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Mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
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Reacties op in dit blad verschenen artikelen
Deze keer reacties van lezers op het eerste nummer

Ik vind de rubrieken en artikelen zeer leerzaam
en vooral begrijpelijk

Ga zo door totdat Hij komt.
Ik geniet van de gedegenheid. Vooral
de goede achtergrond informatie.
Het opmerkelijke is dat ik Met Open Bijbel geheel en
met plezier heb gelezen,terwijl, Met de Bijbel in de
Hand maar gedeeltelijk gelezen werd.
Prettig blad, leerzaam en mooi .
Doorgaan zo! God’s zegen toegewenst!

Beslist de moeite waard om helemaal uit te lezen
Bij het lezen denk ik wel, dat ‘Met open Bijbel’ de gehele Bijbel
onder de loep genomen wordt. En ook het ontstaan van de Bijbel.
Tevens voor wie geen kennis heeft genomen.
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Bijbels antwoord op uw vraag

Wat gebeurt er met ons na het sterven?
Het geloof waarover de Bijbel spreekt, is ‘opstandingsgeloof’. In het Oude
Testament is er geen verwachting van gelovigen te vinden dat zij naar de
hemel gaan. In plaats daarvan denken zij met afgrijzen aan de dood, als een
toestand waarin er geen bewustzijn meer is (Pred. 9:10), geen gelegenheid
God te loven en anderen te wijzen op Zijn heil (Ps. 6:6 en 30:10; Jes. 38:1819). Zij zien de dood als een vijand, een wrede heerser, uit wiens macht je
jezelf of een ander niet kunt bevrijden (Ps. 49:8). De mens gaat naar het
dodenrijk en vergaat tot stof. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt
tussen ziel en lichaam. Zo spreekt Jacob over zichzelf als neerdalend in het
dodenrijk (bv Gen. 37:35). Maar hadden zij dan geen hoop? Jazeker wel: op
de opstanding( zie bv. Ps. 49:15-16; Jes. 26:19; Dan. 12:13). De schrijver
van de brief aan de Hebreeën schrijft in hoofdstuk 11 over dat geloof.
Velen menen echter dat sinds de komst van Jezus het geloof in eeuwig geluk
in de hemel wordt gepredikt. Daarvan wisten de Here Jezus en de apostelen
echter niets. Jezus heeft nooit enig woord daarover gesproken, integendeel:
Hij gaf aan dat nooit iemand naar de hemel is gegaan alleen Hij dat zou doen
(Joh. 3:13). Hij predikte de opstanding uit de doden (Joh. 6:39, 40, 44, 54;
Luc. 20:35-36; Matth. 22:23-33). Ook de apostelen wezen vanaf de Pinksterdag alleen op de opstanding. Let op de redenering van Petrus, dat David in
Psalm 16 nooit over zichzelf gesproken kan hebben, omdat zijn graf in Jeruzalem het bewijs is van zijn dood. Maar het graf van Jezus is leeg, dus doelde
David op Hem (Hand. 2:24-36). De opwekking van Jezus was voor Paulus het
bewijs, de garantie dat ook allen die geloven zullen worden opgewekt (1 Kor.
15). Hij wachtte persoonlijk op zijn opstanding, niet op zijn hemelvaart (Fil.
3:10-11). Sterker nog: hij was bereid te sterven voor die hoop (Hand. 23:6).
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Waarom zouden zij deze verwachting hebben wanneer zij bij het sterven naar
de hemel zouden gaan? Zou hun mond dan niet dáárvan overstromen? Maar
nee, hun mond stroomde over van blijdschap over de opstanding van Jezus
en de hoop die zij en wij daardoor mogen hebben eeuwig leven te ontvangen
bij zijn komst. En nog een andere vraag: is het niet ongerijmd dat iemand die
bij het sterven naar de hemel is gegaan, met de Here naar de aarde komt om
opgewekt te worden en uit Diens mond te horen wat zijn of haar eeuwige
bestemming zal zijn en vervolgens weer terug te gaan naar de hemel?
Voor de gelovigen is de dood een slaap waaruit de Here hem of haar zal wekken bij zijn komst. Dat is het eenvoudige geloof dat God van ons vraagt. Kunnen wij Hem dat geloof tonen?
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Overdenking
De meeste van u zullen de stelling onderschrijven dat de Bijbel een
moeilijk boek is. En sommige delen lijken ook nog eens weinig leerzaam, en dan is er al snel de neiging ze maar over te slaan. De apostel
Paulus is echter duidelijk: "Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en
kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten
te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat
een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel
volledig is toegerust" (2 Tim 3:16-17). Maar ook dan is het al snel: ‘toch
niet al die geslachtsregisters?’; om dan vervolgens ook nog andere delen maar als minder nuttig te bestempelen. Wie zich christen noemt,
zegt daarmee echter een volgeling van Christus te zijn, en "een leerling
staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen
gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester" (Luk 6:40). Het was
de Schrift die maakte dat Jezus “voor zijn taak berekend was”, dus onze houding tegenover die Schrift moet dezelfde zijn als die van Hem.

“Elke Schrifttekst is door God
en kan
Lukas beschrijft ons de twaalfjarige Jezus bij zijn eerste bezoek aan
Jeruzalem. Tot die tijd zal Hij zijn Schriftkennis hebben opgedaan bij de
dorpsrabbijn in Nazaret. Nu krijgt Hij de gelegenheid de vragen die Hij
daar niet beantwoord kreeg, voor te leggen aan de ‘theologische hoogleraren’ in de tempel. Toen zijn ouders Hem zochten "vonden ze hem in
de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde
en hun vragen stelde … Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam
nog toe" (Luk. 2:46,52).
De eerstvolgende keer dat we Jezus in Lukas aan het woord horen, is
bij de verzoeking in de woestijn. We lezen daar, uit die periode van 40
dagen, over drie specifieke verzoekingen. Los van de inhoudelijke kant
daarvan, valt het op hoe elke verzoeking direct met een citaat uit de
Schrift wordt weerlegd. We lezen er misschien gemakkelijk overheen,
maar het vereist een zeer gedegen schriftkennis om de kern van een
verzoeking te doorgronden en dan meteen te weten wat de Schrift juist
daarover zegt. Bovendien valt het op hoe de antwoorden alle zijn genomen uit een tweetal hoofdstukken in Deuteronomium, de ‘herhaling
van de wet’. Deze beschrijven hoe God zijn volk rijkelijk heeft gezegend,
en waarschuwen hen trouw te blijven, ook als ze geen gebrek lijden
maar juist dankbaar zouden moeten zijn voor alle zegeningen.
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Zulke verzoekingen komen later in zijn leven terug, maar de toon is hier
gezet. Iedere verzoeking wordt meteen weerlegd met een gebod van
God. De lessen, als jongen geleerd door zich de Schrift eigen te maken,
komen nu van pas om iedere verzoeking te weerstaan. Zij zorgen inderdaad dat Jezus “voor zijn taak berekend is”. Blijkbaar is de les voor ons
hier dat dankbaarheid voor onze verlossing ook ons zou moeten helpen
weerstand te bieden aan verzoekingen, en niet als Adam en Eva te luisteren naar de redenering van een verleider in plaats van resoluut te
stellen wat God geboden heeft.
Het valt op hoe vaak Jezus uit de Schrift citeert, ook met betrekking tot
wat over Hemzelf geschreven is . "Hij nam de twaalf apart en zei tegen
hen: We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten
is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan." (Luk. 18:31).
Hij wist redelijk tot in detail wat er ging gebeuren, omdat Hij dat las in
de Schrift.

geïnspireerd
gebruikt worden om onderricht te geven”
Achteraf verwijt Hij zijn discipelen dat zij dat niet gezien hebben: "Toen
zei hij tegen hen: Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van
begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?
Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te
gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten”. (Luk. 24:2527). ‘Mozes’ betekent hier: de eerste vijf boeken van de Schrift; dat is,
naast Genesis, ook de gehele Wet. Door de brief aan de Hebreeën bijvoorbeeld kunnen wij nu een heel eind komen in ons begrip hoe de wet
vooruit wees naar Christus. Maar hoewel wij zo achteraf het werk van
Christus wel kunnen begrijpen, dat zijn discipelen toen niet hebben begrepen, blijft het de vraag hoever wij zouden komen als wij zouden
moeten opsommen “alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en
in de Psalmen over (Hem) geschreven staat” (Luk. 24:44). In elk geval:
hoe beter je de Schrift kent, hoe meer het lijkt te worden.
Jezus citeert echter nog veel meer uit wat wij het Oude Testament noemen. Bij de verzoeking in de woestijn geeft de Schrift steeds het antwoord; zo ook bij de vele pogingen Hem met een strikvraag in de val te
laten lopen. En ook dan is regelmatig het verwijt aan zijn gehoor
"Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht

5

Overdenking

van God." (Mark. 12:24). Nogmaals: "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen
en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,
zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed
doel volledig is toegerust". We zien hoe Jezus de Schrift gebruikt om zijn
taak te begrijpen en om volledig toegerust te zijn; we zien hoe Jezus die
gebruikt om dwalingen en fouten te weerleggen; we zien hoe Jezus die
gebruikt om onderricht te geven. Wanneer wij zijn discipelen willen zijn,
verwacht Hij van ons zo’n zelfde houding.
In Lukas komt een man tot Jezus met de vraag: “Meester, wat moet ik
doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” (Luk. 10:25). Jezus’
antwoord is niet een uitleg, maar een wedervraag: “Wat staat er in de
wet geschreven? Wat leest u daar?”. Blijkbaar is de Schrift de eerste
plaats om naar antwoorden te zoeken. Er staan bijna 3000 mensen in
de Schrift genoemd, met soms uitgebreide beschrijvingen van hun leven en de problemen die zij hadden. Waarschijnlijk staan veel van onze
problemen al in de Schrift beschreven, met een inzicht in de gevolgen
van de keuzes die anderen maakten in eenzelfde situatie. Wij kunnen
in gebed van alles aan God en Jezus voorleggen, maar als het antwoord
in de Schrift staat, moeten we ons afvragen in hoeverre we opnieuw
een antwoord mogen verwachten. Als we onze kinderen hebben uitgelegd hoe een woordenboek werkt, zullen we ook niet altijd meteen antwoord geven als ze weer eens vragen: ‘Hoe schrijf je dat?’. Jezus sprak
zeer veel met zijn Vader in gebed, maar Hij deed dat met een grondige
Schriftkennis, om niet naar de bekende weg te hoeven vragen.
Toch zitten we nog steeds met het probleem dat de Bijbel een moeilijk
boek is. Van de jonge Jezus lezen we "het kind groeide op, werd sterk
en was begiftigd met wijsheid" (Luk. 2:40), en toch bleef hij met vragen
zitten, zoals Hij die ondermeer stelde aan de geleerden in de tempel.
De Bijbel is een boek waar je in kan blijven studeren en steeds blijven
leren. Het is wat dat betreft uniek. Door het te lezen, leer je in eerste
instantie wat er in staat om, zoals in het voorbeeld van Jezus, daarmee
verzoekingen te kunnen weerstaan. Maar na het een aantal keer van
kaft tot kaft te hebben gelezen, leer je ook de verbanden te zien, leer je
te zien hoe een gebeurtenis model staat voor iets anders. In het voorbeeld van Jezus: om te begrijpen al wat in de Wet, de Psalmen en de
profeten over Hem geschreven staat, hoewel Hij daar vaak niet met een
titel als Messias genoemd wordt. Een hulp bij dit soort verbanden zijn
aanhalingen. In boekrollen, zonder hoofdstuk en vers, waren verwijzingen moeilijk. Wat de Schrift daarom doet, is een kort citaat geven,
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Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd ….

