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Mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel

1

!

F
O
R
U
m

Reacties op in dit blad verschenen artikelen
Omdat er deze keer geen reacties bij de redactie zijn binnengekomen, gebruiken we deze ruimte voor een kleine foto-impressie van onze jaarlijkse Studie
en Ontmoetingsdag. Deze werd dit jaar op zaterdag 25 maart gehouden. Lezers van Met Open Bijbel kwamen bij elkaar, om te luisteren naar inleidingen
op het thema Christus’ overwinning over de zonde, en daarover met elkaar
van gedachten te wisselen. De maaltijden die wij met elkaar hadden, zorgden
voor een ontspannen sfeer. Indien u niet aanwezig kon zijn, maar belangstelling heeft voor de inleidingen van die dag, kunt u deze bij ons aanvragen.

De voorzitter leest een Bijbelgedeelte

Zelf je eten kiezen bij het buffet

Daarna samen genieten van de maaltijd

Geanimeerde gesprekken

De foto’s werden gemaakt door de heer K. Okkerse uit Wassenaar. Onze dank!
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Bijbels antwoord op uw vraag

Wie bedoelde Jezus met de “andere schapen” (Johannes 10:16)?
De herder is in het Oude Testament een bekend beeld voor de zorg
van God voor zijn volk - voor de enkeling (Psalm 23), maar vooral
voor de natie, die Hij uit slavernij leidde en voedde en beschermde
(Psalm 74:1; 79:13; 80:2; 95:7; 100:3; Jesaja 63:5). Het was geen
toeval dat zowel de grote leider, Mozes, als de grote koning, David,
herders waren voordat God hen riep om zijn volk te hoeden.
Toen het volk Israël door zijn “herders” te gronde werd gericht, beloofde God dat Hij zelf zijn kudde zou redden en de Messias, de
Zoon van David, zou aanstellen, als hun herder: “Dan zal ik één
herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David.
Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn” (Ezechiël 34:23). Micha
zei eveneens van Degene die in Bethlehem geboren zou worden:
“Dan zal hij staan en hen weiden in de kracht van de HERE, zijn
God”( Micha 5:3); en Jesaja: “Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen…” (Jesaja 40:11).
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Jezus was die “goede herder” die door de profeten aan Israël was
beloofd. Gedurende zijn leven was zijn werk beperkt gebleven tot
“de verloren schapen van het huis van Israël”( Mattheüs 15:24;
10:6). Pas na zijn dood en opstanding kregen zijn discipelen de
opdracht om behoudenis in Hem in de hele wereld te gaan prediken. Voortaan werden ook de heidenen geroepen om deel te hebben aan Gods beloften: ook zij waren binnen de kudde van Israël
gebracht. In de woorden van Paulus in Efeziërs 2:13: “Thans in
Christus Jezus bent u, die eertijds veraf was, dichtbij gekomen door
het bloed van Christus”.
De toekomstige niet-Joodse gelovigen werden dus de “andere schapen die niet van deze stal zijn”, die aan Gods volk, zijn kudde toegevoegd zouden worden, om één kudde te vormen; en “het Lam, dat
in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar
waterbronnen des levens” (Openbaringen 7:17)
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Overdenking
“En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem:
Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; U dan,
wat zegt U?”(Johannes 8:3-5). Deze Joodse leiders, felle tegenstanders
van Jezus als zij waren, wilden Hem met deze vraag in een strik vangen.
“En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen” (vers 6). De wet was duidelijk: “Wanneer
een man een meisje, dat nog maagd is en dat met iemand ondertrouwd
is, in de stad ontmoet en gemeenschap met haar heeft, dan zult u hen
beiden naar de poort van die stad brengen en hen stenigen, zodat zij
sterven: het meisje, omdat zij in de stad niet om hulp geroepen heeft,
en de man, omdat hij de vrouw van zijn naaste onteerd heeft. Zo zult u
het kwaad uit uw midden wegdoen” (Deuteronomium 22:23-24).

“Ga heen,
Indien Jezus dan deze vrouw vrij zou spreken, zou Hij beschouwd worden als wetsovertreder, en zou Hij zijn gezag als leraar verliezen. Anderzijds, als Hij de vrouw zou veroordelen, zou Hij waarschijnlijk zijn populariteit bij de schare kwijtraken. Maar, zoals bij een latere poging Hem
in diskrediet te brengen, toen zij Hem vroegen of het geoorloofd was
om belasting aan de keizer te betalen of niet, was Hij hen te slim af. Nu
gaf Hij geen direct antwoord, maar bukte en schreef met zijn vinger op
de grond. Waarom deed Hij zoiets vreemds? Voor een antwoord moeten
wij naar de profeet Jeremia gaan. In hoofdstuk 17, waar God de zonde
van Zijn volk Juda blootlegde, en de hele mensheid schuldig verklaarde,
lezen wij deze woorden: “HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd
worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij
de bron van levend water, de HERE verlieten” (Jeremia 17:13).
In dit hoofdstuk gaat het om het hart, d.w.z. de motivatie, van de mens:
“Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het: wie kan het kennen? Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat om aan
een ieder te geven naar zijn wegen...” (vv.9-10). De Farizeeën en
schriftgeleerden weken, in hun poging Jezus te vernederen, in alle opzichten van God af. Hun zaak was niet eerlijk: waar was de man die ook
aan overspel schuldig was, en die ook gestenigd moest worden? Hoe
wisten zij die vrouw op dat tijdstip zo bezig te vinden? Hun denkwijze
was gemeen, afschuwelijk.
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Daarom wilde Jezus de vrouw niet veroordelen, maar juist haar aanklagers voor de rechtbank stellen! Hij schreef hun namen in de grond!
Met hun onbarmhartige houding en hun afwijzing van Jezus, de bron
van levend water (zie Johannes 4:10-14 en 7:37-38), waren zij net zulke zondaars als de vrouw in hun midden, zo niet erger. En toch bleven
zij bij Hem aandringen een oordeel uit te spreken, waarop Jezus hen
uitdaagde: “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar
haar” (Johannes 8:7). En Hij ging verder met schrijven. Sommigen menen dat Hij nu de namen van de minnaressen van de leiders schreef!
Hoe dan ook, zij gingen één voor één weg, te beginnen bij de oudsten.
Eindelijk werd hun geweten wakker geschud! En toen bleven alleen
Jezus en de vrouw over. Niemand had haar veroordeeld, en Jezus wilde haar ook niet veroordelen, want Hij kwam niet om te veroordelen,
maar om te behouden (Johannes 3:17). Maar, voegde Hij er aan toe:

zondig van nu af niet meer”
Hij had haar van een zekere dood gered, een tweede kans gegeven.
Die mocht zij niet verspelen.
Door dit verhaal beseffen wij hoe deze vermeende geestelijke leiders
een zodanig verkeerd begrip van God hadden, dat zij in staat waren de
Zoon van God op de proef te stellen en een zondares als lokmiddel te
gebruiken. Wij weten, net als Pontius Pilatus, dat de Joden Jezus uit
nijd wilden doden. Vlak voor dit voorval met de overspelige vrouw hadden zij geprobeerd Jezus te arresteren, maar dat lukte niet omdat de
dienaars die Hem moesten meenemen zo onder de indruk waren van
zijn woorden: “ Nooit heeft een mens zó gesproken, als deze mens
spreekt!” (Johannes 7:46). Dit getuigenis verwierpen zij met de zelfrechtvaardiging: “Bent u soms ook verleid? Heeft soms één van de
oversten in Hem geloofd, of van de Farizeeën? Maar die schare, die de
wet niet kent, vervloekt zijn zij!” (vv. 47-49). Nicodemus protesteerde
hiertegen en vroeg Jezus eerlijk te oordelen, en niet te veroordelen,
maar zij reageerden met “uit Galilea staat geen profeet op”.
Wat zij kennelijk vergaten, was dat Jesaja over een groot licht geprofeteerd had, dat over die landstreek zou komen, en dat dit niemand anders dan de Messias Zelf zou zijn: “Zoals Hij in het verleden smaad
bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo
brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de
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Overdenking

Jordaan, de landstreek der heidenen. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht...Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jesaja 8:23- 9:5).
Het is dan niet verwonderlijk dat Jezus Zichzelf het licht van de wereld
noemt, wanneer Hij verder gaat met zijn leer in de tempel (Johannes
8:12). In het volgende hoofdstuk zegt Hij: “ Zolang Ik in de wereld ben,
ben Ik het licht der wereld” (9:5). De wereld, zoals Johannes dat woord
gebruikt, duidt vooral op de Joodse natie. Zijn roeping als de Knecht
des Heren was om dat volk te verlichten; pas later zou Hij, en zijn apostelen, dat licht aan de heidense wereld brengen (Jesaja 49:5-6). Dat
licht was echt nodig, want degenen die de wet moesten uitleggen, de
schriftgeleerden of wetgeleerden, hadden de regels zo ingewikkeld en
moeilijk gemaakt, dat niemand zich er aan kon houden. Het oordeel
van Jezus luidde: “Wee ook u, wetgeleerden, want u legt ondraaglijke
lasten op, en zelf raakt u de lasten niet met één van uw vingers
aan” (Luc 11:46).
Daarentegen, bood Jezus een zacht juk aan en een lichte last, iets dat
Hij mee zou helpen dragen (Matteüs 11:28-30). En voorop stond vergiffenis. Impliciet in het verhaal over de overspelige vrouw is dat Hij haar
vergeven heeft: “Ook Ik veroordeel u niet”. Dat was een grote verlichting, en dat geldt voor ieder mens: “Wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben” (Johannes
8:12). Bij het Loofhuttenfeest brandden lampen op twee grote kandelaren in de Voorhof van de vrouwen als herinnering aan de wolkkolom en
vuurkolom, die de Israelieten door de woestijn leidden toen zij de slavernij in Egypte verlieten. Die kolom was een teken van Gods aanwezigheid, dag en nacht. Zo is nu ook Christus altijd aanwezig voor de gelovigen, en Hij leidt hen waar zij moeten gaan.
In de Bergrede legde Jezus uit dat Hij was gekomen om de wet te vervullen en niet om af te schaffen (Mattheüs 5:17). Hij bevestigde niet
slechts de Tien Geboden, maar scherpte die zelfs verder aan. In verband met overspel, bijvoorbeeld, stelde Hij begerig kijken naar een
vrouw op één lijn met de daad van overspel zelf: “En Ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd” (vers 28 NBV). Eerder in zijn rede had Hij zijn
discipelen gewaarschuwd dat hun godsdienst dieper moest gaan dan
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die van de leiders van het volk:
“Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de
schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van
de hemel niet binnen gaan” (Vers 20-NBV). Zij deden het voorkomen
alsof zij vroom waren, maar in hun harten dienden zij zichzelf. Het gaat
dus om onze motieven.
Dat Jezus ernst met dat gebod maakte, bevestigde Hij in zijn uitspraak,
op de vraag van de Farizeeën over echtscheiding: “Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt
echtbreuk” (Matteüs 19:9). Hoererij of overspel (vreemd gaan, zoals
het vandaag heet) was ernstig genoeg om uit elkaar te gaan, want
daardoor werd het principe van “één vlees” overtreden. “Daarom zal
een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één.
Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden” (vv 5-6, NBV).
In Jezus zien wij Gods licht, dat de nederigen leven brengt, maar de
verkeerdheid van hart van de hoogmoedigen openbaart. Hij was niet
slap wat de zonde betreft, maar bereid mensen die berouw toonden te
vergeven. Zijn felste oordeel was gericht op de leiders, die dachten
rechtvaardig te zijn, maar in feite huichelaars waren. Mattheüs wijdt
het hele hoofdstuk 23 van zijn evangelie aan Jezus’ blootleggen van
hun fouten.
Als wij dan in dat koninkrijk willen komen, dat God bereid heeft voor
allen die Hem liefhebben, moeten wij zorgen dat onze gerechtigheid
niet te kort schiet. Er zijn, denk ik, twee gevaren. Het eerste is dat wij
de fout van de Farizeeën maken, onszelf beter achten dan we zijn, en
op anderen neerkijken. Maar het tweede is net zo gevaarlijk: Gods geboden niet zo nauw nemen en een compromis met de wereld sluiten.
Om die veilige middenkoers te kunnen volgen, hebben wij Gods Woord
nodig. Dat was voor de Here Jezus zijn bron van inspiratie en leiding,
tezamen met gebed, uiteraard. In het vorige nummer van dit blad werd
uitvoerig uitgelegd hoe betrouwbaar en belangrijk dat Woord is voor de
serieuze gelovige. Wij hebben dat licht elke dag nodig!
Bijbelcitaten uit de NBG’51 vertaling, tenzij anders vermeld

