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een Bijbels antwoord op uw vraag
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Vraag: In één van uw publicaties zag ik dat u van mening bent dat de
mens na de dood niet naar de hemel gaat, maar moet wachten in
het graf tot de opstanding. Maar er staat toch in Prediker 12:7 dat
“de geest wederkeert tot God”? Wat wordt daar dan mee bedoeld, en
wanneer gebeurt dat?

Antwoord: De Prediker zegt, als hij schrijft over de dood van een
mens, dat “het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en
de geest wederkeert tot God die hem geschonken heeft” (12:7). Dat
dit vers wordt aangehaald om het voortleven van de menselijke ‘ziel’
in de hemel aan te tonen, laat feitelijk zien dat goed bewijs voor de
stelling dat de ziel bij de dood naar de hemel gaat in de Bijbel totaal
ontbreekt. Want dezelfde Prediker schrijft in 9:5-6: “De doden weten
niets ... Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang
vergaan.” Als hij dus spreekt van ‘de geest’ die weerkeert tot God,
kan hij hiermee niet een leven van zaligheid in de hemel bedoelen –
anders spreekt hij zichzelf in de loop van drie hoofdstukken van dit
korte boek tegen.

Wat hij wel bedoelt wordt duidelijk als we een concordantie raadple-
gen om na te gaan hoe over de ‘geest’ (roeach) van een mens op
andere plaatsen gesproken wordt. Wij lezen in Genesis over de
schepping van de mens: “… toen formeerde de HERE God de mens
van stof uit de aardbodem en blies de levensadem (Hebr. roeach) in
zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen” (Genesis 2:7).
De levensadem bepaalt dus of een mens leeft of dood is. Sterven is
het omgekeerde van wat bij de schepping gebeurde. Een psalmist
dichtte: “gaat zijn adem (roeach) uit, dan keert hij weder tot zijn aar-
de, te dien dage vergaan zijn plannen” (Psalm 146:4). En Elihu, één
van Jobs vrienden zei: “Indien Hij … zijn geest (roeach) en zijn adem
tot Zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven, en de
mens zou wederkeren tot stof” (Job 34:14). De ‘geest’ betekent hier
kennelijk het leven dat God aan zijn schepselen geeft en later terug-
neemt. Voor Job betekende de geest (roeach) Gods in mijn neusga-
ten” hetzelfde als ‘mijn adem’; dit wil zeggen: ‘mijn leven’ (27:3;
12:10). Het woord wordt bovendien zowel voor mens als dier ge-
bruikt: “al wat leeft, waarin en levensgeest (roeach) is, sterft”, lezen
wij in Genesis 6:17 en 7:22; en van de dieren die Noach in de ark
nam: “twee aan twee, van al wat leeft, waarin een levensgeest
(roeach) is” (7:15). Alle natuurlijke leven op aarde, menselijk en dier-
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lijk, wordt in stand gehouden door deze door God gegeven geest:
“Neemt U hun adem (roeach) weg, zij sterven en keren weder tot hun
stof; zendt U uw geest (roeach; geen hoofdletter) uit, zij worden ge-
schapen” (Psalm 104:29-30).

Moeten we dan uit deze passages concluderen dat mens en dier door
dezelfde ‘geest’ leven? Dat is inderdaad het geval. En hoewel dit voor
sommigen een schok zal zijn, de Prediker bevestigt deze conclusie
onomwonden: “Want het lot van de mensenkinderen is gelijk het lot
van de dieren, ja eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo ster-
ven genen, en allen hebben enerlei (dezelfde) adem (roeach)” (3:19).
Dit is dan het natuurlijke einde van de mens: de mens zonder inzicht
“is gelijk aan de beesten die vergaan” (Psalm 49:21). Zijn dit sombe-
re, pessimistische, uitspraken van onwetenden of zelfs ongelovigen!
Neen, want zij weten dat God bij machte is hen weer uit de doden op
te wekken. Zij belijden dat de rechtvaardigen onder de mensen in
Gods hand zijn (Prediker 9:1). God vergeet hen niet, en als zij gaan
sterven kunnen zij zeggen: “In uw hand beveel ik mijn geest
(roeach)” (Psalm 31:6); in de volle verzekering dat God hun dat leven
terug zal geven op de dag van de opstanding (Ps. 17:15; 49:15-16).

De profeet Ezechiël beschrijft een indrukwekkend visioen over dorre
beenderen, die weer voorzien worden van spieren en vlees. Maar ook
al zien zij er dan weer als mensen uit, zij zijn nog steeds dood, want
“geest (roeach) was er nog niet in hen” (37:8). Maar dan gebeurt het
wonder dat God alleen God kan doen: “en de geest kwam in hen en
zij herleefden en gingen op hun voeten staan” (vers 10).

De Prediker schreef het twaalfde hoofdstuk niet om mensen te troos-
ten met het idee dat zij niet bang hoefden te zijn voor de dood, omdat
zij toch onsterfelijk zijn, maar te waarschuwen dat het leven een kost-
baar, tijdelijk geschenk van God is; iets dat wij goed moeten gebrui-
ken in de dienst van God om Zijn geschenk van eeuwig leven te mo-
gen ontvangen. Zijn raad aan de verstandige is daarom: “Gedenk dan
uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen
… En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de
geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft” (12:1).

een Bijbels antwoord op uw vraag ?

!



Overdenking

“Laat onder u de gezindheid heersen die
Christus Jezus had”

(Filippenzen 2:5)

Toen Jezus de twaalf discipelen uitzond om te prediken en te genezen,
gaf Hij hen de volgende opdracht: “Om niet hebben jullie ontvangen,
om niet moeten jullie geven” (Mat 10:8). Dit principe maakte Hij in zijn
eigen leven waar. In feite zei Hij: ‘jullie kunnen niet geven, zonder eerst
ontvangen te hebben’. En dat paste Hij op Zichzelf toe: “Waarachtig, Ik
verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat
Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op de-
zelfde manier” (Joh 5:19).

Hij was Zelf ook een leerling, gezeten aan de voeten van de Grote Leer-
meester. Als mens zoals wij, moest Hij leren wat de wil van Zijn Vader
was, en hoe Hij die in de praktijk moest brengen. Zijn geboorte in de
nederige omstandigheden van een stal, zijn opvoeding in de platte-
landsstad Nazaret, en zijn leertijd als timmerman, vormden de nodige
voorbereiding op zijn taak als dienstknecht.

Al op twaalfjarige leeftijd wilde Hij alles over de wil van zijn Vader we-
ten, en toonde Hij al een duidelijk begrip van zijn roeping. Tegen zijn
bezorgde moeder zei Hij: “Waarom hebt u naar Mij gezocht? Wist u niet
dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” (Luc 2:49). Van de lera-
ren in de tempel vernam Hij wat over Hem geprofeteerd was: niet
slechts zijn rol als Koning, maar ook die van Verlosser. Dus, toen Hij
achttien jaar later bij Johannes de Doper kwam, en Zich liet dopen als
voorbeeld en daad van toewijding, beantwoordde God dit met de goed-
keurende verklaring: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreug-
de.” (Mat 3:17). Op dat moment daalde de Geest op Hem neer. Niet
met mate, maar in overvloed (Joh 3:34).

Daarop volgde de grote beproeving: hoe zou Jezus met deze onbe-
grensde kracht omgaan? Bij elk van de beproevingen in de woestijn
deed Hij een beroep op de Schriften: “Er staat geschreven ...” Hij viel
niet voor trots, menselijke begeerte of wereldse macht. Met een rein
geweten mocht Hij zijn predikingswerk op gang brengen, met als mani-
fest de woorden van Jesaja, die Hij in de synagoge te Nazaret aanhaal-
de: “De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om
aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om
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aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het
herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een
genadejaar van de Heer uit te roepen.” (Luc 4:18-19).

Toen begon Hij het evangelie van het Koninkrijk van God te prediken.
Dit deed Hij, met behulp van zijn discipelen, dag in, dag uit. Hij sprak
grote menigten mensen toe, vaak met weinig onderbreking. Zij kwamen
gretig naar Hem toe, want alleen Hij kon hun kwalen genezen. Maar
ook om naar Hem te luisteren, want niemand sprak met zulk gezag als
Hij. Die combinatie was zeer aantrekkelijk; en wij kunnen ons goed
voorstellen dat mensen uit de verre omtrek de moeite namen naar
Hem toe te gaan. De dagen waren lang en uitputtend voor Hem. Hij gaf
Zich ten volle aan het dienen van zijn volk, dat als een kudde schapen
zonder herder was. Hele nachten bracht Hij in gebed door, en soms
had Hij geen plaats om te slapen. Eens zocht Hij een rustige plaats om
met de twaalf een beetje bij te komen; maar de schare vond Hem daar,
en Hij aarzelde niet hun zieken te genezen en hen toe te spreken. Een
andere keer reisde Hij door Samaria, en terwijl de discipelen wat te
eten haalden, rustte Hij bij een put. Hij was moe en had dorst, en vroeg
wat te drinken van een Samaritaanse vrouw die water kwam putten.
Maar ik betwijfel of Hij dat water ooit kreeg. Want Hij maakte van de
gelegenheid gebruik haar op een ander soort water te wijzen, dat al-
leen Hij schenken kon (Joh 4:13,14). Iemand op de weg naar het eeu-
wige leven brengen vond Hij belangrijker dan het lessen van zijn eigen
natuurlijke dorst. Toen de discipelen Hem eten brachten, en op Hem
aandrongen iets te eten, zei Hij: “Ik heb voedsel dat jullie niet ken-
nen ... Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die mij gezonden heeft en
zijn werk voltooien” (Joh 4:32,34).

Wij zien Jezus dus als iemand die Zich om de mensen en hun noden
bekommerde. Hij noemde Zich de goede Herder en daardoor identifi-
ceerde Hij Zich met de Vader, Wiens werk Hij kwam voortzetten.
(Vergelijk in dit verband Ezechiël 34:15 en 16 met Johannes 10:11-
15). Jezus was bereid zijn leven op te offeren om de kudde te redden;
bereid het offerlam te zijn, omdat God het van Hem vroeg als de oplos-
sing voor het probleem van zonde en dood. Hij moest het onaanvaard-
bare accepteren: Hij als volledig rechtvaardig mens zou verworpen, be-
spot, verloochend en gekruisigd worden; en dat nota bene door het
volk dat Hij kwam redden. Zijn enige toevlucht was zijn Vader en Diens
Woord. En welke troost zou Hij daarnaast in de ervaring van bijvoor-
beeld Job gevonden hebben?
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Maar hoe kwam Jezus ertoe Zich hierbij neer te leggen? In geloof keek
Hij vooruit, Golgotha voorbij, naar de heerlijke toekomst die Zijn Vader
beloofd had: “Die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op
Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rech-
terzijde van de troon Gods” (Heb 12:2, NBG ’51). Wat was dan die
vreugde? Uiteraard dat Hij bij de Vader in heerlijkheid mocht zijn; maar
ook het feit dat door zijn lijden velen rechtvaardig gemaakt zouden wor-
den: “Wanneer Hij Zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij
nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des
HEREN zal door zijn hand voortgang hebben” (Jes 53:10, NBG ‘51).
Wat een volharding! Wat een nederigheid!

Wat de Heer Jezus voor ons overhad is haast ongelooflijk. Denk eens
na over hoe Hij in Getsemane met Zichzelf worstelde, waarover wij le-
zen dat “zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond” (Luc
22:44). Hier vond de grote machtsstrijd plaats, tussen gehoorzaamheid
aan God en voldoen aan zijn eigen menselijke wil. “Vader, als U het
wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar
wat U wilt gebeuren” (vers 42).

De apostel Paulus keek terug op dit voorbeeld van nederigheid en zelf-
verloochening, als een krachtige aansporing voor een volgeling van Je-
zus op gelijke wijze te gaan denken en handelen: “Laat onder u de ge-
zindheid heersen die Christus Jezus had ... Hij nam de gestalte aan van
een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft
Hij Zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan
het kruis” (Flp 2:5-8). Nederigheid en gehoorzaamheid, dat waren de
kernprincipes van zijn leven. Keer op keer in de Evangelieën lezen wij
hoe Jezus de rol van dienstknecht op Zich nam, ofschoon Hij in feite
Heer en Meester van de discipelen was. Toen de discipelen Jakobus en
Johannes de ereplaatsen bij Jezus in het Koninkrijk wilden hebben,
moest Hij hen berispen en op zijn eigen voorbeeld wijzen: “Wie van jul-
lie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen ... zoals de
Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te die-
nen en zijn leven te geven als losgeld voor velen” (Mat 20:26-28).

Een dienstknecht was in die tijd gewoon een slaaf zonder rechten, om-
dat hij het bezit van zijn meester was. Hij werd geacht zijn meester op
zijn wenken te bedienen (Luc 17:7,8). Zo zien wij de Heer Jezus bezig
de voeten van zijn discipelen te wassen, de taak van een slaaf. Toch
had Jezus geen menselijke meester; zijn Heer en Meester was zijn Va-
der in de hemel, Wiens woord wet was. Dat eiste voortdurende commu-
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nicatie tussen Hen beiden. Gebed speelde zo’n belangrijke rol in Jezus’
leven. Toen in Getsemane de discipelen op het punt stonden Hem te
verlaten, kwam een engel Hem versterken in antwoord op zijn vurig
gebed.

Zijn dienstbaarheid aan de Vader vroeg van Jezus ook een helder be-
grip en het onthouden van de Oudtestamentische Schriften, om Hem in
staat te stellen alles te vervullen wat over Hem geschreven stond. Ook
hier zien wij een volledige samenwerking met de Vader, zodat de apos-
tel Paulus kon zeggen: “En dit alles is uit God, die door Christus ons
met Zich verzoend heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in
Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was ...” (2 Kor 5:18-19,
NBG ‘51). God gaf ons zijn Zoon, Jezus gaf ons Zichzelf, zodat wij niet
verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.

