus de basisprincipes bij het
nemen van het brood en de wijn aangeeft:

Is niet de beker van de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken,
een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij bre-
ken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? (1Kor 10:16).

De gemeenschap, de verbondenheid met Christus, die tot stand komt bij de
doop, wordt bevestigd, hernieuwd en versterkt in het ‘Avondmaal’. Daarom
kunnen de tekenen alleen worden gebruikt door wie zich, in gehoorzaamheid
aan Gods wil, hebben laten dopen. De gezindheid waarmee en de manier
waarop het brood en de wijn worden genomen, zijn bepalend in het oordeel:

Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Here drinkt, zal
zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de Here. Maar ieder beproeve
zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker. Want wie eet en
drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt
(1 Kor 11:27-29). J.K.D.
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Psalm 107begrijpend zingen

Hij redde hen uit hun angsten

De psalmen van het Vijfde Boek (107 t/m 150) behoren (zo wordt tenminste
geopperd) tot de periode van het herstel van Gods volk in eigen land na de bal-
lingschap. Het thema van Psalm 107, de eerste psalm van Boek 5, past goed
bij de omstandigheden van hen die – onder leiding van Ezra en Nehemia –
naar Jeruzalem optrokken. Psalm 106 (de laatste van Boek 4) spreekt van de
toestand van wie nog in ballingschap vertoefden: “Verlos ons, HERE, onze God,
verzamel ons weder uit de volken” (106:47). In Psalm 107, integendeel, horen
wij de stem van hen die inmiddels uit Babel zijn verlost: “Toen riepen zij tot de
HERE in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten” (107:13, vgl.
v.6,19,28).

Deze verlossing werd reeds voorzegd. Al moesten de twee stammen van Juda
en Benjamin worden weggevoerd, zij zouden terugkeren. Jesaja profeteerde
van een tijd waarin God ervoor zou zorgen dat de Perzische koning Kores de
ballingen terug zou laten keren: “Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden
effenen; koperen deuren zal ik verbreken en ijzeren grendels verbrijze-
len” (Jesaja 45:1,2). En het kan toch geen toeval zijn dat in Psalm 107 – die de
vervulling van deze profetie beschrijft – wij de volgende woorden aantreffen:
“Hij deed hen treden op een effen weg om te gaan [van Babel] naar een stad
ter woning [Jeruzalem] ... Hij heeft koperen deuren verbroken en ijzeren gren-
dels verbrijzeld” (Psalm 107:7,16).

Nu zij weer terug zijn in het land, kan het volk God loven en danken: “Looft de
HERE, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid” (v.1).
Tot vijf keer toe (in de verzen 1, 8, 15, 21 en 31) legt de psalmist de nadruk op
de goedertierenheid van de HERE. Eigenlijk komt het oorspronkelijk Hebreeuws
woord chesed in deze psalm zes keer voor: In het laatste vers van de psalm –
“Laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN” (v.43) – betekent
“gunstbewijzen” precies hetzelfde als “goedertierenheid”.

Gods goedertierenheid wordt telkens in het Oude Testament gebruikt in ver-
band met Zijn liefde voor die mensen waarmee Hij een verbond heeft gesloten
(zie b.v. Psalm 89:29). Maar dat gold niet slechts voor Israël. God wil Zijn goe-
dertierenheid ook aan ons tonen – door de Here Jezus Christus.

J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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Met de zondvloed toont God zijn soevereine macht over de aarde en het
leven dat Hij schiep. Daarbij staan Hem de werken van zijn hand – ook
de natuurkrachten – ter beschikking. Nog duidelijker is dit na de zond-
vloed, als Hij als God en Koning een verbond sluit met mens en dier:

Zie, Ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht, en met alle le-
vende wezens die bij u zijn … allen, die uit de ark gegaan zijn ... dat voort-
aan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden
uitgeroeid ... En God zei: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef …
voor alle volgende geslachten: mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot
een teken zal zijn van het verbond tussen Mij en de aarde (Gen 9:9-13).