C.T.
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In het
Belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Het kernprogramma van Iran
Afgelopen maand is Iran opnieuw in het nieuws gekomen met haar
kernprogramma. Het land blijkt intussen in staat te zijn uranium te
verrijken, een voorwaarde voor elk eigen kernprogramma. Iran geeft
voor, dat uitsluitend te willen doen voor energie-opwekking, maar kan
ook moeilijk anders. Het ‘non-proliferatieverdrag’ (het verdrag tegen
de verspreiding van kernwapens), dat Iran ooit heeft getekend, staat
geen andere toepassing toe. Het valt echter op dat zelfs Rusland (dat
Iran zou helpen met haar programma) en traditionele bondgenoot
China, zich hebben aangesloten bij de internationale protesten. Tegelijkertijd heeft Iran herhaald dat ‘Israël van de kaart moet worden geveegd’. Eén blik op de kaart van het Midden-Oosten maakt duidelijk
dat Iran niet snel een kernwapen zal inzetten tegen Israël, en zeker
geen groot wapen. Zelfs bij een klein kernwapen zouden de meeste
slachtoffers toch Arabieren zijn, en dat zou niet bijdragen tot hun populariteit in Soennitische kringen. En de afstand tot Teheran van
slechts 1500 km (ruwweg van Tsjernobyl tot Amsterdam, maar dan
wel in de overheersende windrichting, in plaats van er tegenin) maakt
het gebruik van een groot kernwapen tot een soort collectieve zelfmoordaanslag. Maar je kunt met zo’n wapen wel andere staten
(zoals de VS, Israëls voornaamste internationale bondgenoot) chanteren. Bijvoorbeeld door te dreigen met een bom op Amerikaans
grondgebied. Anderzijds zijn internationale waarnemers het er over
eens dat een preventieve Amerikaanse verrassingsaanval op Iran
(waar president Bush mee dreigt) waarschijnlijk nog minder succes
zou hebben dan die op Irak. En de Sjiieten in Irak zouden hun nog
bestaande steun aan de VS (die Bush dringend nodig heeft) prompt
volledig intrekken. Het lijkt er dus op dat de spanningen in het Midden-Oosten voorlopig alleen nog maar verder zullen toenemen. Voor
wie de Bijbel leest om te letten op de tekenen van de tijd, die wijzen
op de wederkomst van Christus, zal dit geen verrassing zijn. In Ezechiël 38 wordt een aanval op Israël in het laatst der dagen aangekondigd, die zal leiden tot Gods ingrijpen ten behoeve van zijn volk. Onder de aanvallers wordt ook Iran (Perzië) genoemd.
R.C.R
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Nieuws

in het licht van de Bijbel
Verandering van opvatting in de Rooms Katholieke kerk
Naar verwachting zal de Rooms Katholieke kerk definitief afstand doen
van haar uit 1905 daterende leer dat ongedoopte kinderen gaan naar
wat werd genoemd de limbus infantum, een ‘vagevuur voor kinderen’
waar zij definitief zouden moeten blijven, in tegenstelling tot gedoopten,
die naar een tijdelijke verblijfplaats gaan, waaruit zij bevrijd zullen worden bij Christus’ komst. Al sinds 1992 is deze leer niet meer opgenomen in de catechismus. In 1985 heeft de huidige paus verklaard dat hij
de opvatting zou loslaten omdat het “slechts een theologische hypothese” was. Met andere woorden: geen dogma, maar een mogelijkheid. Een
opvallende ommekeer in iets dat de kerk haar leden lange tijd vroeg te
geloven. Als wij
echter menen dat
De ondergang van het atheïsme
zij daarmee terugkomt
van
een
Begin april beleefden we ‘de week van de filosofie’.
dwaalweg
hebben
Wellicht zegt u dat weinig, en bent u van mening dat
wij het mis. De verfilosofie en geloof in de Bijbel wel eens op gespannen
andering is eerder
voet met elkaar willen staan. Maar één van de boeken
ingegeven omdat
die in dat kader werden gelanceerd, was “De onderhet de groei van de
gang van het atheïsme” van de Engelse auteur Alister
kerk zou belemmeMcGrath (in een Nederlandse vertaling uitgegeven
ren in met name
door Ten Have). McGrath meent dat het atheïsme
onderontwikkelde
sinds ‘de val van de muur’ op zijn retour is. Dat is op
landen, waar veel
zichzelf interessant genoeg. Interessanter is in feite
babies sterven door
honger en aids.
echter zijn beschrijving van de opkomst en bloei van

het atheïsme. Het boek geeft een goed inzicht in de
achterliggende denkwijzen van de fervente aanhangers van het atheïsme, en van hun uitgesproken fundamentalistische kenmerken. In de rubriek ‘Bijbel en
Wetenschap’ van nummer 5 van dit blad wilden we
daar toch al nader op ingaan, maar wie niet zolang wil
wachten, of wie een veel uitgebreider overzicht wil
hebben dan in een kort artikel mogelijk is, is met dit
boek goed bediend. Naast een goede analyse van
atheïsme als stroming, geeft de auteur overigens ook
een onthullende analyse van de fouten, die in dat kader zijn gemaakt door hen die met de beste bedoelingen het geloof hebben willen verdedigen.
R.C.R
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Taal van de Bijbel
Wie de taal van het Oude Testament wil begrijpen, moet zich ook bewust zijn hoe het Hebreeuws spreekt over God. Het woord voor God is
‘el’, dat zoiets als ‘machtige’ betekent. Maar we vinden God gewoonlijk
aangeduid met het meervoud: elohim. Dit weerspiegelt een kenmerkend Hebreeuws taaleigen. Dingen die als onbegrensd worden gezien,
worden vaak aangeduid met een meervoud. Water is zoiets onbegrensds, en wordt daarom aangeduid met de meervoudsvorm mayim.
De NBG’51 vertaalt dat in de eerste hoofdstukken van Genesis consequent met ‘wateren’, maar de NBV gebruikt daar het enkelvoud: water.
Evenzo vinden we voor ‘hemel’ een meervoud, dat in Genesis echter in
beide vertalingen met een enkelvoud is vertaald, al vinden we dat
meervoud in de NBG’51 later weer wel (zie bijv. Deuteronomium 32:1).
En zo vinden we dus ook God aangeduid met een meervoud, omdat
ook Hij wordt gezien als onbegrensd. Let overigens wel op dat dit iets
wezenlijk anders is dan het zogenaamde majesteitsmeervoud dat we
bijv. vinden in koninklijke proclamaties: “Wij Beatrix …”. Dit laatste is
geen weerspiegeling van de onbegrensdheid van de vorst/vorstin,
maar een uitdrukking van zijn/haar verhevenheid. Het Hebreeuws
kent dat majesteits-meervoud niet, maar wel het meervoud van het
onbegrensde. Overigens is er dan weer wel een overeenkomst gelegen
in het feit dat noch de vorst, noch God op zichzelf meervoudig is.
Maar anders dan over water en hemel, valt er over elohim nog wel iets
meer te vertellen. Het kan namelijk ook allen aanduiden die namens
God optreden, of namens Hem taken uitvoeren. Zoals wij ook wel zeggen dat ‘de kroon’ iets heeft beslist of geregeld, waarbij dat dan niet
slaat op de koningin zelf, maar op personen of instellingen die namens
haar optreden. In de Bijbel zijn dat in de eerste plaats Gods engelen,
maar bijv. ook de priesters van het Oude Verbond, die namens Hem de
Wet uitlegden en toepasten, zonodig als rechters. Een voorbeeld van
het eerste (God met Zijn engelen) vinden we kennelijk in Genesis 1:
“God [elohim] zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn,
die op ons lijken … ’ God [elohim] schiep de mens als zijn evenbeeld,
als evenbeeld van God [elohim] schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.” (Genesis 1:26-27)
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Elohim. Meer dan God alleen
Enerzijds vinden we daar ‘laten wij mensen maken’ en ‘die op ons lijken, maar anderzijds ‘God schiep …’ en ‘zijn evenbeeld’, hoewel het
woord voor ‘God’ in alle gevallen het meervoud elohim is. Het lijkt
daarom het meest logisch dat dat ‘wij’ en ‘ons’ slaat op de medewerking van Gods engelen. Maar zelfs zonder de aanwezigheid van God
Zelf kunnen wezens (zowel engelen als mensen) die Zijn taken uitvoeren, worden aangeduid als elohim. Wanneer Mozes bij herhaling weigert namens God tot Farao te spreken, besluit God dat zijn broer Aäron
dat dan maar moet doen, en dat Mozes dan ten opzichte van zijn broer
als ‘opdrachtgever’ (dus als elohim) moet fungeren:
“Dan zult gij tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen …
Hij zal voor u tot het volk spreken en zo zal hij u tot een mond zijn en
gij zult hem tot God [elohim] zijn.” (Exodus 4:15-16)
En over Manoach, de vader van Simson, lezen we:
“Nu besefte Manoach dat het een engel van de HEER was geweest. Hij
zei tegen zijn vrouw: ‘We hebben God [elohim] gezien. Dat wordt onze
dood!” (Richteren 13:21-22)
De meest gebruikelijke toepassing van het woord elohim voor anderen
dan God Zelf, betreft echter zijn priesters, die Hem vertegenwoordigen
bij het volk. Een kenmerkend voorbeeld hiervan vinden we in Exodus:

“De goden [elohim] zult gij niet vervloeken
en een vorst onder uw volk zult gij niet verwensen.” (Exodus 22:28,
NBG’51)
Dit gaat niet over de Kanaänietische afgoden, maar over Gods vertegenwoordigers in hun midden. De apostel Paulus verwijst hiernaar
wanneer hij terecht staat voor de Joodse Raad (de Raad der elohim):
“Daarop zei Paulus tegen hem [de hogepriester]: ‘God zal ú slaan, huichelaar! U zit daar om volgens de wet recht over mij te spreken, en
toch overtreedt u zelf de wet door bevel te geven mij te slaan?’ De
omstanders zeiden: ‘Scheld je de hogepriester van God uit?’ Toen zei
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De Taal van de

Bijbel

Elohim. Meer dan God alleen

Paulus: ‘Ik wist niet, broeders, dat hij de hogepriester is. Er staat inderdaad geschreven: “Een leider van je volk mag je niet verwensen.” (Handelingen 23:3-5)
Daarmee verwijst hij dus naar dit vers uit de Wet van Mozes in Exodus 22. En in datzelfde hoofdstuk van de Wet lezen we ook:
“Indien de dief niet gevonden wordt, zal de heer des huizes tot de
goden [elohim] naderen, om te zweren, dat hij zijn hand niet uitgestoken heeft naar de have van zijn naaste. Bij elke zaak van verduistering, … zal hun beider zaak tot de goden [elohim] komen. Hij, die
de goden [elohim] schuldig verklaren, zal aan zijn naaste het dubbele als vergoeding geven.” (Exodus 22:8-9, NBG’51)
Dit elohim slaat ook hier op de priesters, die aan de hand van de
Wet, of op grond van goddelijke leiding, recht moeten spreken. Ook
Jezus verwijst naar de gewoonte om de priesters (als leiders van het
volk, namens God) aan te duiden als elohim, wanneer Hij zegt:
“Staat er in uw wet niet geschreven: ‘Ik heb gezegd: U bent goden
[elohim]’? De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God
spreekt goden [elohim] genoemd worden, hoe kunt u mij … dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon
ben?” (Joh 10:34-36)
Hij refereert hier aan Psalm 82, waar we lezen:
“God staat op in de hemelse raad [de Raad der elohim], hij spreekt
recht in de kring van de goden [elohim]:
‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie
kwaad doen?
Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en
zwakken,
bevrijd wie weerloos zijn en arm, red hen uit de greep van wie kwaad
wil.
U toont geen inzicht, geen begrip, en doolt in duisternis rond, de aarde wankelt op haar grondvesten.
Ooit heb ik gezegd: ‘U bent goden [elohim], zonen van de Allerhoogste, allemaal.’
Toch zult u sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten.”
Het woord elohim heeft dus een veel bredere betekenis dan alleen
maar God Zelf.
R.C.R.
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Ontmoeting

met:

Rachab

In Jozua 2 ontmoeten we Rachab (de onstuimige). Zij woont in een
huis op de muur van Jericho, en wordt door allen afgewezen en
veracht. Haar huis dient als herberg en zij biedt reizigers onderdak.
Maar tot afschuw van haar stadgenoten ook haar lichaam. Het volk
Israël staat nu op het punt het land Kanaan in bezit te nemen. Jozua moet van God bij Jericho beginnen en stuurt daarom twee verkenners naar Jericho. Zij zoeken een slaapplaats en komen bij
Rachab in de herberg. De inwoners van de stad zien al snel dat dit
geen gewone reizigers zijn. Het zijn spionnen, de stad is in gevaar.
“Lever deze mannen uit” is het bevel van de koning. Rachab ziet
en erkent dat deze mannen dienaars van de God van Israël zijn.
Met
gevaar
voor haar le‘Werd niet ook Rachab, de hoer,
ven verbergt
ze de mannen
rechtvaardig verklaard, toen ze de
en misleidt de
dienaars.
Zij
verkenners ontving en langs een
kiest bewust
voor de God
van Israël, en
neemt die dag
andere weg liet vertrekken?
afstand
van
haar leven. Zij
zegt: ‘Ik weet dat de Heer u het land gegeven heeft, wanneer u terugkomt, spaar mij en mijn familie’. Ze krijgt de opdracht een rood
koord uit het raam te hangen. De belofte van de Heer is, dat allen
in haar huis gespaard zullen worden, en in geloof doet zij dit. Vanaf
dat moment leeft zij onder de Israëlieten. De God van Israël is nu
ook haar God. Zij kreeg een zeer bijzondere plaats onder het volk.
In Matteüs 1:5, in het geslachtsregister van de Here Jezus, zien we
haar weer terug: “Salmon verwekte Boaz (grootvader van David) bij
Rachab. Zij, de verachte vrouw, mocht een voorouder van de Here
Jezus zijn. In Hebreeën 11:31 zien we haar naam onder de geloofshelden: “Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenners
gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame bewoners
van haar stad omgekomen”. Jacobus prijst haar goede werken in
2: 25 van zijn brief. In Rachab zien wij een diepgelovige vrouw, die
totaal afstand nam van haar oude leven. Een groot voorbeeld voor
allen die de Heer willen volgen in hun leven.
N.D.

Kennismaking met bijzondere vrouwen en mannen in de Bijbel
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Het Boek

De boeiende ontstaansgeschiedenis van de Bijbel

3. Kroniekschrijvers
De boeken van het Oude Testament
Het Oude Testament bestaat globaal uit vier soorten geschriften:
•
historische boeken
•
de wet
•
poëtische boeken
•
profetische boeken
De schrijvers variëren van eenvoudige landarbeiders tot de grootste
koning die Israël ooit bezeten heeft. De ontstaanstijd omvat tenminste
twee millennia. Over het ontstaan van de eerste elf hoofdstukken van
Genesis, dat de vroegste geschiedenis beschrijft (voor zover van belang voor Gods plan met de wereld) is weinig tot niets bekend, of af te
leiden. Vanaf hoofdstuk 12 begint de geschiedenis van de aartsvaders, hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk opgeschreven in de vorm van
familiearchieven en later bewerkt tot een doorlopend verhaal. Het
boek verwijst zelf nergens met zoveel woorden naar een te boek stellen. Slechts even vinden we een hint in die richting als Abraham de
spelonk te Machpela koopt. We lezen:
“Zo ging het veld van Efron, dat in Machpela tegenover Mamre ligt, het
veld en de spelonk aldaar, en al het geboomte op het veld, op het gehele terrein ervan rondom in eigendom aan Abraham over, in tegenwoordigheid van de Hethieten, van allen die de poort zijner stad ingingen”. (Genesis 23:17-18)
Hier lijkt geciteerd te worden uit het officiële koopcontract. De Hethieten waren gewoon bij de verkoop van een stuk land het aantal bomen
daarop te vermelden. En ook de getuigen van de koop worden vermeld (zulke transacties hadden gewoonlijk plaats in de stadspoort, zie
bijvoorbeeld Ruth 4). Hiermee begint een praktijk die we ook later veel
tegenkomen: het citeren uit officiële stukken en lijsten. Willekeurige
voorbeelden zijn lijsten van Davids beambten (1 Kron. 27) of van zijn
helden (2 Sam. 23:18 vv), diverse geslachtsregisters, de briefwisseling
tussen Reahum en Arthasasta (Ezra 4) en tussen Tattenai en Darius
(Ezra 5 en 6) met een letterlijk citaat van de oorkonde van Kores (Ezra
6:3 vv). De boeken der Kronieken berusten kennelijk op de officiële
kroniekschrijverij die aan elk hof bestond (1 Kon. 14:19,29). De vroegste vorm van deze geschiedschrijving stond waarschijnlijk op kleitabletten. Later werden boekrollen gebruikt van papyrus of van leer.
Voor briefwisseling werd vaak gebruik gemaakt van potscherven, zogenaamde ostraka, (een vroege vorm van hergebruik). De taal was ge-
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in onze Handen
en de vertaling in een voor ons begrijpelijke taal

en profeten
woonlijk Hebreeuws, behalve in enkele gevallen waar wordt geciteerd
uit stukken van Mesopotamische heersers, die Aramees als diplomatieke taal gebruikten. Behalve delen van het boek Ezra is Daniël 2:4b7:28 in Aramees geschreven, evenals Gods verkondiging door Jeremia
aan de heidenwereld, dat alle afgoden zullen vergaan (Jer. 10:11).

De Wet
Stèle van Hammurabi, ca 1780 v.Chr. Het Louvre, Parijs

De wet werd door God te Sinaï gegeven en moest daar te
boek worden gesteld. De tien geboden werden door God op
steen gegeven; een volkomen normale vorm van vastlegging van een wet. Ook de beroemde wet van Hammurabi
stond bijvoorbeeld op steen gegrift. Het overige van de wet
werd door Mozes te boek gesteld (Ex. 24:4 en 34:27). Het
feit dat hierbij van een ‘boek’ wordt gesproken (Ex. 24:7,
‘het boek des verbonds’) doet vermoeden dat wij hierbij
aan een boekrol moeten denken. Deze wetsrollen berustten bij de priesters en de levieten. Ieder sabbatjaar moest
op het loofhuttenfeest de wet aan het volk worden voorgelezen (Deut. 31:10-13). We weten overigens niet of dit ook
gebeurd is. De enige keer dat we daar over lezen is na de
ballingschap ten tijde van de priester-schriftgeleerde Ezra
(Neh 8). We zien daar dan tevens dat het niet beperkt bleef
tot een voorlezing, maar dat er ook uitleg werd gegeven
(vers 9). Dit gebeurde door de daar met name genoemde
levieten. In de praktijk van het dagelijkse leven was het de
taak van de levieten, die over het land verspreid- woonden,
om de jonge Israëlieten op te leiden in kennis van de wet.
Zij hebben daartoe mogelijk afschriften van de wet bezeten.
De enige van wie gezegd wordt dat hij een eigen afschrift moest hebben was de koning (Deut. 17:18). En zo kon de psalmist zingen:
“Hoe lief heb ik uw wet
Zij is mijn overdenking de ganse dag”. (Psalm 119:97)
Toch kon het tijdens perioden van langdurige afgodendienst gebeuren
dat zelfs de herinnering aan een te boek gestelde wet verloren ging.
Als de jonge koning Josia, na meer dan een halve eeuw Baäldienst,
besluit de tempel te Jeruzalem te laten opknappen, komt tijdens de
herstelwerkzaamheden onverwacht het wetboek weer te voorschijn (2
Kon. 22; 2 Kron. 34:14 vv). Het leidde tot de kortstondige hervorming
die de regering van Josia kenmerkt.
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Het Boek in onze Handen
De poëtische boeken
Bij poëtische boeken denken we vooral aan de psalmen. Van sommige
psalmen wordt ons in een opschrift verteld door wie, en soms wanneer, ze gemaakt zijn, al is het niet altijd zeker dat zulke opschriften
deel uitmaakten van de oorspronkelijke tekst. Veel stammen er van
de hand van David, die veel heeft gedaan om de tempeldienst vorm te
geven (ook al zou pas zijn zoon die tempel mogen bouwen!). Zie in het
bijzonder 1 Kron. 23 t/m 26. Andere psalmen zijn afkomstig van door
David aangestelde zangers of families van zangers (de Korachieten,
Asaf en de Asafieten). Weer andere psalmen zijn blijkens hun inhoud
duidelijk afkomstig uit de tijd na de verwoesting van de tempel door
de Babyloniërs. De psalmen zijn kennelijk al vroeg gebundeld in groepen en later verzameld in vijf ‘boeken’. Men leidt dit af uit het feit dat
de verzameling op min of meer regelmatige afstanden wordt beëindigd met: “amen, ja amen” (Ps. 41, 72, 89), “amen, halleluja” (Ps.
106) of “halleluja” (Ps. 150). Deze woorden zouden dan de bundel
besluiten en niet bij de psalm zelf behoren. De woorden aan het eind
van Psalm 72 (“De gebeden van David, de zoon van Isaï, zijn ten einde”) zouden dan eveneens op de bundel slaan en niet op Ps. 72 zelf.
Een enkele maal heeft een psalm zijn weg gevonden naar meer dan
één bundel, en komt dan dubbel in onze Bijbel voor. Zo bijv. Ps. 14 en
53; Ps. 108 is samengesteld uit telkens de tweede strofe van de psalmen 57 en 60.

De profetische boeken
De profetische boeken bevatten in principe een weergave van Gods
profetische boodschappen. Deze zijn door de profeet zelf of een helper te boek gesteld. In enkele gevallen bevat een profetisch boek ook,
of zelfs voornamelijk, een verslag van de wederwaardigheden van de
profeet. Een bekend voorbeeld is de profetie van Jona, die in feite uitsluitend over Jona’s missie naar Nineveh gaat. Van het boek Daniël
gaat de eerste helft vrijwel uitsluitend over de profeet zelf. Maar ook in
bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia komen historische stukken voor. Toch
denken we bij de profetische boeken vooral aan de directe boodschap
van God. Veel van zulke boodschappen zijn mondeling verkondigd,
maar een deel is ook opgeschreven. Hier worden we (naast de wet)
geconfronteerd met de meest rechtstreekse uitingen van God zelf.
Petrus zou later schrijven:
“Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat (Lutherse Vert: ... uit eigen uitlegging geschiedt); want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens,
maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege
gesproken”.(2 Petrus 1:20-21)
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Kroniekschrijvers en profeten
Hoe dat in zijn werk ging, lezen we nergens beter dan bij Jeremia:
“Want telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen; want het woord des HEREN is mij geworden tot spot en smaad. Maar zeide ik: Ik wil aan Hem niet denken
en in zijn naam niet meer spreken, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in
te houden, maar ik kon het niet”. (Jeremia 20:8-9)
Elders lezen we hoe Jeremia op Gods bevel de eerder door hem gesproken woorden dicteert aan zijn secretaris Baruch. Deze schrijft ze op
in een boekrol (waarschijnlijk een papyrusrol). Als deze rol later aan de
koning (Jojakim) wordt voorgelezen, toont deze zijn verachting voor de
profetische boodschap door, telkens als er een paar kolommen zijn
voorgelezen, deze af te snijden met een pennemes en in het vuur te
gooien. Het gevolg is alleen dat Jeremia dezelfde boodschap opnieuw
aan Baruch dicteert, die ze op een nieuwe rol schrijft (Jer. 36). Gods
Woord laat zich niet op die manier vernietigen.

