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Wanneer God alles van tevoren weet, hoe moet ik dan die verzen zien
waarin staat dat het ‘God berouwde’ dat Hij dit of dat gedaan had?

Het Hebreeuwse woord waar het hier om gaat, is nacham. Het komt
bijna 100 maal voor in het OT, in de NBG’51 ruim 30 maal vertaald
met iets als ‘berouw’ of ‘berouwen’ en ruim 60 maal met iets als
‘troost’ of ‘troosten’. Opvallend is echter dat het in het eerste geval
meestal over God gaat, en in het tweede geval meestal over men-
sen. Alsof God wel berouw zou kennen, maar mensen niet.

De grondbetekenissen van het Hebreeuwse woord zijn:
• van gedachten veranderen
• betreuren

Daarvan afgeleide betekenissen zijn dan:
• er nu anders over denken:

er, bij nader inzien, twijfels over hebben
• spijt of berouw hebben
• smart lijden
• medelijden hebben of tonen
• troosten, bemoedigen

Naar onze mening heeft het woord ‘berouw’ in de meeste gevallen
dan ook een veel te sterke morele betekenis. Een goed voorbeeld
vinden we in Exodus 13:17: “God leidde (het volk) niet op de weg
naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was; want God
zeide: Het volk mocht eens berouw krijgen, wanneer zij in strijd ge-
wikkeld werden, en naar Egypte terugkeren”. Het gaat hier niet om
een morele inkeer: God overweegt dat als het volk meteen tegen
moeilijkheden aanloopt, het die hele uittocht ineens niet meer zo zal
zien zitten. Zij zouden op slag last krijgen van koudwatervrees en
maar liever weer willen omkeren. Dit is duidelijk ‘van gedachten ver-
anderen’, ‘er, bij nader inzien, twijfels over gaan hebben’. Iets meer
morele lading lijkt het woord te hebben bij Jeremia: “Ik [God] heb
Efraïm horen klagen: Gij hebt mij getuchtigd … bekeer (shub) mij,
dan zal ik mij bekeren (shub), want Gij, HERE, zijt mijn God. Want
nadat ik tot inkeer (shub) ben gekomen, heb ik berouw (nacham)
gekregen” (Jer. 31:18-19). We zien hier dat inkeer en berouw niet
identiek zijn, want het eerste gaat vooraf aan het tweede.

In dit nummer geven wij een wat uitgebreider antwoord op één vraag



Dat woord shub betekent: ‘omkering’. Letterlijk staat er dus niet
meer dan: ‘Doe mij omkeren, dan zal ik mij omkeren, want nadat U
mij hebt doen omkeren ben ik een nieuwe weg ingeslagen. Het is
dus in de grond een heel letterlijk beeld. Zij gaan de verkeerde weg
en vragen God hen op de goede weg te leiden. Pas wanneer wij dat
toepassen krijgt het een morele component.

In het geval van God is het nog zwakker bedoeld. God komt zeker
niet tot een vorm van morele inkeer, maar het kan zelfs niet zo zijn
dat God van gedachten verandert omdat het Hem zou zijn tegenge-
vallen. Wat we zien is dat God ons lessen wil leren, en dat Hij daar-
om, in Zijn omgang met de mens, allerlei wijzen van aanpak uit-
voert, zoals wij die zouden kiezen (let op: niet probeert, want Hij
weet wat het resultaat zal zijn), om zo de mens leren dat die geen
van alle tot het gewenste resultaat leiden. Dat moet ons ervan over-
tuigen dat alleen Zijn oplossing werkt. Het woord nacham vertelt
ons in zulke gevallen dat God ‘besluit’ dat het zo wel genoeg is, en
dat de tijd gekomen is voor de volgende fase van Zijn plan, dus dat
Hij van nu af een nieuwe weg inslaat. Dit is het einde van dit
‘experiment’, dus deze les, en begint de volgende. Wanneer we het
gebruik van het woord nacham in verband met God nagaan, blijkt
dat het steeds te maken heeft met het bereiken van zo’n keerpunt:
het vertelt ons dat voor God de tijd gekomen is om een nieuwe rich-
ting in te slaan.

Het is dus alleen maar het feit dat de vertalers, om vrij onduidelijke
redenen, het woord ‘berouw’ gekozen hebben, dat ons op het ver-
keerde been zet. Dit woord ‘berouw’ heeft in onze taal veel te veel
morele lading, die het in het Hebreeuws zelden heeft. Het feit dat
nacham in de NBG’51 in slechts drie gevallen met ‘berouw’ is ver-
taald als het om mensen gaat (waar morele inkeer in principe wel
mogelijk is, maar waar dat desondanks ook daar toch niet is be-
doeld, zie bovenstaande voorbeelden), geeft al aan dat de morele
betekenis daar niet voorop staat. Hoeveel te minder dan voor God.

een Bijbels antwoord op uw vraag
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Overdenking

De apostel Petrus behoorde tot de drie bevoorrechte discipelen binnen
de apostelenkring, die een heel bijzondere gebeurtenis hebben meege-
maakt. Het gebeuren was zelfs zo bijzonder dat het Petrus zijn hele ver-
dere leven is bijgebleven. Sterker, zo belangrijk was die gebeurtenis dat
het een blijvend stempel heeft gedrukt op zijn leven en getuigenis. Het
was een gebeurtenis die Jezus van te voren had aangekondigd. Hij zei:
“Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven
voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben
meegemaakt” (Marcus 9:1, NBV). Duidelijke woorden en toch raadsel-
achtig. Want op dat moment wist Petrus nog niet dat hij uitgekozen was
om een van deze “sommigen” te zijn. Gedachten gingen snel door zijn
hoofd. Zou hij bij zijn leven meemaken wat Jezus hier beloofde? De
komst van het koninkrijk van God! De komst in al zijn kracht nog wel.
Als dat zo was dan leefde hij wel in een heel bijzondere tijd.