Laten wij weer naar Filippenzen 2 gaan: “Het Gode gelijk zijn heeft Hij
niet als een roof geacht”, lezen wij in vers 6. Dit in tegenstelling tot de
eerste Adam, die wel naar gelijkheid met God greep, en daardoor het
recht op leven verspilde. Jezus daarentegen heeft, als tweede Adam (1
Kor 15:45) de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Als mens
heeft Hij Zich vernederd tot die vreselijke kruisdood. Hij was het voor-
werp van de ergste karikatuur van rechtvaardigheid uit de menselijke
geschiedenis. En daarom, vervolgt Paulus, “heeft God Hem ook uiter-
mate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken ...” (Flp
2: 8,9, NBG ‘51). Zijn absolute nederigheid heeft geleid tot het krijgen
van absolute macht en heerlijkheid.

Wanneer wij hierover nadenken, is het eigenlijk duizelingwekkend en
toch volledig rechtvaardig. Maar het voorbeeld dat de Heer Jezus gaf,
was niet slechts bedoeld om te bewonderen, maar vooral om na te vol-
gen: “Die achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en da-
gelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven
wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest om wille
van Mij, zal het behouden.” (Luc 9:23-24). Paulus besefte wat dat in-
hield: “Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Chris-
tus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon
van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft prijsgege-
ven” (Gal 2:19,20). In de praktijk betekende dat: “Ik wil iedereen ter
wille zijn, in welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel,
maar dat van alle anderen, opdat ze worden gered.” (1 Kor 10:33).

En wij, u en ik, dan? Paulus’ raad was: “Dus volg mij na, zoals ik Chris-
tus navolg”. C.T.

De gezindheid van Christus (vervolg van pagina 5)
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Bedenk en doe wat Gods lof verdient
De gemeente is de gemeenschap van allen die op gelijke wijze met Christus
verbonden zijn, en zich heilig (apart, gescheiden) houden van alles in de wereld
waar de Heer een afkeer van heeft. Alleen wanneer zijn huis op aarde heilig en
rein is, kan Hij daar wonen. Want het is immers zoals we hebben gezien: “in
Hem (Christus) wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, hei-
lig in de Here, in wie u ook mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in
de Geest” (Efez 2:21,22). Daarbij behoort een gezindheid die gericht is op het
goede, God welgevallige. Daarvoor hebben we kennis nodig van wat Hij gezegd
heeft over hoe wij ons behoren te gedragen in zijn huis – zijn tempel, waarover
zijn Naam is uitgeroepen. Maar ook het verlangen om Hem te laten zien dat wij
Hem liefhebben, door te doen wat wij hebben geleerd in zijn woord en gezien in
voorbeelden van geloof en ijver. Zo schrijft Paulus opnieuw in de brief aan de
Filippenzen: “Voorts, broeders, al wat waardig is, al wat rechtvaardig is, al wat
rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient,
bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat u van mij gehoord en gezien
hebt, breng dat in toepassing en de God van vrede zal met u zijn” (Flp 4:8,9).
Dit is niet iets vaags! Het zijn niet de dingen waarover wij mensen filosoferen,
om vanuit de menselijke rede vast te stellen wat wij zullen doen en niet doen.
Dat was nu precies wat de oorzaak van de eerste zonde was. Maar het is wat in
Gods ogen waardig, welluidend, rein, deugdzaam, beminnelijk is en daarom zijn
lof verdient. Hij heeft de criteria vastgesteld en bekendgemaakt; en Hij alleen
oordeelt of wij daaraan voldoen. “En dan zal aan elk zijn lof geworden van
God” (1 Kor 4:5). Want wie in deze dingen getrouw is, zal ook in de beproeving
standhouden “Opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk
goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer zal blijken te
zijn bij de openbaring van Jezus Christus” schrijft Petrus (1 Pet 1:7).

Doet alles zonder mokken en bezwaren
De echtheid van ons geloof wordt niet alleen zichtbaar in ons standhouden in
beproeving van buitenaf, maar ook in de manier waarop wij ons gedragen in
het huis van God. Een huis is in het Bijbelse beeld een samenleving in het
klein, waarin bewoners en genodigden zich gedragen naar de aanwijzingen en
regels van de Heer van dat huis. De band die je met elkaar hebt, en het weder-
zijds respect, zorgen ervoor dat je niet inwendig – of zelfs uiterlijk merkbaar –
al mopperend en mokkend doet wat er van je wordt gevraagd. Je doet het als
vanzelfsprekend. Morrenden en mokkenden zijn mensen die het niet eens zijn
met wat God zegt en vraagt, en met hoe de dingen gaan. Zij willen zich daaraan

zich gedragen in het huis van God
“… laat u als levende stenen gebruiken
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niet conformeren, en veroorzaken verdeeldheid in de gemeente, zodat zij ver-
zwakt. Judas ziet hen als mensen die in de kern van de zaak wandelen naar
hun eigen begeerten (Judas 16). Zij hebben niet de zaak van God, maar die van
zichzelf voor ogen. Daarom was bijvoorbeeld in de tijd van Mozes de straf voor
de opstandelingen onder leiding van Korach, Dathan en Abiram zo zwaar.

Aan het gedrag van Israël in de woestijn denkend, schrijft Paulus waarschu-
wend: “En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door
de slangen. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld, en het is opgetekend ter
waarschuwing voor ons …” (1 Kor 10:9,10). En in de brief aan de Filippenzen –
weer in verband met het verschil tussen wie Jezus dienen en wie dat niet doen
– dat zichtbaar moet worden dat onze houding en ons gedrag anders zijn. Met
de bedoeling dat dit andere mensen opvalt, en zij iets mogen gaan zien van de
heerlijkheid van Christus, zodat zij tot geloof mogen komen en behouden wor-
den door het woord dat tot leven wekt: “Doet alles zonder morren of bedenkin-
gen, opdat u onberispelijk mag zijn, onbesproken kinderen van God te midden
van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder u schijnt als lichtende ster-
ren in de wereld, het woord des levens vasthoudende …” (Flp 2:14-16).

Een bijzondere ontmoeting
Een heel belangrijk punt waarop wij in ons gedrag in het huis van God aange-
sproken kunnen worden, is met welke eerbied en met welk respect wij tot God
komen. Wij zullen allemaal begrijpen dan wij Hem niet kunnen benaderen alsof
Hij een maatje van ons is, want Hij is oneindig veel hoger dan wij. Hij is de Heili-
ge, die de macht heeft over leven en dood. Toen Mozes naar de brandende
braamstruik ging, waarin hem de engel van God verscheen, mocht hij niet dich-
terbij komen zonder zijn schoenen uit te doen. Stefanus herinnert daaraan in
zijn toespraak, waarin hij aantoont dat God op vele plaatsen buiten Jeruzalem
gesproken heeft tot zijn dienaren, en dat die Hem in eerbied en ontzag hebben
gehoorzaamd: “En toen er veertig jaren voorbijgegaan waren, verscheen hem
(Mozes) in de woestijn van de berg Sinaï een engel in de vlam van een bran-
dende braamstruik. En toen Mozes dit zag, verwonderde hij zich over het ge-
zicht, en toen hij erheen ging om het te onderzoeken, kwam een stem van de
Here (tot hem): Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham en Isaak
en Jakob. En bevend van schrik durfde Mozes het niet onderzoeken. En de He-
re zei tot hem: Doe het schoeisel van uw voeten, want de plaats, waar u staat,
is heilige grond” (Hand 7:30-33). Dergelijke verschijnselen kennen wij niet;
maar het principe waar het om gaat, is wel dat de plaats waar God is en ons
ontmoet, heilige grond is.

voor de bouw van een geestelijk huis ...”

4. heilige grond
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Wanneer wij dan op zondag naar een samenkomst gaan, zou dat onvergelijk-
baar met welk ander bijeenkomen ook moeten zijn. Gelovigen komen daar niet
voor sociaal contact, maar om de Heer te ontmoeten; samen met anderen van
hetzelfde geloof. Hij nodigt ons uit, en heeft beloofd aanwezig te zullen zijn
waar zijn trouwe volgelingen samenkomen in zijn naam. We zouden ons er
daarom voortdurend van bewust moeten zijn dat wij ons dan bevinden op heili-
ge grond. Niet omdat het gebouw waar we samenkomen zo bijzonder is, maar
omdat Hij daar is en tot ons spreekt in woord en Geest. Dan past het ons ook
zo’n moment te koesteren als iets allerheiligst, apart staand van ons gewone
dagelijks leven en al die dingen waar wij gedurende de hele week mee bezig
zijn. We zouden er daarom goed aan doen ons thuis, onderweg en voor aan-
vang van de samenkomst voor te bereiden op onze ontmoeting met de Heer.
Beschouw dat alsof wij voor Hem moeten verschijnen bij zijn wederkomst, zo-
dat wij de genade, waarom wij Hem vragen, ook werkelijk ontvangen.

We zouden er goed aan doen de korte tijd van samenzijn apart te houden, op
de manier zoals de Heer Jezus dat met zijn discipelen deed. In herinnering aan
Hem, zijn verlossingswerk, en zijn belofte van eeuwig leven. Om de rust in Hem
te ervaren. Door voorbereiding tonen we onze liefde en ons respect voor God,
onze Heer Jezus en onze geloofsgenoten. Dan is het geen verplichting, als iets
dat ook nog even moet gebeuren, of dat tussen onze vele belangrijke dagelijk-
se dingen komt, maar zien wij met reikhalzend verlangen uit naar dat moment
dat de Heer komt om gemeenschap met ons te hebben! Wanneer wij met ver-
langen naar Hem uitzien, kunnen wij als het ware niet wachten tot wij Hem mo-
gen ontmoeten. Nu en in de toekomst.

Wij verwachten dat God ons onmiddellijk tegemoetkomt als wij Hem nodig heb-
ben. De Heer Jezus stelde in dat verband eens de vraag: “Laat Hij (God) ons
wachten?” Het antwoord is: Neen! Hij is als een Vader, die bij de deur op de
uitkijk staat, in de hoop dat zijn kinderen zullen komen; en als zij inderdaad
komen hen tegemoetkomt. Zou het dan niet merkwaardig zijn als wij de indruk
zouden wekken het uiteindelijk niet zo belangrijk te vinden Hem te ontmoeten,
of dat Hij maar even op ons moet wachten? Zouden wij dan niet lijken op de
dwaze maagden in de gelijkenis, die niet op tijd gereed waren voor de komst
van de bruidegom? Laat het dan zo zijn dat de Here straks niet tegen ons moet
zeggen dat de deur van de feestzaal is gesloten en dat wij niet meer binnenge-
laten kunnen worden, omdat wij de gelegenheid voorbij hebben laten gaan!

Mijn huis is een bedehuis
Begrijpen wij wel voldoende wat de relatie is die God met zijn kinderen wil heb-
ben? De Heilige en Almachtige met zondige mensen, die voor hun leven geheel
afhankelijk zijn van Hem? Zijn wij niet eigenlijk als Adam en Eva, die het volgen

zich gedragen in het huis van God
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van de begeerten die werden opgewekt door wat zij zagen en hoorden, een ho-
gere plaats gaven dan een uniek leven dichtbij God? Alle mensen hebben zich
in deze zonde met hen verbonden; ook u en ik!. Toen de Heer Jezus bij zijn be-
zoeken aan Jeruzalem naar de Tempel ging – waar Israël God in dankbare aan-
bidding zou behoren te ontmoeten – zag Hij dat zij daar hun zaken deden, met
hun lasten over het plein liepen om de weg van de ene kant van de stad naar
de andere af te korten, enzovoort. Allerlei dingen die er op wezen dat zij geen
besef hadden van de heiligheid van God, geen respect en ontzag voor Hem
hadden. En wanneer zij samenkwamen in de Tempel waren zij niet werkelijk
gericht op zijn heilsbeloften en heilswerk, maar in hun hart bij hun dagelijks
leven. Omdat het samenkomen in de Tempel voor velen niet loskwam van hun
gewone dagelijkse bezigheden, zaken en zorgen, en zelfs die dag door velen
werd gebruikt om hun bezit te vermeerderen, had God daar geen behagen in.
En Jezus dreef de kooplieden en de geldwisselaars – die in het Bijbelse beeld
staan voor de geldzucht, gepersonifieerd in de God van het geld Mammon –
van het Tempelplein met de woorden: “Mijn huis zal een bedehuis heten” (Mat
21:13), een citaat uit het boek Jesaja (56:7), waar God de belofte doet dat zijn
huis open staat voor alle mensen, die verkiezen te doen wat Hem behaagt,
vasthouden aan zijn verbond en de sabbatdag heiligen. Wat God in ons geval
behaagt, is dat wij de samenkomsten gebruiken om oprecht te laten merken
dat wij ons afhankelijk willen stellen van Hem; dat wij hier niets blijvends heb-
ben of zoeken voor onszelf; dat wij voor een ogenblik zijn rust verlangen te er-
varen in gebed, dankzegging en overpeinzing, door ons open te stellen voor zijn
woord en Geest, in verbondenheid met Hem, zijn Zoon en elkaar. Dat maakt
gelovigen tot unieke kinderen van God, anders dan alle andere mensen.

“Weest heilig want Ik ben heilig”
Petrus schrijft heel toepasselijke woorden, die ons laten zien dat er, wanneer
het gaat om het gericht zijn op de genade van God in Christus Jezus, een ken-
merkend verschil in gedrag is tussen de ware kinderen van God en de onge-
hoorzame kinderen: “Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuch-
ter, en vestigt uw aandacht op de genade, die u gebracht wordt door de open-
baring van Jezus Christus. Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de be-
geerten uit de tijd van uw onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft,
heilig is, wordt (zo) ook u zelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschre-
ven: Weest heilig, want Ik ben heilig” (1 Pet 1:13-16). In zijn tweede brief wijst
hij op het oordeel dat komt met de komst van de Here, en waarin niets dat on-
heilig en onbruikbaar is zal kunnen blijven bestaan: “Daar al deze dingen aldus
vergaan hoedanig behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol
verwachting u spoedende naar de komst van de dag van God” (2 Pet 3:11,12).