waarbij de lezer verondersteld wordt het te herkennen en in staat te
zijn het verband van het aangehaalde vers te bekijken. Soms wordt er
een schrijver bij vermeld, vaak ook niet. Als simpel voorbeeld: de woorden uit de hemel bij Jezus’ doop zijn twee aan elkaar gekoppelde citaten, het ene over de Messiaanse koning, het andere over een lijdende
dienaar. In wat oudere vertalingen staan er verwijzingen bij, voor wie
zo’n citaat niet zo snel herkent, maar moderne uitgaven gaan er helaas
van uit dat de lezer die niet nodig heeft.
Bij sommige van zulke citaten lijkt zo’n vers wat uit zijn verband gehaald, alsof het daar alleen maar toevallig goed uitkwam. Het eerste
dat je in zo’n geval moet doen, is nagaan wat het verband van het aangehaalde vers is, en uit dat verband meer te leren over de reden waarom het geciteerd wordt. Als Jezus bij de tempelreiniging zegt: "Staat er
niet geschreven: Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed
zijn? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!" (Mark. 11:17),
dan citeert Hij feitelijk twee passages: uit Jes. 56 en Jer.7. Het verband
van deze twee passages vertelt ons veel meer over wat Jezus bedoelt,
dan de veronderstelling dat Jezus alleen maar een toevallig geschikt
vers gebruikt. En ook zijn gehoor zal die citaten herkend hebben. Dit is
een vrij eenvoudig voorbeeld, maar soms is het niet meteen helder
waarom een bepaald vers wordt aangehaald. Toch heeft de schrijver er
een bedoeling mee gehad, en het is aan ons om dat uit te zoeken.
En dan tot slot die geslachtsregisters, bij uitstek beschouwd als
“onleesbare stukken”. Toch is het opvallend dat ons Nieuwe Testament niet begint met de geboorte van Jezus, maar met zijn geslachtsregister. Het allereerste vers luidt: "Overzicht van de afstamming van
Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham." (Matth. 1:1), om
vervolgens de afstammelingen van Abraham en David op te sommen.
Meteen al in dit eerste vers zien we dus hoe Jezus de erfgenaam is van
de belangrijkste heilsbeloften uit het Oude Testament: de beloften aan
Abraham (o.a. Gen. 12, 17 en 22) en de belofte aan David (o.a. 1 Kron.
17). Die erfgenaam is nu geboren. Wat ook opvalt is hoe Mattheüs van
alle vrouwen in de lijn van Jezus er, naast Maria zijn moeder, maar vier
noemt. Sara wordt bijvoorbeeld niet genoemd, Rachab en Tamar wel.
Deze vier zijn blijkbaar gekozen om ons iets te leren. Hoe beter wij de
Schrift kennen, hoe meer het ons helpt om “opgevoed te worden tot
een deugdzaam leven”. En zelfs geslachtsregisters kunnen ons daarbij
behulpzaam zijn.
Bijbelcitaten uit de NBV, tenzij anders vermeld

M.H.
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In het
Belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Op weg naar het einde?
Sinds kort is onze taal verrijkt met het woord ‘cartoonrellen’. Maar de
realiteit daarachter is alles behalve grappig. Een angstige wereld
vraagt zich vertwijfeld af of die storm weer overwaait, of dat dit een
opmaat is naar nog zwaarder weer. Voor een christen is er echter reden genoeg om dergelijke gebeurtenissen met andere ogen te bekijken dan zijn gemiddelde medeburger. Nu past daarbij wel een waarschuwing. Modern christendom kent een geschiedenis van zelfverzekerde ‘voorspellingen’ op basis van onvoldoend gefundeerde schriftinterpretatie, die achteraf onjuist zijn gebleken. Feitelijk is profetie
ons gegeven om de gebeurtenissen te herkennen wanneer ze gebeuren; niet om ze vooraf te voorspellen. Het beoogde doel is gelovigen
te verzekeren dat gebeurtenissen, die de wereld tot verbijstering en
vertwijfeling brengen, in feite niet buiten God om plaats vinden. Hij
heeft de zaak in de hand en Zijn kinderen hoeven niet bevreesd te
zijn: “De mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de
wereld zal gebeuren … (maar) wanneer dat alles staat te gebeuren,
richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’ (Luk
21:26-28). We willen hier dan ook niet de fout maken weer nieuwe
voorspellingen te doen, maar wel kijken wat zulk nieuws mogelijk zou
kunnen betekenen.
Allereerst een analyse van de bredere context. Orthodoxe christenen
hebben decennialang het ‘communistische gevaar’, vanwege het
atheïstische karakter ervan, gezien als de grote bedreiging van de
christelijke wereld. In het verlengde daarvan hebben uitleggers de
neiging gehad profetieën aangaande Israël in de eindtijd uit te leggen
in termen van een door de Sovjet-Unie geleide invasie van het Midden-Oosten, en een daarin passende aanval op Israël. Intussen is de
communistische wereld echter uiteengevallen, en is zo’n invasie binnen de huidige politieke verhoudingen veel minder waarschijnlijk.
Anderzijds is de Arabische wereld (meer in het algemeen: de Islamitische wereld), het afgelopen decennium juist heel sterk op de voorgrond getreden, en neigt die bovendien tot radicalisering en fundamentalisme.
8

Nieuws

in het licht van de Bijbel
Fundamentalisme zoekt principieel naar een herkenbare vijand, en
het is dan ook geen toeval dat het woord jihad (‘heilige oorlog’) na
eeuwen van afwezigheid weer terug is in het Islamitisch spraakgebruik. Dat vijandbeeld richt zich thans op twee tegenstanders: het
decadente materialistische ‘westen’, opgevat als de christelijke wereld, en het internationale Jodendom, met als brandpunt de staat
Israël, gevestigd in het centrum van wat zij zien als hun eigen wereld. Waarbij het westen wordt voorgesteld als de handlangers van
dat Jodendom. Bij het creëren en onderhouden van zo’n vijandbeeld
is de objectieve waarheid dan bovendien volledig ondergeschikt aan
de veronderstelde of geprefereerde ‘werkelijkheid’ waarop de strijd
is gebaseerd. Zo wordt de westerse Midden-Oosten politiek uitgelegd
als een algemene ‘strijd tegen de Islam’, wordt de ‘holocaust’ ontkend, en wordt de vestiging van de staat Israël voorgesteld als een
wederrechtelijke bezetting van het historisch bezit van de
‘Palestijnen’ (in werkelijkheid is Palestijnse bewoning daar even recent als de Joodse: beide dateren van na de verovering van dat gebied door de Britten, uit handen van de Turken, in de 1e wereldoorlog). Verder wordt elke vorm van gematigdheid gezien als zwakte of
zelfs ‘heulen met de vijand’.
De felheid van die ‘cartoonrellen’ in de Islamitische wereld zijn dan
ook alleen verklaarbaar vanuit bovengenoemde overwegingen. Maar
daarmee bevestigen ze wel het bestaan van dat diepgewortelde fundamentalisme en de omvang daarvan: dit is beslist geen randverschijnsel. Maar het geeft ook een diepere betekenis aan de overtuigende overwinning van de radicale Hamas beweging bij de recente
Palestijnse verkiezingen, en het feit dat de Hamas al heeft laten weten het vredesproces met Israël absoluut niet te erkennen. Anderzijds lokt de continue reeks van aanslagen op Israëlische doelen een
overeenkomend Joods fundamentalisme uit dat de Islamitische wereld handig weet te verzilveren in sympathie voor ‘de Palestijnse
zaak’.
Vervolg op pagina 23
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Taal van de Bijbel
Hoe komen we eigenlijk aan de uitdrukkingen Oude Testament en
Nieuwe Testament? Om dat te begrijpen moet u weten dat het woord
eigenlijk geen testament aanduidt, maar een contract. Het Hebreeuwse woord is berith. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is echter diathèkè, dat in klassiek Grieks ‘testament’ betekent: een laatste
wilsbeschikking. Voor een contract was er in het Grieks het verwante
woord sunthèkè. Zo’n contract heeft bepalingen (‘termen’) waar beide
partijen zich aan dienen te houden. Maar het verbond dat God met zijn
volk sloot (zie Exodus 24) was geen normaal contract: God had de termen daarvan eenzijdig opgesteld; het volk had daarin geen zeggenschap gehad. Wel traden zij vrijwillig toe. De Joodse vertalers, die het
Oude Testament in het Grieks vertaalden, hebben daarom dat laatste
woord niet willen gebruiken. In Israël was het erfrecht echter al in de
Mozaïsche wet geregeld en bestond een testament als laatste wilsbeschikking niet. Het woord diathèkè was daarom nog ‘vrij’ en zij hebben
dat gebruikt voor het Verbond, omdat een testament ook een eenzijdig
opgesteld contract is. En het Nieuwe Testament heeft dat woord overgenomen. Als onze Bijbel is verdeeld in een Oude en een Nieuwe
‘Testament’, zijn dat de boeken van het Oude en het Nieuwe Verbond!
De Statenvertaling vertaalt diathèkè consequent met ‘testament’,
maar nieuwere vertalingen met ‘verbond’. Er zijn echter twee passages
in het Nieuwe Testament waar ook alle nieuwere vertalingen het vertalen met ‘testament’. Eén daarvan is deze:
“Bij een testament is het noodzakelijk dat de dood van de erflater
wordt vastgesteld. Een testament is immers pas geldig na overlijden,
het heeft geen rechtskracht wanneer de erflater nog leeft”.
(Hebreeën 9:16-17 NBV)
De schrijver wijst hier op de overeenkomst tussen het ritueel in Exodus
24 en dat van de sluiting van het Nieuwe Verbond, maar de vertalers
geven toch de voorkeur aan de vertaling ‘testament’. Zij wijzen er
hooguit op dat hier sprake zou zijn van een woordspeling. Hoe zit dat ?
Laten we eerst nog eens kijken naar Exodus 24. Mozes begint, zoals
bij ons iedere notaris, met het volk de Wet voor te lezen (de termen
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Testament
van het contract), en het volk verklaart plechtig zich daaraan te zullen
houden. Dan wordt het verbond bekrachtigd, niet door het zetten van
handtekeningen, maar door middel van een offerritueel dat het rechtskracht verleent:
“Mozes nam het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en
zij zeiden: ‘Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen.’
Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. ‘Met
dit bloed, ‘zei hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u
heeft gesloten’.” (Exodus 24:7-8 NBV)
De schrijver van de brief aan de Hebreeën verwijst hiernaar, en in dat
verband lezen we van een ‘erflater’. Dat woord betekent letterlijk echter de ‘verbinder’, en duidt in feite het verbondsoffer aan, zonder welk
het contract geen rechtskracht zou bezitten. Er staat dus eigenlijk:
“Bij een verbond [hier het Nieuwe Verbond] is het noodzakelijk dat de
dood van het verbondsoffer wordt vastgesteld. Een verbond is immers
pas geldig na het slachten, het heeft geen rechtskracht wanneer het
verbondsoffer nog leeft [vrij vertaald: ‘tenzij er bloed gevloeid is’].
Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want
nadat Mozes alle voorschriften van de wet aan heel het volk had voorgelezen, nam hij het bloed (van de offers) … en verklaarde:

‘Dit is het bloed van het verbond
dat God aan u heeft opgelegd’.” (Hebreeën 9:16-20 NBV)
En de conclusie is dan:
“Als dus de afbeeldingen van de hemelse dingen door zulke riten gereinigd moeten worden, dan vereist het hemelse origineel ongetwijfeld een voortreffelijker offer [namelijk: dat van Christus]”.
(Hebreeën 9:23, Willibrord vertaling)
De andere passage waar ten onrechte met ‘testament’ is vertaald, vinden we in Galaten 3:
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Bijbel

Testament

“Broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig
testament, een testament dat door een mens bekrachtigd is. Niemand kan zo’n testament ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen”. (Galaten 3:15 NBV)
Ook hier gaat het over een oud-testamentisch contract of verbond.
Paulus verwijst naar Genesis 15, waar God met Abram een verbond
sloot. Abram moest allerlei dieren nemen en offeren, de karkassen in
tweeën delen en ze op twee stapels leggen. Dan lezen we:
“Toen de zon ondergegaan was … was daar plotseling een oven … en
een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. Die dag
sloot de HEER een verbond met Abram”. (Genesis 15:17-18 NBV)
Dit tussen de delen van de offers door gaan was een procedure waarmee een partij aangaf een contract te bekrachtigen. We vinden een
verwijzing hiernaar in Jeremia 34:
“Ik zal de mannen … die de bepalingen van de verbintenis welke zij
voor mijn aangezicht gesloten hadden, niet hebben gestand gedaan,
maken als het kalf dat zij in tweeën deelden en tussen welks stukken zij doorgingen”. (Jeremia 34:18 NBV)
Maar in dit geval is het God zelf die op deze ‘symbolische’ manier
tussen de stukken doorgaat en het ‘contract’ (verbond) van Zijn kant
bekrachtigt. Met de ‘bekrachtiging’ van een contract wordt dus bedoeld dat een partij, door middel van een offerprocedure, heeft verklaard zijn kant van het contract te zullen nakomen: hij heeft zich vrijwillig akkoord verklaard met de ‘termen’ daarvan. Als dat al geldt
voor een menselijk contract, zegt Paulus, hoeveel te meer dan voor
een ‘contract’ (verbond) dat door God zelf is bekrachtigd. Met wat
vrijheid van vertalen, kunnen we dat dus als volgt lezen:
Broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig
contract, een contract dat door een mens bekrachtigd is. Niemand
kan zo’n contract ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. Nu
gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling … Ik bedoel
dit: de wet, die vierhonderd dertig jaar na de belofte werd gegeven,
maakt het verbond dat door God Zelf bekrachtigd is niet ongeldig.
(Galaten 3:15-17)
Ook hier is dus rechtstreeks sprake van een verbond en niet van een
testament.
R.C.R.
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Ontmoeting

met:

Zacheüs

In Lucas 19 ontmoeten we Zacheüs (reine). We leren hem kennen
als ware volgeling van de Heer. Hij was tollenaar. Dit was een vrijwillige functie. Tollenaars kochten tolrechten van de Romeinen en
vroegen vaak teveel, zodat zij er zelf beter van werden. Tollenaars
stonden daarom slecht bekend: ze dienden de Romeinen en velen
misbruikten hun positie. Het tolhuis van Jericho was zeer aanzienlijk, want Jericho was een grensstad langs een belangrijke handelsroute, met veel waardevol transport. Dat Zacheüs oppertollenaar was, betekent dat hij hoofd van het tolkantoor was. Maar ondanks zijn hoge positie en rijkdom, was hij geen geëerd man; nee,
hij werd door zijn volksgenoten veracht en uitgestoten. Ook had hij
zijn postuur niet mee, klein van stuk als hij kennelijk was.
Op een dag
hoort hij dat
‘Vandaag
is
dit
huis
redding
ten
Jezus Jericho
nadert. Hij rent
weg en denkt
niet aan zijn
deel gevallen….De Mensenzoon is
waardigheid.
Hij heeft maar
gekomen om te zoeken en te redden
één doel voor
ogen:
Jezus
wat verloren was”
zien. Hij klimt
in een vijgeboom en verschuilt zich tussen de bladeren. Als tollenaar kan hij
onmogelijk iemand onder ogen komen. Dan een schok! Jezus staat
stil bij zijn boom, roept hem en wil zelfs naar zijn huis! Zacheüs
komt direct te voorschijn, vol blijdschap. Jezus, de Messias komt
bij hem, een zondaar. Allen die het zien zijn verontwaardigd. Jezus
gaat naar binnen bij een tollenaar. Zacheüs toont zijn blijdschap
en zegt: “Kijk, Heer, de helft van mijn bezit geef ik aan de armen,
en als ik iemand iets afgeperst heb vergoed ik het viervoudig”. Hij
zegt als. Hij heeft dus zelf waarschijnlijk niet bewust iemand afgeperst. Maar mocht het zo zijn, dan wil hij ruim vergoeden. Jezus
zegt hem: “Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook
hij is een zoon van Abraham”. Het klinkt als een scherpe terechtwijzing naar de morrende menigte buiten. Zij denken immers, dat
een tollenaar nooit deel kan uitmaken van het volk van God. Net
hiervoor heeft Jezus een blinde genezen. Deze morrende mensen
zijn geestelijk blind. Zij zien niet dat de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is.
N.D.

Kennismaking met bijzondere vrouwen en mannen in de Bijbel
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Het Boek

De boeiende ontstaansgeschiedenis van de Bijbel

2. Het materiaal

Schrijven op klei

Mesopotamië
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Het oudste schrijfmateriaal dat in het Midden-Oosten werd gebruikt
was klei. Wie het vroegste schrift bestudeert, ziet dat steeds werd geschreven op ruim voorhanden zijnd materiaal. In Mesopotamië was dit
klei. De Bijbel vertelt hoe de mensen die zich daar het eerst vestigden
klei begonnen te gebruiken voor hun bouwwerken: in plaats van willekeurig gevormde natuurstenen gebruikte men handgevormde geometrisch zuivere, 'stenen’ van in de zon gedroogde klei (Gen. 11:2-3). Het
lag voor de hand dit materiaal ook te gebruiken om op te schrijven.
Met een gepunte stok of rietstengel trok men lijnen in vochtige klei die
daarna in de zon gedroogd een redelijk duurzaam archiefstuk vormde.
De tabletten waren zo groot dat ze juist in een handpalm pasten. Men
ontdekte al spoedig dat een stokje dat een lijn in klei trekt een beetje
klei uit de groef voor zich uitstuwt. Deze klei-krulletjes waren lastig en
het was dus handiger om de lijnen in de klei te drukken dan te kerven.
Hiervoor ontwikkelde men een mesvormig schrijfstokje. Uiteraard kon
men met de meskant alleen rechte lijnen maken. Het oorspronkelijke
beeldschrift werd daarom sterk gestyleerd. Bovendien kon men het schrijfblad (het 'mes’ dus) alleen onder een hoek in de klei drukken. De punt
van het blad ging dus dieper dan de achterzijde.
Omdat het blad van boven naar beneden (naar de
snijkant toe) dunner werd, was de zo geproduceerde groef breed aan de voorkant en liep hij
naar achteren toe uit in een wigvormige punt. Zo
ontstond 'cuneiform’ of 'spijkerschrift’. De schrijver kon in theorie zijn lijnstukjes in elke gewenste richting laten lopen.
Hij beperkte zich echter tot horizontaal, verticaal en diagonaal, als de
acht hoofdrichtingen van een kompas. Om praktische redenen vielen
hiervan zuid, zuidoost, oost en noordoost af; zij vereisten een te onnatuurlijke stand van de hand. Wat overbleef waren de richtingen noord,
noordwest, west en zuidwest. Door de schrijfkant van het blad dieper
of minder diep in de klei te drukken ontstonden langere of kortere
wiggen. Twee extra tekens ontstonden door het schrijfblad in de
'westrichting’ bijna verticaal in de klei te zetten, de ene keer wat dieper dan de andere. Dit gaf een driehoekig soort teken. In totaal kon de
schrijver zijn schrijftekens dus opbouwen uit tweemaal vijf deeltekens.

in onze Handen
en de vertaling in een voor ons begrijpelijke taal

Waarop zij schreven
Al deze veranderingen maakten het schrift weliswaar moeilijker om te
leren (de relatie met de oorspronkelijke plaatjes was geheel verloren
gegaan) maar ook veel sneller en efficiënter in het gebruik. Wat dit
verhaal ons verder leert, is dat de vorm van het schrift (in dit geval
spijkerschrift) ontstaat op grond van de eigenschappen van het gebruikte schrijfmateriaal. Afwijkingen van het voorafgaande ontstaan
wanneer het schrift zijn min of meer definitieve vorm al heeft gekregen en men overgaat op ander schrijfmateriaal. Zo zijn er veel spijkerschrift inscripties gevonden op stenen van bouwwerken, op stenen
zuilen (steles) en steentabletten. De wiggen moesten dan stuk voor
stuk uitgehakt of gekerfd worden. Het spijkerschrift was niet geschikt
voor schrijven in steen, en was er ook nooit voor bedoeld. Maar de
koning wilde toch zijn heldendaden voor het nageslacht bewaren.

Egypte

Schrijven op papyrus

De Egyptenaren gebruikten papyrus als schrijfmateriaal. Dit wordt gemaakt door van papyrusrietstengels dunne repen te snijden en ze verticaal naast elkaar te leggen, met daar overheen een tweede horizontale laag . Door persen of kloppen wordt uit de repen plantensap
geperst dat, na drogen, de beide lagen aan
elkaar 'lijmt’. Na gladschuren is het ontstane
blad geschikt om beschreven te worden met
een soort penseel. Men schreef gewoonlijk
alleen op de 'horizontale’ voorzijde. Alleen in
uitzonderingsgevallen (relatief veel tekst) schreef men ook op de achterkant (Ezech. 2:10, Openb. 5:1). Omdat het materiaal zo dun was,
kon het opgerold worden. Door meerdere bladen aan elkaar te bevestigen, ontstond een langere rol, waar vrij veel tekst op kon. Aangezien
een penseel weinig beperkingen oplegt aan de gebruiker bleef het
beeldschrift bestaan uit herkenbare beelden: hiëroglyphenschrift.
Daarnaast ontwikkelden zich ook twee vormen van tekenschrift, het
hiëratisch dat er heel globaal uitziet als Chinees, en het demotisch dat
bijna alfabetisch aandoet. Toch bleef het hiëroglyphenschrift nog heel
lang in gebruik. Het bestond ten dele uit pictogrammen en ideogrammen, maar was ten dele ook fonetisch.
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Ontwikkeling
Hebreeuws schrift

Israël

16

In Israël zal men aanvankelijk waarschijnlijk Mesopotamisch spijkerschrift hebben gebruikt. Hiervoor is echter al aangegeven dat niet later
dan de 14e eeuw v.Chr., en mogelijk zelfs eerder (dat wil zeggen vóór
of kort na de uittocht uit Egypte) in dit gebied reeds alfabetische
schriftvormen voorkwamen. Het meest bekend daarvan is het Foenicische alfabet, waarvan ons eigen alfabet afstamt. Dit was in 1000
v.Chr. (tijd van de Koningen) al wijd verbreid over de antieke wereld.
Ook de Israëlieten gebruikten er een afgeleide versie van. Deze ontwikkeling is van enorme betekenis geweest. Want alleen een alfabetisch schrift is in staat de klanken van een taal volledig weer te geven.
Woorden en begrippen als liefde, goedertierenheid of trouw zou men
nooit met het oude op plaatjes (pictogrammen) gebaseerde schrift
hebben kunnen uitdrukken. Gods volledige openbaring vergde daarom
een alfabetisch schrift dat alle woorden uit een taal kon weergeven.
Bovendien betekende het dat de gehele bevolking, en niet alleen een
schrijversklasse, kon lezen en schrijven. Zo kon de Israëliet uit later
tijden zelf de schrift bestuderen, zonder afhankelijk te zijn van een
priesterklasse. Aanvankelijk werd geschreven op kleitabletten. Men
kraste de lijntjes in de weke klei. Omdat de lettertekens zoveel eenvoudiger waren heeft men geen last gehad van het opstuwen van krulletjes klei, of er zich minder om bekommerd. Uiteraard leende dit
schrift zich, beter dan het spijkerschrift, voor inscripties in steen. Men
kon het inkrassen met een scherpe pen. Toen men op een gegeven
moment uit Egypte 'inkt’ en 'penseel’ had overgenomen werd het mogelijk om op materialen te schrijven. Men ging toen ook potscherven
gebruiken als schrijfmateriaal. Men noemt zo’n beschreven potscherf
met een Grieks woord: ostrakon (ostracisme was een Grieks volksgerecht waarbij over iemands verbanning in de
volksvergadering werd beslist bij schriftelijke
stemming, waarbij ostraka als stembriefjes
dienden). Zulke ostraka bevatten vaak zeer
officiële correspondentie en men moet ze dus
niet zien als 'kladpapier’. Ze vormden een welkom schrijfmateriaal. Opvallend is dat de vorm
van het schrift zich wijzigde: de letters kregen
nu 'dikte’. Hieruit ontwikkelde zich later het Hebreeuwse
'kwadraatschrift’ dat we nu nog kennen. In veel later tijd is nog een
ander schrijfmateriaal in gebruik gekomen, dat vooral de Romeinen
gebruikten: het wastafeltje. Dit bestond uit een tweedelig, in het midden scharnierend houten plankje dat aan de 'binnen’ zijde was voorzien van een laagje was. Hierin kon men met een stift letters krassen.

Het materiaal waarop zij schreven
Wreef men met de stompe achterzijde van de stift over de was, dan
werden deze uitgewist. Dit moet een van de eerste notitieboekjes zijn
geweest. Waarschijnlijk is zo’n wastafeltje bedoeld in Lucas 1:63.