Wij baseerden ons niet

Een paar dingen waren zeker. De discipelen verwachtten de komst van
het reeds eeuwenlang aangekondigde koninkrijk van God op aarde. Het
verschijnen van Jezus had hun verwachting geïntensiveerd. Petrus
spitste zijn oren. Ging het binnenkort echt gebeuren? Maar hoe waren
de woorden van Jezus te rijmen met het feit dat niet állen deze vervul-
ling zouden meemaken? Want Jezus had gezegd: sommigen zullen het
meemaken. Dat maakte het eveneens raadselachtig. Het koninkrijk zou
toch wereldomvattend zijn? Ik denk dat Petrus uren heeft liggen naden-
ken over deze woorden van Jezus. Zijn medeapostelen zullen ook wel
wakker hebben gelegen.

Zes dagen later nam Jezus Petrus (de eerste die wordt genoemd), Jako-
bus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal
alleen waren. Toen gebeurde het. “Voor hun ogen veranderde hij van
gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele
wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen” (Marcus 9:2,3).
Het was geen droom, evenmin een visioen. Het was werkelijkheid. Toen
ook nog Elia en Mozes verschenen, werden zij door schrik overweldigd.
Petrus wist met de situatie geen raad en wilde drie tenten opslaan, een
voor Jezus, een voor Mozes en een voor Elia. Toen maakte God een ein-
de aan hun onzekerheid. De schaduw van een wolk viel over hen en uit
de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar
hem!’ (Marcus 9:7). Ze keken om zich heen en zagen niemand meer,
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behalve Jezus. God deed de gedaante van zijn geliefde zoon verande-
ren. De drie intimi van Jezus waren getuige van een fenomenale voor-
proef van het verheerlijkte lichaam van hun Meester. In dat onsterfelij-
ke lichaam zal Jezus straks als koning op aarde heersen! Het is dan
ook niet zonder betekenis dat zij aan niemand mochten vertellen wat
ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opge-
staan.

De gebeurtenis van de verheerlijking op de berg, of preciezer gezegd
Jezus’ vlak daaraan voorafgaande aankondiging van zijn verwerping
en dood, markeert een belangrijke overgang in het evangelie volgens
Marcus. Tot Marcus 8:31, waar Jezus zijn discipelen voor het eerst
bekend maakt dat hij veel zou moeten lijden, ligt het accent op de au-
toriteit van Jezus.

op vernuftige verzinsels

In het allereerste vers staat: “Het begin van het evangelie van Jezus
Christus, Zoon van God”. Jezus is de langverwachte zoon in Israël die
komen zou. Na zijn doop door Johannes de Doper verkondigde Jezus
het goede nieuws: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws” (Marcus
1:15). De hoorders van Jezus’ verkondiging leefden in een bijzondere
tijd. Het was de vervulde tijd, want het koninkrijk van God was nabij
gekomen. Er leek niets veranderd, want de mensen zagen nog steeds
overal Romeinse soldaten die het land bezetten, om zich heen. Maar
er was ook een andere opvallende figuur het land binnengekomen:
Jezus. Jezus zei dat een Rijk van een totaal andere signatuur nabij was
gekomen. Wanneer de mensen goed op Jezus hadden gelet, dan had-
den zij kunnen zien dat het centrum van Gods rijk in hun midden
stond: Jezus was het koninkrijk in hoogsteigen persoon. Vandaar de
mooie opening van het evangelie van Marcus: Begin van het evangelie
van Jezus Christus. Jezus bracht overal in het land het goede nieuws.
En hij deed dit met overtuigend gezag. Hij genas mensen die leden
aan psychische ziekten, aan ‘huidvraat’, aan verlamming, aan bloed-
verlies, en Hij wekte zelfs doden op. Of dat nog niet genoeg was deed
hij de storm op het meer van Galilea bedaren en wel zo indrukwek-
kend dat het wateroppervlak onmiddellijk zonder rimpelingen was.
Misschien was het summum van de doorbraak van het koninkrijk wel
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gelegen in het feit dat Jezus vijfduizend mensen van brood voorzag,
nadat de discipelen met moeite vijf broden hadden gevonden. Na de
maaltijd haalden de leerlingen de overgebleven stukken brood op, waar
wel twaalf manden mee konden worden gevuld (Marcus 6:43). Twaalf
manden! Symbool van de twaalf stammen van Israël? Die wonderbaar-
lijke broodvermenigvuldiging deed denken aan een andere wonder-
baarlijke broodvoorziening: het manna in de woestijn. Daarna genas hij
iemand die doof was en gebrekkig sprak. Er staat: “Meteen gingen zijn
oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken” (Marcus
7:35). Jezus liet het niet bij één wonderbaarlijke broodvermenigvuldi-
ging, maar gaf een herhaling als tweede teken (Marcus 8:6). De maal-
tijd begon met zeven broden en aan het eind haalden de leerlingen op
wat er van het eten overschoot: zeven manden vol. Zeven manden!
Symbool van volmaaktheid? Jezus is het brood des levens. Niet alleen
voor Israël, maar ook voor allen buiten Israël die in hem geloven en
hem volgen.