J.K.D.

4. heilige grond (vervolg van pagina 9)



Als je het Evangelie van Johannes vergelijkt met de andere drie, zie je dat
hij a.h.w. zegt: het verhaal ken je al maar laten we er nog eens naar kij-
ken vanuit een positie van dieper begrip. Hij begint zijn Evangelie met:

In het begin was het Woord, het Woord was bij God
en het Woord was God … In het Woord was leven en het leven

was het licht voor de mensen (Joh 1:1,4).

We ontmoeten hier meteen 3 begrippen: woord, leven en licht. Die zijn
dus kennelijk van belang voor het begrijpen van zijn boodschap, en dus
voor dat diepere begrip. Maar met zijn opening - “In het begin …” - vestigt
hij duidelijk onze aandacht op de openingswoorden van het OT. Blijkbaar
wil hij ons het Evangelie laten zien vanuit het standpunt van Gods oor-
spronkelijke plan. Dáár zullen we dus moeten beginnen.

De komst van het licht

Het volledige begin van het boek Genesis luidt:
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest
en doods, en duisternis lag over de oervloed … God zei: ‘Er moet licht
komen, ’en er was licht. (Gen 1:1-3)

Ook hier drie begrippen: God, de schepping en duisternis. Laten we daar
eens over nadenken. Het begint met God. Die schept een wereld. Maar
dat is niet genoeg, want er ontbreekt licht. Dus dat is het volgende dat Hij
schept: licht. God verdrijft de duisternis doordat Hij licht brengt. De Per-
zen geloofden later in twee machten: een van het goede en het licht, en
een andere van het kwade en de duisternis. Die twee bestreden elkaar
om de overwinning. Maar de Bijbel vertelt ons iets anders. Er is maar één
macht: God. Duisternis heeft geen zelfstandig bestaan. Duisternis is de
afwezigheid van licht. En zonder God is er geen licht; zonder Hem is er
automatisch duisternis. Je kunt geen ruimte vullen met duisternis, zoals
je ook geen doos kunt vullen met leegte. Leegte is simpelweg de afwezig-
heid van inhoud; evenzo is duisternis de afwezigheid van licht. Wij hebben
een knopje waarmee we ‘het licht’ kunnen aandoen. Maar geen knopje
waarmee we ‘het duister’ kunnen aandoen. Als het echt donker moet zijn,
zul je alle licht moeten buitensluiten, want pas zonder licht is het duister.
Maar maakt het wat uit of je nu het licht uitdoet of de duisternis aan? Ja,
dat maakt wel degelijk uit. Als je het duister zou kunnen aandoen, zou je
het ook even gemakkelijk weer kunnen uitdoen. Maar dat kun je niet. Als
je licht nodig hebt, zul je dat ergens vandaan moeten halen.

Bijbelde Taal van de
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Licht en duister

Kiezen tussen licht en duister

Waarom dit betoog? We weten dat het begrip licht ook wordt gebruikt
voor inzicht in Gods waarheid. Je kunt dat inzicht gemakkelijk uitdoven.
Maar je kunt het niet met een druk op de knop aandoen. In bijbelse tij-
den had men olielampen. Daarvan kun je de vlam uitblazen. En dan is
het donker. Maar je kunt hem niet weer even aanblazen wanneer je be-
denkt dat je nog iets vergeten bent. En dat geldt ook voor dat inzicht.
Zonder God is het duister. Dat is wat Genesis 1 ons vertelt. Licht komt
niet vanzelf. De natuurlijke toestand is duisternis. Licht zul je zelf moeten
brengen, of het je laten geven. En als je het hebt ontvangen moet je er
zuinig op zijn. Anders wordt het opnieuw duister. Maar de eerste mens
maakte de verkeerde keuze en koos de duisternis, en velen na hem. Je
zou denken dat het geen moeilijke keuze zou zijn, maar in de praktijk
blijkt dat toch velen die duisternis kiezen. Johannes schrijft:

Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden
meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.
(Joh 3:19)

Je ziet hier dat die duisternis daarmee zelfs tot een soort god wordt, die
ze aanbidden - of in elk geval dienen. Daarom spreekt de Bijbel toch over
die duisternis als een vijand die ze moeten bestrijden. Zoals de Bijbel de
zonde ook voorstelt als een persoon – om het gevaar concreter te maken
– zo wordt ook de duisternis soms voorgesteld als een concrete vijand.
Maar uiteindelijk is en blijft duisternis toch de afwezigheid van licht. Door
zijn overtreding is de mens dus van God weg gedwaald en weer in de
duisternis terecht gekomen. En de rest van de Bijbel gaat over de weg
terug. Vooral bij Jesaja vinden we daar veel over. En de aankondiging
daarvan noemen we ‘het goede nieuws’ of - op basis van de Griekse
tekst - het ‘evangelie’. Het Nieuwe Testament begint dan ook met de
aankondiging daarvan door Johannes de Doper:

Begin van het Evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat bij
de profeet Jesaja … geschiedde het, dat Johannes doopte in de woes-
tijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte. (Mar
1:1-4, NBG’51)

De woorden zijn ons eigenlijk te vertrouwd. Want het zou ons toch moe-
ten verbazen dat Johannes iedereen tot bekering roept. Het zal toch niet
zo geweest zijn dat alle Joden in het land zware zondaars waren. Maar
het gaat niet om boetedoening voor verkeerde daden, zoals onder de
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Wet. Het gaat hier om een totale ommekeer. Zolang die niet heeft plaats-
gevonden, wandelen ze toch nog in duisternis. Deze oproep betreft een
terugkeer tot het licht; die weg terug naar God.

Het woord van God

Maar nu weer terug naar het begin van Johannes.
In het begin was het Woord ... en het Woord was God …

Wie zijn OT kent, begrijpt waar hij het hier over heeft. Niemand heeft ooit
God gezien, dus hoe kennen we God? Uiteraard door wat Hij – d.m.v. Zijn
profeten - over Zichzelf heeft geopenbaard, dus uit Zijn woorden. In het
verleden was het woord a.h.w. de vertegenwoordiger van God. Als een
koning in die tijd een besluit had genomen dat zijn onderdanen moesten
weten, zette hij dat op Schrift, en voorzag dat van een zegel met de af-
druk van zijn zegelring. En dan ging dat naar alle streken van zijn rijk,
waar de mensen aan dat zegel, met de afdruk van die zegelring, konden
zien dat dit inderdaad van hem afkomstig was (zie bijv. Ester 8:9-10). Ge-
nesis had ons verteld: God zei … en het gebeurde. David zegt daarover:

Juich, rechtvaardigen, voor de HEER … Zing voor hem een nieuw lied …
Oprecht is het woord van de HEER … Door het woord van de HEER is de
hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren …
want hij sprak en het was er, hij gebood en daar stond het. (Ps 33:1-9)

Hun enige contact met God was via dat ‘woord’. Maar mensen als David
hadden ook zó een heel nauwe relatie met Hem. En we kennen Davids
wanhoop toen hij besefte dat hij die relatie op het spel had gezet door zijn
zonde met Batseba, teruggeworpen in de duisternis (verg. Mat 22:13):

Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, tegen
u, tegen u alleen heb ik gezondigd …

En zijn gebed is dan:
Laat mij vreugde en blijdschap horen: u hebt mij gebroken, laat mij ook
juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet.
(Ps 51:5-6, 10-11)

Dit gaat niet over reiniging volgens de Wet, maar over het herstel van die
relatie, die terugkeer tot het licht. Maar in die relatie verliep de communi-
catie geheel via dat ‘woord’. Mensen als David beseften dat en hadden
daar ook geen moeite mee. Dat ‘woord’ was voor hen God; zij hadden
geen direct contact nodig om die relatie aan te gaan en te beleven.

Het Evangelie van Johannes

Maar op het tijdstip waarop Johannes zijn Evangelie begint is er een to-
taal nieuwe situatie begonnen:

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond (1:14)

14
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Licht en duister (vervolg van pagina 13)

Voor het eerst communiceerde God op een andere manier met de mens:
via Zijn Zoon. De schrijver aan de Hebreeën zegt dat zo:

Nadat God eertijds ... tot de vaderen gesproken had in de profeten,
heeft Hij nu ... tot ons gesproken in de Zoon. (Heb 1:1, NBG’51)

Niet ‘door’ Zijn Zoon, maar ‘in’ Zijn Zoon. Dit zegt niet dat vroeger de pro-
feten Gods boodschap tot de mens spraken en nu Jezus. De profeten
spraken inderdaad Gods boodschap, maar Jezus was Gods boodschap.
In het verleden konden mensen als David in dat woord het leven vinden.
Dat was voor hen het licht - Gods licht uiteraard, want ander licht bestaat
er niet – dat hen het leven toonde:

In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen (1:4)
Maar Jezus is dat licht en Hij toont het leven in Zijn eigen leven. Eigenlijk
toont Hij vooral wie God is, en roept ons op om die ommekeer te maken
en de weg terug te gaan, die relatie met God weer aan te gaan, en zo het
leven te vinden. Johannes drukt dat zo uit (en ik vertaal het Grieks nu
wat lettelijker dan onze vertalers):

God Zelf heeft niemand ooit gezien; (maar) de eniggeboren Zoon, die
aan de boezem des Vaders is, die heeft ons Hem doen kennen. (1:18)

Voor mensen als David was dat woord a.h.w. God zelf, want het was voor-
zien van Zijn zegel. Maar Jezus was dat - in die zin - nog veel meer, Hij
was dat zegel. Hebreeën doelt daarop wanneer het Jezus aanduidt als
‘de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen. (Heb
1:3). Ook dat horen we terug bij Johannes:

Het Woord is mens geworden [dus nu niet meer alleen klank, maar een
mens die ons God toont] en heeft bij ons gewoond. (1:14)

Johannes noemt Hem ook het ware licht, en zegt dat in Hem ‘het leven’
is te vinden. Dat is weer een echo van Jezus; eigen woorden: Ik ben de
weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij
(14:6). Die weg terug, dat herstel van die relatie, loopt dus via Hem. Die
relatie berust niet op het leven volgens leefregels, en het wegdoen van
overtredingen d.m.v. rituelen, zoals onder de wet. Het gaat om die weg
terug, die terugkeer tot een directe relatie met God. En daarvoor moest je
die nieuwe mens worden. Het gaat om wat Paulus noemt ‘de gezindheid’
- de gezindheid, of de geest, van Christus:

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,(Flp 2:5,
NBG’51)
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij. (Gal 2:20, NBG’51)

In plaats van die oude mens moet nu Christus in ons leven, in ons gestal-

te krijgen (Gal 4:19), als een licht voor anderen. 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

In de evangeliën lezen we verschillende keren over familieleden van
Jezus. Toen Jezus in de synagoge van Nazaret sprak, waren de reac-
ties nogal minachtend: “Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria
is toch zijn moeder, en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn
toch zijn broers? En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons?” (Mat
13: 55,56). Jakobus was de tweede zoon van Maria. We lezen dat hij,
evenals zijn broers, maar weinig in Jezus zag. Ze waren samen opge-
groeid, ze hadden met elkaar gespeeld en in de timmermanswerk-
plaats gewerkt. Zou Hij dan meer zijn dan zij? Ze ergerden zich aan
Jezus’ optreden en vonden Hem maar vreemd; dachten zelfs dat ze
Hem tegen zichzelf moesten beschermen (Mar 3:21). Ze waren cy-
nisch en spoorden hem aan naar Jeruzalem te gaan in verband met
het Loofhuttenfeest, en daar zijn wonderen te laten zien: “‘Blijf toch
niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen het werk dat je
doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden.
Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn
broers geloofden namelijk niet in hem” (Joh 7:3-5).
In Handelingen blijkt de situatie echter totaal veranderd. In tegenstel-
ling tot hun aanvankelijke onbegrip en ongeloof geloofden zijn broers
nu wel in Hem. Paulus verklaart waarom dat zo was: Jezus was kort
na zijn opstanding levend aan Jakobus verschenen (1 Kor 15:7). On-
getwijfeld legde Hij hem toen veel uit, zodat Hij alles begreep. Vanaf
dat moment was Jakobus een volgeling van Jezus.
Jakobus en zijn broers waren na Jezus’ hemelvaart samen met andere
gelovigen in een bovenzaal in Jeruzalem, in afwachting van Jezus’ be-
lofte van de komst van de heilige Geest (Hand 1:4,5): “Vurig en eens-
gezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers” (Hand 1:14). Toen
Petrus enige tijd later op wonderlijke wijze uit de gevangenis was be-
vrijd, liet hij speciaal voor Jakobus een boodschap achter (Hand
12:17). Toen nam hij dus al een bijzondere plaats in binnen de jonge
gemeente in Jeruzalem. Jaren later noemde Paulus Jakobus, Kefas en
Johannes steunpilaren en zei dat behalve Petrus de enige andere
apostel die hij, na zijn bekering bij zijn eerste bezoek naar Jeruzalem
zag, Jakobus de broer van de Heer was (Gal 2:9, 1:19).
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Toen Paulus voor de laatste keer in Jeruzalem was, bezocht hij Jako-
bus en de oudsten. Paulus kon vertellen dat vele heidenen tot geloof
waren gekomen, waarop Jakobus vertelde: “Je hebt kunnen zien,
broeder, dat ook vele duizenden Joden het geloof hebben aanvaard,
en allen leven vol overtuiging volgens de wet” (Hand 21:20). De vraag
is waar Jakobus in dezen stond. Er was een onaangenaam voorval
met Petrus geweest in Antiochië, waarover Paulus schrijft in de brief
aan de Galaten: “Want voordat sommigen uit de kring van Jakobus
gekomen waren, at hij (Petrus) met de heidenen aan één tafel, maar
toen zij kwamen, trok hij (Petrus) zich terug en zonderde zich af uit
vrees voor de besnedenen” (Gal 2:12 NBG’51). Dit kon natuurlijk niet
en Paulus verzette zich daar uit alle macht tegen. Het was ook onbe-
grijpelijk als we bedenken dat dit dezelfde Jakobus was, die niet lang
daarvoor als voorzitter van de cruciale vergadering in Jeruzalem voor-
stelde niet-Joodse gelovigen geen zware verplichtingen op te leggen
(Hand 15:13-21). Maar kennelijk meende hij dat de Joodse christe-
nen zich aan de wet moesten houden, ook als zij zich in een niet-
Joodse gemeente bevonden. En nu, in Jeruzalem, vroeg Jakobus een
gunst van Paulus: Hij moest laten zien dat hij de Joden niet afviel
door met een aantal anderen naar de tempel te gaan. Wat onbedoeld
leidde tot de arrestatie van Paulus.