De Schrift in de diaspora
Tijdens hun periode van ballingschap kwamen de Israëlieten ertoe om
dat wat hun het meest eigen was, hun Schriften, te koesteren. Zo onzorgvuldig als zij er vroeger soms mee omgegaan waren zo zorgvuldig
werden zij nu. Toen de Joden na het einde van de formele ballingschap uitzwermden over de antieke wereld namen zij afschriften van
hun Schriften mee. Zulke afschriften werden met de grootste zorg vervaardigd. Een speciale klasse van schriftgeleerden maakte van dit
overschrijven een levenswerk. Fouten werden niet geduld. Als een
kolom af was werd het aantal letters geteld en als er ook maar één
ontbrak begon men opnieuw. Toen in de late jaren veertig in grotten te
Qumran verborgen rollen te voorschijn kwamen, die duizend jaar ouder waren dan die welke wij tot dan toe bezaten, bleek tot verbazing
van velen dat de tekst over die periode foutloos was overgeleverd.
God heeft de zorgvuldigheid van de Joodse schrijvers gebruikt om ons
een betrouwbare Bijbel over te leveren. Nog een belangrijke gebeurtenis in de tijd van de verstrooiing was de vertaling van de Schriften in
het Grieks, de zogenaamde Septuagintavertaling. Sinds de tijd van
Alexander de Grote was Grieks de algemene taal van de antieke wereld geworden. Ook de Joden buiten Israël spraken Grieks en kenden
nauwelijks nog Hebreeuws. Dit bracht een behoefte aan een Griekstalige Schrift met zich mee. Deze is er in de 3e en 2e eeuw voor Christus
geleidelijk gekomen. Maar daarmee werd de typisch Joodse Schrift
ineens toegankelijk voor de hele Griekse wereld. In de tijd van de
apostelen stonden overal in die wereld synagogen, met afschriften van
de schriftrollen in het Grieks. Op deze wijze bereidde God de komst
voor van de boodschap aangaande zijn Zoon.
R.C.R.
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Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen;
want: al wie de naam des Heren [JHWH] aanroept, zal behouden worden.
(Romeinen 10:13)
Toen Petrus op de eerste pinksterdag van het Nieuwe Verbond de Joden te
Jeruzalem toesprak, waren deze zo getroffen dat zij vertwijfeld uitriepen:
“Wat moeten wij doen, mannen broeders?” (Hand. 2:37). Maar Petrus had al
eerder gesproken van de dag van oordeel, en daarbij de profeet Joël geciteerd: “… al wie de naam van JHWH aanroept, zal behouden worden” (vs 21).
Maar wat betekent dat? We moeten hier oppassen niet te vervallen in onbijbels denken. De Schrift vertelt ons dat veel Joden (zeker de Farizeeën) sterk

Het aanroepen
neigden tot wetticisme: doe dit, laat dat, en je bent aangenaam voor God. Je
behoudenis ligt in een stipt naleven van de voorschriften (in dit geval die van
de wet van Mozes). Maar ook vele christenen hebben die neiging:
Een wettisch denkende Jood: “Goede Meester, wat moet ik doen om het
eeuwige leven te beërven?” (Lucas 18:18)
Een Farizeeër:
“Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al
mijn inkomsten.” (Lucas 18:12)
Een christelijke kerk: “Kan dus (een dopeling) aantonen, dat hij (elders)
geldig is gedoopt, dan is er geen sprake van een her
doop. Maar … meermalen zijn geen getuigen aanwe
zig, die onder ede kunnen verklaren, hoe het doopsel
heeft plaatsgevonden.” (een brochure van Kerk X)
Dit moet ons niet verbazen, want het is een typisch menselijk trekje; alle nietbijbelse religies zijn ervan doordrenkt. De mens zoekt zijn heil in het ‘gunstig
stemmen’ van de goden waar hij in gelooft, en daarom in het stipt naleven
van voorschriften, het stipt volbrengen van voorgeschreven rituelen en het zo
zorgvuldig mogelijk uitspreken van de voorgeschreven ‘heilige formules’. En
dat sluipt op den duur ook binnen bij Joden en Christenen.
Maar het ‘aanroepen van Gods naam’ houdt veel meer in dan het uitspreken
van een formule. Gods ‘naam’ is een uitdrukking van zijn karakter (zie “Hoe
leest u?” op blz. 24/25). Het spreekt van Gods vergevingsgezindheid:
“JHWH, JHWH, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden,
die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige
houdt Hij zeker niet onschuldig.” (Exodus 34:6-7)

18

David is één van de mensen die een beroep deden op dit geopenbaarde karakter van God (zie de onderstreepte woorden), na zijn zonde met Batseba,
waarvoor onder de Wet geen offer en dus ook geen vergeving bestond:
“Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen,
mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd,
en gedaan wat kwaad is in uw ogen.” (Psalm 51:1-6)
Let op de elementen van deze ‘boetepsalm’. David belijdt zijn zonde, hij geeft
die volmondig toe. Hij spreekt duidelijk uit dat dit een overtreding was van
Gods geboden (‘tegen U heb ik gezondigd’). En het is op grond daarvan dat
hij zich beroept op Gods geopenbaarde karakter.

Van Gods naam
Daarmee geeft hij toe dat hij onder de Wet slechts de dood verdiende; alleen
Gods genade kon hem nu nog redden. Dat is dus heel wat anders dan het
eenvoudig uitspreken van een ‘formule’. Het leert ons dat behoudenis niet
iets automatisch is, of iets dat kan worden ‘gekocht’ met bepaalde rituelen of
bezweringsformules, of iets dat afhangt van een bepaald lidmaatschap. Zoals
ook Jesaja’s woorden “De een zal zeggen: Ik ben van JHWH, een ander zal
zich noemen met de naam Jakob, en een derde zal op zijn hand schrijven:
van JHWH, en de naam Israël aannemen” (44:5) niet betekenen dat je behoudenis verzekerd is zolang de naam JHWH (HERE, zie blz 24/25) maar deel
uitmaakt van de aanduiding van je kerk of je geloofsgenootschap. Ook dat
zou wetticisme zijn. Maar bij behoudenis gaat het om heel andere dingen.
In een andere psalm zegt David: “JHWH is nabij allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen in waarheid” (Psalm 145:18). Het gaat dus niet om
het simpele aanroepen als zodanig, maar om de gezindheid waarmee dat
gebeurt. En dat lezen we dan ook duidelijk in de woorden die Paulus laat volgen op de uitspraak die boven dit artikel staat:
“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? … Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede
boodschap (in het Grieks: een evangelie) brengen” (Romeinen 10:14-15).
Uiteindelijk gaat het om het evangelie, en in het evangelie gaat het om een
beroep op de reddende kracht van Jezus’ kruisdood. Maar wij kunnen die
reddende kracht alleen deelachtig worden wanneer wij er oprecht naar streven ook zelf die ‘gezindheid van Christus’ te hebben en te tonen.
R.C.R.
Alle aanhalingen uit de NBG’51. Wie meer wil weten kan het boekje “Verzoend met God” aanvragen, dat werd aangeboden in het vorige nummer.
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“Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen

De degelijke
Er is een algemene opvatting, aansluitend bij de evolutietheorie, dat
de relatie tussen man en vrouw door
de eeuwen heen een langzame ontwikkeling heeft gekend, en dat pas
in modernere tijden het concept van
het huwelijk is ontstaan. Om deze
visie te steunen worden wij eraan
herinnerd dat er zelfs tegenwoordig
primitieve volken zijn, waar de
vrouw door brute kracht genomen
wordt. Als verder bewijs wordt beweerd dat onder vroegere beschavingen de vrouw slechts als slaaf en
bezit van de man werd beschouwd,
en dat zij pas in de vorige eeuw economische en politieke vrijheid heeft
verkregen.
De Bijbel steunt deze opvatting niet.
Integendeel, het huwelijk is begonnen met het eerste mensenpaar, en
de vrouw, Eva, werd niet als slaaf of
bezitting van Adam geschapen,
maar als iemand “die bij hem paste”. Sterker nog, deze verhouding,
die in Eden werd bevestigd, vormt
het symbool van die volmaakte verhouding wanneer Christus met zijn
bruid, de gemeente, wordt verenigd.
Bovendien, tonen de Schriften vele
voorbeelden van vrouwen, wier verhouding met hun mannen een verantwoordelijkheid en een vermogen
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laten zien die ver uitgaan boven hun
positie, als wij bovengenoemde tijdschaal voor de vrouwelijke ontwikkeling zouden geloven. Sara, bijvoorbeeld, al noemde zij haar man Abraham heer en was zij hem onderdanig, nam een zeer onafhankelijk
standpunt in over bepaalde zaken,
en kreeg daarvoor ook nog Gods
goedkeuring (Genesis 21:12). De
vrouw van Manoach toonde in een
noodsituatie een heldere intelligentie en een veel praktischer houding
dan haar man (Richteren 13:22-23).
Qua karakter steekt Abigail met kop
en schouders uit boven haar boerse
man (1 Samuël 25).
Maar misschien is het sterkste bewijs tegen deze sociale evolutie voor
wat betreft het huwelijk en de status
van de vrouw, het beeld van “de degelijke huisvrouw” waarmee het
boek Spreuken eindigt (hoofdstuk.
31:10-31). Het woord “degelijk”
doet de volle betekenis van het Hebreeuwse woord te kort. In de NBV
wordt het als “sterk’ vertaald, maar
met de gedachte er achter dat de
vrouw op alle fronten, geestelijk en
praktisch, sterk is.
Geleerden hebben zich in het verleden het hoofd erover gebroken wie
de auteur van dit stuk zou zijn.

ver te boven.” (Spreuken 31:10).

Huisvrouw
Wie was de hier genoemde koning
Lemuël? Wij weten het niet met zekerheid, maar in de Joodse Talmud
maakt zijn naam deel uit van de verschillende namen van Salomo. Dat
Salomo, onder Gods leiding, de
schrijver van deze ode zou zijn, lijkt
zeer toepasselijk, gezien zijn grote
ervaring met vrouwen.
In het boek Spreuken is deze ervaring, zowel negatief als positief, opgeschreven voor volgende generaties. Zulke uitdrukkingen als “de
vreemde vrouw... die gladde woorden spreekt”( 2:16), “een schone
vrouw zonder verstand”(11:22), en
“de vrouw, die een valstrik is en wier
hart een net is, wier handen boeien
zijn” (Prediker 7:26), komen uit het
h a rt va n een ko ning, d ie
“zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen” had (1 Koningen 11:3). Zij gelden als waarschuwingen voor de jonge man die zijn
levensloop als volwassene begint.
Toch kan effectief onderricht nooit
uitsluitend negatief zijn. De jeugd
heeft behalve waarschuwingen ook
opwekking nodig, een ideaal om na
te volgen. Dit ideaal vinden wij hier
aan het eind van het boek Spreuken. Als Salomo, ondanks al zijn
wijsheid en alle gelegenheid die hij

heeft gehad, dat nooit heeft ervaren, zou dat gebrek hem des te duidelijker hebben gemaakt, welke realiteit en schoonheid hij had gemist.
De woorden van Koning Lemuël verdienen ook onze aandacht. Of wij nu
al getrouwd zijn, of nog op weg daarheen, zij kunnen ons inspireren en
tegelijk terechtwijzen. Hoe gezegend
is de man wiens vrouw de karaktereigenschappen toont, die hier genoemd worden: voorzienigheid, samenwerking, zakenkennis, ijver, liefdadigheid, en vriendelijkheid! “Zij
doet hem goed en geen kwaad, al
de dagen van haar leven” (vers 12).
Ofschoon de nadruk hier op de
deugden van de vrouw ligt, is het,
tussen de regels door, ook duidelijk
dat er iets van de man wordt verwacht. Hij geeft zijn vrouw een mate
van vrijheid, die zelfs heden ten dage niet altijd het geval is. Zij kan bijvoorbeeld moeilijk “op een akker
zinnen en die verwerven” (vers 16),
als haar man al het geld in handen
heeft. Het vertrouwen van haar man
en de gepaste middelen heeft ze
juist nodig om haar uitstekende
deugden te kunnen ontplooien.
“Haar zonen staan op en prijzen
haar gelukkig, ook haar man roemt
haar...” (vers 28).
Misschien zijn wij geneigd om onze
huiselijke zegeningen als vanzelfsprekend te nemen. De vrouw des
huizes verdient de waardering van
man en kinderen. Het zou goed zijn
wanneer wij dat duidelijk laten blijken!
Alle citaten uit de NBG’51 behalve waar
anders vermeld.
F.W.T/C.T.
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Jezus heeft tijdens zijn predikingswerk in Israël veel tegenwerking ondervonden van Joodse leiders die niet in hem geloofden. Zij stelden hem
strikvragen om een grond van beschuldiging te kunnen vinden. Hun doel
was Hem uit de weg te ruimen. Het is boeiend te zien hoe Jezus de gemene strikvragen pareerde. Door hierop te letten, leren wij Jezus veel
beter kennen. Hij stond in het volle leven en was net als wij onderhevig
aan verzoekingen en aanvechtingen. Wel had hij door zijn affiniteit met
de Vader een volmaakt inzicht in de betekenis van de Thora.