Wat geweldig moet het geweest zijn toen de prachtige regenboog ver-
scheen, als symbool van een nieuw begin. Alsof de dag van Zijn Konink-
rijk aanbrak. Maar was dat het geval? Al spoedig bleek dat een recht-
vaardige niet altijd rechtvaardigen voortbrengt. Van de drie zonen van
Noach gedraagt Cham zich schandelijk ten opzichte van zijn vader, om-
dat hij hem vernedert bij de twee andere. Noach vervloekt hem en
maakt hem tot knecht van (ondergeschikt aan) de rechtvaardige Sem
die de Here vreest, terwijl Jafet deelt in de zegen die Sem zal ontvangen:

Geprezen zij de HERE, de God van Sem, maar Kanaän (de zoon van Cham)
zij hem tot knecht. God breide Jafet uit, en hij wone in de tenten van Sem,
en Kanaän zij hem tot knecht (Gen 9:26,27).

Deze zegen en vloek zou uiteindelijk dezelfde uitwerking hebben als de
jaloersheid van Kaïn ten opzichte van Abel. Maar erger nog was dat de
zonde van Adam en Eva zich weer manifesteerde; zelfs steeds sterker.

Dan volgt een overzicht van het ontstaan van volken waarover we lezen
in het Oude Testament. Hierin wordt verteld over een zekere Nimrod,
een geweldig jager voortgekomen uit Cham (Gen 10:9). Met zijn kracht
gaat hij macht uitoefenen over andere mensen (die dat misschien ge-
deeltelijk zelf verkiezen, opziende naar zo’n persoonlijkheid): deze was
de eerste machthebber op de aarde (10:8). Hoe kwam dat tot uitdruk-
king? Door de stichting van het eerste menselijke rijk:

En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erek, Akkad en Kalne, in het
land Sinear. Uit dat land trok hij naar Assur en bouwde Ninevé, Rechobot-
Ir, Kalach en Resen … dat is de grote stad (Gen 10:10-12).

Het gaat hier om een koninkrijk en steden. Hierbij moeten we ons geen
grote voorstellingen maken. Er waren nog niet zoveel mensen, dus zal er
sprake zijn van een ontwikkeling die begon met Nimrod en verder ging

Leven in de verwachting van

6.
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onder zijn opvolgers. De vorming van koninkrijken begon dus met stads-
rijken. De steden die Abraham aantrof toen hij naar het land van belofte
ging, waren afzonderlijke koninkrijken die elkaar bestreden en zich daar-
om verschansten achter muren. Waarom wordt verteld over Nimrod, af-
gezien daarvan dat het Israël de oorsprong verklaart van de vijanden die
hen door de geschiedenis heen belaagden? Omdat het vormen van zo’n
rijk een vijandige daad is ten opzichte van God! Nimrod en zijn volgelin-
gen eisen een deel van de aarde voor zichzelf op om naar eigen inzicht
een samenleving te vestigen en daarover op eigen gezag te heersen.

Dit kwam nog eens extra tot uitdrukking in de bouw van een grote en
hoge toren in Babel. In de Bijbel wordt niet verteld welk functioneel doel
die had, maar wel wat de motivatie was tot de bouw ervan:

Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot
de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de
gehele aarde verstrooid worden (Gen 11:4).

Hierin wordt duidelijk dat de mensen die dit doen zichzelf een naam wil-
len maken, in plaats van de naam van God groot te maken. In feite ver-
klaren zij zich autonoom, roepen zich uit tot koningen en goden. De
hoogte van de toren symboliseert hun ambitie: ‘tot in de hemel’. Dit
komt voort uit verzet tegen God. Na de zondvloed zegende God Noach
en zijn zonen met de woorden: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult
de aarde (Gen 9:1). Deze mensen willen niet zich over de hele aarde ver-
verspreiden, maar bij elkaar blijven. Kennelijk om zo hun macht en stre-
ven te behouden en te versterken. Want dit is juist wat God verwerpt: Dit
is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen
voor hen onuitvoerbaar zijn (Gen 11:6). En dan laat God opnieuw zijn
soevereiniteit zien door in te grijpen, zodat zijn wil geschiedt en niet die
van mensen: Hij dwingt hen uit elkaar te gaan en verder de wereld in te
trekken, door hen verschillende talen te laten spreken, zodat zij elkaar
niet meer verstaan en taalgenoten moeten zoeken waarmee zij samen
kunnen leven. Over het gevolg van de spraakverwarring wordt verteld:

Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten
de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE

daar de taal van de gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar
over de gehele aarde verstrooid heeft (Gen 11:8,9).

