
U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen … Schep, o God, een zuiver
hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,

verban mij niet uit uw nabijheid
… neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de
vreugde van vroeger. (Ps 51: 10-14, NBG’51 afwijkende nummering)

In de rubriek “Het geschreven woord” hebben we onlangs gekeken naar
de begrippen dopen (2011 nr.4) en bekeren (nr.5). Nu willen we die nog
eens bekijken in hun grotere verband. In het paradijs had de mens oor-
spronkelijk ‘gewandeld met God’. Maar de mens verstoorde die relatie
omdat Hij zelf als God wilde zijn (Gen 3: 5). Hij overtrad, met dat doel,
Gods gebod, at van de boom waarvan hij niet mocht eten, werd daarop
verdreven uit de hof en had voortaan alleen nog maar indirect contact
met God. Uit Genesis 4 blijkt dat er voortaan een voorgeschreven offerri-
tueel nodig was om God nog te kunnen benaderen. Als Kaïn ook dat voor-
schrift overtreedt, en daarvoor terechtgewezen wordt, waarbij er nadruk
op ligt dat zijn jongere broer dat kennelijk wel correct doet, besluit hij zich
d.m.v. moord van deze ‘concurrent’ te ontdoen. Dat blijkt vervolgens het
begin van een tweedeling tussen de velen die hun eigen weg gaan en de
weinigen die nog proberen volgens Gods maatstaven te leven.

Het tekort van de Wet

De rest van de Schrift gaat over ‘bekering’ (metanoia, zie MOB 2011
nr.5), dus de weg terug naar de oorsprong: die directe relatie met God. De
psalmen vertellen ons hoezeer de getrouwe gelovige hunkerde naar die
relatie. Als David zich heeft misgaan in de zaak met Batseba, geldt zijn
wanhoop vooral de breuk in die relatie. Die woorden “Tegen u, tegen u
alleen heb ik gezondigd” (Ps 51:6), zijn geen ontkenning van zijn schuld
tegenover Uria, Batseba’s echtgenoot. Natuurlijk is hij zich ook dat be-
wust. Maar hij beseft dat het veel verder gaat dan dat. Uria’s lot - ook
diens toekomstige lot (!) - lag niet in zijn handen, maar in die van God.
Maar zijn relatie met God, die had in zijn handen gelegen en die lag nu
aan scherven. En zoals blijkt uit het citaat boven dit artikel: het herstel
daarvan is hem alles waard. En hij beseft ook terdege dat de Wet daar
niet in voorzag. Dit laat zich niet oplossen met een offer op een altaar:

U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen.
Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld
hart zult u, God, niet verachten. (vs 16-17)
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Bekering en doop

Hij beroept zich daarom op Gods openbaring van Zijn ‘naam’ in Ex 34:6-
7, die spreekt van genade, barmhartigheid en goedertierenheid:

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtre-
dingen uit naar uw grote barmhartigheid. (vs 1 NBG’51)

Toen had het volk, terwijl de klank van hun verzekering “Alles wat de
HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen” (Ex 24:7) nog nauwelijks
was verstorven, zich al misgaan met het gouden kalf. Ook toen bood de
zojuist gegeven Wet geen oplossing. Maar toen Mozes bij God pleitte om
deze overtreding toch te vergeven, desnoods ten koste van zijn eigen
plaats in Gods heil (Ex 32:31-32), was dit Gods antwoord geweest.

Vernieuwing van het oude helpt niet

Na ruim een halve eeuw verregaande afval van God, onder de lange en
buitengewoon slechte regering van koning Manasse (en nog kort onder
diens zoon Amon) is het volk volledig afgedwaald; het kent de Wet niet
eens meer. Als de jonge koning Josia God weer begint te zoeken, komt
het ‘wetboek’ weer te voorschijn. En hoewel hij al allerlei verbeteringen
had doorgevoerd, schrikt hij enorm wanneer het hem wordt voorgelezen.
Hij begint daarop de grootste hervorming die er ooit in Juda heeft plaats-
gevonden, die hij afsluit met een plechtige vernieuwing van het Verbond,
gevolgd door een nieuw Pascha, waarbij het volk plechtig belooft vanaf
nu de relatie met God weer te zullen onderhouden. Maar na zijn dood is
al heel snel weer ‘alles bij het oude’. In Jer 34 lezen we hoe er onder Ju-
da’s laatste koning Sedekia een kleine opleving in hun gedrag plaats
vindt, wanneer zij volksgenoten, die hun tot slaven waren geworden, vol-
gens de Wet hun vrijheid schenken (Ex 21, dit was te Sinaï de allereerste
bepaling geweest). Maar al na korte tijd hadden ze spijt gekregen van
hun ‘vrijgevigheid’, en die weer ongedaan gemaakt. Kennelijk was het
alleen een poging geweest Gods gunst te verkrijgen, maar kwam het niet
echt voort uit innerlijke oprechtheid. Wanneer God in Jer 31 spreekt over
een nieuw verbond, zal dat daarom geen vernieuwing zijn van het oude,
bestaande. Dat nieuwe verbond zal echt helemaal nieuw zijn, niet geba-
seerd op wettelijke bepalingen, maar op een innerlijke overtuiging:

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk ... een nieuw
verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen
ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat
verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER.
Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten –
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spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun
hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. (Jer 31:31-33)

Dat is uiteraard het Nieuwe Verbond ‘in Zijn bloed’, door Jezus ingesteld
in de bovenzaal (1 Kor 11:25). Dat bestaat niet uit geboden ‘ingegrift op
stenen platen’, maar uit de gezindheid van mensen ‘geschreven in hun
harten’ (2 Kor 3:3), dat wat Paulus ‘de geest of de gezindheid van Chris-
tus’ noemt (Rom 8:5-7, Flp 2:5, NBG’51).