Hij zag hem
Eens kwam er een Thorageleerde naar Jezus toe. Deze wilde Jezus op de
proef stellen. Hij kwam dus niet om lering van Jezus te ontvangen, maar
om hem op een ondoordachte uitspraak te vangen. De vraag leek heel
onschuldig. “Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” (Lucas 10:25). De wetgeleerde moet rekening hebben gehouden met de mogelijkheid dat Jezus een verkeerd antwoord zou geven. Dat gebeurde echter niet, want Jezus wist wat er in mensen omging
en zijn wijsheid was indrukwekkend. Jezus nam de regie over en liet de
wetgeleerde zelf het antwoord geven. De rabbijn antwoordde: “Heb de
Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw kracht en met heel
uw verstand, en uw naaste als uzelf”. Jezus zei: “U hebt juist geantwoord”. Maar het fijne in de woorden van Jezus was gelegen in de staart
van wat hij zei: “Doe dat en u zult leven”. Liefhebben van God en liefhebben van onze naaste, dáár gaat het om! De wetgeleerde wilde het Jezus
moeilijk maken, maar nu kreeg hij het zelf moeilijk. Hij wilde zich rechtvaardigen en zei: “Wie is mijn naaste?”. Die vraag stelde Jezus als de
ware rabbijn in de gelegenheid de wetgeleerde een belangrijke les te
leren. De wetgeleerde moest terug naar de schoolbanken en Jezus stond
voor de klas. Niet als een professor maar als de vleesgeworden Thora.
Jezus vertelde hem een verhaal over iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde, en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Meestal was het heel erg stil op deze weg, die slingerend naar beneden liep. Laat nu toevallig een priester langskomen. Hij zag het slachtoffer liggen en wilde niet met het leed worden geconfronteerd. Hij liep met
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een grote boog om hem heen. Laat er nu ook een Leviet langskomen.
Maar bij de aanblik van het slachtoffer liep ook hij met een grote boog
om hem heen. Ik weet niet precies wat er in die mannen omging. Misschien wilden zij zich niet verontreinigen aan een dode om dienst te kunnen doen in de tempel. Dat zou kunnen getuigen van hun trouw aan de
wet. Maar het gewichtigste van de Thora hadden zij niet begrepen: barmhartigheid bewijzen. Een door hen verguisde Samaritaan was ook op
reis. Deze zag de halfdode man liggen en hij kreeg medelijden met hem.

liggen
Zijn medelijden bracht hem bij de man. Het was juist zijn mededogen
met het slachtoffer dat de afstand tussen hem en de ongelukkige reiziger verkleinde. De Samaritaan vereenzelvigde zich met het slachtoffer.
Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en
verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar het
logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee
denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten
moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden”. Jezus vroeg toen:
“Wie van de drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer
van de rovers De woorden “volgens u” waren bewust door Jezus gekozen. De wetgeleerde was eerlijk genoeg om het goede antwoord te geven: “De man die medelijden met hem heeft getoond”. Jezus zei daarop:
“Doet u dan voortaan net zo”.
De toepassing hield in dat deze wetgeleerde óók Jezus moest liefhebben! Want was het toevallig dat Jezus een Samaritaan nam als voorbeeld van barmhartigheid? Werd Hij, die kwam om het verlorene te redden, niet beschimpt door de Joden dat Hij een Samaritaan was en bezeten (Joh. 8:48)? Hij is dus zelf die barmhartige Samaritaan!
Behoren wij niet allemaal de naaste te zijn voor slachtoffers, net als Jezus? En zijn wij niet allemaal gelijk aan het slachtoffer dat hulp nodig
had? Hij van voorbijgangers, wij van Jezus in ons stervensproces ten gevolge van de zonde?
Bijbelcitaten uit de NBV

M.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

“Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen
maar met mijn naam HERE
Gods woorden aan Mozes in Ex 6:2 geven de indruk dat de aartsvaders geen
weet hebben gehad van Zijn naam ‘Jahweh’ maar uitsluitend van Zijn naam
‘El Sjaddaj’. Dat kan echter onmogelijk bedoeld zijn, want de naam El Sjaddaj
komt maar 6 maal voor in het boek Genesis en de naam Jahweh zo’n 160
maal, waarvan zo’n 110 maal in de periode van de aartsvaders. En daaronder
bevinden zich ook passages waarin vermeld wordt dat mensen (ook de aartsvaders) Hem aanroepen onder die naam. Wat wordt er dan wel bedoeld?
We moeten bedenken dat in de Bijbel een naam vaak de uitdrukking is van
een karakter. En hoewel El Sjaddai in onze Bijbel is vertaald met God de Almachtige (NBG’51) of God de Ontzagwekkende (NBV), zijn er redenen om aan
te nemen dat het in feite meer te maken heeft met materiele zegeningen in
dit leven, dus: God (El) de Zegenrijke (Sjaddaj). Het is bijvoorbeeld opvallend
dat deze naam in ruim 30 van de bijna 50 maal dat hij voorkomt, is te vinden
in het verhaal over Job, de man die zo rijk door God was gezegend, en vervolgens alles verloor (om het later weer terug te krijgen). Die aanduiding
‘almachtig’ komt uit de Latijnse Bijbel van de Middeleeuwen (‘omnipotens’).
De naam Jahweh (veruit de meest frequent voorkomende naam van God in
het Oude Testament) is als zodanig moeilijk vertaalbaar. In officiële en onofficiële (woord-voor-woord) vertalingen vindt je het op de meest uiteenlopende
wijzen weergegeven. Maar het slaat in elk geval op Zijn verbond met Zijn volk:
het kenmerkt Hem als de God die zijn beloften waarmaakt. De achterliggende
betekenis wordt door God zelf aan Mozes geopenbaard in Exodus 34:6-7:
“Jahweh ging voor hem langs en riep uit: ‘Jahweh! Jahweh! Een God die
liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft …”
De schrijver aan de Hebreeën vertelt ons echter duidelijk (Hebreeën 11:13):
“Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.”
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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.

als God de Almachtige,
ben Ik hun niet bekend geweest.”
We weten dus dat God de vervulling van Zijn beloften aan de aartsvaders tijdens hun leven nog niet heeft waargemaakt; dat wacht nog op hun opstanding. Wat God bedoelt, wanneer Hij tot Mozes de woorden van het citaat boven dit artikel spreekt, is dus kennelijk: Ik heb mij aan Abraham, Isaak en Jakob wel geopenbaard als een God die hen rijkelijk heeft gezegend met aardse
goederen (El Sjaddaj), maar Ik heb tijdens hun leven nog geen begin gemaakt
met de vervulling van de beloften die Ik aan hen heb gedaan (Jahweh); maar
dat ga Ik nu wel doen, wanneer Ik jullie bevrijd uit Egypte.
Het gebruik van Gods ‘Naam’
Het bijbels Hebreeuws kende geen klinkers, en ‘Jahweh’ werd dus geschreven als JHWH. Dat staat bekend als het ‘tetragrammaton’ (vierletterwoord).
Zo wordt het in Joodse kringen ook algemeen aangeduid, want de Israëlieten
vermijden van oudsher zorgvuldig die naam uit te spreken (o.a. op grond van
Exodus 20:7). Bij het voorlezen van de Schrift vervingen zij de naam ook stelselmatig door het woord adonaj (heer). In het Grieks van de Septuaginta (de
Griekse vertaling van het Oude Testament) en de aanhalingen in het Nieuwe
Testament, vinden we ‘Jahweh’ daarom ook altijd weergegeven als kurios, dat
eveneens heer betekent. Zo vinden we de uitdrukking ‘Yahweh Tsabaoth’ (HERE der heerscharen) uit Jesaja 1:9 door Paulus in Romeinen 9:29 geciteerd als ‘Kurios Sabaōth’ (Here Sebaot). Vanaf het begin heeft men het ook
in vertalingen daarom altijd weergegeven als ‘heer’, maar vanaf de Reformatie is de gewoonte ontstaan dat dan te doen met kleine hoofdletters (HEER of
HERE), om de lezer er op attent te maken dat het hier eigenlijk Gods naam
betreft. De Hebreeuwse combinatie ‘adonai Jahweh’ (de Here Jahweh) vindt
men dan dus weergegeven als ‘de Here HERE’. Ook in de NBV is het, na veel
discussie, uiteindelijk toch weer HEER geworden. De versie ‘Jehovah’ is overigens ontstaan uit een misverstand. Om de uitspraak weer te geven werden in
later tijd de klinkers aangeduid door zogenaamde vocaliseringstekens. Maar
de medeklinkers van JHWH werden gecombineerd met de vocalisatie van het
door de Joden feitelijk uitgesproken adonaj. En dat resulteerde in JaHoWaH,
wat door niet-Joden abusievelijk werd gelezen als Jahovah. R.C.R.
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Christus