De bouw van de letterlijke stad werd dan wel gestaakt, maar het streven
van de mens bleef. Babel is in de Bijbel symbolisch voor de menselijke

de weg van de mens na de zondvloed

het Koninkrijk van God
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het Koninkrijk van God

samenleving – met haar hang naar rijkdom, eer en macht – die staat
tegenover de geestelijke samenleving, het Koninkrijk van God.

Dan volgt het geslachtsregister van Sem tot Abraham. Van het doen en
laten van tussenliggende geslachten wordt niets verteld. Toch is er aan
de hand van wat de Bijbel vertelt wel het een en ander af te leiden.

Abraham woonde in Ur der Chaldeeën. Archeologische vondsten brach-
ten aan het licht dat Ur geen onbeduidende nederzetting was, maar een
machtige, rijke stad. Dit leidt tot de conclusie dat niet alleen de Chamie-
ten steden bouwden, maar ook de Semieten. Misschien vanwege de vij-
andigheid van de Chamieten, maar dan is het wel een blijk van afne-
mend vertrouwen op God. Uit wat de profeten in Israël en later ook de
apostelen zeggen, blijkt dat dit nog veel verder ging. Het geslachtsregis-
ter van Sem tot Abraham noemt mogelijk de namen van ‘zonen van
God’. Mensen die in God geloofden en op Hem vertrouwden. Maar dit wil
niet zeggen dat allen uit de lijn van Sem dit deden. In feite hadden de
meesten diens God, de Schepper van alle leven, vervangen door zelfbe-
dachte goden: hemellichamen en afbeeldingen van mensen en dieren.

In de brief aan de Romeinen klaagt de apostel Paulus – met een echo
van Genesis 1-3 en hun verlangen verstandig te zijn – deze mensen aan:

… hetgeen van Hem (God) niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en
goddelijkheid, wordt sedert de schepping van de wereld uit zijn werken
met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Im-
mers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of
gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister
geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas
geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervan-
gen door wat gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels,
van viervoetige en van kruipende dieren … Zij immers hadden de waarheid
van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend
boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. (Rom 1:20-25).

Geldt dit voor de mens in algemeenheid, dan des te meer voor wie de
Schepper kent en toch andere goden dient; dus in dit verband met name
voor de nakomelingen van Sem, die gezegend werd boven zijn broers.
Het tragische van dit alles is, dat de mens die God verwerpt als zijn Ko-
ning – de majesteit van de onvergankelijke God niet wil erkennen – ken-
nelijk door angst gedreven toch een god of goden nodig heeft, en dan
gaat aanbidden wat die verworpen onvergankelijke God schiep!

Hoe anders was het gelopen dan Noach en Sem verwachtten, toen God
zijn verbond met hen en de hele aarde sloot! J.K.D.

(vervolg van pagina 37)
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Toen de Israëlieten een deel van het land in bezit hadden genomen, kre-
gen ze een tijd rust. Jozua riep toen een grote volksvergadering bijeen: “De
hele volksvergadering van Israël kwam bijeen in Silo [‘rust’, ‘rustplaats’].

Daar werd ook de ontmoetingstent opgezet” (Jozua 18:1). Zo
werd Silo bekend als de plaats waar men heenging om tot God
te bidden, en was het de eerste 'heilige stad' vóór Jeruzalem in
beeld kwam. Dat bleef zo in de dagen van de Richteren, de
priester Eli, en Samuël. Een periode van bijna vierhonderd jaar.
In ‘het huis van God’ in Silo hoorde Samuel op jonge leeftijd
voor het eerst de stem van de HEER. Net zoals in de woestijn
de HEER regelmatig aan Mozes in de tabernakel verscheen,
was het in Silo aan Samuël: “In de jaren daarna bleef de HEER
in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuël bekend