Een aantal decennia later schreef Petrus een bemoedigende brief aan
medebroeders en zusters, die hetzelfde kostbare geloof hadden ont-
vangen als hij en zijn medeapostelen. Hij schreef: “Toen wij u de glorie-
rijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij
ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen
ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en
luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is
mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit
de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren
(2 Petrus 1:16-18).

In onze tijd horen wij geregeld dat het mooie verhaal van de gekruisigde
en opgestane Jezus niet op de werkelijkheid is gebaseerd. Daarom is
het goed om het getuigenis van de apostel Petrus te laten klinken in
een wereld waar de twijfel en het ongeloof hebben toegeslagen. Petrus
steekt de gelovigen een hart onder de riem: “U doet er goed aan uw
aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een
donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster op-
gaat in uw harten” ( vers 19). De wereld zegt dat het evangelie een ver-
zinsel is. Petrus draait het in feite om: wat de ontkennende wereld be-
weert is een verzinsel. In het Grieks schreef de apostel: wij zijn geen
vernuftig gevonden mythen nagevolgd.

Sommige moderne theologen lezen de Bijbel alsof het evangelie waar
gebeurd is. Zij vinden dat de ‘kerk’ alleen kan overleven bij een predi-
king die zich richt op een verbeelding van de werkelijkheid, niet door uit
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te gaan van het echt gebeurde verhaal van Jezus’ dood en opstanding.
Zij schijnen liever in een sprookjeswereld te leven dan te kiezen voor
Jezus Christus. Daarmee komen zij in feite in opstand tegen God die
zijn zoon heeft gegeven! Petrus schreef: “Geliefde broeders en zusters,
dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder
inzicht brengen, en wel door u te herinneren aan de woorden die de
heilige profeten destijds hebben gesproken en aan het gebod van onze
Heer en redder dat uw apostelen u hebben doorgegeven. Vergeet voor-
al niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun
eigen begeerte volgen en smalend vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had
toch beloofd te komen?’

Gods belofte is vast en zeker. “Maar wij vertrouwen op Gods belofte en
zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtig-
heid woont” (2 Petrus 3:13). Petrus bedoelt met “een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde” niet een denkbeeldige wereld waar onsterfelijke
zielen leven. Petrus wist maar al te goed dat deze uitdrukking in het
Oude Testament betrekking heeft op een nieuwe samenleving op aar-
de (zie bijvoorbeeld Jesaja 2:2). Jezus had dit in zijn eerste onderrich-
ting op de berg reeds aangekondigd: “Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten” (Matteüs 5:5).

De ervaring van de van gedaante veranderde Jezus op de berg, was de
zekerheid waarop Petrus zijn geloof baseerde. Dat gaf hem ook de
kracht en de moed om geduldig de terugkomst van zijn Heer uit de he-
mel te blijven verwachten. En hij spoorde zijn medegelovigen aan:
“Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich
inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te wor-
den aangetroffen” (2 Petrus 3:14). Hij schrijft verder: “Bedenk dat het
geduld van onze Heer uw redding is” (vers 15). De term ‘redding’ is
veelmeeromvattend dan vergeving van zonden. Redding houdt ook
voor de discipelen een lichamelijke verandering in. Hun lichamen zul-
len onsterfelijk worden gemaakt. Zij zullen wonen op de aarde die
nieuw zal worden gemaakt. Petrus had dat al vanaf het begin verkon-
digd: “Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de
tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige
profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld” (Hand.
3:21). Dit herstel beantwoordt geheel aan Gods voornemen, dat Hij al
vóór de schepping van de wereld had. De Bijbel is geschreven om ons
dit herstel voor ogen te doen houden. Het herstel zal de aanvankelijke
verwachtingen van Petrus verre overtreffen – en ook die van ons!

M.R.

Wij baseerden ons niet op vernuftige verzinsels
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In het