Volgens de Joodse geschiedschrijver Josephus werd Jakobus in 62,
op beschuldiging van het overtreden van de Thora, gestenigd. Dat
gebeurde op aandrang van de jonge hogepriester Ananus (Annas II).
Dit had grote gevolgen. Ananus werd vanwege klachten over deze
moord op een algemeen gerespecteerde Jood afgezet door het gezag
in Rome, dat vervolgens zelf een hogepriester aanstelde. Hierdoor
nam de onrust onder de Joden verder toe. In 66 brak een opstand
uit, die eindigde in de val van Jeruzalem in het jaar 70.

In zijn brief noemt Jakobus zich: “dienaar van God en van de Heer
Jezus Christus” (1:1). Hij schrijft met groot gezag. Uit zijn woorden
blijkt dat hij aanwezig was bij de Bergrede van Jezus. Het thema van
de brief is dat het geloof in de praktijk zichtbaar moet zijn in geloofs-
daden, volharding, een geestelijke gezindheid en gebed. Een prachti-
ge brief, die de moeite waard is aandachtig gelezen te worden. N.D.

Jakobus



We beschouwen de Bijbel, terecht, als door God gegeven en daarom onfeil-
baar. Maar wat doe je dan met teksten die elkaar lijken tegen te spreken?
Gewoonlijk betekent dat, dat wij de strekking van het verhaal onvoldoende
begrijpen. Soms omdat we te weinig kennis hebben van de achtergronden.
Maar heel vaak omdat we onvoldoende besef hebben van het feitelijke doel
van de tekst. Want wij denken, vanuit onze eigen culturele achtergrond, te
modern en te westers, en zijn onvoldoende vertrouwd met de kenmerken van
het denken van de bijbelse wereld. Bij alles in de Schrift moet je je afvragen:
waarom hebben we dat verhaal, wat wil het me leren? Want een verhaal in
de Bijbel heeft ALTIJD een doel. Vaak betekent dat, dat het ons zo wordt ge-
presenteerd dat we dat doel zien, en de les die we daaruit moeten leren ge-
makkelijker begrijpen. En dat kan betekenen dat het er anders staat dan wij
het zelf zouden hebben opgeschreven. Want de Bijbel spreekt in de taal van
zijn tijd. Maar dan gaan wij het lezen voor wat het zou betekenen wanneer
wijzelf het zo – en niet op die andere manier – zouden hebben opgeschreven,
en dan lijkt het niet te kloppen. Dat houdt dus in dat we eerst ‘bijbels’ moe-
ten leren denken. Laten we eens naar wat voorbeelden kijken.

Het overslaan van tussenliggende gebeurtenissen

Lucas vertelt ons dat Jozef en Maria, na Jezus’ geboorte weer terugkeren
naar Nazaret (Luc 2:39), maar bij Matteüs lezen we dat zij eerst moeten
vluchten voor Herodes en uitwijken naar Egypte. Pas na Herodes’ dood keren
ze terug naar Nazaret (Mat 2:13-23). Is dat niet met elkaar in tegenspraak?
Nee, want een Evangelie is geen biografie van Jezus, maar een verslag waar-
uit moet blijken dat Hij de beloofde Verlosser is. Daarom maken de evangelis-
ten een selectie uit het beschikbare materiaal. Want dat is voor het beoogde
doel veel te omvangrijk; dan zie je door de bomen het bos niet meer. Johan-
nes zegt dat zelfs met zoveel woorden (Joh 20:30-31) en Lucas duidt het aan
in zijn openingswoorden. Maar ook Marcus en Matteüs hebben duidelijk een
selectie gemaakt, en ieders selectie is afgestemd op wat hij wil aantonen.
Marcus begint zijn verhaal met het optreden van Johannes de Doper, maar
Matteüs en Lucas laten daar elk nog een tweetal hoofdstukken aan vooraf-
gaan. Lucas vertelt ons over de oorsprong van zowel Johannes als Jezus: de
aankondiging van hun geboorte en de geboorte zelf. Vervolgens over het ver-
vullen van de verplichtingen van de Mozaïsche wet voor Jezus en nog een
verslagje over zijn eerste bewuste bezoek aan de tempel op 12-jarige leeftijd.

Effectief Bijbellezen
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Matteüs kiest een andere inleiding: de strijd om het koningschap tussen de
nieuwe wereldkoning en de zittende menselijke machthebber. Dat gebeurt
later, meer dan een jaar na Jezus’ geboorte. Daaruit blijkt dan tevens dat Jo-
zef en Maria zich in Betlehem hadden gevestigd. Ze moeten vluchten voor
Herodes, en wanneer ze na diens dood uit Egypte terugkeren willen ze aan-
vankelijk opnieuw naar Betlehem. Pas wanneer ze horen dat Herodes’ zoon
nu op de troon zit, gaan ze toch maar naar Nazaret in Galilea waar ze vóór
Jezus’ geboorte woonden. Bij Lucas speelt die tussenperiode geen rol en die
laat hij dus gewoon weg. Naar onze maatstaven is dat een vervalsing van de
werkelijkheid, maar in de opvatting van toen lag dat niet zo. Ook bij hem ke-
ren Jozef en Maria weer terug naar Nazaret, en dat ze tussendoor ook nog in
Egypte zijn geweest, doet in zijn verhaal niet ter zake. Het gaat er bij beiden
om dat Jezus in Betlehem is geboren, maar opgroeit in Nazaret. Dat is wat we
moeten weten en dat is dus ook wat ons, door beiden, wordt verteld. Want
het is geen biografie! Dat ziet er dan zo uit als op het schema hierboven.

Verschillende weergave van dezelfde gebeurtenis

In Hand 9 lezen we over de bekering van Paulus op de weg naar Damascus.
En dat de mannen die met hem meereisden ‘wel een stem hoorden, maar
niemand zagen’ (vs 7). Maar in zijn toespraak tot de menigte in Jeruzalem
zegt Paulus zelf dat zij wel het licht zagen, maar niet de stem hoorden die
met hem sprak (22:9). Dat zal dan betekenen dat zij wel het geluid van een
stem hebben gehoord, maar niet de boodschap die Paulus ontving. Paulus
wist meteen wie het was, die tot hem sprak, en de boodschap was ook alleen
maar voor hem bestemd. De anderen namen verschijnselen waar (licht, ge-
luid), dus ze waren er zich van bewust dat er iets heel bijzonders gebeurde,

Schrift in tegenspraak?
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maar hebben de boodschap niet verstaan. Dat hoefde ook niet want hij was
niet voor hun oren bestemd. Voor Paulus is het niet nodig dat allemaal exact
uit te leggen, want het gaat hier niet om een ‘getuigenverklaring’ voor een
politieverslag van wat er precies is gebeurd. Hij, Paulus, kreeg een recht-
streekse boodschap van Jezus, en de anderen alleen maar de schrik van hun
leven. En dat is alles wat zijn gehoor hoeft te weten.

Aanpassing van details aan het doel van het verhaal

Lucas vertelt ons over Jaïrus, die tot Jezus komt en hem smeekt zijn dochter
te genezen. Het meisje ligt op sterven en als Jezus haar nu maar geneest zo-
lang ze nog leeft, kan het nog in orde komen. Jezus gaat op weg, maar dan
vindt het incident plaats met de vrouw met de bloedvloeiing. Je voelt Jaïrus’
ongeduld: er is geen tijd te verliezen, straks is het te laat. En dan komt een
dienaar hem vertellen dat intussen gebeurd is wat hij vreesde: “Uw dochter is
gestorven. Val de meester niet langer lastig” (Luc 8:49). Te laat! En dan test
Jezus zijn geloof: “Wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered” (vs
50). Want bij Lucas gaat het om de eisen van discipelschap, en dus over ge-
loof. Maar bij Matteüs gaat het om Jezus’ koningschap, en dus over het feit
dat Hij zelfs macht heeft over de dood. Bij hem gaat het niet om Jaïrus (hij
noemt zijn naam niet eens!) maar om Jezus. Hij besteedt daarom geen tijd
aan Jaïrus’ ongeduld; dat slaat hij over. En daarom laat hij Jaïrus ook meteen
met de vraag komen: “Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en
leg haar de hand op, dan zal ze weer leven” (Mat 9:18). Alle nadruk komt bij
hem te liggen op het feit dat ze inderdaad weer tot leven komt. Naar onze
maatstaven is deze vorm in strijd met de waarheid, maar naar bijbelse maat-
staven is dat, binnen het kader van Matteüs’ verhaal, volledig geoorloofd.

Parallelle verhalen opvolgend verteld

Tot slot nog weer een wat langer voorbeeld. In 1 Samuel 16 lezen we hoe Da-
vid bij Saul in dienst kwam, maar in 17:55 lijkt Saul niet te weten wie hij is.
Opnieuw moet onze eerste vraag zijn: wat wil het verhaal ons vertellen. Het
thema van 1 Sam 16 is het feit dat Saul door God is verworpen, wegens zijn
ongehoorzaamheid, en dat Gods geest daarom van hem is geweken, terwijl
David door God is aangewezen als de nieuwe koning, op wie nu ook Zijn
geest rust (vs 13-14). David had ver buiten Sauls gezichtsveld kunnen op-
groeien, maar God regelt het zo dat zij elkaar ontmoeten. En dan blijkt dat
Saul veel genegenheid opvat voor de jonge David; zoveel dat hij hem uitein-
delijk zelfs benoemt tot zijn persoonlijke assistent; het begrip ‘wapendrager’
hoeft geen militaire betekenis te hebben, maar kan worden opgevat als per-
soonlijke assistent aan het hof (aldus diverse commentatoren). Deze benoe-
ming zal in feite pas later hebben plaatsgevonden, want aanvankelijk keerde
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David telkens weer terug naar huis. Maar om deze verhaallijn af te ronden
loopt het verhaal hier alvast vooruit op een latere situatie. Want het wil ons
vertellen dat Saul uitstekend met David op kon schieten, zolang hij niet wist
dat deze door God was aangewezen als zijn opvolger. Dat is nodig om ons
later meer inzicht te geven in de werkelijke reden van zijn vijandschap.

Dan doet het verhaal in hoofdstuk 17 een stapje terug in de tijd, om ons een
ander thema te laten zien. Dat thema is Sauls gebrek aan geloof. Dit was het
werkelijke verschil tussen Saul en David. Toen Israël de eerste keer aan de
grens van het door God beloofde land stond, durfde het de strijd niet aan,
vanwege de reuzen die daar woonden. Dat was ongeloof, en als straf moes-
ten ze rondzwerven door de woestijn totdat die hele generatie gestorven was.
Nu was het Sauls taak geweest om de strijd met de reus Goliath aan te gaan,
maar ook hij durft niet. David kende echter zijn Schriften. Hij ziet terecht in
Goliaths gesnoef een lastering van de God van Israël en vertrouwt dat God
hem helpt wanneer hij die strijd wel aangaat. Dat vertrouwen wordt ook be-
loond. Maar Saul zag nog steeds alleen de militaire kant en niet de geloofsas-
pecten. Hij is stomverbaasd wanneer hij dat jongetje, dat zo goed kon harp-
spelen, ineens die Filistijnse reus ziet verslaan. We moeten zijn vraag aan
Abner in 17:55 daarom niet opvatten als ‘wie is dat joch’, maar - wat er ook
staat - ‘uit wat voor familie stamt die?’ Is dat een familie met een sterke mili-
taire traditie? Zijn ze allemaal zo? Maar ook Abner kan Saul niet verder hel-
pen. Geen van beide beseffen ze dat het hier niet gaat om militaire vaardig-
heden, maar om geloof. Wanneer David dan weer terug is bij Saul, vraagt die
het hem zelf (vs 58). En het antwoord dat we lezen (“Ik ben de zoon van uw
dienaar Isaï uit Betlehem”) moeten we dan opvatten als een samenvatting,
die betekent dat David Saul volledig heeft bijgepraat over zijn achtergronden.

Hoofdstuk 18 brengt deze beide verhaallijnen vervolgens samen. David komt
nu volledig in dienst van Saul, wordt een legerleider en heeft succes. Sauls
vroegere sympathie slaat vervolgens volledig om in een ziekelijke haat, wan-
neer hij begint te beseffen dat David alles heeft waarin hijzelf tekortschiet, en
dat deze jongeman door God is aangewezen als zijn vervanger/opvolger. Dat
is de onvermijdelijke uitkomst van wat er gebeurde in hoofdstuk 17. En op
grond van hoofdstuk 16 weten we dat dit alleen maar voortkomt uit het feit
dat hij stelselmatig weigert Gods beslissingen te aanvaarden.