Rol Qumran (Grieks)

Kleitabletten werden veel gebruikt voor koopcontracten. Ze moesten een generatie meegaan; dan waren
koper, verkoper en getuigen overleden en had er niemand meer belang bij. Later werd het contract vaak in
tweevoud opgemaakt; één exemplaar werd in een klei
omhulsel (een envelop) gestopt, waarop koper en verkoper hun zegel zetten, en gebakken. In geval van dispuut had men, naast het 'open’ exemplaar, ook nog
een verzegeld exemplaar waar niet mee geknoeid kon
zijn. We vinden deze praktijk in Jeremia 32:10-14. Een
veel ouder koopcontract zit mogelijk verborgen in Genesis 23:17. Hethieten hadden de gewoonte een stuk
land te omschrijven met behulp van het aantal bomen
dat er op stond: deze werden ook in het koopcontract
vermeld. De vermelding van de bomen in dit vers zou kunnen betekenen dat de schrijver hier citeert uit het oorspronkelijke contract. Steen
werd vooral gebruikt voor koninklijke proclamaties en wetgeving. Deze
moesten immers van geslacht op geslacht leesbaar blijven. Voorbeelden zijn stèles zoals die van Merneptah en Mesa of de steen met de
wetgeving van Hammurabi. Het is dus volkomen logisch dat ook de
kern van de wet die op Sinaï werd gegeven op steen stond. Het beeld
van in steen gegrift schrift is elders gebruikt voor iets wat niet vergeten kan of mag worden (Job 19:24; Jer. 17:1). Ostraka werden, zoals
gezegd, vooral gebruikt voor allerlei vormen van correspondentie. In
Lachish zijn tientallen ostraka opgegraven
uit de tijd van het beleg van Jeruzalem door
Nebukadnezar. Eén ervan bevat de zin: 'En
zie, de woorden van de profeet zijn niet
goed, zij verzwakken onze handen, zij ontkrachten de stad en het land’ (ostrakon 6).
Men vergelijke dit verwijt met de aanklacht
tegen de profeet Jeremia (Jer. 38:4). Voor
schrift van meer blijvende waarde, dat toch telkens weer geraadpleegd moest worden, gebruikte men papyrus of leer dat, op een rol,
vrij veel tekst kon bevatten. Jeremia’s profetieën, bijvoorbeeld, werden
op zo’n rol geschreven (Jer. 36, zie ook 51:60-64).
R.C.R.

Stèle Merneptah (1223 v. Chr. ) Caïro

Een materiaal voor elke toepassing
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Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had:
Die Zijn dienstwerk is begonnen in een vorm naar Gods beeld,
maar er geen ogenblik aan heeft gedacht op onrechtmatige wijze te
grijpen naar gelijkheid met God,
doch integendeel zichzelf heeft ontdaan van Zijn goddelijke krachten,
en in plaats daarvan de rol van een slaaf op zich heeft genomen,
en Zich zo (vrijwillig) in een positie heeft geplaatst van gelijkheid aan
andere mensen.
Zo heeft men Hem dan gezien in een positie als die andere mensen,
waarin Hij zichzelf vernederd heeft, door gehoorzaam te worden tot de
dood erop volgde: de dood aan het kruis

De gezindheid
De bovenstaande passage is een vrije weergave van Paulus’ lofzang in Filippenzen 2:5-8, samengesteld uit elementen van verschillende Nederlandse
vertalingen, of rechtstreeks uit het Grieks. Deze passage blijkt velen voor
raadsels te stellen. Laten we er daarom eens wat nauwkeuriger naar kijken.
Paulus trekt hier een rechtstreekse vergelijking tussen Adam en Jezus. God
had Zijn voornemen te kennen gegeven mensen te willen scheppen ‘naar Zijn
beeld en gelijkenis’. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, gebruikt hiervoor de woorden eikon en homoiōsis. Bovenstaande passage gebruikt het woord morphè (uiterlijke vorm), zowel voor de ‘vorm naar
Gods beeld’ als voor de ‘vorm’ (rol) van een slaaf, en homoiōma (een variant
op homoiōsis) voor de ‘gelijkheid’ aan andere mensen.
God had aan Adam de heerschappij over de wereld beloofd, maar hem eerst
een proeftijd gegeven in de hof. Daar viel Adam echter in overtreding, toen hij
voortijdig naar het beloofde probeerde te grijpen, omdat de slang hem aanpraatte dat hij dan ‘als God’ zou zijn (Genesis 3:5). In tegenstelling tot Adam
is Jezus Zijn dienstwerk begonnen met veel grotere krachten: bij Zijn doop
heeft Hij al de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Daarmee had Hij onmiddellijk de macht kunnen grijpen en Zich heerser over de aarde maken.
Dat heeft Hij echter niet gedaan: Hij heeft niet op onrechtmatige wijze (de
tekst gebruikt feitelijk het woord ‘roof’) naar die gelijkheid met God gegrepen.
In Mattheüs 4:10 zien we hoe Hij deze verleiding juist resoluut van Zich af
werpt. Hij heeft in de woestijn besloten Zijn goddelijke krachten alleen te gebruiken voor anderen (genezingen) en niet ten eigen bate (zelfs niet voor het
maken van wat brood om Zijn honger te stillen), en heeft zich daar dus, wat
Hemzelf betreft, als het ware van ‘ontdaan’.
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Dan schakelt Paulus over op een ander beeld. Bij Jezus’ doop klonk er een
stem uit de hemel die zei: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Een herhaling daarvan vinden we bij de verheerlijking op de berg. Dit is een
combinatie van twee aanhalingen uit het Oude Testament. De eerste vinden
we in Psalm 2:7:
“Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn
zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in
bezit, de einden der aarde in eigendom”.
Dit spreekt van Jezus’ koningschap. De andere komt uit Jesaja 42:1:
“Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem
vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het
recht doen kennen.”

van Christus
Dit is de eerste profetie uit de reeks over de ‘knecht (lett.: slaaf) des HEREN’,
waarin ook wordt gesproken over Zijn lijden. De stem uit de hemel wijst er op
dat het verlossingswerk vast is verbonden met dit beloofde koningschap.
Wanneer Paulus zegt dat Jezus ‘de rol van de slaaf’ op Zich heeft genomen,
zegt hij daarmee dat Jezus die taak van Verlosser, via lijden en dood op het
kruis, niet uit de weg is gegaan, maar dat Hij gehoorzaam die weg heeft gekozen boven een weg van heerschappij, waar Hij met de kracht van de Geest
ook naar had kunnen grijpen. Door die kracht van de Geest niet te gebruiken,
althans niet voor dat doel, heeft Hij zich in dezelfde positie geplaatst als alle
andere mensen, die immers die kracht ook niet hebben. En zo hebben Zijn
tijdgenoten Hem dan ook zien optreden, als knecht en niet als de koning die
hen zou bevrijden uit de macht van de Romeinen. En juist daarmee heeft Hij
de overwinning behaald: door te volharden in gehoorzaamheid op precies dat
punt waar Adam had gefaald. Paulus’ volgende woorden zijn dan ook:
“Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die
elke (andere) naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie
zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong
zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van God, de Vader” (vs 9-11).
Jezus heeft een hogere positie ontvangen dan wie ook buiten God Zelf. Maar
die positie had Hij niet van het begin af: God heeft Hem die geschonken op
grond van Zijn gehoorzaamheid. Pas nadat Hij die had getoond is Hem die
positie ten deel gevallen.
En dat, zegt Paulus, is de gezindheid die ook wij moeten tonen: niets minder
dan dat is voldoende!
R.C.R
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Er zijn geestelijken die beweren, dat wij niet in een letterlijke opstanding
geloven. We zijn gewend zulke uitspraken uit de mond van vrijdenkers te
tot een dergelijke conclusie? De kwestie is niet slechts van academische
dat ons geloof hierbij staat of valt: “Maar als Christus niet is opgewekt, is

De opgestane
Deze situatie is niet nieuw; in de
eerste eeuw twijfelden sommige
Christenen aan de opstanding, anderen gaven er een totaal andere
uitleg aan. Paulus maakte zich grote
zorgen over een zekere Hymenaüs
en Filetus, die “van de waarheid afgedwaald zijn door te beweren dat
de opstanding al heeft plaats gevonden” (2 Tim.3:18). Men proeft hier
de neiging wonderen te negeren en
op een andere manier te verklaren.
De opstanding zou dan een geestelijke opwekking zijn, iets dat in dit
leven plaats vindt. De Griekse filosofen uit die tijd wilden niets van een
onsterfelijk lichaam weten; voor hen
was het lichaam slechts een omhulsel voor de ziel, iets dat na de dood
niet meer nodig zou zijn. Paulus
kwam deze houding in Athene tegen, toen de leden van de Areopagus de spot met hem dreven, omdat
hij over een opstanding uit de doden
redeneerde (Hand. 17:32). De twijfels die bij de gelovigen in Korinte
en elders zijn ontstaan, zijn kennelijk aan zulke Griekse invloeden te
wijten.
Staat het geloof in de opstanding
van Christus dan op losse schroeven, of hebben wij bewijs genoeg
dat deze werkelijk gebeurd is? Als
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wij tot de Bijbel gaan, vinden wij een
consistent getuigenis: de Here is
gestorven en opgestaan. Vooral de
apostel Johannes levert het doorslaggevend bewijs wanneer hij de
dood van zijn Heer beschrijft (Joh.
19:31-37). Als Jezus niet werkelijk
gestorven is, dan is er uiteraard
geen sprake van een opstanding.
Waarom braken de Romeinse soldaten de benen van Jezus niet? Omdat
Hij al gestorven was! Denken wij dat
die soldaten een fout gemaakt hebben? Zelfs als dat het geval geweest
zou zijn, hebben wij het aanvullende
bewijs voor zijn dood in het feit dat
toen die soldaat zijn lans in Jezus’
zij stak, er bloed gemengd met water uitvloeide. Hier is het ontegenzeggelijk bewijs dat het hart niet
meer functioneerde. Maar de opstanding dan?
Terug naar Paulus’ eerste brief aan
de Korintiërs, hoofdstuk 15. De reden voor dit lange betoog over de
opstanding vinden wij in vers 12:
“Maar wanneer nu over Christus
wordt verkondigd dat hij uit de dood
is opgewekt, hoe kunnen sommigen
van u dan zeggen dat de doden niet
zullen opstaan?” Het bewijs berust
voor de apostel op de veelheid en
betrouwbaarheid van getuigen,

van Christus uit de dood hoeven te
horen, maar hoe komen theologen
aard; de apostel Paulus betoogde
uw geloof nutteloos” (1 Kor 15:17).

Heer
maar nog meer op de vervulling van
profetie: “Het belangrijkste dat ik u
heb doorgegeven, heb ik op mijn
beurt ook weer ontvangen: dat
Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat
hij is begraven en op de derde dag
is opgewekt, zoals in de Schriften
staat...” (verzen 3-4). Dan pas volgt
de hele lijst van getuigen, die de
opgestane Heer gezien hebben (vv.5
-8). Met andere woorden, Jezus
moest opstaan volgens Gods voornemen, want Hij had in Zichzelf de
zonde overwonnen en daarom had
Hij de dood niet verdiend.
Petrus constateerde op de Pinksterdag: “God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van
de dood, naardien het niet mogelijk
was, dat Hij door hem werd vastgehouden” (Hand.2:24, NBG). Om dan
te vervolgen met de profetische
woorden van David: “mijn vlees zal
nog een schuilplaats vinden in hope,
omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien” (verzen 26
-27, NBG). Wat later zou de apostel
Paulus hetzelfde argument gebruiken: “En dat Hij Hem uit de doden
heeft opgewekt, zonder dat Hij weer
tot ontbinding zal wederkeren, heeft