Het Judasevangelie
Wie in onze wereld aandacht wil trekken, zit altijd goed met complottheo-
rieën, vooral op christelijk gebied. Jezus zou niet op het kruis gestorven
zijn, en dus ook niet echt uit de dood opgestaan. Paulus zou een Romeins
‘undercover agent’ zijn geweest die, met listige verdraaiingen van Jezus’
boodschap, de christenen zou hebben wijsgemaakt dat ze de (Romeinse)
overheid moesten gehoorzamen. De lijkwade van Turijn zou ’s werelds eer-
ste foto zijn, gemaakt door Leonardo da Vinci, die daarmee het Vaticaan
een of andere duistere poets heeft willen bakken. Je kunt het zo gek niet
verzinnen of het is verkondigd. Nu heeft de National Geographic Society
(NGS) weer uitgepakt met het verhaal dat Judas juist de ‘goede’ man was
en alle andere apostelen slechterikken, of in elk geval domoren. De basis
voor dit laatste verhaal is de ‘sensationele’ vondst van ‘het evangelie naar
Judas’. Nu is dat verhaal over de edele bedoelingen van Judas al bijna net
zo oud als het christendom zelf, en dus niet echt nieuw. En het bestaan
van dit ‘evangelie’ is ook al meer dan 18 eeuwen bekend, zij het alleen uit
vermeldingen. Halfweg de vorige eeuw is er echter een late Koptische ver-
sie van opgedoken, waar sindsdien een erg schimmig spel mee gespeeld
is, met als voornaamste trefwoord: geld. Nu heeft de NGS met een fors
bedrag de vertaling van de tekst gesponsord, en uiteraard wil men daar
wat van terugzien. Dat wordt nu sensationeel in het nieuws gebracht, met
complottheorie: eindelijk komt de echte waarheid aan het licht. Helaas
staat de NGS niet bekend om haar wetenschappelijke benadering van het
christendom. Dit geschrift is er een uit een lange reeks van zogenaamde
gnostische geschriften. Gnostiek is een leer van ‘ingewijd zijn in verborgen
kennis’ (gnostiek is afgeleid van ‘gnosis’ = kennis). Gnostiek maakt ge-
bruik van christelijke, of christelijk klinkende, elementen, maar moet in
zijn aard feitelijk als niet-christelijk worden getypeerd. Voor zover de Bijbel
al een rol speelt, wordt deze zeer ‘spiritueel’ en symbolisch geïnterpre-
teerd. Extreme stromingen zien ‘Jehova’ zelfs als de god van het kwaad,
die de gangbare leer heeft verspreid als een dekmantel voor zijn negatie-
ve bedoelingen. Een weldenkende christen, die werkelijk gelooft in God en
in Zijn almacht, doet er goed aan te bedenken dat God het onmogelijk kan
hebben toegelaten, dat de waarheid 2000 jaar lang door welke belang-
hebbende partij dan ook kan zijn achtergehouden, en dat de goedwillende
gelovige daar dan de dupe van zou zijn. En wie dat niet wil of kan aanvaar-
den, zou zich ernstig moeten afvragen in wat voor ‘god’ hij dan wel gelooft.

Belangrijke en interessante nieuwsfeiten



De da Vinci code
Het zal u niet ontgaan zijn dat er recent enige commotie is ontstaan rond
de schrijver Dan Brown, meer speciaal rond zijn mysterieroman ‘De da
Vinci code’. Het werk is fictie, zoals elke roman, maar is losjes gebaseerd
op een mengsel van historische werkelijkheid en reeds lang bekende bui-
ten-bijbelse verhalen en theorieën over Jezus. En een kundig auteur als
Dan Brown weet zo’n mengsel wel te verwerken tot een knap geschreven
en spannend verhaal, met als gevolg dat zijn boek intussen in miljoenen-
oplage over de toonbank gaat. Maar het blijft uiteraard fictie met geen
groter waarheidsgehalte dan, om maar iets te noemen, ‘de scheepsjon-
gens van Bontekoe’. Tot zover dus niets nieuws, of het moest zijn dat hij
zijn ‘plot’ in feite iets te veel zou hebben ‘geleend’ van andere auteurs,
zoals die intussen beweren (daar loopt inmiddels een rechtszaak over).
Maar toen werd het verfilmd, en vervolgens brak ‘de hel’ los. Om een of
andere reden schijnt een film (bioscoop of TV) in zulke gevallen een schijn
van werkelijkheid op te roepen, die boeken nooit helemaal bereiken. En
dus lopen christelijke groeperingen overal ter wereld ineens te hoop en
organiseren demonstraties en boekverbrandingen, waarbij de islamiti-
sche commotie over ‘De Duivelsverzen’ in het niet lijkt te verzinken.

Dat steekt wat merkwaardig af tegen het minstens even grote ‘succes’
van een serie boeken, even commercieel van opzet, die in de VS worden
verkocht als ‘christian fiction’, waarin een even fictieve beschrijving wordt
gegeven van ‘het einde der tijden’, minstens even losjes gebaseerd op
het Bijbelboek Openbaring. In tegenstelling tot het verhaal van Dan Brown
wordt dit door veel evangelische christenen echter juist ‘de hemel in ge-
prezen’ en als een mogelijke weergave van de toekomstige werkelijkheid
gezien. En je telt daar als christen dus eigenlijk nauwelijks nog mee als je
dat niet gelezen hebt.

Per saldo lijkt de enige gemeenschappelijke factor te bestaan in een op-
vallend gebrek aan echte Bijbelkennis. Wie zijn Bijbel voldoende kent,
kan zich permitteren zijn schouders op te halen, en zulke boeken te zien
voor wat ze zijn: lucratieve geldbronnen. Maar voor wie onvoldoende (of
geen) Bijbelkennis bezit is zo’n vervaging van de grens tussen fictie en
werkelijkheid kennelijk buitengewoon verblindend, en dan ofwel duivels
en bedreigend, of juist een stralend brandpunt voor zijn geloof. R.C.R.
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Eén van de woorden die we in oudere Bijbelvertalingen kunnen tegen-
komen, is het woord ‘zuurdesem’, ook wel ‘zuurdeeg’. Zuurdeeg werd
in bijbelse tijden gebruikt om brood bij het bakken te laten rijzen. Mo-
derne vertalingen (maar de NBV dus weer niet) neigen er daarom naar
het te vertalen met ‘gist’, omdat dat is wat wij nu voor dat doel gebrui-
ken. Maar je kunt je terecht afvragen of dat toelaatbaar is. In de eerste
plaats is het een stukje geschiedvervalsing, maar er is meer.