Conclusie

Je moet je bij schijnbare tegenspraak dus altijd eerst afvragen waarom het er
staat zoals het er staat. Daar is altijd een reden voor, want niets staat er zo
maar. En wanneer we die reden begrijpen, hebben we meestal ook meteen
de verklaring voor dat schijnbare verschil. R.C.R
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Christus in Profetie
“Toen

Ondanks de vele kerst-tafereeltjes van drie wijzen die een stal binnen lo-
pen waarin naast enkele dieren ook Jozef en Maria met het kindje afge-
beeld zijn, beschrijft Matteüs niet de geboorte zelf, maar gebeurtenissen
die zich ruim een jaar later afspelen. Jozef en Maria hebben in Betlehem
inmiddels een huis gevonden om in te wonen. Maar wanneer de wijzen
hen weer verlaten hebben krijgt Jozef een droom waarin hem wordt ge-
zegd om met Maria en de peuter Jezus naar Egypte te vluchten. Zij maken
zich meteen reisvaardig en gaan daarheen, en verblijven daar een tijdje,
tot zij het bericht krijgen dat Herodes is gestorven. Meestal wordt deze
periode op enkele maanden geschat, en veel meer dan een jaar is in elk
geval onwaarschijnlijk. Als conclusie van dit alles schrijft Matteüs:

Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij
monde van de profeet door de Heer is gezegd: Uit Egypte heb ik mijn
zoon geroepen. (Mat 2:15).

Dit citaat komt uit Hosea 11: “Toen Israël nog een kind was, had ik het
lief; uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen” (Hos 11:1). Het probleem
schuilt hier in het feit dat Hosea 11 duidelijk over het volk Israël spreekt.
Het voert te ver om hier uitgebreid op die profetie van Hosea in te gaan,
maar als we het hoofdstuk lezen zien we hoe God Zijn volk liefhad en het
bevrijdde uit Egypte, maar dat Zijn volk Hem steeds weer afvallig werd. Hij
laat andere volken Zijn straf over hen brengen, maar Zijn liefde voor Zijn
volk heeft de overhand en Hij laat hen wel corrigeren maar niet vernieti-
gen. De vraag is nu natuurlijk wat dit alles te maken heeft met de reden
waarom Jezus naar Egypte gebracht moest worden.

Israël als Gods zoon

Voordat we hiernaar kijken, moeten we ons eerst verdiepen in de titel
‘Gods zoon’ voor het volk Israël. We zien die voor het eerst als Mozes ge-
roepen wordt om het volk uit te leiden, uit de slavernij in Egypte. God
geeft hem een boodschap mee voor Farao: “En dan moet jij tegen de fa-
rao zeggen: ‘Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon.
Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat heb
je geweigerd. Daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden” (Ex 4:22-23).
Natuurlijk wordt het hier voorgesteld alsof Farao zich met God wil vergelij-
ken, en dat God de eerstgeborene van Farao zal doden als de ultieme
plaag waardoor Farao Gods eerstgeboren zoon zal laten gaan. Maar het
beeld is dat van een kind van God, en God zal het beschermen en bevrij-
den. Over de betekenis van het woord “eerstgeborene” bestaan er overi-

“En zo ging in vervulling



23

in ”

2. Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen

gens veel misverstanden. Wij zijn teveel geneigd dat letterlijk te nemen,
als de oudste zoon (wat het vanuit de oorsprong natuurlijk ook betekent).
Maar het is in de Schrift veel meer de ‘technische’ benaming voor de erf-
genaam, degene die de beloften zou beërven. Om dat te benadrukken
zien we hoe in achtereenvolgende geslachten niet de oudste maar een
latere zoon gekozen wordt: bij de zonen van Abraham, Isaak, Jakob, en
Jozef. Het volk Israël is hier nu in zijn geheel de erfgenaam van de belof-
ten die hun aartsvader Abraham gegeven zijn.

Maar Matteüs citeert niet alleen maar dit vers uit Hosea. Hij laat ons veel
meer overeenkomsten zien tussen het verslag in Exodus en Jezus. Een
paar verzen eerder in Exodus 4, zegt God tegen Mozes “want zij die u
naar het leven stonden zijn gestorven”. Datzelfde wordt ook tot Jozef ge-
zegd (Mat 2:20), behalve dat het “u” in Exodus is vervangen door “het
kind” in Matteüs. Matteüs wil de twee gebeurtenissen duidelijk koppelen.
En dan zien we achtereenvolgens de doop, vergeleken met de doortocht
door de Schelfzee, Jezus’ 40 dagen in de woestijn (“om op de proef ge-
steld te worden”) als verwijzing naar de 40 jaar van Israël (“die vreselijke
woestijn … om u op de proef te stellen”, Deut 8:2,15). En de bergrede
leest als een verwijzing naar de wetgeving te Sinaï. Matteüs legt dus een
duidelijk verband tussen het ontstaan van het verbondsvolk enerzijds en
de geboorte en het optreden van Jezus anderzijds. Maar toch blijft dan
nog steeds de vraag waarom Jezus als peuter naar Egypte moest om
daadwerkelijk te kunnen zeggen dat hij ‘uit Egypte geroepen’ is.

Egypte als beeld

In het Oude Testament zien we Israël tussen twee wereldmachten: aan
de ene kant de heerser in Mesopotamië - eerst Assur, later Babel - en
aan de andere kant Egypte. Abraham werd geroepen uit Mesopotamië en
als het volk echt niet luistert wordt het daar ook weer naartoe terugge-
bracht. Uit Egypte werd het volk met machtige hand bevrijd, om te horen
dat het nooit daarheen terug mocht keren. Op de typerende manier van
de Schrift worden deze volken tot beelden. Assur en Babel worden sym-
bolen van volken die God ‘niet nodig hebben’, die conflicten met harde
hand zelf oplossen. Aan de andere kant is er Egypte, een land met weinig
buren. We lezen niet of nauwelijks dat zij met anderen strijden om de
heerschappij. Wat Egypte echter kenmerkte was zijn uitgebreide doden-
cultus. Zij balsemden hun doden en geloofden dat ze dan, na een lange
ondergrondse bootreis, in een land zouden aankomen waar ze eeuwig

wat gezegd is in de profeten”
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Christus in Profetie ` 2. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen (vervolg)

zouden voortleven. Daaraan verbonden, zien we hoe zij vele goden ken-
den. Als Israël in de woestijn een beeld van God wil maken wordt dat een
gouden kalf (of stier), toch duidelijk een erfenis van hun verblijf in Egypte.
Wat ons wellicht niet meteen opvalt is hoe de tien plagen in Egypte alle
gericht zijn tegen specifieke afgoden van de Egyptenaren. Met elke nieu-
we plaag moest er weer een afgod het onderspit delven. In Egypte zien we
dus een natie die een vals vertrouwen heeft in hun goden, uitmondend in
het geloof dat zelfs de dood geen vat op hen heeft.

Tegenover Israël, Gods volk, zien we dus twee soorten volken: zij die niet
in een God geloven en zichzelf verheerlijken, en zij die een vals vertrou-
wen hebben in afgoden en menen dat die hen uit alles zullen redden. En
dan moeten we ook beseffen dat het dienen van de ware God - maar niet
op de voorgeschreven manier, onder de Wet eveneens als afgoderij wordt
opgevat. Hiermee wordt het ware geloof dus gezet tegenover de twee
menselijke “grootmachten”, d.w.z. de door veel mensen verkozen alter-
natieven: de mens die God ‘niet nodig heeft’, en de mens die een vals
vertrouwen heeft dat het allemaal wel goed komt en dat hij onsterfelijk is
(omdat het leven na de dood elders doorgaat).

Uit Egypte mijn zoon geroepen

Deze achtergrond helpt ons nu die woorden te begrijpen dat Jezus als
peuter naar Egypte gebracht moest worden om daaruit geroepen te wor-
den. Jezus zou uiteraard zelf geen vals vertrouwen in afgoden hebben.
Maar hij werd geroepen uit een volk dat wel zo’n vals vertrouwen had. Zij
verwachtten weliswaar niet bij de dood naar de hemel te gaan, zij ver-
wachtten de opstanding “op de laatste dag”. Maar het is duidelijk dat de
geestelijke leiders er vast van overtuigd waren dat het allemaal wel goed
zou komen en dat zijzelf daar zeker deel aan zouden hebben, zelfs voor-
aan zouden zitten bij ‘de prijsuitreiking’. Daarom reageerden zij ook zo fel
toen Jezus hen er steeds op wees dat zij in feite huichelaars waren.

Jezus werd “vanuit Egypte” geroepen als eersteling, om zijn volk - en later
ook vele andere gelovigen, te laten beseffen wat God eigenlijk van hen
vraagt. Zoals de Wet te Sinaï gegeven het volk duidelijk maakte wat God
precies van hen verwachtte, zo liet Jezus in woord en daad zien wat de
ware dienst aan God betekent. Wellicht zet Matteüs daarom de bergrede
aan het begin van Jezus’ prediking. Hij zou Zijn volgelingen laten zien dat
zij volledig op God konden vertrouwen, maar niet naar eigen goeddunken.
Hij liet duidelijk het verschil zien tussen het ware en het valse vertrouwen
en riep mensen op om Hem in alles te volgen. M.H.
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Wonderen van

de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

Koraalriffen

Wist u dat koraalriffen maar 0,1% van de oceaanoppervlakte bedekken,
en toch thuis bieden aan 25% van alle marine soorten? Omdat zij zulke
diverse ecosystemen hebben, worden zij wel ‘de regenwouden van de
zee’ genoemd. Maar wat zijn koraalriffen, en waar komen zij voor?

Een koraalrif is een ondiepte in de zee, gebouwd door koraalpoliepen;
uiterst kleine, kalkafscheidende diertjes, die in grote aantallen in zeewa-

ter met weinig voedingsstoffen voorkomen. Ze
lijken wat vorm en kleur betreft op zeeanemonen,
waaraan zij nauw verwant zijn. Het verschil zit in
hun vermogen een sterk buitenskelet af te schei-
den, waarmee zij hun lichaam steunen en be-
schermen. Vanuit deze behuizing vangen zij
plankton uit het water. Veel soorten steenkoralen
komen aan hun voedsel door een samenleving
met eencellige algen. Die hebben licht nodig, zo-

dat de ontwikkeling van steenkoralen meestal niet dieper plaatsvindt
dan op 50 meter. De watertemperatuur moet tussen de 26 en 27 graden
Celsius liggen. Ze zijn dan ook meestal in tropische wateren te vinden.

Het grootste en meest bekende koraalrif is het Grote Barrièrerif, dichtbij
de noordoost kust van Australië. Met bijna 3.000 riffen en 900 eilanden
(atollen) strekt het zich meer dan 2.600 kilometer uit. Zelfs vanuit de
ruimte is het duidelijk te zien. Deze rifstructuur bestaat uit miljarden ko-
raalpoliepen, en heeft zulk een verscheidenheid aan levensvormen dat
sommigen het als één van de zeven wereldwonderen beschouwen. Even
wat getallen: er zijn niet minder dan 400 soorten koraal te vinden; 30
soorten walvissen, dolfijnen en bruinvissen zijn er waargenomen; zes
soorten zeeschildpadden komen er om eieren te leggen; en op bepaalde
eilanden komen ook grote aantallen zeevogels om te broeden.

Misschien hebben koraalpoliepen wel de merkwaardigste manier van
‘eisprong’ en bevruchting. In het voorjaar scheiden namelijk alle poliepen
van een kolonie tegelijkertijd spermatozoa en eicellen af. De larven die
daaruit voortkomen zijn kleiner dan een speldenkop. Ze laten zich drijven
– soms maar een paar meter, maar soms ook duizenden kilometers ver
– de oceaan in, om een plek te vinden waar zij kunnen groeien. Daar ma-
ken zij zich aan de zeebodem vast, en de bouw van een kolonie kan weer
beginnen. C.T.

Afbeelding: library.thinkquest.org
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het geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het Hebreeuwse shachah heeft de basisbetekenis
van buigen of knielen, als eerbetoon aan een ho-
gergeplaatste. Dat kan een gezagsdrager zijn, zo-
als een koning, maar ook een medemens aan wie
men eer wil betonen. Wanneer Jakob terugkeert uit
Paddan Aram, en de ontmoeting met zijn broer
Esau vreest, stelt hij zich heel onderdanig op en
buigt ‘zevenmaal diep’ voor hem (Gen 33:3). Ook
zijn vrouwen en kinderen buigen diep voor Esau.
Ruth buigt zo voor Boaz, niet uit vrees, maar omdat
ze daarmee aangeeft hem te benaderen als ie-
mand aan wie ze zich ondergeschikt wil tonen
(Ruth 2:10). Maar ook David buigt zo ‘driemaal’

voor zijn vriend Jonathan (1 Sam 20:41), niet uit onderdanigheid maar uit
achting en dus eerbetoon. Shachah kan inderdaad een buiging zijn, maar het
kan ook betekenen dat je neerknielt voor iemand, of zelfs in uiterste onderda-
nigheid volledig op de grond gaat liggen. Het woord wordt echter heel vaak
gebruikt om het neerknielen voor (af)goden aan te duiden, en wordt dan een
soort technische term voor het aanbidden van die goden:

Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding ... Kniel voor zulke beel-
den niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere
goden naast mij. (Ex 20:4-5).

In het boek Ester vinden we shachah gebruikt als Mordechai weigert te knie-
len voor Haman (NBG’51: zich ter aarde werpen). In een aantal gevallen wordt
het gebruikt in combinatie met qadad, vertaald als: knielen en zich diep neer-

Shachah bij Jesaja
In een andere betekenis dan aanbidden vinden we shachah het meest in de boeken
van Samuël en bij Jesaja. In Jesaja lezen we: “Dit zegt je God, de HEER, de God die het
opneemt voor zijn volk: … Ik geef (de beker van mijn toorn) aan hen die jou kwelden,
die je het bevel gaven: Ga liggen, dan lopen we over je heen!” (51:22-23). In plaats
daarvan belooft God: “Met gebogen hoofd zullen ze komen, de zonen van je onder-
drukkers, en iedereen die jou verachtte zal zich aan je voeten neerwerpen” (60:14).
Dit is een logisch gevolg van wat er was gezegd over de ‘de Knecht van de Heer: Dit
zegt de HEER de bevrijder ... tegen hem die smadelijk veracht wordt ... Koningen zul-
len dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover” (49:7). Met als consequentie
voor het volk: “Koningen zullen je verzorgen, vorstinnen zullen je zogen. Ze zullen
voor je knielen, zich diep vooroverbuigen, en het stof van je voeten likken. Dan zul je
erkennen dat ik de HEER ben, die niet beschaamt wie op hem hopen” (49:23).