door het woord tot hem te richten” (1 Sam 3:21).
Toen de ark van het verbond door de Filistijnen werd meegenomen, en het
heiligdom verwoest werd, verloor Silo zijn bijzondere positie. Zoals we le-
zen in Ps 78:60: “Hij gaf zijn woning in Silo op, de tent waar hij woonde
onder de mensen”.
Silo lag midden in het West Jordaanse gebied, in het stamgebied van Efra-
ïm. De stad lag op een heuvel, waarvan de top een groot plateau vormde.
Net zoals later de tempel in Jeruzalem, was ‘de woning van God’ van verre
te zien. De oude stad Silo is nu een ruïne. Bij archeologische opgravingen
zijn delen van stadsmuren en huizen van ± 1050 v. C. (de tijd dat Samuël
leefde) blootgelegd. In grotten lagen aarden potten voor olie, wijn en meel,
bestemd voor gebruik in de eredienst van Israel. De ruïnestad is openge-
steld voor bezoekers, en zeker de moeite
waard om te bekijken. Dichtbij de oude
ruïnes is nu een nieuwe stad, een kleine
Joodse nederzetting, met de naam Tel
Shilo. De heuvel van Shilo is erg steenach-
tig en leek onvruchtbaar. De stenen wer-
den door de boeren weggehaald en ge-
bruikt voor grensmuren. De eens steenach-
tige hellingen zijn nu prachtige groene
vruchtbare terrassen, waarop druiven het
heel goed doen. In Shilo is een bezoekerscentrum met een prachtige repli-
ca van de tabernakel te zien. Door de opgravingen is Shilo nu, net zoals
het oude Silo, een belangrijke gebedsplaats voor de Joden.

dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Silo

Silo
•
•

Jeruzalem

Foto: www.kolhator.org.il
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Christus in profetie
Voorafschaduwingen van Christus

Dit boekje is het vierde deel in de serie “Christus in Profetie”. Dit deeltje
handelt echter over een wat bijzondere vorm van profetie. Veel christenen
weten niet goed wat ze aan moeten met het begrip voorafschaduwing. Het
probleem met deze vorm van ‘profetie’ is dat je de overeenkomst tussen
een persoon in het Oude Testament en Jezus pas achteraf kunt zien. En
profetie is voor de meeste mensen toch een vorm van toekomstvoorspel-
ling. Dus is dit eigenlijk wel profetie?

Profetie is echter niet alleen maar toekomstvoorspelling. Profetie is ‘alle
woord dat uit de mond des Heren uitgaat’. Toch blijft dan de vraag: wat le-
ren we daar dan van? Het kan boeiend zijn allerlei overeenkomsten te zien
tussen iemand uit het OT en Christus, maar wanneer je die pas achteraf
kunt zien, wanneer je alles over Christus al weet, wat voegt dat dan nog toe
aan ons begrip van Christus? In dit boekje willen we u echter laten zien dat
het inderdaad belangrijke elementen kan toevoegen aan dat begrip.

Er zijn drie manieren waarop een voorafschaduwing van Christus voor ons
van belang kan zijn. In de eerste plaats kan wat ons in het OT van iemand
wordt verteld ons meer inzicht schenken in de menselijke gevoelens die
Jezus moet hebben gehad, maar waar we in het NT niet over lezen. Dat ver-
groot dan ons besef van ‘de mens’ Jezus. Omgekeerd kan de les echter
juist zijn gelegen in het contrast dat we, ondanks alle overeenkomsten, zien
tussen die voorafschaduwing en Jezus zelf. Dat vergroot dan ons begrip van
Zijn unieke overwinning. En een enkele keer is de voorafschaduwing toch
wel degelijk een ‘aankondiging vooraf’ van een aspect van Jezus’ messias-
schap dat we tevoren niet zouden hebben verwacht, en dat zowel veel Jo-
den als christenen niet hebben begrepen, of nog steeds niet begrijpen. Zo-
als bijv. het feit dat Hij, als de ‘gezalfde’ (Hebreeuws: Messias, Grieks:
Christus) zowel koning als hogepriester zou zijn, wat onder het Oude Ver-
bond niet mogelijk was.
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