Zuurdeeg is oud deeg dat je zuur hebt laten worden. Als je dat vervol-
gens door een nieuw deeg heen kneedt, en dat een tijdje wegzet, heb-
ben de organismen die de verzuring veroorzaken zich zodanig verme-
nigvuldigd dat het gehele deeg is ‘doorzuurd’. Tijdens het bakken ver-
oorzaakt dit vervolgens een mate van gasvorming die het brood doet
rijzen en luchtig maakt. Maar vóór het broodbakken werd een deel van
dat deeg opzij gezet, om de volgende dag te dienen als zuurdeeg voor
het volgende baksel. Dat opzij gezette deeg was dan al zuur, zodat je
niet zo lang hoefde te wachten tot het de gewenste mate van verzuring
had bereikt. Dit was dus een continue productiecyclus: elk dagelijks
gezuurd deeg leverde de basis voor het volgende, doordat een deel
ervan opzij werd gezet voor het volgende deeg. Een moderne hygiënist
zal je vertellen dat wanneer het deeg, om wat voor reden dan ook, ver-
ontreinigd raakt, je die verontreiniging dan ook continu doorgeeft aan
elk volgend deeg. Maar in de Wet van Mozes was voorzien in een op-
lossing daarvoor.

De Wet bevatte een voorschrift dat tijdens het Paasfeest (‘pesach’ in
het Hebreeuws), en de daarop volgende week, uitsluitend ongezuurd
brood mocht worden gegeten. Dit vinden we aangeduid als ‘het feest
van de ongezuurde broden’, dat dus niet het eigenlijke Paasfeest zelf
is, maar er wel mee samenvalt. Die week mocht niet alleen geen ge-
zuurd brood worden gebakken of gegeten, er mocht ook geen laatste
restje zuurdeeg in huis zijn. Het uitdrukkelijke gebod was zelfs dat er
die week totaal niets ‘gezuurds’ in hun huizen gevonden mocht wor-
den (dus ook geen restjes oud gezuurd brood). Dat betekende daarom
dat er vooraf grote schoonmaak diende te worden gehouden, om zelfs
de laatste kruimels te verwijderen.

BijbelDe Taal van de



11

Zuurdesem

Na die week moest er natuurlijk eerst weer totaal nieuw zuurdeeg wor-
den gemaakt, voordat er weer een nieuwe cyclus kon beginnen. Wan-
neer we dan ook nog bedenken dat het Paasfeest het begin markeer-
de van een nieuwe oogst (bij dat feest werden de ‘eerstelingschoven’
van de gerst aangeboden, waarmee de totale oogst begon) dan wordt
duidelijk dat dit symbolisch is voor een totaal nieuw begin: met het
Paasfeest werd een radicaal nieuw begin gemaakt, met nieuw graan
(en dus meel) en nieuw zuurdeeg. De oude cyclus was beëindigd en
een nieuwe begon. Het geeft een beeld van totale reiniging en een vol-
ledig nieuw begin.

Ook in de evangeliën vinden we zuurdeeg, als een vorm van beeld-
spraak door Jezus, vermeld, zoals in dit voorbeeld uit Mattheüs (met
parallellen in Marcus en Lukas):

“Wees terdege op je hoede voor de zuurdesem

van de Farizeeën en de Sadduceeën’ … Toen begrepen ze dat hij niet
bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdesem in het
brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadducee-
ën.” (Matth. 16:6,12)

Zuurdeeg wordt daarom vaak gezien als een symbool van zonde of
onreinheid, maar de werkelijke relatie is minder direct. Zuurdeeg staat
voor continuïteit, voor het voortdurend mengen van het nieuwe met
het oude. En wanneer dat oude niet deugt, of in elk geval tekortschiet,
werkt dat onvermijdelijk door in het nieuwe. Maar op zichzelf hoeft het
oude niet verontreinigd te zijn, en dan wordt het nieuwe er ook niet
door verontreinigd. Zoals in deze gelijkenis, waarin Hij hen zei:

“Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de
hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer
nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.” (Matth. 13:52)

En we hoeven dus ook niet te schrikken van die andere gelijkenis van
Jezus:
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“Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw
met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd
was.” (Matth. 13:33)

Dit vertelt ons alleen maar dat het Koninkrijk net zo volledig door-
werkt als zuurdesem in een deeg. En zolang we maar begrijpen dat
zuurdeeg hier geen beeld is van zonde, maar van volkomen doorwer-
king, is er ook met dit beeld dus niets mis.

Paulus berispte de gemeente te Korinte dat die te laks was om op te
treden tegen iemand in hun midden, die zich buitengewoon schande-
lijk gedroeg (1 Kor. 5:6-8):

“U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat
al een beetje desem het hele deeg zuur maakt? Doe de oude desem
weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood
omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht. Laten we daarom het
feest niet vieren met de oude desem van kwaad en ontucht, maar
met het ongedesemde brood van reinheid en waarheid.”