Het woord in het
Hebreeuws en Grieks
Het Hebreeuwse shachah
betekent neerbuigen, en
dan: je onderwerpen aan
een hogergeplaatste, of
het aanbidden van God of
een afgod. We vinden het
soms gecombineerd met
qadad, knielen.
De Griekse woorden zijn
proskuneō, eer bewijzen,
en kuptō, buigen.
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neerbuigen

buigen (NBG’51: knielen en zich nederbuigen). Dat zijn dan niet twee verschil-
lende acties; het beschrijft die ene actie van neerknielen met meer nadruk.

Qadad is in de Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) vertaald met het
Griekse kuptō. In het NT komt dat maar driemaal voor. Van belang is alleen
wanneer Johannes de Doper zegt: “Na mij komt iemand die meer vermag dan
ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van
zijn sandalen los te maken” (Mar 1:7), waarmee hij dus zegt dat de komende
Messias zó ver boven hem zal staan dat hijzelf nog niet waardig zou zijn om
zelfs de nederigste taak voor Hem te vervullen. De beide andere keren beschrij-
ven hoe Jezus bukt en in het stof schrijft in het verhaal over de op overspel be-
trapte vrouw in Joh 8. Dat zal echter niet uit nederigheid zijn. De Griekse verta-
ling van shachah is proskuneō, afgeleid van pros (naast of tegenaan) en kuōn
(hond). Het achterliggende beeld is dat van een hond die volkomen trouw is aan
zijn meester. Het is gewoonlijk vertaald als voor iemand ‘neervallen’ of zich
voor iemand ‘neerwerpen’ (NBG’51), maar in de uitspraak van de satan, “dit
alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt”, is proskuneō dat
aanbidden, en niet dat neervallen. Het betekent dus ook aanbidden of - in ge-
val van mensen - iemand ‘eer (of hulde) bewijzen’. Bijvoorbeeld van de wijzen
in Mat 2, die de jonge Jezus hulde komen bewijzen, of de Romeinse soldaten in
Mar 15, die dat juist doen als een vorm van bespotting. Maar we vinden het
ook van allerlei mensen die naar Jezus komen om voor zichzelf of anderen ge-
nezing te vragen. De melaatse van Mat 8:2, of de Kananese vrouw van Mat
15:25 voor haar dochter, maar ook de be-
zetene in Mar 5:6 die eigenlijk helemaal
niet genezen wil worden. Van de ruim 50
maal dat het woord in het NT voorkomt
vinden we dan ook bijna de helft in de
Evangeliën. Maar daarbuiten vinden we het
voornamelijk in Openbaring. Want daar
gaat het bovenal over de keuze die de ge-
lovige in dit leven moet maken: God aan-
bidden of de afgoden, of dat nu de goden
van destijds waren of de afgoden geld en
macht van onze tijd. Wie zich neerwerpt
voor de goden van deze wereld zal uitein-
delijk vallen voor (neergeveld worden door)
God. Maar wie neervalt voor God zal door
Hem worden opgericht. R.C.R.

Het woord in de Concordantie
In het OT komt shachah ruim 170x
voor. Gewoonlijk vertaald met iets
als zich (voor iets of iemand) ter
aarde buigen of werpen, of aanbid-
den (NBG’51), en diep buigen of
neerknielen (NBV). Qadad komt
15x voor. De combinatie van qadad
en shachah vinden we als ‘op de
knieën vallen (knielen) en diep bui-
gen’ (NBV).
In het NT komt proskuneō ruim 50x
voor, vaak vertaald als (voor ie-
mand) neder vallen, eer bewijzen
of aanbidden. Kuptō komt maar 3x
voor, vertaald als (neer)bukken.
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Toen God de aarde, en de mens daarop, had geschapen ‘keek God naar
alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was’ (Gen 1:31). Maar
ook ‘zeer goed’ was nog niet volmaakt. God had de mens ‘volmaakt’ kun-
nen scheppen, maar heeft in plaats daarvan een mens geschapen die de
volmaaktheid moest leren. Hij kreeg een vrije wil en moest zijn eigen keuze
maken: gehoorzaam zijn en God uit eigen vrije wil dienen, of zijn eigen weg
gaan. Hij werd in een ‘goede’ omgeving geplaatst en kreeg daar een taak.
Maar hij kreeg ook een gebod dat hij strikt in acht diende te nemen: niet
eten van een bepaalde boom. En we weten hoe dat afliep: uitgelokt door de
leugen van de slang dat zij ‘als God zouden zijn’ (Gen 3:5), wanneer ze van
de boom zouden eten, overtraden de mens en zijn vrouw het gebod, met
fatale gevolgen. God had gezegd dat ze, wanneer ze het gebod zouden
overtreden, zouden sterven (Gen 2:17;3:5). Nu werd dat vonnis van kracht.
Weliswaar stierven ze niet ter plekke, maar hun leven zou eindig zijn.

Hoogmoed

Waar ging het nu eigenlijk mis? Zij hadden van God duidelijke instructies
ontvangen. Maar zodra er een lager op de ladder staand wezen met een
alternatief verhaal komt, hechten ze daar geloof aan. In plaats van te zeg-
gen ‘wij hebben onze instructies rechtstreeks van God’, hechten zij geloof
aan de verzekering van dat beest dat zij, na het eten van de vrucht, ‘als
God’ zouden zijn, dus dat ze God niet meer nodig zouden hebben, en voort-
aan hun eigen lot zouden kunnen bepalen. Dat pakte in de praktijk natuur-
lijk anders uit, maar het tekent het probleem: menselijke hoogmoed. Kijk
eens naar de interpretatie van dit proces door de apostel Johannes:

Het begint met begeerte en eindigt met ‘een hovaardig leven’, of in modern
Nederlands: hoogmoed. En dat is niet ‘uit de Vader’, maar ‘uit de wereld’.
Zij volgden hun menselijke natuur i.p.v. vast te blijven houden aan wat ze

2. Zonde en verlossing

Aspecten

De vrouw zag, dat de boom
• goed was om van te eten, en
• dat hij een lust was voor de ogen,
ja, dat de boom begeerlijk was
• om daardoor verstandig te worden,
en zij nam van zijn vrucht en at.
(Gen 3:6, NBG’51)

Al wat in de wereld is:
• de begeerte des vlezes,
• de begeerte der ogen

• en een hovaardig leven,
is niet uit de vader, maar uit de
wereld. (1 Joh 2:16, NBG’51)
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van God hadden geleerd en dáárop te vertrouwen. Ook in latere generaties
blijkt dat steeds weer het probleem te zijn. Wie dit gegeven in zijn achter-
hoofd houdt herkent dat voortdurend in alle delen van de Schrift. Dus sa-
menvattend: toen de mens op de proef werd gesteld, om te zien hoe echt
(en hoe hecht) zijn vertrouwen op God was, faalde hij. En hij faalde omdat
hij zelfstandig wilde zijn, niet afhankelijk van God, en zijn eigen weg gaan.

De rol van de slang

In dit verhaal zit een belangrijke en fundamentele les. Maar om die niet te
missen is het noodzakelijk dat we ons bewust zijn wat hier nu precies ge-
beurde. We moeten niet al bij voorbaat Adam en Eva gaan verontschuldi-
gen door aan te voeren dat ze werden verleid (en dan eigenlijk nog niet
eens door die slang, maar door een verborgen macht: de satan). Dat was
het excuus waarmee zij zelf kwamen: Adam probeerde zijn vrouw de schuld
te geven (en indirect zelfs God Zelf: ‘de vrouw die u hebt gemaakt om mij
ter zijde te staan’) en Eva probeerde die schuld vervolgens door te schuiven
naar de slang. Maar beiden wisten heel goed wat het gebod was. De rol van
de slang was uitsluitend die van een werktuig waarmee ze op de proef wer-
den gesteld. Zonder verleiding zullen slechts weinigen ongehoorzaam zijn,
dus dan is gehoorzaamheid geen verdienste. Pas wanneer het aanlokkelijk
begint te lijken om een andere weg te gaan, blijkt wie trouw is en wie niet.
De suggestie van de slang creëerde alleen maar die aanlokkelijkheid en
dus de aanleiding. En dat creëerde weer het moment waarop ze hun trouw
hadden moeten tonen maar faalden. Maar het was hun eigen menselijke
natuur die hen deed falen: dat was de werkelijke oorzaak. Verleiding is dus
nooit een excuus en de verleider zelf is niet de werkelijke oorzaak. Die ver-
leiding brengt alleen maar aan het licht hoe we er voorstaan, maar het is
die menselijke natuur die ons aanzet tot de overtreding, en dat is dus wat
we moeten overwinnen. Het bijbelse woord voor het overtreden van Gods
geboden is: zonde. Maar ook de neiging daartoe, wordt aangeduid met dat
woord. De kenmerkende gewoonte van bijbelse taal om te spreken in beel-
den en vergelijkingen heeft er daarom toe geleid die neiging voor te stellen
als een vijand die je uit alle macht moet bestrijden. Omdat zo’n concretise-
ring het gevaar en dus de strijd, veel meer reëel maakt. En het symbool van
die vijand is de slang. De koperen slang op de paal van Num 21 staat daar-
om symbool voor de zonde van het volk daar en toen. En wanneer we aan

van het Kwaad
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het eind van de Bijbel lezen dat de slang 1000 jaar ‘gebonden’ zal zijn (Op
20) betekent dat, dat de zonde zich gedurende die tijd niet kan manifeste-
ren. Maar in al zulke gevallen staat de slang in feite symbool voor die niet
op God gerichte menselijke natuur, en niet voor een externe macht die wij
als excuus zouden kunnen gebruiken. Alleen op deze basis kunnen we be-
grijpen hoe Gods oplossing voor het probleem van de zonde werkt.

De ‘wet van Mozes’

Het Oude Verbond, gesloten met het volk Israël te Sinaï, was gebaseerd op
een wet, die we kennen als ‘de Wet van Mozes’. Een belangrijk aspect daar-
van was het begrip ‘reinheid’, zowel in de zin van hygiëne als van rituele
reinheid. Die eisen van hygiëne, die hun tijd overigens tientallen eeuwen
vooruit waren, zorgden voor een ‘automatische koppeling’ met hun gezond-
heid. Maar bovenal waren ze een belangrijke les (beeld!) betreffende die
rituele reinheid. De Israëliet moest er zich continu van bewust zijn dat hij
geestelijk rein diende te staan tegenover zijn God. Zelfs zijn gedachten
dienden ‘in dienst van God’ te staan, en niet bezig te zijn met afgoden of
andere ongeoorloofde praktijken. En als voortdurende herinnering daaraan
diende hij zich te houden aan een uitgebreid stelsel van voorschriften aan-
gaande wassingen die naast een eventuele hygiënische, toch vooral een
rituele en symbolische betekenis hadden.

Een ander belangrijk aspect van de Wet werd gevormd door de dieroffers
als ‘verzoening voor overtreding van de Wet. De Israëliet die het offer
bracht moest uit zijn eigen bezit een ‘volledig gaaf’ dier nemen, en dat naar
de tabernakel - later de tempel - brengen. Daar moest hij zijn handen op de
kop van het dier leggen en daar met kracht op drukken, als beeld van het
overdragen van de last van zijn zonden. Vervolgens moest hij het dier zelf
slachten, om aan te duiden dat hij eigenlijk zichzelf doodde, omdat hij in
feite de dood had verdiend als consequentie van zijn overtreding. Het bloed
van het offerdier werd vervolgens rondom het altaar gesprengd, en een
deel van het vlees werd op het altaar verbrand. Afhankelijk van de aard van
het offer, kon het overige vlees soms worden gegeten door degene die het
offer bracht, die daarmee dan, met zijn gezin, een ‘vredemaaltijd’ hield, als
symbool van het feit dat hij weer verzoend was met God, weer vrede met
Hem had. Een ‘brandoffer’ werd echter in zijn geheel verbrand (‘verteerd’).
Het symboliseerde een totale toewijding aan God.

Het ware offer

De schrijvers van het NT laten ons echter zien dat de Wet niet kon verlos-
sen, omdat hij geen oplossing bood voor de achterliggende oorzaak: die

Aspecten van het Kwaad
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menselijke natuur. De zond- en schuldoffers konden alleen verzoening
doen voor onopzettelijke schuld of bepaalde overtredingen jegens de naas-
te, maar nimmer in geval van verwijtbare zonde jegens God. Dieroffers wa-
ren simpelweg niet toereikend om een schuldig mens ‘vrij te kopen’ van de
dood. Dat was geen tekortkoming van de Wet; de Wet was juist bedoeld om
aan te tonen dat je er zo niet kwam en dat er dus een totaal andere oplos-
sing nodig was. Die oplossing, die God al van het begin af had voorzien(!), is
daarom de (vrijwillig aanvaarde) dood van een volledig schuldeloos mens.
Dat ‘volledig gaaf’ zijn van het offerdier onder de Wet was een beeld van
dat volledig schuldeloos zijn van het werkelijke ‘offer’. En de volledige toe-
wijding van die ene schuldeloze was al afgebeeld in het brandoffer dat op
het altaar volledig door vuur verteerd moest worden. David verwijst in Ps 69
naar dat brandoffer, wanneer hij schrijft: “De hartstocht voor uw huis heeft
mij verteerd, de smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen” (vs 10).
Het Evangelie van Johannes past dit toe op Jezus (Joh 2:17). Hij is dat offer
dat kan bewerkstelligen wat die dieroffers onder de wet niet konden: zondi-
ge en tot de dood veroordeelde mensen ‘loskopen’ van die dood. De be-
rouwvolle(!) zondaar zou zijn zonden a.h.w. kunnen overdragen op dit offer,
maar alleen wanneer hij zichzelf, zoals die Israëliet onder de Wet, volledig
met dat offer zou vereenzelvigen. Dat vereenzelvigen drukt hij dan uit door
a.h.w. op te zien naar de gekruisigde Jezus, zoals de Israëlieten in de woes-
tijn opzagen naar die koperen slang. Wetende dat wat hij daar ziet eigenlijk
zijn eigen zondige menselijke natuur is, overgedragen op Hem.