Hij aldus gezegd: Ik zal U het heilige
van David geven, dat betrouwbaar
is; en daarom zegt Hij ook in een
andere psalm: ‘Gij zult uw Heilige
geen ontbinding doen zien’” (Hand.
13:34-35, NBG).
Maar wat heeft de discipelen overtuigd dat Jezus werkelijk opgestaan
is? Want na zijn dood waren zij moedeloos zonder enige verwachting dat
Hij weer tot leven zou komen. “ Wij
leefden in de hoop dat Hij degene
was die Israël zou bevrijden”, klonk
het somber uit de mond van Kleopas op weg naar Emmaüs (Luc.
24:18,21). Pas toen hun medereiziger, na zijn bewijsvoering uit de
Schriften dat de Messias zoveel
moest lijden, bij hen in huis het
brood brak, herkenden zij Hem.
(verzen 28-35).
Voor anderen was het lege graf het
bewijs. De vrouwen, die vroeg in de
ochtend van de derde dag met specerijen bij het graf gekomen waren,
konden hun ogen niet geloven toen
zij die grote grafsteen opzij gerold
zagen. Het waren twee engelen die
hen tot rust moesten brengen met
de blijde boodschap: “Waarom zoekt
u de levende onder de doden? Hij is
niet hier, hij is uit de dood opgewekt” (verzen 1-8).
Laten wij even stilstaan bij de manier waarop Jezus begraven werd.
Wij lezen dat Jozef uit Arimatea en
Nikodemus samen zijn lichaam in
linnen gewikkeld hebben, met een
mengsel van mirre en aloë, honderd
liter of ongeveer 34 kg. in gewicht
(Joh. 19:38-40). Eén van onze broeders, die hoofdapotheker was bij
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een groot Engels ziekenhuis, heeft
bij wijze van experiment dit mengsel
nagemaakt. Binnen 24 uur verhardde het zodanig, dat het op gips leek.
Hoe zou een gekruisigd en totaal
uitgeput mens ooit uit zo’n gevangenis kunnen komen, tenzij God dat
gedaan zou hebben? Toch werd hun
getuigenis niet door de apostelen
aanvaard; Petrus en Johannes
moesten eerst zelf naar het graf
gaan om
overtuigd
te raken
dat Jezus
er
niet
meer lag
(Joh. 20:39). Zij zagen
de
l i n n e n
windsels
liggen en
de hoofddoek apart
daarvan
opgerold.
Kennelijk
bleef dat
‘gips’ intakt maar nu leeg. Niemand
twijfelde in die tijd aan het feit dat
het graf leeg was, zelfs de bewakers
en de hogepriesters niet, want die
moesten een smoes bedenken om
dat te verklaren, namelijk dat de
discipelen ‘s nachts waren gekomen
om het lichaam weg te halen (Matt.
28:11-15). Hoe zou het bezit van
een dood lichaam kunnen verklaren
dat deze ontmoedigde discipelen
ineens blijde en onstuitbare predikers van het evangelie geworden
zijn? Neen, alleen de opgestane
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Heer zou hen de moed kunnen geven voor Hem te getuigen en zelfs
desnoods voor Hem te sterven. Plotseling verscheen Hij onder hen, en
om hen er nog sterker van te overtuigen dat Hij echt leefde, liet Hij
Zich door hen aanraken en gebruikte Hij voedsel. “Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het Zelf! Raak
me aan en kijk goed, want een
geest heeft geen vlees en beenderen zoals
jullie zien
dat
Ik
heb” (Luc.
24: 39).
De Heer is
o p g e staan! Laten wij dit
feit
met
blijdschap
aanvaarden, want
Zijn
opstanding
tot eeuwig
leven is de
garantie,
dat allen die in Hem geloven ook het
eeuwige leven zullen ontvangen,
wanneer Hij terugkomt: “ Maar
Christus is werkelijk uit de doden
opgewekt, als de eerste van de gestorvenen...Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.
Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem
toebehoren” (1 Kor. 15:20-23).

In het Nieuws
Het naderende einde?
Vervolg van pagina 9
En dan valt het op dat juist nu een Israëlische leider die bereid was toch
met die Palestijnen te praten (Sharon), en die op weg leek bij de volgende
verkiezingen belangrijke winst te boeken, door niet-menselijke oorzaken
van het toneel verdwijnt, waardoor die radicalisering aan Israëlische zijde
de kans krijgt door te zetten.
De Schrift vertelt ons dat Israël uiteindelijk terecht zal komen in een situatie waaruit het zichzelf absoluut niet meer kan bevrijden. En dat dat het
moment is waarop God zal ingrijpen, door zijn Zoon terug te sturen om hen
te redden. Het lijkt er thans op dat God bezig is het toneel klaar te zetten
voor dat laatste bedrijf. Laten we in elk geval onze ogen open houden. R.C.R.

Een toren waarvan de top tot in de hemel reikt
Het zal de meeste krantenlezers ontgaan zijn, maar wie de technische pers
volgt, weet dat er een race aan de gang is om het hoogste gebouw ter wereld
te bezitten. Decennia lang was het Empire State Building in New York met zijn
443 m het hoogste. In 1998 gingen de (tweeling) Petronas Towers in Kuala
Lumpur daar met ca. 10 m overheen. In 2004 ‘verbeterde’ de Taipei 101, in
de hoofdstad van Taiwan, het record met meer dan 50 m: totale hoogte 508
m (meer dan een halve kilometer!). Op dit moment wordt in Dubai gebouwd
aan de Burj Dubai. De exacte hoogte is nog geheim, maar zal meer dan 700
m zijn; men neemt aan ca. 800 m. Oplevering in 2008. Intussen is bevestigd
dat de toegenomen seismische (aardbevings-) activiteit, die inmiddels in Taipei is waargenomen, wordt veroorzaakt door de druk van de toren. Het gaat
nog om kleine, niet voelbare trillingen, maar het is duidelijk dat de ondergrond bezig is te reageren op de enorme zeer plaatselijke (en variërende!)
druk. Soortgelijke effecten zijn ook al waargenomen bij zeer grote, recent aangelegde stuwmeren. Het absurde is dat, anders dan in het centrum van New
York, schaarse bouwruimte niet de reden is voor het bouwen van deze giganten. Het gaat uitsluitend om nationaal prestige. De betrokken landen zijn rijk
en kunnen het zich veroorloven. En rijkdom wil zich tonen. In het geval van
Dubai is zelfs de vraag naar (kantoor)ruimte niet de drijfveer. Integendeel:
men begint zich al af te vragen of men al die ruimte wel verhuurd krijgt, en de
zaak niet een financiële ramp dreigt te worden. In dat verband wordt al gesproken van een ‘toren van Babel’. Maar de echte vraag begint zich op te dringen of niet terrorisme maar geologische instabiliteit misschien de grootste
bedreiging van dergelijke bouwsels gaat vormen, en of dat ‘toren van Babel’
risico niet veel meer in de klassieke zin moet worden ingeschat. De moderne
mens lijkt intussen even ver doorgeschoten in zijn eigenwaan als die ten tijde
van Abraham.
R.C.R
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Hoe leest u ?

De Here Jezus vroeg zijn tijdgenoten:
Zo maakte Hij duidelijk dat
en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat

“Hij [Jezus] is het beeld
Deze woorden van Paulus in Kolossenzen 1:15 worden door velen misverstaan. Zij zien hierin een bevestiging dat Jezus al bestond vóór de schepping
van de wereld. Op zichzelf zou deze uitspraak, zo opgevat, echter uitsluitend
kunnen betekenen dat Jezus zelf een deel van die schepping zou zijn, en dus
niet al daar vóór bestaand. Maar ook dat is niet wat Paulus wil zeggen. Het
probleem zit in de betekenis van die term ‘eerstgeborene’.
In eerste aanleg duidt ‘eerstgeborene’ natuurlijk op de oudste zoon, al wordt
ook de oudste dochter van Lot zo aangeduid (Genesis 19:31); maar Lot had
alleen dochters en geen zoons. Toch is de term meer dan alleen maar een
aanduiding van een volgorde in geboorte. De eerstgeborene was de erfgenaam van de vader, en bij het verdelen van de erfenis viel hem een dubbel
deel toe. De wet gebiedt bijvoorbeeld, wanneer een man twee vrouwen heeft:
“Hij mag, wanneer hij zijn bezit aan zijn zonen vermaakt, de zoon van de
vrouw die hij liefheeft niet bevoordelen ten koste van de zoon … die het
eerst geboren is. Hij moet (die zoon) als eerstgeborene erkennen, en
hem dus een dubbel deel van zijn bezittingen geven. Deze zoon … heeft
(immers) het eerstgeboorterecht”. (Deuteronomium 21:15-17)
Van belang is hier die term ‘eerstgeboorterecht’; dit is het sleutelwoord.
Het valt op dat hier de oudste zoon wordt beschermd tegen een ongefundeerde voorkeur van zijn vader voor de zoon van een meer favoriete vrouw, maar
dat God Zelf zich niet laat leiden door de simpele volgorde in geboorte. Van de
zonen van Abraham verkiest God Isaak, de ‘zoon der belofte’, boven diens
oudere broer Ismaël, als degene aan wie het eerstgeboorterecht toevalt. Van
Isaaks beide zonen verkiest Hij de jongere Jakob, die er alles voor over had
dat eerstgeboorterecht te verwerven, boven de ‘onverschillige’ Esau
(Hebreeën 12:16). Van Jakobs zonen verwierp Hij de overspelige Ruben ten
gunste van de gelovige Jozef, nota bene de op één na jongste. En van Jozefs
beide zonen ging het eerstgeboorterecht naar de jongere Efraïm ten koste van
Manasse. In al deze gevallen is het ‘eerstgeboorterecht’ dus losgekoppeld van
de feitelijke volgorde in geboorte.
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Wat leest u ?

‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven?’
het geschreven woord van God boven alles staat
God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover.

van de onzichtbare God,
de eerstgeborene der ganse schepping”
Dit moet ons duidelijk maken dat de term ‘eerstgeborene’ weliswaar in beginsel een aanduiding is van de oudste zoon, maar dat het in bijbels verband een
technische term is geworden die de erfgenaam aanduidt, de zoon die het
eerstgeboorterecht ontvangt. Mensen mogen daartussen geen onderscheid
maken, omdat dat zou kunnen zijn gebaseerd op onjuiste overwegingen, maar
God mag dat wel, omdat Hij de harten kent.
Hiermee zijn wij nu in staat Paulus’ gebruik van de term ‘eerstgeborene’ in
Kolossenzen te begrijpen. Het beeld dat hij gebruikt, tekent Adam als Gods
oudste zoon, die was geschapen ‘naar Gods beeld’ (Genesis 1:27, zie ook Lukas 3:38). Maar Adam had zich misgaan, en daarmee zijn eerstgeboorterecht
verspeeld. En dat is daarop niet toegevallen aan zijn zoon Kaïn, die nog veel
erger zondigde, maar (net als bij de zonen van Jakob) aan een veel latere
zoon, die zich wel gedroeg in overeenstemming met Gods maatstaven: Jezus.
Met die uitdrukking ‘de eerstgeborene der ganse schepping’ geeft Paulus dus
aan dat van alle mensen die ooit bestaan hebben Hij degene is aan wie dat
eerstgeboorterecht is toegevallen, en die daarmee als het ware de erfgenaam
van de Vader zal zijn. Natuurlijk kan God niet sterven, en in die zin heeft Hij
geen erfgenaam nodig. Maar Hij heeft wel zijn Zoon aangewezen als degene
die in Zijn plaats zal regeren, oordelen, en eeuwig leven schenken:
•
De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel
geheel aan de Zoon toevertrouwd … er komt een moment waarop alle
doden (Christus’) stem zullen horen en uit hun graf zullen komen: wie
het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan
heeft staat op om veroordeeld te worden (Johannes 5:22-23, 27-29).
•
Want (Christus) moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’ (1 Korintiërs 15:25).
•
Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf
overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit (Op. 3:21).
De aanduiding van Jezus als ‘eerstgeborene’ heeft dus niets van doen met
een volgorde van geboorte, maar alles met de positie die Hij zal innemen als
de vertegenwoordiger van zijn Vader; het gaat over zijn ‘eerstgeboorterecht’.
R.C.R.
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Christus

in Profetie
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

De behoefte aan verlossing
In het eerste deel van deze artikelserie hebben we gezien hoe God een
knecht of dienaar zou roepen en hem ondersteunen. Het volk Israël als
geheel had gefaald in zijn roeping om, als Gods knecht, de wereld duidelijk te maken wat het betekende Gods volk te zijn. God zou daarom uit
dat volk één in het bijzonder roepen. De eerste ‘knechtprofetie’ hierover
vinden we in de aanvangsverzen van Jesaja 42.
Dit deel van Jesaja’s profetie gaat over het volk Israël in ballingschap in
Babel. Maar hij maakt duidelijk dat de verlossing die het volk echt nodig
heeft, niet een bevrijding is uit die ballingschap, maar een totale bevrijding van de zonde, die evenzeer het volk beheerste. Het contrast dat Jesaja daarvoor gebruikt, is dat van God tegenover de afgoden, het maaksel van mensenhanden. Hoewel wij onder afgoden vaak uitsluitend de
primitieve beelden verstaan die de andere volken aanbaden, verstaat de
Bijbel daaronder ook het aanbidden van God op een andere manier dan
voorgeschreven (zoals met het gouden kalf). In onze moderne wereld zijn
er nog genoeg van zulke afgoden, zonder dat we meteen hoeven te denken aan primitieve volken. We zien in de hoofdstukken na deze eerste
profetie over de knecht hoe er een parallel getrokken wordt tussen de
ballingschap in Babel en de ‘verslaving’ aan de zonde:
Babel