Korinte was een havenstad waar een losse moraal eerder regel was
dan uitzondering, en zijn gedrag, zei Paulus, behoorde tot de aller-
slechtste heidense levensstijl. Hier had iemand zijn leven in Christus
vermengd met een stuk zwaar verontreinigd ‘oud deeg’ uit zijn hei-
dense periode. En dat ging niet alleen hemzelf aan, maar ook de ge-
meente. Het beeld dat Paulus hiervoor gebruikte, gaat uit van dat
Paasfeest (‘pesach’) en het bijbehorende feest van de ongezuurde
broden. Christus is ons Paaslam, zei hij, en Hij heeft voor ons een
nieuw begin gemaakt. Maar jullie hebben verzuimd je huis naar beho-
ren te reinigen. Je viert het feest met het oude Griekse zuurdesem
van kwaad en ontucht nog in de keukenkastjes, in plaats van daad-
werkelijk een nieuw begin te hebben gemaakt. Maak dat verzuim dan
nu eerst eens goed, dan zijn jullie pas echt een nieuw verbondsvolk.
Dat is dus de ware symbolische betekenis van zuurdeeg; en in dat
licht gezien mist een vertaling met ‘gist’ dus volledig het doel.

Bijbelcitaten uit de NBV R.C.R.

ZuurdesemBijbelDe Taal van de



Ontmoeting met: Nicodemus

Kennismaking met bijzondere vrouwen en mannen in de Bijbel
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In Johannes 3 ontmoeten we Nicodemus (volksoverwinnaar). Hij
was een schriftgeleerde uit de Farizeeën en lid van de Joodse
Raad, wat een extra rede zou zijn om een gesprek met Jezus te
hebben. Hij zoekt Jezus op in de nacht. De beste tijd voor een rus-
tig gesprek. ‘Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God
gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wonderen
en tekenen doen, die u verricht hebt’. Getuigen van Jezus wonde-
ren in Galilea hadden gezegd ‘Een groot profeet is onder ons opge-
staan’. Nicodemus noemt Hem slechts leraar. In antwoord hierop
spreekt Jezus niet over Zichzelf, maar Hij vertelt Nicodemus wat hij
moet doen om Gods Koninkrijk binnen te gaan: ‘Waarachtig ik ver-
zeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van
God zien’. W a n n e e r
N i c o d e - mus de
w o o r d e n al te letter-
lijk opvat, gaat Jezus
v e r d e r : ‘Waarachtig,
ik verzeker u, niemand
kan het Koninkrijk van God binnen gaan tenzij hij geboren is uit
water en geest’. Johannes de Doper had verteld: ik doop u met wa-
ter, die na mij komt zal u dopen met de heilige geest en met vuur.
Naar hem had Nicodemus niet geluisterd. Jezus gaat verder, u
bent leraar en begrijpt dit niet? Dit gesprek laat Nicodemus nooit
meer los. In Johannes 7 komt Nicodemus in de Raad op voor Je-
zus. Tenslotte zien we hem in Johannes 19. Hij was getuige van de
kruisiging. De woorden, gesproken in de nacht ‘De mensenzoon
moet hoog verheven worden, zoals Mozes de slang in de woestijn
omhoog geheven heeft’, gingen voor zijn ogen in vervulling. Nu
gaan zijn ogen open: deze Jezus is de Messias. Openlijk werkt hij
mee aan Diens eervolle begrafenis. Niet meer in het verborgen. Op
de Pinksterdag zal hij de volle betekenis ‘geboren uit water en
geest’ waarschijnlijk hebben begrepen. De doop van Johannes had
hij geweigerd. Nu mag ook hij wedergeboren worden door de doop
in Christus. Ook voor hem gelden nu de woorden: ‘opdat iedereen
die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebbe’.

Veroordeelt onze wet dan een mens, ten-

zij men zich eerst van hem op de hoogte

gesteld heeft en kennis genomen van

wat hij doet?



De boeken van het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament kan globaal als volgt worden onderverdeeld:
• De evangeliën
• De handelingen der apostelen
• De brieven
• De Openbaring aan Johannes
In tegenstelling tot het OT is het NT in zeerkorte tijd geschreven: nau-
welijks een halve eeuw scheiden het oudste van het jongste boek. De
schrijvers variëren van eenvoudige visserlui, tot een arts en een in de
schrift doorknede geleerde. De taal van het gehele NT is Grieks, hoe-
wel het taalgebruik van de verschillende schrijvers soms even hemels
breed verschilt als hun achtergrond. Soms heeft men geprobeerd aan
te tonen dat enkele van de NT geschriften oorspronkelijk in het Ara-
mees of het Hebreeuws zouden zijn geschreven, en van daaruit in het
Grieks vertaald. Maar erg succesvol zijn zulke pogingen nooit geweest.