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

De knecht zelf aan het woord
In de beide vorige afleveringen zagen we dat Jesaja beschrijft hoe het
volk Israël tekort geschoten was in hun opdracht Gods dienaar te zijn.
Zij waren blind en doof geworden, en hadden intussen zelf verlossing
nodig. God zou nu één in het bijzonder uit het volk roepen, die Hij zijn
knecht of dienaar noemt, en hem ondersteunen. Diens roeping zou de
redding voor het volk betekenen, en verlossing uit slavernij. We zien
dan duidelijk een voorlopige redding, uit de macht van Babel dat hen in
ballingschap had weggevoerd, en een definitieve redding, uit de macht
van de zonde die hen had doen falen in hun roeping. Echter, uit de
tweede profetie lijkt het alsof de poging het volk te redden is mislukt:
“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). Ook is er sprake van verachting van de knecht. Dit komt dan in meer detail terug in de derde
profetie in deze reeks (Jes. 50:4-11), waarna uiteindelijk de vierde profetie gedetailleerd ingaat op de kruisdood. In de derde profetie, in
hoofdstuk 50, die we nu bekijken, is de dienaar zelf aan het woord.
De knecht als leerling
"God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan
opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om
aandachtig te horen." (Jes. 50:4). Op zichzelf geeft deze vertaling met
“gaf mij een vaardige tong” van de NBV wel de betekenis weer, maar
het lijkt nu alsof dit hem zonder meer gegeven was. In de meer letterlijke NBG’51 vertaling lezen we in plaats daarvan: “heeft mij als een leerling leren spreken”. Het woord voor ‘leerling’ is hetzelfde als ‘discipel’,
en het beeld is dat van een jongen die in de leer gaat bij een ambachtsman. De knecht leert hoe hij de moedeloze op moet beuren door erop
te letten hoe God dat doet: hij volgt het voorbeeld van God. We zien dit
verder uitgewerkt in de evangeliën, als Jezus zegt: "Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij
de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde
manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat
hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd
staan! Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt
ook de Zoon levend wie hij wil." (Joh. 5:19-21). Zoals Jezus het vak van
timmerman van Jozef moet hebben geleerd, zo heeft hij het voorbeeld
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De Knecht in Jesaja (3)
in de boekrol staat van mij geschreven”
van zijn Vader gevolgd om zo “de moedeloze op te kunnen beuren”.
Jesaja spreekt bewust niet over een zoon, maar over een knecht of dienaar. Zoals de meester zijn leerlingen ’s ochtends vroeg zou wekken,
om verder te leren, zo wekt God zijn dienaar: “elke ochtend wekt hij
mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen”.
In vers 5 wordt een nieuw aspect geïntroduceerd. “God, de HEER, heeft
mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd.” (Jes. 50:5). Boven deze serie staat een citaat uit Psalm 40, en
in die psalm vindt u deze zelfde uitdrukking over geopende oren:
"Offers en gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers vraagt u
niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend en nu kan ik zeggen: Hier
ben ik, over mij is in de boekrol geschreven." (Ps. 40:7-8). Het woord
dat hier is vertaald als ‘geopend’ betekent letterlijk ‘doorboren’.
Waar dit naar verwijst, is de mogelijkheid voor een slaaf om zich, als hij
dat wenst, levenslang te binden aan zijn meester. Een volksgenoot
mocht zichzelf verkopen als hij niets meer bezat, maar slechts voor een
periode van maximaal zes jaar. Daarna moest hij vrijgelaten worden,
“en niet met lege handen”. Maar hij kon ook vragen bij zijn heer te mogen blijven: "Maar indien hij niet bij u weg wil, omdat hij het goed bij u
heeft en aan u en uw familie gehecht is geraakt, moet u een priem door
zijn oor in uw deur steken. Daarmee wordt hij voorgoed uw slaaf." (Deut
15:16-17). In Exodus wordt het als volgt geformuleerd: "dan moet zijn
meester hem naar het heiligdom brengen, hem tegen de deur of de
deurpost zetten, en zijn oor met een priem doorboren. Hij blijft dan
voorgoed zijn slaaf." (Ex. 21:6). Zo kiest de knecht in Jesaja er dus ook
voor om zijn gehele leven te dienen. Het is een vrijwillig gekozen leven
van gehoorzaamheid: Hij is gehoorzaam, hij biedt geen verzet.
Afgewezen door het volk waarvoor hij komt
Hij deinst er ook niet voor terug, hoewel duidelijk is dat hij van zijn omgeving bij zijn leven niet de eer zal krijgen die hem toekomt. De smaad
waar hij mee te maken krijgt wordt expliciet genoemd: "Ik heb mijn rug
blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken bood ik
mijn wangen aan, ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden." (Jes. 50:6). We zien dit alles tot in detail
vervuld worden na Jezus’ arrestatie. We lezen hoe Pilatus Jezus liet geselen, gebruikelijk bij kruisigingen, bedoeld om de rug te beschadigen.
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Christus in Profetie
Dat gebeurde met een leren zweep, voorzien van stukjes metaal of
steen. Maar ook de Joden mishandelden Jezus, zoals hier reeds voorzegd: "Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen
stompten hem en zeiden: Profeteer dan maar eens voor ons, messias,
wie is het die je geslagen heeft?" (Mat. 26:67-68).
Tot vier keer toe wordt in dit hoofdstuk Gods verbondsnaam ‘HEER’ gebruikt (JHWH, zie blz. 24/25). Allereerst wanneer God hem als een leerling leert (vs 4). Dan als God zijn vrijwillige dienst aanvaardt (vs 6). Dan
wordt God genoemd als zijn helper tijdens de martelingen die hij moet
ondergaan (7). En tot slot in de aankondiging van zijn uiteindelijke overwinning (vs 9). We zien Gods steun vanaf vers 7: "God, de HEER, zal mij
helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen
als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan." De meest
directe betekenis hiervan is dat de knecht zich schrap zette en alle
martelingen onderging zonder zich te laten verleiden tot een reactie.
Maar dit woord “rots” (“keisteen” in de NBG’51) komt maar op enkele
plaatsen voor, en in bijna alle gevallen met betrekking tot de reis door
de woestijn. Mozes krijgt aan het begin en aan het eind daarvan van
God opdracht tot de rots te spreken, wanneer zij geen water hebben en
in de woestijn van dorst dreigen om te komen. Er komt dan water uit de
rots tevoorschijn. In zijn afscheidsrede herinnert hij hen daaraan: "U
mag niet ... de HEER, uw God, vergeten. Was hij het niet die u ... veilig
door die grote, verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land waar
geen water te vinden is; … die voor u water liet ontspringen uit de
steenharde rots; die u in de woestijn manna te eten gaf... en dat alles
om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen, zodat hij u
later zou kunnen zegenen?" (Deut. 8:12-16). En in Psalm 114 lezen we:
"Hij verandert de rots in een bron, hard gesteente in een stroom van
water". Paulus werkt dit verder uit, wanneer hij Christus vergelijkt met
die rots in zijn brief aan Korinte (1 Kor. 10:4), wellicht als een verwijzing
naar deze profetie. Zijn gehoorzaamheid, zelfs als hij gemarteld wordt,
is de basis voor die overwinning door welke hij leven kan geven voor
zijn volk: “Door zijn striemen bent u genezen” (1 Petr. 2:24).
Van tevoren voorzegd
We zien met iedere volgende profetie over de knecht in Jesaja, de mate
van detail groter worden. In de vierde wordt ons uitgebreid verteld over
het lijden dat Jezus moet ondergaan. Het was dan ook uit zulke profetieën dat Jezus precies wist wat hem te wachten stond. Na zijn dood en
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De Knecht in Jesaja (3)
opstanding kon Jezus wijzen op vele gedeelten in de Schrift waar dit ter
sprake komt: "Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over
hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten." (Luc
24:27). Ongetwijfeld zullen deze profetieën in Jesaja daar deel van uitgemaakt hebben. Het zal de discipelen verder versterkt hebben in hun
geloof in Gods woord. Wat zevenhonderd jaar daarvoor was opgeschreven, is nu voor hun ogen vervuld. Vervulde profetie is steeds het bewijs
van de betrouwbaarheid van Gods woord: "Ik vertel jullie dit nu, voordat
het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is." (Joh. 14:29)
En voor ons ligt dat niet anders.
Maar dat Jezus precies wist wat op Hem van toepassing was, betekent
ook dat Hij wist welke marteling en dood Hem te wachten stonden. De
kruisdood was één van de wreedste die ooit door mensen is uitgevonden, en wellicht heeft Jezus zelf ook gekruisigden gezien. Het is daarom
des te opmerkelijker dat hij inderdaad, zoals hier in Jesaja beschreven,
kon zeggen: “Ik ben niet teruggedeinsd”. Hij stond uit vrije wil klaar om
die weg te gaan. Hij was de slaaf die zijn oor liet doorboren om de wil
van zijn Vader te volbrengen. Zijn strijd in de hof van Getsemane heeft
hier alles mee te maken. "Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en
bad diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker
dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil,
maar zoals u het wilt ... Voor de tweede maal liep hij van hen weg en
bad: Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat
zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt." (Matth.
26:39-42). Pas na uren aan het kruis te hebben gehangen kon hij, als
laatste overwinningskreet, uitroepen “het is volbracht”.
Hoort naar hem
Deze derde profetie over de knecht eindigt tenslotte met de oproep om
naar de stem van de knecht te luisteren. "Wie van jullie heeft ontzag
voor de HEER? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij die door de
duisternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam
van de HEER en vertrouwen stelt in zijn God." (Jes. 50:10). Deze oproep
om naar de knecht te luisteren, hebben ook de discipelen gehoord: "En
er klonk een stem uit de wolk, die zeide: Deze is mijn Zoon, de uitverkorene, hoort naar Hem." (Luc. 9:35, NBG’51). Dat ‘uitverkorene’ is een
verwijzing naar de eerste profetie van deze reeks, en dat ‘hoort naar
Hem’ is een oproep die ook nu nog even krachtig is als toen.
Alle citaten uit de NBV, tenzij anders vermeld.

M.H.
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Het

Geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het woord in het Grieks
Harpazō, en de daarvan afgeleide woorden, zijn in de
Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) vertalingen
van de Hebreeuwse woorden
taraph, verscheuren (door
roofdieren) en gazal, roven of
met geweld nemen. In het NT
vinden we het vooral in deze
laatste zin. Maar in Joh.
10:12 (de wolf rooft <de
schapen> en jaagt ze uiteen)
klinkt toch dat woord taraph
nog door. En dat geldt nog
meer voor Matt. 7:12: “zij (de
valse profeten) komen in
schapevacht tot u, maar van
binnen zijn zij roofgierige (=
verscheurende) wolven”.

Het woord harpazō betekent in de grond: iets met
geweld nemen; het heeft vaak (hoewel niet altijd)
de bijklank van een onrechtmatige daad. We vinden
het daarom vaak vertaald met ‘roven’, en de ervan
afgeleide woorden als ‘roof’ en ‘roofzuchtig’. In het
NT duidt het regelmatig op de wegen of het denken
van de wereld, tegenover de gelovige. Die wegen
van de wereld zijn gericht op eigenbelang, en de
wegen en het denken van de gelovige op het navolgen van de ‘gezindheid van Christus’, die Jezus
toonde met zijn gehoorzaamheid aan de weg die
God Hem geboden had te gaan: die van het kruis.
De gelijkenis van de Zaaier begint met het zaad dat
op de weg valt: de vogels komen en eten dat op
(Matt. 13:4). In zijn uitleg zegt Jezus: (dan) komt de
boze [hier een aanduiding van de gezindheid van
de wereld] en rooft wat in zijn hart gezaaid is (vs

Gebruik van het woord in de brief aan de Filippenzen
In hoofdstuk 2:5-7 schrijft Paulus, in de woorden van de NBG’51: “Laat die gezindheid bij u zijn,
welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een
roof (harpagmos) heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft …”.
In het vorige nummer hebben we daar al aandacht aan besteed, in het artikel “De gezindheid
van Christus” op blz. 18. De NBV vertaalt hier: “Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van.”
Andere vertalingen geven: “Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen
roof hoefde te achten …” (Petrus Canisius); “Hij … heeft zich niet angstvallig aan zijn gelijkheid
met God vastgeklampt.” (Groot Nieuws). Dat verschilt nogal wat. Waar ligt dat aan?
Zoals we zagen, betekent harpazo: iets met geweld nemen, vaak met de bijklank van onrechtmatig. De ‘Leidse vertaling’ doet daaraan het meeste recht: “… die er niet aan dacht de gelijkheid met God door roof zich toe te eigenen.”
In de opvatting van velen was Jezus echter al gelijk aan God. Zij negeren daarom de verwijzing
naar Adam, en nemen de ‘gestalte Gods’ en de ‘gelijkheid aan God’ als identiek. En dan proberen ze wanhopig een oplossing te vinden voor die ‘roof’. Maar uit vers 9: “Daarom (om zijn gehoorzaamheid, vs 8) heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam
te boven gaat”, blijkt overduidelijk dat Jezus die gelijkheid pas ontving na zijn kruisdood, en wel
om de weg Gods die Hij daarmee was gegaan. En dat kan alleen maar betekenen dat Hij daarvóór een mindere positie had. Anderzijds was het juist die hogere positie waar Hij, met de kracht
van de Heilige Geest die Hij bezat, al tijdens zijn leven naar had kunnen grijpen. En de verzoeking om dat inderdaad te doen was nu juist de verzoeking die Hij moest weerstaan, want dat zou
de weg van de wereld zijn geweest. Dus dat woord ‘harpagmos’ is hier volkomen op zijn plaats.
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van een sleutelwoord in de grondtekst
19). Valse profeten vergelijkt Hij met wolven die in schapevacht komen, maar
die in werkelijkheid roofzuchtige wolven (werelds denkende leiders) zijn (Matt.
7:15). In Joh. 10, waar Jezus zichzelf beschrijft als de goede herder, zegt Hij
van de slechte herder dat die de schapen in de steek zal laten zodra het er op
aankomt: ‘en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen’ (vs 12). Later in dat hoofdstuk
komt Hij daarop terug, wanneer Hij zegt dat niemand zijn schapen kan roven
uit zijn hand of uit de hand van zijn Vader (vs 28-29).
Maar Johannes had het woord al eerder gebruikt, toen hij vertelde dat de mensen Jezus wilden dwingen mee te gaan, om Hem koning te maken (Joh. 6:15),
in strijd met de weg die God van Hem verwachtte. Anderzijds vinden we het bij
Judas, wanneer die zijn lezers maant om medebroeders en -zusters te redden,
door hen ‘uit het vuur te rukken’ (Judas 23). Daar ligt de nadruk dus op de
krachtsinspanning die dat van hen verlangt, als (bij wijze van spreken) een
rechtmatige vorm van geweld. In zo’n neutrale of positieve betekenis vinden we
het ook voor het ‘wegvoeren’ van gelovigen, hetzij in werkelijkheid, hetzij in een
visioen of in een beeldspraak. De nadruk ligt dan op Gods kracht, als een
(rechtmatige) vorm van ‘geweld’, soms tegenover het onrechtmatige geweld
van de wereld.
De afgeleide woorden harpax en harpagè vinden we uitsluitend in de negatieve
betekenis. Als ‘rover’ of ‘roofzuchtig’ in een lijstje zondaars van de farizeeër in
de tempel (Luk. 18:11), en als ‘oplichter’ of ‘uitbuiter’ in een lijst van zondige
praktijken van Paulus in zijn brief aan de gemeente te Korinte (1 Kor. 5:10-11 en 6:10). Het woord in de Concordantie
De nadruk ligt daar (bij de farizeeër ten on- Het werkwoord harpazō komt in het
rechte, bij Paulus terecht) op het verschil NT 13 maal voor. De NBG’51 vertaalt
8 maal door iets als (met geweld)
tussen henzelf en zij die de wegen van de het
‘wegvoeren’, of ‘wegrukken’, 4 maal
wereld gaan. Harpagè vinden we door Jezus met ‘roven’ en 1 maal met ‘er naar
toegepast op de farizeeën zelf, wanneer Hij grijpen’. De zelfstandige naamwoorhen beschrijft als mensen die aan de buiten- den harpagè en harpagmos komen
kant ‘rein’ zijn (schone schijn), maar van bin- resp. 3 en 1 maal voor, beide vertaald met ‘roof’. Harpax komt 5 maal
nen ‘vol roof en onmatigheid’ (Matt. 23:25, voor, vertaald als ‘roofgierig’, ‘rover’,
met een parallel in Luk. 11:39). En over het of ‘oplichter’. Het is eigenlijk een
aardse bezit van gelovigen, dat hen door de bijvoeglijk naamwoord, maar wordt
wereld is ontroofd, maar waar zij een veel dus ook zelfstandig gebruikt. De NBV
soortgelijke vertalingen,
‘beter’ bezit van God voor in de plaats mo- gebruikt
maar omschrijft het soms ook meer
gen verwachten (Hebr. 10:34).
R.C.R.
algemeen, zonder een strikte vertaling te geven.
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Schepping, intelligent design, evolutie (3)
Godsbewijzen:

In deze aflevering wil ik eerst een zijweg inslaan, voordat we verder
gaan met ‘Intelligent Design’. Aan de basis van deze hele discussie ligt
namelijk de vraag of God bestaat. En die discussie hoort hier niet
thuis!
Thomas van Aquino
In de 13e eeuw kwam Thomas van Aquino met zijn vijf ‘godsbewijzen’,
filosofisch opgezette bewijzen, en volgens de redeneerkunst van die
tijd onderbouwd met verwijzingen naar andere denkers. Voor Thomas
was dat in de eerste plaats ‘de filosoof’: voor hem was dat de Griekse
wijsgeer Aristoteles (4e eeuw v.Chr.). Moderne filosofen menen echter
dat zijn betogen niet sluitend zijn, omdat hij uiteindelijk vervalt in cikelredeneringen. En achteraf gezien was het misschien ook niet zo’n goede gedachte om het bestaan van de God van de Bijbel te willen bewijzen met behulp van een heidense filosoof. De redenen daarvoor lagen
echter verder terug in de geschiedenis, toen kerkvaders en andere
vroege christelijke schrijvers het geloof voor hun tijdgenoten aanvaardbaar trachtten te maken, door ‘aan te tonen’ dat de beroemde Griekse
denkers eigenlijk al op één lijn zaten met de leer van de Bijbel.
Het horloge van dominee Paley
Die poging van Thomas van Aquino had eigenlijk alleen maar academische waarde, want in zijn tijd twijfelde nog niemand aan het bestaan
van God. Dat veranderde met de “Verlichting” (ca. 1650-1800) met
zijn toenemend atheïsme. In antwoord daarop kwam de Engelse dominee Paley in 1802 met zijn boek ‘Natuurlijke Theologie’ (afgeleid van
‘natuurlijke historie’ als term voor biologie). Daarin ging hij uitgebreid
in op de extreme complexiteit en kennelijke doelgerichtheid van allerlei levensvormen. Hij betoogde dat dit voldoende bewijs was voor het
bestaan van een ‘designer’ (een ontwerper), dus God. Het voorbeeld
waarmee hij opent is wereldwijd bekend geworden: “Stel dat ik een
wandeling zou maken over de hei en een horloge zou vinden”. Hij beschrijft dat horloge alsof het een onbekend voorwerp was, en betoogt
dan dat hij bij bestudering van de complexiteit en doelgerichtheid van
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van heidense filosofen en horlogemakers
het mechanisme wel tot de conclusie moet komen dat dit is ontworpen
en vervaardigd door een intelligent wezen, en niet door puur toeval
kan zijn ontstaan. Uitgaande van dat voorbeeld beschrijft hij dan een
uitgebreide reeks biologische organismen, om daaruit te concluderen
dat deze slechts afkomstig kunnen zijn van de hand van een intelligente schepper. Dit is sindsdien de standaardbenadering van alle verdedigers van de scheppingsgedachte.
Je moet dan wel bedenken dat in Paleys dagen het begrip evolutie nog
niet bestond. De eerste (voorlopige) uitgave van Darwins beroemde
boek dateert van 1859 (de definitieve editie van 1872). In een herdruk van Paleys boek uit 1890, bijgewerkt en aangepast aan de laatste inzichten door een medisch professor, is in een introductie het volgende te vinden: “De auteur (Paley dus) refereert aan een idee of veronderstelling, vagelijk gekoesterd door sommige schrijvers uit zijn tijd”,
waarmee hij vroege evolutiegedachten bedoelt. Paley had die even
genoemd, om ze vervolgens als niet serieus van de hand te wijzen. In
1890 ligt dat intussen anders. De bewerker noemt de “theorie van
evolutie” en ‘Dr. Darwin’ als een van de voornaamste verkondigers
hiervan. Maar ook hij stelt (kort samengevat) dat het dan toch nog
steeds alleen maar om het mechanisme van de ontwikkeling gaat, en
niet om het duidelijke doel daarachter. Een constatering die zowel evolutionisten als creationisten intussen wat uit het oog verloren lijken te
hebben. Tenslotte is het interessant te zien dat de term ‘Intelligent
Design’ al opduikt in deze introductie.
De blinde horlogemaker
Sindsdien is er echter veel gebeurd in de wereld. Het atheïsme heeft
de westerse wereld veroverd, en de biologie heeft vooral de laatste
decennia spectaculaire ontwikkelingen doorgemaakt. En nu zijn fundamentalistisch denkende atheïsten (daar kom ik in een later artikel op
terug) begonnen evolutie te presenteren als ‘bewijs’ dat God niet bestaat. In elementaire vorm houdt dat in: “Je kunt de waargenomen
complexiteit en doelgerichtheid van de bestaande organismen afdoen-
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de verklaren met behulp van de beide pijlers van het neo-darwinisme,
te weten spontane mutaties van DNA en natuurlijke selectie. En dus
heb je daarvoor geen God nodig”. In de meest extreme vorm wordt
daar dan ook nog de conclusie uit getrokken, dat die God dus ook niet
bestaat. Het boek dat dat het nadrukkelijkst doet, is “De blinde horlogemaker” van Richard Dawkins. Dawkins geeft daarin welwillend toe
dat Paleys bewijs vóór Darwin inderdaad onweerlegbaar was, maar
sinds Darwin is er volgens hem geen enkel excuus meer om dat nog te
geloven: evolutie is de ‘blinde horlogemaker’ die dat horloge op de hei
tot stand gebracht heeft. Nu is Dawkins’ wijze van redeneren verre van
sluitend, en in zijn ‘bewijs’ dat God niet bestaat, vervalt hij in nog veel
duidelijker denkfouten (of zijn het bewuste manipulaties?) dan Thomas van Aquino zeven eeuwen eerder. Maar als we eerlijk zijn (en dat
behoren we boven alles te zijn!) moeten we toegeven dat Paleys horloge wel het nodige van zijn oorspronkelijke glans heeft verloren. Dus
het kan geen kwaad een en ander nog eens goed tegen het licht te
houden.
Conclusie
We zouden uit deze ‘geschiedenisles’ daarom de volgende conclusie
moeten trekken. Er zijn voldoende redenen Gods hand in de schepping
te zien, en dus ook voldoende redenen om de doelgerichtheid daarvan
te zien als een krachtige demonstratie van Zijn grootheid en wijsheid.
Maar de discussie is vervuild geraakt door goedbedoelde pogingen dit
te gebruiken als bewijs voor zijn bestaan, en dat was niet zo verstandig. Zoals het destijds ook niet zo verstandig was om een bij uitstek
Griekse denker als Aristoteles voor dat doel te gebruiken. We doen het
verstandigst als we naar ervaringen zoeken die onszelf overtuigen, in
plaats van onze buurman, en dan zijn er betere redenen om in God te
geloven. En de schepping kan ons nuttiger lessen leren dan hoe wij
onze ongelovige medemens intellectueel zouden kunnen aftroeven.
R.C.R.