De ware terugkeer

De boodschap van het NT begint – afgezien van wat aspecten rond Jezus’
geboorte en kinderjaren in Matteüs en Lucas – met Johannes de Doper.
Daarbij ligt de nadruk op zijn oproep: “Bekeert u, want het Koninkrijk der
hemelen is nabijgekomen” (Mat 3:1, NBG’51). En dat zou eigenlijk onze
aandacht moeten trekken: hij roept niet alleen ‘de afvalligen’ op tot beke-
ring maar allen, het hele volk zonder uitzondering. Dit gaat niet om boete-
doening voor overtredingen van de Mozaïsche Wet, maar om die totale
terugkeer tot die oorspronkelijke relatie met God. Dit kijkt veel verder te-
rug dan de afval waarvoor zij ooit waren verdreven uit het beloofde land.
Uit die ballingschap waren zij na 50 jaar weer teruggekeerd. Maar dit gaat
over het herstel dat zou moeten leiden tot die oorspronkelijke relatie met
God, die al onder Adam verloren was gegaan, dus a.h.w. tot een terugkeer
naar het paradijs waaruit de mens toen was verdreven.

De les van het Oude Verbond was geweest dat de mens van nature niet in
staat was te leven naar Gods maatstaven; dat was keer op keer mislukt
en Josia’s plechtige verbondsvernieuwing had dat nog eens overtuigend
aangetoond. De ware oplossing had God door Jeremia laten weten: een
volledig ander soort verbond. Maar daar was ook een volledig ander soort
mens voor nodig: voor de oude mens moest een geheel nieuwe mens –
een geheel nieuw soort mens - in de plaats komen. Die ommekeer wordt
door Jezus zelf aangeduid als ‘een wedergeboorte’: “Waarachtig, ik verze-
ker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God
zien” (Joh 3:3). Dat Nieuwe Verbond werd niet gesloten met het bloed van
een offerdier, maar met het bloed van de enige mens die God ooit vol-
maakt gediend had: Jezus. De wedergeboren mens moest zich van de
oude onderscheiden door de gezindheid van die ene te tonen, en het
symbool van die wedergeboorte werd de doop, die niet – zoals onder de
wet – “een afleggen (is) van lichamelijke onreinheid, maar een bede van
een goed geweten tot God” (1 Pet 3:21, NBG’51). Die doop, zegt Petrus,
redt hen ‘door de opstanding van Jezus Christus’, en hij is daarin een te-
genbeeld van een vroegere behoudenis. De vertalers vatten die vroegere
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Bekering en doop (vervolg van pagina 13)

behoudenis gewoonlijk op als de kort daarvóór genoemde redding van
Noach en de zijnen door het water van de zondvloed heen. Dat lijkt wel-
licht logisch, want God vernietigde met de vloed a.h.w. Zijn oude schep-
ping, om die te vervangen door een nieuwe. Petrus ziet de doop hier ech-
ter als tegenbeeld van Christus’ dood en opstanding (vs 17 ev), en daar-
mee in feite als die wedergeboorte. Zoals ook Paulus de doop beschrijft
als een symbolisch sterven van de oude mens in het water van de doop
en het daar weer uit opstaan van een nieuwe in Christus (Rom 6:1-5).

De relatie hersteld

De doop bevat dus een uiterst sterke symboliek: hij symboliseert een to-
tale breuk met het oude leven en het begin van een geheel nieuw leven
met God. Het is niet zomaar een reiniging voor overtredingen van wetsbe-
palingen, maar het herstel van die oorspronkelijke relatie met God die
verloren ging in het paradijs. De afwassingen onder de wet konden de
mens niet werkelijk rein maken voor God, maar die volledige verandering
van gezindheid (in Christus), waar de doop het symbool van is, kan dat
wel. De schrijver aan de Hebreeën doelt daarop wanneer hij schrijft:

Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten
en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament [van
de Wet] te leggen van bekering van dode werken ... van een leer van
‘dopen’ [die afwassingen van de Wet, zie MOB 2011 nr.4] en van opleg-
ging der handen [onder de Wet een symbolisch overdragen van de ei-
gen schuld op het offerdier]. (Heb 6:1-2, NBG’51)

De schrijver benadrukt dat de Wet geen blijvende oplossing kon bieden.
De rituelen ervan waren daarom telkens opnieuw nodig. Maar de doop is
eenmalig, het begin van een nieuw leven dat niet herhaald kan worden.
Want het nieuwe verbond berust niet op een uiterlijke Wet, maar op een
innerlijk verlangen naar die herstelde relatie met God. Je kunt uitglijden
en struikelen, en daar zijn voorzieningen voor, maar dat verlangen zelf
zou niet moeten uitdoven. Want wanneer dat toch zou zijn gedoofd kan
geen enkel uitwendig reinigingsritueel dat weer doen opvlammen:

Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest … en
daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering (metanoia) te bren-
gen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot
een bespotting maken. (Heb 6:4-6, NBG’51)

Het evangelie gaat niet slechts over eeuwig leven of het herstel van het
paradijs, maar over wandelen met God, over de terugkeer tot die oor-
spronkelijke relatie. Dat is het werkelijke ‘goede nieuws’; maar het vraagt
wel om volledige toewijding. Voor minder kan het niet. R.C.R
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