Hoofdstuk

De zonde

Hoofdstuk

Een volk in gevangenschap

42:18-25

Een volk onder de zonde

43:22-24

Bevrijding

43:1-8

Bevrijding

De Here, verlosser en
enige God in tegenstelling tot afgoden
Verlossing uit Babel

43:9-13

De Here, verlosser en
enige God in tegenstelling tot afgoden
Verlossing van zonde

43:2544:5
44:6-20

43:14-21

44:21-23

God verlost, en daarbij is de verlossing uit Babel slechts een beeld van
de werkelijke verlossing die de mens nodig heeft. De volgende hoofdstukken tonen aan hoe het volk tekortgeschoten is, hoe hun verblijf in
Babel hen nog niet aanvaardbaar gemaakt heeft, en vooral hoe God dan,
door de ware Knecht, het volk met zich zal verzoenen.
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De Knecht in Jesaja (2)
in de boekrol staat van mij geschreven”
Een gezalfde geroepen
In verband met de verlossing van het volk lezen we hoe God zijn gezalfde
roept. Het woord voor gezalfde is in het Hebreeuws Messias en in het
Grieks Christus. Dit blijkt de Perzische koning Kores te zijn (Jes. 45:1).
Sommigen hebben moeite met zo’n vergelijking tussen Kores, een puur
wereldse koning, en Jezus. Het gaat hier echter niet om een godvrezend
leven, maar om een specifiek aspect van Gods verlossing. Kores was de
koning, die Gods volk de vrijheid gaf uit Babel te vertrekken. Zo is ook
Christus de door God aangestelde koning, die Zijn volk van de zonde zal
bevrijden. Het woord verlosser is afgeleid van ‘losser’, een familielid dat
in staat was iemand vrij te kopen als hij tot slavernij was vervallen. Het
volk was gevangen in Babel, maar nog veel meer in hun eigen falen. Zij
worden vrijgekocht door Gods losser. Dan spreekt deze verlosser zelf:
"God, de HEER, heeft mij gezonden, met zijn geest.” En God vervolgt: “Dit
zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël: Ik ben de HEER, jullie
God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die
je gaat. Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als
een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee. Je nageslacht
zou zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als zandkorrels. Je naam zou
nooit worden uitgewist, maar voor altijd bij mij voortleven" (Jes. 48:1619). Gods volk wordt dan opgeroepen uit Babel te vertrekken. “Trek weg
uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën! Verkondig dit met luid gejuich, laat
het horen, laat weten tot aan de einden der aarde: De HEER koopt zijn
dienaar Jakob vrij!” (Jes. 48:20). Het lijkt ironisch dat God zijn volk in ballingschap heeft doen gaan, om het vervolgens op te roepen weer te vertrekken. Als we echter inzien hoe in de Schrift Babel steeds symbool
staat voor een mensheid die Gods geboden niet wenst te volgen, begrijpen we waarom Israël niet in het beloofde land thuishoorde, totdat het
weer zijn bijzondere positie als Gods volk besefte. Toen dat besef er was,
volgde de oproep om te vertrekken. Een weerklank hiervan vinden we in
Openbaring 18:4, als oproep aan de gelovige vandaag.

De Knecht spreekt
De Knecht spreekt verder in hfdst. 49. Hij richt zich niet enkel tot het volk
Israël, maar tot alle volken: “Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister
aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de HEER mij geroepen, nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam ... Hij heeft me gezegd: Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister” (Jes. 49:1-3).
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Christus in Profetie
De uitdrukking ‘eilanden’, aan het begin van dit citaat (in de NBG’51 vertaald als kustlanden), betekent zoiets als ‘de uithoeken van de aarde’.
Deze oproep om te luisteren gaat dus uit tot de hele wereld, en niet enkel tot Israël.
De Knecht getuigt hoe hij door God geroepen is. Hij krijgt hier de naam
Israël, maar uit de verdere tekst blijkt dat het niet over het volk als geheel kan gaan, want dat moet hij juist redden. Israël als geheel was niet
aan de knecht-rol toegekomen. Het had gefaald, zoals we vorige keer al
zagen. Nu heeft God één in het bijzonder uit dat volk uitgekozen om de
ware Knecht te zijn, en allereerst zijn volk te bevrijden. God had al aangekondigd hoe hij zijn macht zou tonen door zijn volk uit Babel te bevrijden,
maar de Knecht gaat nog veel verder in zijn getuigenis van Gods luister.
De apostel Johannes komt hier veelvuldig op terug. Hij vermeldt vaak hoe
Jezus Gods luister getoond heeft: “Ik heb op aarde uw grootheid getoond
door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt” (Joh. 17:4). Het
woord grootheid is hetzelfde Griekse woord als in de Griekse vertaling
van het OT. In de NBG’51 wordt het in beide gevallen weergegeven met
‘verheerlijken’. Hier is de ware Knecht aan het woord, die niet gefaald
heeft in zijn roeping, maar die werkelijk Gods luister aan de wereld getoond heeft. Tevens heeft hij getoond hoe God een verlossende God is,
door het kruis. Zoals Paulus later zou schrijven: "De boodschap over het
kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God" (1 Kor. 1:18). Die kracht wordt in het klein
getoond in de verlossing uit Babel, maar uiteindelijk in het verlossen van
de mensheid uit de zonde. De grootheid of verheerlijking waar Johannes
over schrijft komt ook tot uitdrukking in het bekeren van mensen om hen
tot discipelen te maken. Jezus zegt: "Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid
van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en
mijn leerlingen zijn" (Joh. 15:7-8).
Toch lijkt het alsof deze missie van Jezus in eerste instantie mislukt is.
De evangeliën spreken van een schare die Jezus wel volgt, maar die het
in meerderheid slechts te doen is om de tekenen. De weerstand tegen
Jezus neemt steeds verder toe. Uiteindelijk schreeuwt het volk in Jeruzalem: “Kruisig hem”. Hierover spreekt Jesaja wanneer hij de reactie van
de Knecht weergeeft: "Maar ik zei: Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb
al mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad.
Maar de HEER zal me recht doen, mijn God zal me belonen" (Jes. 49:4).
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De Knecht in Jesaja (2)
Het heil voor alle volken
Jesaja sprak in eerste instantie over de verlossing van het volk: hoe de
afvallige knecht verlost zou worden door de volmaakte Knecht. Maar zijn
roeping ging verder: "Toen sprak de HEER, die mij al in de moederschoot
gevormd heeft tot zijn dienaar om Jakob naar hem terug te brengen, om
Israël rond hem te verzamelen … Hij zei: Dat je mijn dienaar bent om de
stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te
brengen, dat is nog maar het begin" (Jes. 49:5-6). De verlossing zou veel
verder gaan: niet enkel het volk bevrijden, maar heel de wereld tot God
brengen. "Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding
die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt. Dit zegt de HEER, de
bevrijder, de Heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt,
die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde
heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, omwille van de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van Israël, die
jou heeft uitgekozen" (Jes. 49:6-7). Dit “smadelijk veracht” wijst al vooruit naar de gedetailleerde beschrijving in de vierde Knechtprofetie, waar
we in een volgend artikel op terug zullen komen.

Messias en knecht
Bij Jezus’ eerste komst zal de koppeling tussen de Knecht uit Jesaja en
de Gezalfde (Messias) in één persoon geen vanzelfsprekendheid zijn geweest. Voor wie alléén het Oude Testament kent, is dit niet zo duidelijk.
Het valt dan ook op, hoe dit vanaf het eerste moment nadrukkelijk wordt
aangegeven. Jezus wordt als baby van iets meer dan een maand naar de
tempel gebracht, waar de oude Simeon de openbaring krijgt dat Jezus de
Messias, de gezalfde, is. Hij looft God en citeert uit Jesaja 49: "Want met
eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan
van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat
tot eer strekt van Israël, uw volk" (Luc. 2:30-32). Tot grote verbazing van
Jozef en Maria verklaart Simeon, door de leiding van de Geest, hier dat
Jezus zowel de Gezalfde is als de Knecht. De stem uit de hemel, zowel bij
Jezus’ doop als bij de verheerlijking op de berg, geeft dezelfde koppeling:
"Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde" (Luc. 3:22). Het eerste
deel van deze zin is een citaat uit Psalm 2:7 over de Messiaanse koning,
het tweede deel een citaat uit de eerste Knechtprofetie (Jes. 42:1). Deze
woorden uit de evangeliën laten duidelijk zien, hoe de gelovige in die dagen moest leren begrijpen, wat voor ons achteraf meer vanzelfsprekend
is, namelijk dat Jezus kwam als Koning, als Messias of Christus, maar
ook als de Knecht uit Jesaja om Gods verlossingswerk tot stand te brengen waardoor Gods grootheid getoond zou worden.
M.H.
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Het

Geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het woord in het Grieks
In de Griekse vertaling van
het OT is exaleipho de gebruikelijke vertaling van het
Hebreeuwse machah. De
grondbetekenis
is
‘bepleisteren’. Vervolgens
betekent het ‘uitwissen’ of
‘afwissen’, en tenslotte
‘vernietigen’. Het ermee
overeenkomende zelfstandig
naamwoord exaleipsis wordt
enkele malen, in combinatie
met een ander woord voor
vernietigen, gebruikt voor:
‘compleet uitroeien’ (lett.: tot
uitwissing toe vernietigen). In
het NT wordt het gebruikt
voor het uitwissen van geschreven tekst, en in het
boek Openbaring voor het
afwissen van tranen.

In de Griekse vertaling van het (Hebreeuwse) Oude
Testament, de zgn. Septuaginta-vertaling, vinden
we het woord exaleipho hoofdzakelijk als vertaling
van het Hebreeuwse machah, dat ‘vernietigen’ betekent. De grondbetekenis van exaleipho is echter:
bepleisteren. We vinden het in de Septuaginta in
die betekenis in Lev.14 (waar het het Hebr. tuach
weergeeft). Maar met bepleisteren onttrek je alles
wat daaronder zit aan het oog. Op sommige plaatsen vinden we het Hebreeuwse tuach daarom als
beeld voor aan het oog onttrekken van zaken die
eigenlijk niet deugen, maar de Sept. vertaalt dat
niet met het woord exaleipho. Het gebruik van exaleipho gaat integendeel juist de andere kant uit: het
gaat ‘afwissen’ of ‘uitwissen’ betekenen. Ook door
afwissen ontrek je dingen aan het oog: niet door ze
te bedekken, maar juist door ze te verwijderen. We
vinden die betekenis in Deut. 25: 5-6: “Wanneer
twee broers bij elkaar wonen en één van hen sterft
zonder dat hij een zoon heeft, dan mag zijn weduwe
niet de vrouw worden van iemand buiten de familie.
Haar zwager … moet haar tot vrouw nemen … De