Die vereenzelviging toont hij echter door het aannemen van Jezus’ gezind-
heid. Die reinheid onder de Wet was een beeld van die gezindheid, die na-
tuurlijk ook toen al bestond. Wel is de mens nog steeds onvolmaakt en dus
zondig, maar de mens die Zijn gezindheid aanneemt, streeft toch naar die
volmaaktheid, en zal daar dan ook steeds verder naartoe groeien. En wat
hij dan a.h.w. nog ‘tekort komt’ wordt aangevuld door dat offer. Daarmee is
die ‘gezindheid (bij Paulus soms: geest) van Christus’ de sleutel tot behou-
denis, omdat die ingrijpt op het werkelijke probleem: de menselijke natuur.
Die wordt dan gaandeweg steeds verder omgevormd naar dat grote en vol-
maakte voorbeeld. Dat offer is dus geen ‘koopprijs’ die intussen al is be-
taald zodat de mens zelf verder kan gaan waar hij was gebleven. Het is een
voorziening door God voor zijn tekortkomingen, die slechts geldig is op voor-
waarde van die vereenzelviging, dus dat streven om Hem zo goed mogelijk
– en steeds meer – te evenaren. Daarmee is het de enige, maar tegelijker-
tijd ook volledige remedie voor het overwinnen van die vijand, die ons wordt
afgebeeld als die slang, maar die in feite in onszelf zit. R.C.R.

2. Zonde en verlossing (vervolg van pagina 28-29)
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Fundamentele begrippen
2. De slang in het Oude Testament

Bij de eerste zonde zijn twee mensen en een slang betrokken. We richten onze
aandacht eerst op de slang. Wat heeft het Oude Testament te zeggen over dit dier?
Het antwoord daarop is van groot belang voor het verstaan van wat het Nieuwe
Testament vertelt over de overwinning op het kwaad.
Aan één van de dieren in de hof gaf de mens de in zijn ogen passende naam slang
(nachash). Uit de woorden:

De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld, die de HERE God ge-
maakt had; en zij zei tot de vrouw … (Gen 3:1)

kunnen wij de volgende feiten afleiden:
• De slang is één van de dieren die God maakte.
• De slang is listig. Althans in de meeste vertalingen. Maar het woord in de

grondtekst kan o.a worden vertaald met schrander (vgl Spr 13:16). Dit zou
kunnen worden getoetst aan Jezus’ woorden tot zijn discipelen, dat zij phro-
nimos als slangen moesten zijn (Mat 10:16); dit woord werd in de SV en
NBG’51 vreemd genoeg alleen op deze plaats vertaald met voorzichtig, ter-
wijl dit en verwante woorden verder altijd werden vertaald met iets dat neer-
komt op verstandig en wijs. De NBV houdt het daarom op scherpzinnig.

• De slang kon in zekere mate redeneren en communiceren met mensen.

Wij mogen niet speculeren of er iets of iemand anders achter de slang zat. Er wordt
alleen gesproken over een slang. Wij doen er daarom het beste aan te lezen wat er
staat. Later zullen wij beoordelen of het daarbij kan blijven. De slang was ook niet
slecht gemaakt, want God noemde alles wat Hij maakte zeer goed (Gen 1:31).

Woorden voor slangen in de grondtekst
Dat Mozes niets anders dan het natuurlijke dier slang bedoelde, wordt duidelijk in
het verdere gebruik van het Hebreeuwse woord nachash in de Bijbel. Mozes ge-
bruikte het zelf meerdere malen voor gewone slangen in zijn vijf boeken (naast
Gen 3 in Gen 49:17, Ex 4:3 en 7:15, Num 21:6, 7 en 9, Deut 8:15) en het blijkt
verder in het Oude Testament het meest gebruikte woord voor slang te zijn (16 x).
In de Septuaginta wordt het meestal vertaald met ophis, maar ook twee maal met
drakōn (o.a. Jes 27:1 ). In het klassieke Grieks gaat het dan vooral om een slang.

De slangen die in Exodus 4 en 7 uit de staven van Mozes en Aäron voortkwamen,
waren gewoon slangen met hun natuurlijk gedrag. Door een wonder van God be-
stonden zij tijdelijk om de Farao van Egypte een les te leren en het volk Israël ervan
te overtuigen, dat Hij Mozes had gezonden om hen te bevrijden uit de macht van
de Egyptenaren. Zo toonde Hij Zich dus machtiger dan hun Farao en al hun goden.

In deze geschiedenis komen wij ook het Hebreeuwse woord tanneen of tannin te-
gen, dat in Ex 7:9, 10 en 12 als synoniem wordt gebruikt voor nachash. Maar tan-
neen geeft aan dat het om een dodelijke slang gaat; wat zou kunnen duiden op
een schrikwekkende slang; bijvoorbeeld een cobra, die het symbool was van de
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macht van de Farao en deel uitmaakte van zijn scepter. De Septuagint gebruikt
hier drakōn. Ook in het parallellisme van Deut 32:33 en Ps 91:13 vinden wij tannin
terug. Mogelijk weer om iets afschrikwekkends, gevaarlijks voor mensen te sugge-
reren. In de Septuagint werd ook dit vertaald met drakōn. Het Hebreeuwse tannin
wordt echter ook gebruikt voor grote zeedieren en jakhalzen. In enkele van de ge-
vallen waarin het met jakhalzen werd vertaald, moeten wij ons afvragen of dit juist
is. Want waar de Septuagint drakōn gebruikt, zouden wij in de eerste plaats moe-
ten kijken of het om een slang kan gaan. Gezien de bewoordingen zou dit zo kun-
nen zijn in Ps 44:19, maar ook in Jes 34:13 (vooral omdat in vers 14 sprake is van
wilde honden) en Jer 9:11, 10:22, 49:33, 51:37 (zie ook Job 30:29, Jes 43:20).

Naast nachash en tannin komen wij zachal tegen, dat iets betekent als ‘wat kruipt’
en ‘waar je bang voor bent’ en een slang suggereert. Iets wat vooral duidelijk wordt
als er van gif wordt gesproken (Deut 32:24 en Mic 7:17). In de Septuagint werd het
woord in Mic 7:16 ook weer vertaald met ophis.

Nadere aanduidingen voor slangen
In de Bijbel staan ook bijzondere of meer specifieke benamingen voor slangen:
Adders en cobra’s
Met slangen worden kennelijk vaak adders bedoeld (Hebr: pehten), want enkele
malen komen we in parallellisme slangen en adders samen tegen, bijvoorbeeld:

Op leeuw en adder zult u treden, jonge leeuw en slang zult u vertrappen. (Ps 91:13)
… dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een
giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. (Jes 11:8)

Behalve om adders kan het in deze passages ook om cobra’s gaan.
Hoornslang
Op één plaats komen wij een ‘hoornslang’ (Hebr: shephiphon) tegen. Mogelijk de hoor-
nadder die daar voorkomt:

Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die in de hielen van
het paard bijt … (Gen 49:17)

Vurigen
Soms komen wij nachash tegen in combinatie met saraph, dat ‘vurige’ of ‘brandende’
betekent. In Num 21:6 lezen wij over slangen die de Israëlieten beten en hun gif inspo-
ten. Dat veroorzaakte brandende pijn en doodde hen snel. Soms moet uit het verband
worden afgeleid wat er bedoeld wordt; want in Jes 6:2 en 6 is geen sprake van slangen
maar van hemelse dienaren van God die serafs, ‘vurigen’, worden genoemd.

Vliegende draken?
In Jesaja lezen wij over ‘vliegende draken’ (NBG’51). In hoofdstuk 14 wordt hiermee de
vreeswekkende macht van een volk of koning bedoeld; erger dan Juda en zijn koning:

Verheug u niet, u gans Filistea, omdat de roede die u sloeg (koning Achaz van Juda),
verbroken is, want uit de wortel van de slang zal een adder voortkomen en haar
vrucht zal een vliegende draak zijn. (Jes 14:29)
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2. De slang in het Oude Testament (vervolg van pagina 33)

34

In hoofdstuk 30 gaat het om de woeste verlatenheid van het Zuiderland, waar allerlei
gevaren loeren voor de reiziger en die hem angst inboezemen:

… een land van benauwdheid en angst, waar leeuwin en leeuw, adder en vliegende
draak wonen. (Jes 30:6)

Maar wat bezielde de vertalers om ‘vliegende draak’ te gebruiken? In de grondtekst
staat immers saraph, waarmee in dit geval weer een vurige slang zal zijn bedoeld. Dit
past in het verband: leeuwin en leeuw, adder en vurige slang. ‘Vliegende’ is de vertaling
van het Hebreeuwse gooph, dat weliswaar vliegen of vliegend kan betekenen, maar
altijd in het verband bekeken moet worden. Want het kan ook ‘rijzend’ (Job 11:17 waar
het om de dag, de zon gaat), ‘uitgeput’ = ‘duizelig’, ‘zwaaiend op hun benen’ (Richt
4:21; 1 Sam 14:28 en 31; 2 Sam 21:15 waar het om mensen gaat), zwaaiend (Ezech
32:10 — zwaard) betekenen. De cobra wiegelt heen en weer, en valt pijlsnel aan. Daar-
mee is hij gevaarlijker dan de adder. De NBV vertaalde dan ook terecht met vliegens-
vlugge cobra. Zo wordt veel logischer wat wij lezen in Jes 30: leeuwin en leeuw, adder
en cobra, en in Jes14, waar een cobra kennelijk erger is dan een adder.

De kenmerken van slangen in het Oude Testament
Wanneer we met een Concordantie alle passages in het Oude Testament opzoe-
ken, waarin sprake is van slangen, dan vinden wij de volgende kenmerken:
• God vernederde haar tot het stof (Gen 3:14; zie ook Jes 65:25, Jer 46:22);
• het is een glad dier dat zich snel, kronkelend voortbeweegt (Job 26:13, Spr

30:19, Jes 27:1);
• het is een mens en dier schrik aanjagend dier (Ex 4:3);
• dat mensen en dieren bijt (Spr 23:32, Pred 10:8, Am 5:19 en 9:3);
• haar gif is wreed en doodt mensen op pijnlijke wijze (Num 21:6, Job 20:16);
• zij eet andere dieren op (Ex 7:12);
• Zij kan gedood worden door haar kop te vermorzelen of doorboren (Gen

3:15, Job 26:13, Ps 91:13).
Kortom, het gaat nog altijd om kenmerken en het gedrag van een natuurlijk wezen.

Slangen in de beeldtaal van het Oude Testament
Deze kenmerken vinden we terug als beeld voor wat mensen zijn en doen, of over-
komt. Zo wordt de valsheid van mensen voorgesteld als het gif van een slang:

De goddelozen zijn van de geboorte aan afvallig, de leugensprekers dwalen van
de moederschoot aan. Hun venijn is gelijk het venijn van een slang. (Ps 58:4,5)
Red mij, o HERE, van de boze mensen, bewaar mij voor de mannen van het ge-
weld, die boze dingen beramen, de ganse dag strijd verwekken; zij hebben hun
tong gescherpt als een slang, addervergif is onder hun lippen. (Ps 140:2-4)

Nergens in het Oude Testament vinden wij enige suggestie dat met slangen iets
anders bedoeld zou zijn dan slangen. Mozes en de andere schrijvers (vaak profe-
ten) geven nooit aan dat er iets of iemand anders achter zou zitten. Wel wordt wat
de slang is en doet gebruikt als beeld voor wat mensen zijn en doen. J.K.D.
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Psalm 5begrijpend zingen

Tot u richt ik mijn gebed

Uit verschillende psalmen maken wij op, dat de gelovige Israëliet regelmatig op
vastgestelde tijdstippen tot God bad. In Psalm 55 (die overigens met nagenoeg
dezelfde woorden begint als Psalm 5 en bovendien nog andere overeenkom-
sten toont met deze psalm) spreekt David: “Des avonds, des morgens en des
middags klaag en kreun ik; Hij hoort mijn stem” (55:18). In Psalm 141 zegt Da-
vid verder: “Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het ophef-
fen van mijn handen als avondoffer” (141:2).

’s Morgens en ’s avonds bracht men offers voor God: een lam met “het daarbij
behorende plengoffer ... en welriekend reukwerk” (Exodus 29:38-41; 30:7,8).
Maar iemand als David liet het daar niet bij: de priesters zouden voor de offers
zorgen, maar David moest zélf nog voor God verschijnen in gebed: “HERE, des
morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit” (5:4).

David was een man van gebed. Dag en nacht bracht hij zijn smekingen voor
God. Zowel in zijn ellende als in tijden van blijdschap en vrede, zag hij steeds
kans om zich tot de HEER te richten. Er is waarschijnlijk geen ander kind van
God geweest – met uitzondering natuurlijk van de Heer Jezus Zelf – dat zó
voortdurend in gesprek was met de Almachtige.