34

Wonderen van
de Schepping

De raaf

De Here Jezus vermaande zijn discipelen te letten op de raven, als voorbeeld van onbezorgdheid: “Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten
niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze
voedt” (Luc.12:24). Dit in tegenstelling tot de rijke dwaas. Zijn voorraadkamers en schuren waren niet groot genoeg om zijn oogst op te slaan, en
hij maakte zich druk met het bouwen van nog grotere (vv. 16-21). Hij
dacht bij zichzelf: ‘Ik heb het voor elkaar, ik hoef niet meer te werken’.
Maar Jezus zei: ‘Je houdt geen rekening met God; als je dood gaat heb je
niets’. En tegen zijn discipelen: “Weest niet bezorgd over uw leven” en
“het leven is meer dan het voedsel” (vv.22-23). Er zijn belangrijker dingen, namelijk de zorg hoe wij in het Koninkrijk van God komen (v.31).
De raaf is de eerste soort vogel die in de Bijbel bij name genoemd wordt
(Gen.8:7). Noach heeft na de grote vloed zowel van zijn vliegkunst als zijn
intelligentie gebruik gemaakt. Later in de geschiedenis van Israël, dit
keer tijdens een droogte, heeft God raven gebruikt om zijn profeet Elia
van voedsel te voorzien (1 Kon. 17:4-6). Ergens in
een kaal, steil en verlaten bergdal ten oosten van
de Jordaan, verborg deze man van God zich met
geen ander gezelschap dan de God die hij diende
en een groep raven. ’s Morgens en ’s avonds voorzagen zij hem van brood en vlees. Geen grote
moeite voor raven, maar het blijft een wonder.
God had hun geboden voedsel met hem te delen!
Het is volkomen duidelijk dat God in staat is voor zijn dienaren te zorgen,
al zijn de omstandigheden nog zo moeilijk. Niets is te moeilijk voor Hem
(Gen.18:14; Jer.32:27; Matth.19:26). Hij die tot in de verafgelegen rotsspleten ziet en voor het ravenjong zorgt (Job 39:3; Ps.147:9), zal ook
voor de gelovigen zorgen en hen niet vergeten. Zoals de apostel Paulus
constateert: zelf hebben wij niets in deze wereld meegebracht, en wij
kunnen er ook niets uit meenemen (1 Tim.6:7). De mens is net zo afhankelijk van God als de vogels, al beroemt hij zich op zijn velerlei uitvindingen. Wij mogen de zorg voor onze dagelijkse behoeften rustig aan God
overlaten: “Geef ons heden ons dagelijks brood”. Dan zullen wij door
Gods woord en zijn liefde opgebeurd worden en ons, zoals de raven, verheugen in een thermiek, die ons dichter bij God brengt.
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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,3. De Persoonlijkheid van God
Wanneer het voor ons eenmaal vaststaat dat er een Schepper is van alle
leven, dan komt de vraag: ‘Wie is Hij dan?’ We hebben gezien dat Hij ‘een
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken’. Dit houdt noodzakelijkerwijs in
dat Hij ieder mens moet zien en horen om te weten wie Hem ernstig zoeken. Het redelijke antwoord is daarom dat Hij een werkelijk Wezen moet
zijn, dat niet ver van ons weg is. De Bijbel openbaart God dan ook als de
hoogste van alle levende wezens, de Volmaakte en Heilige, geheel anders
dan mensen, onzichtbaar maar niettemin aanwezig:
“God is Geest” (Johannes 4:24).
“Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden”. (Hosea 11:9; vergelijk 1 Petrus 1:16)
“U dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”. (Mattheüs
5:48)
“…hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid…”. (Romeinen 1:20)
God heeft de hemel als een even concrete woonplaats, als wij mensen de
aarde:
“...De HERE heeft in de hemel zijn troon”. (Psalm 11:4)
“…hoor U dan in de hemel, de vaste plaats van uw woning…”. (1 Kon. 8:39)
“de enige Heerser…de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen
onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen van de
mensen gezien heeft of zien kan”. (1 Timotheüs 6:15-16)
Want wij zouden zijn aanblik niet kunnen verdragen. Toen Mozes God
vroeg of Hij zijn heerlijkheid mocht zien, toonde God Zich niet aan hem,
maar maakte Hij hem zijn eigenschappen bekend:
“Hij zei: U zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien
en leven…wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat zal Ik u in de rotsholte zetten
en u met mijn hand bedekken, totdat ik ben voorbijgegaan…De HERE ging aan
hem voorbij en riep: HERE, HERE, God barmhartig en genadig, lankmoedig,
groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige
houdt Hij zeker niet onschuldig…”. (Exodus 33:18-34:7)
Dat maakt Hem tot een werkelijk Wezen met een bewustzijn, met gevoel
en genegenheid. Zijn eigenschappen vertelden het volk Israël Wie en wat
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van het Geloof
Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
Hij voor hen wilde zijn. Het bewijs van zijn bestaan en aanwezigheid zou
dan ook blijken uit het waarmaken hiervan. Hierdoor werd Hij werkelijk de
HERE, de ‘Ik zal zijn, die Ik zijn zal’. Hetzelfde geldt voor alle beloften voor
de toekomst, vooral die wat de Messias betreft. Wanneer God geen realiteit was, kon Hij onmogelijk mensen maken naar zijn beeld, waarvan zijn
Christus Jezus, die Hij zijn Zoon noemde, het volmaakte voorbeeld is:
“En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem”.
(Genesis 1:27)
“De Zoon…de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen”.
(Hebreeën 1:3)
Ondanks dat geen mens ooit God heeft gezien, gaven de apostelen aan
dat zij in de Here Jezus iets hadden gezien van Wie en wat God is. Hij
wordt daarom ‘Immanuël’ genoemd: ‘God met ons’:
“Indien u Mij zou kennen, zou u ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan
kent u Hem en hebt u Hem gezien. Filippus zei tot Hem (Jezus): Here, toon ons
de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben Ik zolang bij u Filippus,
en kent u Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. (Joh. 14:7-9)
“Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben
zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de
Vader, vol van genade en waarheid”. (Johannes 1:14)
“Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van
de Vader is, die heeft Hem doen kennen”. (Johannes 1:18)
Nu kennen wij God en zijn Zoon door de getuigenissen over Hen in de Bijbel. Straks zullen er echter niet meer woorden zijn, maar zullen allen die
geloven de manifestatie van Gods heerlijkheid zien in zijn Zoon. En Hij zal
ons de Vader tonen, zodat onze hoop en ons vertrouwen realiteit wordt:
“Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien”. (Mattheüs 5:8)
“…de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien”. (Hebreeën 12:14)
“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij
zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij (de Zoon) zal geopenbaard zijn, wij Hem
gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is”. (1 Johannes 3:2)
“…en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht
zien”. (Openbaring 22:4)
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Intussen mogen wij Hem noemen met een naam, die wijst op zijn innige
relatie met mensen: Vader:
“Bidt u dan aldus: Onze Vader die in de hemelen bent”. (Mattheüs 6:9)
Uit dit alles blijkt dat God geen menselijk idee is, maar een reëel Wezen,
met eigenschappen. En hoewel Hij vanwege onze zonde van ons gescheiden woont in de hemel, communiceert Hij met ons, komt Hij ons nabij
door Zich in zijn woord bekend te maken en zijn eigenschappen en beloften werkelijkheid te maken in Christus Jezus. Hij is de afdruk van zijn wezen, zijn volmaakte Zoon. En evenals Hij een Vader en Zoon relatie heeft
met Hem, kan en wil God een relatie hebben met wie in Hem geloven.
Vraag ter overdenking:
Wat is voor u de zekerheid dat God weet dat u bestaat en met u bezig is?
Een God van nabij
Wie in de Bijbel het getuigenis van en over gelovigen leest, bemerkt dat zij niet een
idee aanhingen of allerlei theorieën nodig hadden om te bewijzen dat er een God
moet zijn. Zij hebben een ervaringsgeloof, omdat zij de nabijheid van God hebben
bemerkt (Gen. 28:16-17). Hij verhoorde hun gebeden (zie Psalm 54 en 118), sloot
verbonden met hen (Gen. 17), sprak tot hen door middel van engelen (Zacharia; Johannes in Openbaring), deed wonderen (door Mozes, Elia, Elisa, Jezus, de apostelen).
Zijn relatie met gelovigen blijkt uit hoe Hij hen noemde en behandelde: Zo noemde
Hij Abraham zijn vriend (Jac. 2:23; vergelijk Ex. 33:11) en David de man naar zijn hart
(1 Sam. 13:14; Hand. 13:22). God ziet ons vanuit de hemel (Psalm 33:13-19; 34:16;
2 Kron. 16:9; Jer. 16:17; Hebr. 4:13). Wie oprecht in Hem geloven, zal Hij nooit alleen
laten (Gen. 28:13-15; Ex. 3:8; 2 Sam. 7;11-16; Psalm 34:8; Matth. 22:32). Hij toont
zijn liefde en zorg voor zijn volk (Ex. 19:4; Jes. 46:3-4; Jer. 31:3; Hos. 11:3-4; Joh.
3:16; Matth. 6:25-34). Maar Gods bestaan en nabijheid blijken vooral hieruit dat Hij
zijn verbonden nakomt en zijn beloften vervuld (Ex. 2:24; 13:11; Deut. 10:20-22;
1 Kon. 8:22-26; Psalm 89; Luc. 1:30-33; 54-55;68-79). Hij vertrouwt zijn wil toe aan
betrouwbare mensen (Amos 3:7), zodat zij in Hem geloven als de God die hen vertelt
wat in de toekomst zal gebeuren (Jes. 44:24-28; 45:18-21; vgl. Joh. 14:29; 16:1-4),
en Die zij mogen vragen zijn beloften na te komen, zoals Daniël deed, en een engel
maakte hem de toekomst van zijn volk en van hemzelf bekend (Dan. 9:1-12:13). Gebed is een uiting van geloof en verbondenheid met een levende Realiteit, anders zou
het een spreken in het niets zijn. Het feit dat God een Verhoorder van gebeden is,
bewijst dat Hij bestaat en ons vanuit de hemel kan zien en horen. Hij weet wat wij
nodig hebben en wil het ons geven op grond van ons geloof, nu en/of in de toekomst
(Psalm 145:15-19; Matth. 7:7-12; Joh.16:23-24). Intussen hebben wij de belofte dat
de Here Jezus daar is waar gelovigen bijeenkomen om Hem te belijden, volgen en
dienen als hun Here (Matth. 18:20; zie ook Hebr. 12:2-3).
J.D.
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Dit is het

Land

Het meer van Galilea
Het meer van Galilea wordt in de Bijbel met meerdere namen vermeld:
Kinnèreth komen we voor het eerst tegen in Numeri 34:11, bij het vaststellen van de oostgrens van het land Kanaän, dat nu nog de grens met
Syrië is. Waarschijnlijk is de naam ontleend, aan één van de vestingsteden die in het erfdeel van Naftali lagen: Cinnereth
(Joz.19:35). In Lucas wordt het Meer van Gennésareth genoemd (5:1). De huidige staat Israël noemt het weer met
de oude benaming Meer van Kinnéreth, en de Arabieren
spreken van Barh Tabariya (Meer van Tiberias). In de evangeliën lezen we ook herhaaldelijk over het Meer van Galilea. In de dorpen en steden aan de oever speelde zich een
groot deel van het leven en werk van de Here Jezus af.
Dit meer vormt een enorm zoetwater reservoir, rijk aan allerlei vis, waarin het regenwater van de zuidelijke hellingen
van de Hermon en het Libanongebergte, via de drie bronrivieren van de Jordaan, door de boven-Jordaanse laagvlakte
wordt afgevoerd. Het meer ligt 208 meter beneden de Middellandse Zee spiegel, op een afstand van 45 km daarvan. Dit is één
van de oorzaken dat het op de bezoeker een grote indruk maakt. De
temperatuur is in de winterperiode zeer aangenaam, (± 18º C). Maar ‘s
zomers kan het heel warm zijn (aug.
38ºC). Van noord naar zuid heeft het
meer een lengte van 21 km, de breedte
van oost naar west is ± 12 km. De
grootste diepte is 48 m. In het zoete
water wemelt het van karpers- en platvis soorten. Evenals in Jezus’ dagen
wordt er druk gevist aan de oevers van
het meer. De lage ligging is er de oorzaak van dat plotseling hevige stormen
kunnen opsteken. De warme lucht stijgt
langs de bergwanden omhoog, en dit veroorzaakt een tegenstroom van
koelere bergwinden omlaag, die het water in het meer hevig in beroering kunnen brengen. Dit is wat er staat in Marcus 4:37 (NBG’51): “Er
stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat
het schip reeds vol liep.”
H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Begrijpend

Psalm 19

Zingen

De hemelen vertellen Gods eer
Deze psalm bestaat uit twee delen: eerst wijst David op het uitspansel, dat zo
duidelijk spreekt van de macht en majesteit van God (v. 1-7) ; daarna wijst hij
op de wet van de HERE, waaruit Zijn wijsheid blijkt (v. 8-12).
De mensen hebben tegenwoordig veel verder in het heelal gekeken dan David;
zij hebben meer wetten uitgevonden en boeken geschreven dan de mensen in
de oudheid - maar God kennen zij niet. De wetenschap en de technologie, die
het leven voor ons zo aangenaam maken, hebben ons juist blind gemaakt voor
de macht van God. De lantarens die onze wijk verlichten belemmeren onze blik
op de sterren; en het onderwijs dat onze kinderen genieten, kan het begrijpen
van Gods wijsheid in de weg staan. Psalm 19 kan wie nederig is veel leren.
In de zon, de maan en de ontelbare miljarden sterren, zag de Psalmist Gods
majesteit en eer (vers 1; vgl Psalm 8). Maar wat precies heeft de hemel ons te
vertellen? “De dag doet sprake toestromen … de nacht predikt kennis …” Wat
voor sprake, wat voor kennis is dit? Wij hebben hier te maken met dichterlijke
taal. Het gaat niet om letterlijke woorden. Zoals de volgende verzen vertellen,
“Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen:
toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde”. Wanneer wij de hemel
aanschouwen, behoren wij aan de Schepper en Zijn doel te denken - , meer
nog: wij behoren aan onszelf en aan onze eigen verantwoordelijkheden te
denken.
Paulus berispte, in zijn brief aan de Romeinen, degenen die (zoals velen vandaag) het idee van een Schepper belachelijk vonden: “Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn
eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is
niets waardoor zij te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20 NBV).
Vanaf vers 8 gaat David over van de wonderen van de schepping op de wonderen van Gods Woord. En de taal is nu niet meer dichterlijk maar letterlijk: in
onze handen, in de Bijbel, ontvangen wij Gods wet en Zijn geboden; wij leren
bovendien “ontzag voor de HEER” te hebben (v. 8-10 NBV). En het oordeel van
David? “Kostelijker zijn zij dan goud … zoeter dan honig” (v. 11).
Mag Davids gebed aan het einde van deze psalm dan ook ons gebed zijn:
“Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart

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