Gebruik van het woord in de brief aan de Kolossenzen
In Kol 2:13-14 vertelt Paulus zijn lezers: “U was dood door uw zonden en door uw onbesneden
staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en
het vernietigd door het aan het kruis te nagelen”. De NBG’51 heeft voor dat ‘document’ het
woord ‘bewijsstuk’. Het Grieks spreekt van een cheirographon, iets dat ‘eigenhandig is geschreven’. In de Griekse wereld was dat de financieel-technische term voor een schuldbekentenis. Het
beeld dat Paulus gebruikt, is dat er een schuldbekentenis bestond die tegen ons getuigde. Maar
God heeft de tekst van die schuldbekentenis ‘uitgewist’, zodat die niet meer te lezen is. Daarmee is het wettig bewijs tegen ons in feite dus vernietigd. Het is niet alleen maar zo dat God zo
welwillend is dat bewijs niet in aanmerking te nemen; nee, het bestaat niet meer.
Dat krijgt des te meer perspectief wanneer wij bedenken dat er in het Grieks een meer gebruikelijk woord bestaat voor het ‘schrappen’ van een openstaande rekening. Dat is chiazo, dat is afgeleid van de Griekse letter ‘chi’ die de vorm heeft van een grote X. Chiazo betekent dat de
schuldeiser een groot kruis zet door de tekst van de openstaande rekening, en daarmee aangeeft: schuld voldaan. Maar het is nog steeds leesbaar dat die schuld er is geweest. Door te
spreken van ‘uitwissen’ geeft Paulus aan dat de tekst volledig is gewist zodat niemand nog kan
weten dat die schuld er ooit is geweest. De herinnering daaraan is radicaal uitgewist.
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exaleipho

van een sleutelwoord in de grondtekst
eerste zoon die zij baart, geldt dan als zoon van zijn gestorven broer, opdat
diens naam onder het volk van Israël zal voortleven” (NBG’51: opdat diens
naam uit Israël niet uitgewist worde). En die betekenis gaat vervolgens weer
over in ‘vernietigen’ of ‘verdelgen’. Zoals waar God tot Mozes zegt: “Overtuig
Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek
herinnert.” (NBG’51: … dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen). Dit gaat over totale uitroeiing. In het verhaal over de zondvloed wordt het woord gebruikt voor het vernietigen van alles door die vloed. In
het Hebr. zijn er ook andere woorden voor ‘vernietigen’, maar machah is toch
het sterkste, en exaleipho is het sterkste Griekse woord dat de vertalers van de
Septuaginta konden bedenken: ook dat duidt op totale uitroeiing.
In het NT vinden we het woord maar 5 keer gebruikt. In Hand. 3:19 zegt Petrus
in zijn toespraak tot de menigte in de tempel: “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden”. De NBV vertaalt “… om vergeving te
krijgen voor uw zonden”. Maar dat is een veel te zwakke uitdrukking: het gaat
om radicale vernietiging. In Openb. 3:5 zegt Jezus in zijn boodschap tot de gemeente te Sardes: “Wie overwint … Ik zal zijn naam niet uit het boek van het
leven schrappen [NBG’51: ‘uitwissen’], maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen”. Dit lijkt een echo te zijn van Mozes’ pleidooi voor het volk, na hun zonde met het gouden kalf: “Schenk hun (toch) vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat u
geschreven hebt.” (NBG’51: delg mij dan uit het boek). En Gods antwoord daarop: “Alleen wie tegen mij gezondigd heeft, schrap ik uit mijn boek.” (Ex. 32:3233). Elders in Openbaring vinden we dan nog
de vervulling van Gods belofte in Jes. 25:8: Het woord in de Concordantie
“Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de Het woord exaleipho komt in de
Griekse vertaling van het OT bijna
HEER, wist de tranen van elk gezicht, de
smaad van zijn volk neemt hij van de aarde 40 maal voor. In het NT vinden we
het maar 5 maal, waarbij de laatweg – de HEER heeft gesproken.” In Openb. ste 2 (in het boek Openbaring)
21:3-4 lezen we: “God zelf zal als hun God identiek zijn (een aanhaling uit Jes
bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen 25:8). In de NBG’51 is het 1 maal
wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen vertaald met ‘uitdelgen’, 2 maal
rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want met ‘uitwissen’, en in de aanhaling
uit Jesaja met ‘afwissen’. De NBV
wat er eerst was is voorbij” (zie ook 7:17). Dit vertaalt het 3 maal met ‘uitwissen’
gaat dus om een radicaal afwissen, omdat er of ‘uit (hun ogen) wissen’ en 1
geen enkele reden meer is tot verdriet. En maal met ‘schrappen’. De andere
tenslotte is er dan nog de passage in Kol. keer wordt het niet echt vertaald,
maar alleen omschreven.
2:14. Zie hiervoor het kader.
R.C.R.
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Bijbel

en

Wetenschap
Geloof en onderzoek
Schepping, intelligent design, evolutie
Ontstaan

We hebben in het eerste deel van dit artikel al even gekeken naar de
vermeende tegenstelling tussen schepping en evolutie, en daarbij geconstateerd dat het ene gaat over ontstaan en het andere over ontwikkeling. Maar wat zijn dan toch de punten die veel christenen doen menen een tegenstelling te zien?
Conflicterende tijdschalen?
Wel, allereerst is er de tijdschaal. Veel bijbelgetrouwe christenen menen dat we uit Genesis 1 moeten opmaken dat de schepping zich
heeft afgespeeld in 6 dagen van 24 uur. En dat op de zesde dag Adam
is geschapen. Wanneer je vervolgens de leeftijden in de geslachtsregisters van Genesis 5 en 11 optelt, kom je voor de geboorte van Abraham uit op 1948 jaar na de schepping. En we weten dat Abraham rond
2000 v.Chr. leefde, dus kan de aarde volgens deze opvatting niet ouder kan zijn dan ca. 6000 jaar. De Engelse bisschop Usher berekende
de schepping dan ook op exact 4004 v. Chr. (hij wist dit zelfs op de
dag af te vermelden, maar dat vindt je in moderne opgaven niet meer
terug). Anderzijds gaat de moderne wetenschap er van uit dat het heelal nu zo’n 13,7 miljard jaar oud is, dat onze aarde zo’n 4,5 miljard jaar
oud is, dat het leven daarop zo’n 3,5 miljard jaar geleden is ontstaan
en dierlijk leven ca. 0,5 miljard jaar geleden. Dat maakt het heelal
ruim 2 miljoen maal zo oud als in bovenstaande opvatting, en dierlijk
leven altijd nog bijna 100.000 maal zo oud. Dat zijn zeer grote verschillen. Daarnaast lijkt de bijbeltekst ons te vertellen dat elke levenssoort apart door God is geschapen, terwijl de evolutieleer er op neerkomt dat alle leven op aarde is ontstaan uit één enkele oervorm.
Jonge aarde versus oude aarde
We zitten dus uiteindelijk met twee conflictpunten: de tijdschaal en de
mate van Gods bemoeienis met het ontstaan van de verschillende levensvormen. Aan de ene kant zijn er de creationisten die geloven in
een volledige stap voor stap bemoeienis van God met het proces, en in
een jonge aarde. Aan de andere kant zijn er de evolutionisten die geloven in een universele evolutie, en in een oude aarde.
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Wetenschap en Bijbel
een wetenschappelijke benadering

en ontwikkeling van het leven op aarde (2)
Maar strikt genomen gaat het daarbij om twee verschillende aspecten,
al is het wel zo dat een universele evolutie noodzakelijkerwijs veel tijd
vergt, en daarom niet valt te combineren met de gedachte van een
jonge aarde. Maar de gedachte van een schepping valt wel degelijk te
combineren met een oude aarde. En het is daarom op zijn minst misleidend om de theorie van een universele evolutie te ‘bestrijden’ met
het argument van de leeftijd van de aarde. Toch gebeurt dat op grote
schaal.
Die overtuiging van een jonge aarde is echter volledig gebaseerd op de
regelmatig terugkerende zin in Genesis 1: “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste (tweede, derde, enz)
dag.” Maar in feite weten we niet precies wat deze uitdrukking ons wil
vertellen. Hierover zijn in de loop van de tijd de volgende opvattingen
verkondigd:
•
Het voorafgaande (de beschreven scheppingsdaad of -daden)
heeft zich afgespeeld gedurende de voorafgaande 24 uur.
•
Het voorafgaande is gedurende die dag geopenbaard aan Mozes
(die het vervolgens heeft opgeschreven in het boek Genesis).
•
Het voorafgaande is gedurende de voorafgaande avond bij wijze
van instructie geopenbaard aan Adam (die het mondeling of op
schrift heeft doorgegeven aan zijn nakomelingen).
•
Het geheel is een ‘dramatische’ voorstelling van Gods werk. Zo’n
dramatische voorstelling vinden we bijvoorbeeld ook in 1 Koningen 22:19-22, en in de eerste twee hoofdstukken van het boek
Job. Het geeft ons een ‘gedramatiseerd’ verslag dat de essentie
beschrijft, maar geen objectieve werkelijkheid.
Het is hier niet de plaats om het voor en tegen van elk van deze suggesties te bespreken, maar het is goed om te beseffen dat we alleen
in het eerste geval kunnen beredeneren dat er dan sprake moet zijn
van een jonge aarde; in de andere gevallen weten we daar eenvoudig
niets over. Het betekent dat we voorzichtig moeten zijn dit argument te
gebruiken zolang we niet zeker weten of de Bijbel ons dat wil vertellen.
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Bijbel en Wetenschap
Schepping, intelligent design, evolutie (2)
De kernvraag: hoe of waarom geschapen?
De fout die iedereen lijkt te maken, is Genesis 1 te lezen als een beschrijving van hoe God de aarde heeft geschapen. Maar voor onze behoudenis hoeven we dat helemaal niet te weten. Bovendien gaat het
hoofdstuk niet over de schepping (die staat alleen als feit vermeld in
vers 1), maar over het bewoonbaar maken van de aarde, die in eerste
instantie nog woest (onbruikbaar) en leeg was. Wat dit hoofdstuk ons
in werkelijkheid wil leren is waarom God de aarde stap voor stap bewoonbaar heeft gemaakt, zoals Jesaja ons duidelijk vertelt (Jesaja
45:18, waar datzelfde woord ‘woest’ is vertaald als ‘baaierd’). Daarom
is het enige dat we zeker weten, het feit dat God er, hoe dan ook, voor
gezorgd heeft dat de aarde zo werd als Hij die wilde hebben, en dat er
die schepselen op kwamen te wonen die Hij daar wilde hebben. Hoe
Hij dat heeft gedaan is niet van belang. En dus is elke discussie daarover een verspilling van tijd.
Overeenkomsten en verschillen tussen mensen en dieren
In feite vertelt Genesis 1 ons ook dat de mens in essentie bestaat uit
dezelfde aardse materie waar ook de dieren uit bestaan: beide zijn
geformeerd uit het ‘stof van de aardbodem’ (afar = aardse materie) en
zijn zo geworden tot een levend wezen (nefesj), in leven gehouden
door Gods levensadem (ruach). Het enige dat de mens van de dieren
onderscheidt is zijn vermogen om God te kennen, en Hem dus bewust
te dienen. Maar de mens die dat inzicht niet heeft, beschrijft de Schrift
inderdaad als niet meer dan een dier. En dan is een beschrijving van
die mens als een wat ‘opgepoetste’ aap niet eens zo ver bezijden de
waarheid. Het enige dat we zeker weten, is dat we door ons moreel
inzicht van oorsprong een duidelijke meerwaarde hebben ten opzichte
van de dieren, en dat wij van onze kant dan ook de plicht hebben met
die meerwaarde iets te doen, namelijk God dienen.
We moeten dus concluderen dat de discussie tussen creationisten en
evolutionisten in feite gaat over (bijbels gezien) niet van belang zijnde
aspecten, die de aandacht slechts afleiden van waar het wel om gaat.
R.C.R.
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Wonderen van
de Schepping