In Psalm 5 gebruikt David verscheidene uitdrukkingen die betrekking hebben
op gebed: “Neem mijn redenen ter ore, o HERE, let op mijn verzuchting” (vers
2); “Sla acht op mijn hulpgeroep ... want tot u richt ik mijn gebed” (v.3); “Des
morgens hoort gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor” (v.4). Als zijn vijan-
den hem omsingelden – “de goddelozen” (v.5); “de bedrijvers van ongerechtig-
heid” (v.6) “de leugensprekers” (v.7); “mijn belagers” (v.9) – leerde David
steeds op God te steunen en liet hij het oordeel aan God over. Overigens, wan-
neer David zei: “Doe hen boeten, o God ... laat hen vallen ... verstoot
hen ...” (v.11), was hij dan haatdragend of wraakgierig? Niet voor zichzelf, maar
wél voor God: “Want zij zijn wederspannig tegen U”.

Alleen door te bidden overwon David zijn moeilijkheden; en dat kan ook voor
ons gelden: “Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen ... Want Gij ze-
gent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een
schild” (v.12,13).

J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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Waar was het geloof van Abraham in de ‘stad met fundamenten’ op geba-
seerd? Was dat een heerlijke droom in zijn moeilijke omstandigheden?
Karl Marx noemde godsdienst ‘opium voor het volk’. Opium verdooft; je
zinkt weg in een roes waarin je alles vergeet; maar als je eruit ontwaakt
kom je weer in de toestand van daarvoor, of nog erger…. De gedachte van
velen in die tijd was dat de toestand alleen veranderde als je iets deed.
Dat leidde tot revoluties, die niet het ideaal, het utopia, brachten dat velen
voor ogen hadden. Integendeel! Toen ze ontwaakten bevonden ze zich in
een ergere dictatuur dan daarvoor. Hoe kwam dat? Utopia was de mense-
lijke opvatting over het Bijbelse ‘Koninkrijk van God’. Maar wij kunnen dat
niet tot stand brengen. Wij zijn zelfzuchtig en belust op macht, eer en be-
zit. Het Koninkrijk is Gods visie over de aarde, en dus op welk soort men-
sen daarop moeten wonen. Bij de schepping had Hij wezens voor ogen
‘naar Zijn beeld en als Zijn gelijkenis’. Wij mensen zijn dat nu niet. De
boodschap van God in de Bijbel is dat wij veranderd moeten worden het te
worden. Alleen dan kunnen wij burgers zijn van het Godsrijk. God heeft
bepaald hoe dat eruit moet komen te zien; en Hij werkt er aan om het tot
stand te brengen, ondanks menselijk ongeloof, menselijke ongehoorzaam-
heid en menselijke tegenwerking. De zekerheid dat dit zo zal zijn, is de
verheerlijking van dè Mens Christus Jezus (Heb 2:6-10).

De grote stap voorwaarts in Gods werk na de zondvloed was de roeping
van Abraham. Van alle mensen vond God hem het meest geschikt om Zijn
plan verder uit te werken, en de belofte aan Adam tot werkelijkheid te ma-
ken. En God bleek rechtvaardig in Zijn keus! Jakobus schreef over hem:
“Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en
hij werd een vriend van God genoemd” (Jak 2:23). Van geen enkel ander
mens wordt dit gezegd! Wat deed God in antwoord op het geloof van Abra-
ham? Gaf Hij hem een compliment, een schouderklopje als blijk van Zijn
tevredenheid? Veel meer dan dat. De schrijver van de brief aan de He-
breeën zegt dat God “een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (11:6).
En dat heeft Abraham mogen ervaren. Niet alleen in de grote aardse zege-
ningen die God hem gaf – in de vorm van veel vee, en dus rijkdom – maar
vooral in grote beloften voor de toekomst. En die beloften deden hem le-
ven in de verwachting van de vervulling daarvan. Meer nog: God in alles te
gehoorzamen, zodat die beloften vervuld zouden worden. Zelfs over de
dood heen! Want, zegt de schrijver van de brief verder: “In geloof zijn deze
allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de
verte hebben zij die gezien en begroet …” (11:13). Tot welke grote stap

Leven in de verwachting van

8.
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voorwaarts Abrahams verwachting van de vervulling van de beloften leid-
de, is te zien toen God hem vroeg zijn zoon Isaak te offeren:

Hij (Abraham) heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit
de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spre-
ken teruggekregen (Heb 11:18,19).

Dit laatste was voor Abraham de bevestiging dat God ook hemzelf zou
geven wat Hij hem beloofd had, door hem uit de dood op te wekken.

Wat waren die beloften? Kort gezegd dat uit hem een groot volk zou voort-
komen waarvoor God een woonplaats had aangewezen. We schrijven dit
in algemeenheid, omdat in profetie vaak sprake is van meerdere lagen,
en dus meer vervullingen. Zo kan een vervulling in de tijd van een profeet
de zekerheid geven dat de vervulling ook in de toekomst zal plaatsvinden.
Voor een koninkrijk is logischerwijs een koning, een land en een volk no-
dig. God is de Koning van de hele schepping. God riep Abraham uit Ur en
later Haran naar het land dat Hij hem wees, met de belofte (Gen 12:1-3):

Ik zal u tot een groot volk maken, en u zult tot een zegen zijn … met u
zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Toen God hem dit beloofde, had Abraham geen kinderen. En hij kreeg het
land waar hij naartoe was gegaan niet in bezit, maar trok er rond met zijn
vee en dat van zijn neef Lot; geduldig afwachtend wat God hem zou ge-
ven. Toen er niet genoeg weideplaatsen meer voor hen beiden waren,
besloten Abraham en Lot uit elkaar te gaan. Hoe groot het vertrouwen
van Abraham in God was, bleek toen hij Lot liet kiezen waar hij wilde wo-
nen. Uit zelfzuchtigheid koos Lot de vruchtbare Jordaanstreek, en Abra-
ham legde zich daarbij neer, hoewel hij de eerste rechten had. Hij liet het
aan God over hoe en wanneer Hij Zijn beloften zou vervullen. Vanwege dit
geloofsvertrouwen werkte God de belofte van het hem beloofde land ver-
der uit, en bevestigde Hij dat hij veel nakomelingen zou hebben:

… zie van de plaats waar u bent, naar het noorden, zuiden, oosten en
westen, want het gehele land … zal Ik u en uw nageslacht voor altijd
geven. En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde, zodat,
indien iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, ook uw nage-
slacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en
breedte, want u zal Ik het geven (Gen 13:14-17).

Na enige tijd vielen legers uit het oosten het land binnen, die alles roof-
den uit o.a. Sodom, waar Lot was gaan wonen. De inwoners werden als
gevangenen weggevoerd; ook Lot en zijn familie. Abraham had kunnen
denken dat dit Gods manier was om hem de vruchtbare Jordaanstreek te

grote beloften

het Koninkrijk van God



geven, en zich die kunnen toe-eigenen. Maar hij toonde geen zelfzucht, en
aarzelde geen moment. Hij ging de legers achterna en bracht al het ge-
roofde terug naar Sodom; mensen, vee, goederen en kostbaarheden. Hij
zag dit vervolgens ook niet als teken dat hij macht genoeg had de steden
van de Kanaänieten aan te vallen, en het land in bezit te nemen. Hij wilde
zelfs niets hebben van de koning van Sodom, omdat hij geen beloning van
mensen wilde hebben, maar afwachtte wat God hem zou geven.

Hierna kwam het woord van de HEER tot Abram (want zo heette hij toen
nog) in een gezicht: Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal
zeer groot zijn (Gen 15:1; vgl Heb 11:6)!

Hij begreep kennelijk wat Paulus later schreef dat mensen hun hoop moe-
ten vestigen “niet op onzekere rijkdom, maar op God, die ons alles rijkelijk
ten gebruike geeft, om wèl te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig
en mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toe-
komst verzekeren om het ware leven te grijpen” (1 Tim 6:17-19).

Maar ondanks alle beloften was Abraham nog steeds kinderloos…… Hij
vroeg God toen wat Hij bedoelde: “Zie, mij hebt U geen nakroost gegeven,
en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn” (Gen 15:3). Het ant-
woord dat God hem gaf liet niets aan duidelijkheid te wensen over:

Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erf-
genaam zijn … Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien u ze
tellen kunt … zo zal uw nageslacht zijn (Gen 15:4,5).

Wat deed Abraham daarmee? Wuifde hij dat weg met de gedachte ‘dat
heb ik al zo vaak gehoord maar er gebeurt niets’? Nee “hij geloofde in de
HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid” (15:6). Maar ook het
land had Abraham nog steeds niet gekregen. Daarom vroeg hij God een
teken dat Hij het hem zou geven. Hij vroeg dus niet of hij het nu eindelijk
kreeg! De vervulling lag voor hem in de toekomst, als hij een groot nage-
slacht zou hebben. Dat is zo kenmerkend voor zijn geloof, voor zijn hoop
en verwachting. Daarop sloot God een indrukwekkend verbond met Abra-
ham, dat sprak over een vervulling meer dan 400 jaar later (zie 15:9-21)!

Elk geloof wordt beproefd. Bij Abraham stelde God in het bijzonder zijn
geduld tientallen jaren op de proef. Hij wilde weten of Abraham helemaal
op Hem zou vertrouwen, vooral als er menselijkerwijs niets meer te ver-
wachten was. Omdat zijn vrouw Sara hem geen zoon schonk, verzon zij
echter een eigen oplossing, waarin Abraham meeging. Dat leidde tot de
geboorte van Ismaël. Maar dit was niet wat God bedoelde, en Hij zei:

… uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en u zult hem Isaak noemen, en
Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn
nageslacht (Gen 17:19).
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De belofte aan Abraham ging dus over op Isaak. Zijn geboorte zou de ze-
kerheid zijn dat Abraham een groot nageslacht zou hebben, en dat hijzelf
in de toekomst zou ontvangen wat God hem beloofde.

Enkele jaren later bleek opnieuw dat Abraham niet op één of andere ma-
nier probeerde de Jordaanstreek in bezit te krijgen. God zond engelen, die
hem vertelden dat zij waren gekomen om de streek waarin Sodom lag te
verwoesten. Abraham zag dat niet als een buitenkansje, maar smeekte
hen de steden niet te verwoesten als daar nog enkele gelovigen in woon-
den. De engelen hadden ook een boodschap voor hem en Sara: over een
jaar zouden zij samen de beloofde zoon hebben! Wat wij ook mogen den-
ken over hun aanvankelijke scepsis – Abraham was inmiddels 99 jaar
oud – zij deden in geloof wat nodig is om een kind te verwekken; want in
de brief aan de Hebreeën staat (11:11,12):

Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te wor-
den, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd
had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er dan ook uit één man, en wel
een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte
en gelijk het zand aan de oever van de zee, dat ontelbaar is.

Toen Isaak enkele jaren oud was, wilde Sara niet dat Ismaël langer bij
hen bleef. Haar argument was “want de zoon van deze slavin zal niet er-
ven met mijn zoon, met Isaak” (Gen 21:10). Dat klinkt harteloos, maar zij
had gelijk, en het had al eerder moeten gebeuren. Abraham verzette zich
daartegen: “Dit nu mishaagde Abraham zeer ter wille van zijn zoon” (vs)
11). Maar zij hadden zelf het probleem veroorzaakt, en moesten nu doen
wat gedaan moest worden: “God zei tot Abraham: Laat dit niet kwaad zijn
in uw ogen … want door Isaak zal men van uw nageslacht spreken” (Gen
21:12). En hij deed wat God zei.

Dit is bepalend voor wat jaren later gebeurde. God stelde Abrahams ge-
loof opnieuw op de proef: “Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt,
Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar op een van de bergen
die Ik u noemen zal” (Gen 22:2). Abraham had dus niet de zekerheid te-
rug te kunnen vallen op Ismaël, als Isaak er niet meer zou zijn. Maar hij
ging in geloof. Een geloof dat in deze proef nog sterker werd, zoals we op
pagina 37 hebben gezien. En daarom werden Gods beloften definitief:

Ik zweer bij Mijzelf … omdat u dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige,
Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht
zeer talrijk maken … en uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in
bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken van de aarde
gezegend worden, omdat u naar mijn stem gehoord hebt (Gen 2:16-
18). J.K.D.
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Er waren er die de zee bevoeren

Schepen en zeevaart in de Bijbel

Dit is een wat lichtvoetiger boekje met een nadruk op weetjes en achter-
grondverhalen. Het sluit feitelijk aan op de serie “Bijbel & Wetenschap”.
Toch zou niet iedereen bij het onderwerp zeevaart meteen aan een ver-
band met de Bijbel denken. Maar bij het vak archeologie juist weer wel, en
zelfs in zeer sterke mate. En maritieme archeologie is toch een wezenlijk
onderdeel van die archeologie. Dus wanneer we de kennis van maritieme
archeologie toepassen op de Bijbel kunnen we allicht nog weer een beetje
meer begrijpen van wat er destijds allemaal gebeurde.

De reden waarom dit onderwerp op het eerste gehoor toch wat vreemd
klinkt, is echter dat de Bijbel vóór alles te maken heeft met het volk Israël,
en Israël was vanouds een agrarische gemeenschap, die weinig affiniteit
had met de zee. Vooral in oudtestamentische tijden was zeevaart een ui-
terst riskante bezigheid, dus wat zou een volk van landbouwers en veehou-
ders nu met die zee van doen kunnen hebben gehad? Toch blijken er bij
wat dieper gaande studie wel degelijk nog heel wat verbanden te bestaan.

Als aanpak hebben we ervoor gekozen een enigszins doorlopende bespre-
king van de ontwikkeling van de scheepvaart in bijbelse landen te geven en
de feitelijke bijbelse raakpunten daarin hun plaats te geven. En die raak-
punten blijken er dan toch nog verrassend veel te zijn. Uiteraard gaat dit in
de eerste plaats slechts over het decor waarin het verhaal van de Schrift
zich afspeelt. Maar toch stuit je dan met enige regelmaat op feiten die het
verhaal niet alleen meer reliëf geven, maar die ook wel degelijk bijdragen
tot een beter begrip en meer inzicht m.b.t. wat het verhaal ons nu eigenlijk
wil vertellen. Daarom willen we dit boekje dan ook van harte in uw aan-
dacht aanbevelen als een interessant aspect van Bijbelstudie.
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