De duif

Onmiddelijk na zijn doop zag Jezus de Geest van God op Zich neerdalen
in de vorm van een duif. Waarom? Jezus kwam “om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Matt.20:28). De Geest werd Hem
gegeven om dat te kunnen. En als symbool van een dienaar was de duif
zeer toepasselijk. Van oudsher zijn duiven gebruikt om mensen te dienen. Zij kunnen instinctief de weg naar hun ouders terugvinden. Noach
maakte van deze eigenschap gebruik toen hij wilde weten hoe ver het
water van de zondvloed was gezakt (Gen.8:8-11). De boodschap was bevredigend en zowel de duif als het olijfblad dat zij bracht zijn sindsdien
symbolen van vrede geworden.
Toch eist de ware vrede - die tussen God en de mens - verzoening en
daarom offers. Voordat God zijn verbond met Noach aanging, bracht
Noach offers van reine dieren en vogels (Gen.8:20-22). Hoe wist hij het
onderscheid tussen rein en onrein? De wet van Mozes kwam vele jaren
later. Wij concluderen dat de bepalingen in Leviticus 11
al eerder bekend waren en nemen daarom aan dat
Noach duiven als brandoffer bracht. Dat was tenslotte
de enige vogelsoort die als brandoffer en zondoffer onder de wet voorgeschreven was (Lev.1:14; 5:7, enz.).
Jozef en Maria waren verplicht Jezus als eerstgeborene
naar de tempel in Jeruzalem te brengen, om Hem de
Here voor te stellen (Lev.12:6-8). Het feit dat zij twee
tortelduiven als offer brachten getuigt van hun relatieve
armoede (Luc.2:22-24).
Van de duiven mogen wij ook iets leren over het huwelijk. We zeggen van
een verliefd stel wel eens dat het net tortelduifjes zijn. Misschien heeft u
wel eens een duivenpaar teder en lief bij elkaar zien zitten. Drie of vier
keer per jaar komen zij tot broeden en blijven elkaar jaar op jaar trouw.
Teder en trouw, zo hoort het te zijn tussen man en vrouw in een huwelijk,
en vooral in geestelijke zin. Het is geen toeval dat de bruid in het boek
Hooglied telkens door haar geliefde als een duif beschreven wordt (b.v.
2:14; 5:2; 6:9), want Hooglied beeldt de relatie tussen Christus en zijn
bruid uit. De onderlinge houding van broeders en zusters in het geloof
wordt bepaald door hun bijzondere relatie met Hem.
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamenten
,2. De levende en waarachtige God
Geloof richt zich op het niet-waarneembare, wetenschap houdt zich bezig
met het aantoonbare. Dat er geen wetenschappelijk bewijs zou zijn voor
het bestaan van God, wil nog niet zeggen dat Hij niet bestaat. God bestaat
niet omdat wij dat denken of geloven, maar Hij vraagt ons te geloven dat
Hij er is en dat het zin heeft naar Hem te luisteren en Hem te dienen. Zonder Hem heeft geloven geen betekenis of doel. Buiten Hem is er geen God
is zijn polariserende stelling:
“Weet daarom heden en neem het ter harte, dat de HERE de enige God is in de
hemel daarboven en op de aarde hier beneden, er is geen ander”.
(NBG Deuteronomium 4:39; vergelijk Jesaja 45)
Wie verwacht enig loon te ontvangen voor het leven dat hij of zij nu leidt,
moet voldoen aan twee hoofdvoorwaarden:
“Want wie tot God komt moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor
wie hem ernstig zoeken”. (NBG Hebreeën 11:6)
Hoe kunnen wij weten dat God bestaat? En Wie is Hij? De eerste vraag
kan alleen worden beantwoord door God Zelf. Niemand heeft Hem ooit
gezien en zijn bestaan moet daarom blijken uit het bewijs dat Hijzelf daarvan geeft: de voor ons merkbare gevolgen van wat Hij doet. God maakt
Zich bekend als de Schepper, de Formeerder van nieuwe dingen, van iets
dat voordien niet bestond, of wat nog niet gezien kon worden. Hij zegt zelfs
iets dat verging opnieuw te kunnen genereren, bijvoorbeeld door een
mens op te wekken, die weerkeerde tot het stof waaruit hij werd gemaakt:
“Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord van God tot stand
gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare”.
(NBG Hebreeën 11:3)
“…die God…die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept”.
(NBG Romeinen 4:17)
Het geloof dat God in Hem vraagt is geen vaag besef maar een vast vertrouwen dat het zo is of zal zijn wat Hij zegt. Daarnaast getuigen ontwerp
en functioneren van de natuur als geheel en de schoonheid van de schepping met de daarin verborgen krachten dat er een Schepper moet zijn:
“Het geloof nu is de zekerheid van (het vertrouwen op de) de dingen, die men
hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet”. (NBG Hebreeën 11:1)
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van het Geloof
Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
“De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk van zijn
handen…Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet
vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan
het einde van de wereld” (Psalm 19:2-7)
Paulus schreef dat wie Gods’ bestaan niet erkent geen excuus heeft:
“Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien” (NBG Romeinen 1:20)
Psalm 33 is een overdenking van de consequenties van dat feit:
“Door het woord van de HERE zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn
mond al hun heer…De ganse aarde vreze voor de HERE, al de bewoners van
de wereld moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij
gebood en het stond er”. (NBG Psalm 33:6-9)
Dat alles tot stand kwam door Gods’ machtswoord is het getuigenis van
de Bijbel, waarin God heeft geopenbaard wat Hij heeft gedaan. Dit is geen
mythe, maar een feit. Wanneer wij het woord van mensen niet vertrouwen,
dat van de Here Jezus dan toch wel, mogen wij hopen, want Hij zei eens:
“Hebt u niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw
heeft gemaakt?” (NBG Mattheüs 19:4)
“Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook” (NBG Johannes 5:17)
God heeft Zich niet teruggetrokken na zijn scheppingswerk, zoals velen
menen, en Hij is ook niet dood, maar Hij leeft en werkt aan de voltooiing
van zijn plan. Zonder Hem zouden wij niets zijn of kunnen. In hetzelfde
geloof als zijn Here maakte Paulus God overal bekend als:
“de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt
heeft”. (NBG Handelingen 14:15)
“De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van
hemel en aarde…daar Hij zelf aan allen leven en adem geeft. Hij heeft uit één
enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte
van de aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van
hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem
leven wij, bewegen wij ons en zijn wij…”. (NBG Handelingen 17:24-28)
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Fundamenten van het Geloof
2. De levende en waarachtige God
Het bijzondere van het volk Israël is het geloof in één God. Andere volken
kenden vele goden, die verantwoordelijk waren voor het goede en kwade
dat hen overkwam. Maar de God die uit het nageslacht van Abraham,
Isaak en Jakob het volk Israël heeft geformeerd, zegt dezelfde te zijn als
Die de hemel en de aarde, en al wat daarin en daarop is, gemaakt heeft:
“De HERE is de waarachtige God, Hij is de levende God…De goden, die de
hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde en van
onder de hemel. Hij maakt de aarde door zijn kracht, Hij bereidt de wereld toe
door zijn wijsheid en breidt de hemel uit door zijn verstand…Hij is de Formeerder van alles en Israël is de stam van zijn erfenis: HERE der heerscharen is
zijn naam”. (NBG Jeremia 10:1-16; 51:15-19; vergelijk Jesaja 45)
Gelovigen in Israël en in de eerste christelijke gemeenten geloofden in deze
ene God, die Zich openbaart in de Bijbel en de werken van zijn hand.
Vraag ter overdenking:
Wanneer u zegt in de God van de Bijbel te geloven, Wie is Hij dan voor u?
De enige God
God hecht er veel belang aan dat wij inzien dat er maar één God is: De Schepper van
al wat leeft, die zich openbaart in de Bijbel, als zijn enige woord tot mensen. Dit sluit
niet alleen de door mensen verzonnen afgoden uit, maar ook ieder ander die beweert
God te zijn: Deuteronomium 6:4; Marcus 12:28-34; Jesaja 4:6-8; 45:9-25.

De God die doet wat Hij gezegd heeft
Toen God Zich bekendmaakte aan Mozes, vroeg Mozes Hem naar zijn naam. Deze
naam is door Israël, uit ontzag en respect niet uitgesproken, maar bewaard gebleven
als JHWH, Jahweh (Jehova). In onze Bijbel weergegeven met HERE. Het belang van de
naam is niet de juistheid van het uitspreken van het woord als zodanig, maar de betekenis die God Zelf daaraan gaf: ‘Ik ben’. Voor het juiste verstaan hiervan, dienen we
te kijken naar wat God is voor zijn volk, namelijk de God, die doet wat Hij zegt, wat Hij
belooft: te beginnen bij wat Hij hun vaderen Abraham, Isaak en Jakob beloofde, maar
ook wat Hij hen in Egypte en bij de berg Horeb beloofde. Daarom is de vertaling ‘Ik
ben die Ik ben’ misschien beter te vervangen door ‘Ik ben, die Ik zijn zal’ of ‘Ik zal zijn,
die Ik zijn zal’ (Exodus 3:12-15; Let steeds op het werkwoord zullen, vergelijk Exodus
6:5 en 33:9; Openbaringen 1:8).
J.D.
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Dit is het

Land

Joppe/Ja a
De havenplaats Jaffa, vroeger Joppe geheten (mooi, schoon, prachtig) is
een al van oudsher bewoonde plaats. Rond 2000 v C. wordt Jaffa al vermeld bij de toewijzing van het erfdeel van de stam Dan (Jozua 19:46).
En koning Salomo, die de tempel voor de HERE in Jeruzalem ging bouwen, maakte met koning Hiram van Tyrus
afspraken over de houtlevering daarvoor. Deze liet cederJoppe/Jaffa
hout van de Libanon in vlotten naar Jafo vervoeren (zie
•
1Kon. 5:9). Ook de profeet Jona, die opdracht van de HE•
RE kreeg naar Ninevé te gaan, vluchtte uit de haven van
Jeruzalem
Jaffa aan boord van een schip met bestemming Tarsis. In
de nieuwtestamentische periode, toen de stad onder Romeins bestuur viel, kreeg Joppe grote bekendheid door
het verblijf van de apostel Petrus. Hier vond de opwekking
van Tabita plaats. Petrus bleef daar en logeerde bij zijn
naamgenoot Simon, een leerlooier “in een huis aan
zee” (Hand. 10:6). Dat was een gunstige plaats voor zijn bedrijf: de huiden werden geloogd en moesten goed met water worden uitgespoeld.
De eeuwen door is er vaak om Jaffa gevochten en zo kwam de plaats in
wisselende handen. De Romeinen hebben er sterk hun stempel op gedrukt. In de 2e eeuw na C. raakte Joppe verwikkeld
in de Joodse opstand tegen de Romeinen. Deze
opstand werd door keizer Hadrianus onderdrukt.
Tijdens de regering van keizer Constantijn kwamen de pelgrimages op gang. Eeuwenlang hebben
pelgrims, die op weg waren naar Jeruzalem, elkaar
hier ontmoet. Tijdens het bewind van de moslims,
de kruisvaarders en de Turken bleef Joppe haar
havenfunctie behouden. Er leefden voornamelijk
Arabieren maar daarnaast bleef er ook een Joodse gemeenschap bestaan. In het begin van de 20e eeuw kochten Joodse kolonisten uit Rusland een landstrook ten noorden van Yafo (de Arabische naam) en begonnen met de bouw van het huidige Tel Aviv, de
officiële hoofdstad van Israël. In 1950 werden Jaffa en Tel Aviv bestuurlijk samengevoegd. In 1965 werd de haven van Jaffa gesloten en een
nieuwe in Asdod gebouwd. Nu is Jaffa een toeristische trekpleister, waar
zelfs het huis van Simon de leerlooier nog te zien zou zijn.
H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Begrijpend

Psalm 8

Zingen

Wat is de mens…?
David heeft niet alleen vele psalmen geschreven, maar heeft ervoor gezorgd
dat, als de tempel eenmaal (door zijn zoon Salomo) gebouwd werd, deze
psalmen gezongen zouden worden in de tempeldiensten. “Voor de koorleider” slaat dus op degene die de leiding had over de tempelzangers, terwijl
“Op de Gittith” (NBG51) te maken heeft met de melodie of misschien het
soort muziekinstrument waarop gespeeld werd (vergelijk ook de Psalmen
81 en 84). Toen hij een jonge schaapherder was, had David ruime gelegenheid Gods almacht in de schepping te bewonderen: “U, die aan de hemel uw
luister toont ” (vers 2). En in vergelijking daarmee, hoe onbeduidend de
mens is: “Zie ik … de maan en de sterren, door u daar bevestigd, wat is de
sterveling, dat u aan hem denkt, het mensenkind, dat u naar hem omziet?” (verzen 3-5). Eigenlijk is de mens niet zó onbeduidend. Hij is immers
gemaakt “naar Gods beeld” (Genesis 1:26). In die zin, is de mens “bijna een
god gemaakt” (Psalm 8:6). Bovendien, was het van het begin af Gods bedoeling, dat de mens heerschappij zou hebben. Genesis 1:26 vervolgt met
de woorden: “zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee …
de vogels … het vee.” Psalm 8 is duidelijk een weerklank hiervan: “Gij doet
hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten
gelegd: schapen en runderen … de vogelen … en de vissen” (verzen 7-9
NBG51)). Nu is de zondige mens nooit in staat geweest deze taak op zich te
nemen zoals God bedoelde. Toch is er één, de Here Jezus Christus, de zondeloze Zoon van God, die het wél kon. De Brief aan de Hebreeën, 1000 jaar
na David geschreven, geeft commentaar op Psalm 8: “Dat alles aan hem
onderworpen is, zien wij echter nog niet; wel zien we dat Jezus—die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was...nu met eer en luister gekroond
is” (Hebreeën 2:6-9). Zoals de Here Jezus zelf zei: “Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op de aarde” (Mattheüs 28:18). Psalm 8 is dus een profetie
van Jezus Christus, de Zoon van God. Maar Psalm 8 houdt nog steeds een
belofte in voor ons. Zij die Jezus volgen mogen in Gods koninkrijk de vervulling van Psalm 8 voor zichzelf waarmaken: “U (Christus) bent geslacht en
met uw bloed hebt u voor God mensen (de gelovigen) gekocht … Zij zullen
als koningen heersen op aarde” (Openbaring 5:9-10). Inderdaad: “HEER,
onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde” (Psalm 8:10)!
J.M.

Wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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