De boodschap
De boodschap van de schrijvers van het NT was niet geheel nieuw,
maar is diep geworteld in het OT. Het bijzondere ervan was, dat een
nieuwe fase in Gods bemoeienis met zijn volk en met de wereld was
ingetreden. De belofte van een Verlosser, gedaan in het OT, was nu in
vervulling gegaan. Voor een Joods publiek moest worden aangetoond
dat Jezus van Nazareth de Messias is, maar ook wat de geweldige
consequenties zijn van zijn verlossingswerk: de bevrijding van de
“slavernij” van de wet, en van zonde en dood. Iets wat, toen de belofte
nog toekomst was, slechts door een enkeling vaag was beseft. Voor de
wereld als geheel ontbrak echter het OT fundament; dat moest eerst
nog worden gelegd. De heidenen (niet-Joden) moesten gaan beseffen
dat hun goden slechts menselijke bedenksels waren, maar dat de ene
ware God zich hun lot had aangetrokken. Daarnaast moesten de nieu-
we gemeenten van gelovigen worden gesteund en opgevoed in hun
nieuwe leven in Christus; vele praktische problemen moesten worden
opgelost. Daarbij moest de eenvoudige, zelfs aanstootgevende, bood-
schap van het kruis worden verdedigd tegen aanvallen van juist in
Griekse ogen zo superieure Griekse filosofie. Dit alles vinden we terug
in de geschriften van de NT schrijvers. Voor hun boodschap maakten
zij gebruik van het Grieks, dat toentertijd alom in de antieke wereld
werd gesproken. En voor hun citaten uit het OT gebruikten zij de Sep-
tuaginta, de kort tevoren ontstane Griekse vertaling van het OT.

De boeiende ontstaansgeschiedenis van de Bijbel

Het Boek
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4. Evangelisten



De evangeliën
De evangeliën vertellen het verhaal van Jezus’ leven en tonen hoe in
Hem de Schriften in vervulling zijn gegaan. Ze zijn niet een simpel his-
torisch verslag, maar door de keuze van wat beschreven wordt, willen
ze tonen dat in Jezus van Nazareth Gods beloften werkelijkheid zijn
geworden. De evangelist Johannes schrijft in hoofdstuk 21:25:
2

“Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien
deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de we-
reld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten”.

En hij motiveert zijn selectie met:
2

“Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipe-
len gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn ge-
schreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God,
en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam”. (Joh. 20:30-31)

In Gods wijsheid bezitten wij vier evangeliën, hoewel er oorspronkelijk
meer moeten zijn geweest, want Lucas vertelt dat “velen getracht heb-
ben een verhaal op te stellen” over Jezus’ leven en werken. De evan-
gelist maakte een keuze uit het materiaal, om Jezus vanuit een be-
paalde invalshoek te belichten, zonder daarbij de historische waarheid
geweld aan te doen (zie de nadruk op het betrouwbare getuigenis in
Luc. 1:2 en Joh. 21:24). Ondanks die eigen invalshoek blijken de eer-
ste drie evangeliën veel gemeen te hebben; ze lijken in hoge mate
gebruik gemaakt te hebben van hetzelfde materiaal. We zouden een
parallelle weergave van dezelfde gebeurtenis kunnen maken in drie
kolommen. We spreken dan van een synopsis (Grieks voor samenzien)
en de drie eerste evangeliën worden daarom gewoonlijk ‘synoptische
evangeliën’ genoemd. Het evangelie van Johannes lijkt de andere
evangeliën als bekend te veronderstellen, en wil nog eens accenten
plaatsen en de symbolische betekenis van Jezus’ handelen aanwijzen.
Toch zouden we een ernstige fout maken, als we zouden menen dat
zulke symbolische achtergrond geheel ontbreekt bij de andere drie.
Wel laten ze zich gemakkelijk lezen als een serie wonderdaden, afge-
wisseld met leerredenen. De regelmatig terugkerende zinsnede “Dit is
geschied, opdat vervuld zou worden (hetgeen de Here door de profeet
gesproken heeft)...” bij Mattheüs, wijst ons er op dat een grondige
kennis van het OT wordt verondersteld en dat wij de vervulling van
Gods woorden dienen te herkennen in de symboliek van Jezus’ daden.
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De Handelingen
Het boek Handelingen beschrijft voor alles de glorieuze triomftocht
van de boodschap van het evangelie in de antieke wereld. De evange-
list Lucas, de schrijver hiervan, geeft in zijn inleiding aan dat we hierin
in feite het tweede deel van zijn evangelie dienen te zien. De opgesta-
ne en ten hemel gevaren Jezus zet zijn werk voort door middel van zijn
apostelen. Vergelijking van Lucas’ verslag met bijzonderheden die de
apostel Paulus geeft in zijn brieven (bijv. 2 Cor. 11:24-27) laat zien dat
ook hier slechts een selectie uit het beschikbare materiaal is gegeven.

De brieven
De brieven behandelen veel praktische problemen, waar de vroege
gemeenten mee te worstelen hadden. Problemen die te maken had-
den met de uitleg van het evangelie en de leer van het Oude Testa-
ment, maar heel vaak ook met het leven van alle dag. De jonge ge-
meenten moesten zich staande houden in een omgeving die op zijn
best goddeloos en immoreel was, maar vaak ook ronduit vijandig. Wie
de brieven leest, ziet hoe de schrijvers hun best deden hun lezers aan
te sporen uitsluitend genoegen te nemen met de hoogste morele stan-
daard, en niet af te glijden naar het bedenkelijke niveau van de wereld
om hen heen, zoals de mens maar al te snel geneigd is te doen.
“Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden” (1 Kor.
15:33), is een waarschuwing die veel van het geschrevene samenvat.
In een ander geval moest een twijfelende gemeente worden aange-
moedigd te volharden in verdrukking. Ze waren aan het avontuur be-
gonnen met hoge verwachtingen van vreugde en voorspoed. Maar ze
hadden moeten leren dat het leven in Christus opoffering en volhar-
ding kan vragen. Dan probeerde de briefschrijver ze weer op te monte-
ren door de zaken nog eens in het juiste perspectief te stellen:

“Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet be-
vreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u
naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met
vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid”.
(1 Petrus 4:12-13)

In weer een ander geval moest de schrijver zijn evangelie verdedigen
tegen de stormloop van het Griekse denken, of juist van Joods conser-
vatisme, redeneringen die even aantrekkelijk, maar ook even dodelijk
zijn als de redenering van de slang in de hof van Eden. Als de apostel
Paulus samenvat wat hem allemaal op zijn reizen overkomen is, de
doodsgevaren, schipbreuken, geselingen, steniging zelfs, de aansla-
gen op zijn leven, besluit hij met te zeggen:

“...en dan, afgezien van de dingen, die er verder nog zijn, mijn dagelijk-
se beslommering, de zorg voor al de gemeenten”. (2 Kor. 11:28)

Deze zorg die wij ook in de brieven vinden.

Het Boek in onze Handen
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Evangelisten en briefschrijvers

De Openbaring aan Johannes
Ook het NT bevat een profetisch boek en wel het laatste. Het is Jezus’
laatste boodschap aan zijn volgelingen. Het zou nog eeuwen duren
voordat Hij wederkwam. En in de tussenliggende eeuwen zou zijn volk
een kleine vervolgde minderheid zijn, opgejaagd van het ene land
naar het andere. Aanvankelijk zou de vervolging komen van de zijde
van een cynische Romeinse overheid, die voornamelijk slechts politie-
ke motieven had. Later echter zou de vervolger een in naam christelij-
ke overheid zijn die geen ruimte wilde laten voor een kleine groep ge-
lovigen die naar Gods Woord wilde leven en niet wilde buigen voor een
verpolitiekte staatskerk die slechts uit was op wereldse macht:

“Ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heili-
ge dienst te bewijzen” (Johannes 16:2).

Omdat zo’n boodschap niet openlijk verspreid kon worden over het
Romeinse rijk, noch gehandhaafd onder de staatskerk van de middel-
eeuwen, werd zij gegeven in de vorm van symboliek. Maar wie zijn OT
profeten en hun symboliek kende, hoefde weinig moeite te hebben
met deze nieuwtestamentische profetie.

De boeken en de perkamenten
De geschriften van het NT werden vermoedelijk geschreven en gekopi-
eerd op papyrusrollen. We weten dat ze al spoedig een ruime versprei-
ding vonden. Toen men de waarde ervan als geïnspireerde Schrift be-
gon te beseffen, werden ze gekopieerd op duurzamer materialen als
leer en perkament. Weinigen bezaten in die tijd de luxe van eigen
Schriftrollen. Van de Joden te Berea lezen we dat zij

“... het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de
Schriften nagingen, of deze dingen zo waren” (Hand. 17:11).

We zullen ons daarbij moeten voorstellen dat zij die Schriften raad-
pleegden in de plaatselijke synagoge. Maar van de apostel Paulus
lezen we dat hij Timotheüs vraagt:

“Als gij komt, breng dan de mantel mede, die ik te Troas bij Karpus liet
liggen, en ook de boeken, vooral de perkamenten”. (2 Tim. 4:13)

De perkamenten zijn ongetwijfeld schriftrollen geweest, die hij ge-
bruikte voor zijn studie. Maar de schriftgeleerde Paulus was geen ge-
wone Joodse burger. Ook de christenen zullen in principe alleen geza-
menlijke schriftrollen hebben bezeten, eerst op papyrus, later op het
duurzamer perkament. Het overschrijven gebeurde met enthousias-
me, maar minder nauwkeurig dan de Joden het OT overschreven. An-
derzijds bezitten wij zoveel kopieën van de NT boeken, dat het door
nauwkeurig vergelijken mogelijk is de oorspronkelijke tekst te recon-
strueren. Ook hier mogen wij erop vertrouwen dat de boodschap gro-
tendeels ongeschonden tot ons is gekomen. R.C.R.
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Veertig jaar geleden geloofden nog bijna vier op de vijf landgenoten op een of
andere manier in God; nu is dat globaal drie op de vijf: geen dramatische te-
ruggang. Het percentage dat er van overtuigd is dat er geen God bestaat, was
en is laag. Maar terwijl in 1966 nog de helft een concreet beeld had van God,
is dat nu nog maar een op de vijf. De rest is wel van mening dat er een of an-
dere hogere macht moet zijn, maar heeft daar geen concrete voorstelling
van, of heeft op dit punt gewoon geen mening. Met andere woorden: God is
bezig in de mist te verdwijnen. En van die mensen voor wie God dus een wat
wazig begrip is, valt op dat een derde geen Bijbel bezit en nog eens 40 % er
wel een bezit maar daar niet in leest. Dat klinkt als iemand die geen spoor-
boekje bezit, of dat nooit raadpleegt, en dan klaagt dat hij de treinenloop zo
ondoorzichtig vindt. Ervaringen uit het buitenland bevestigen overigens dit
beeld. Maar ook het omgekeerde blijkt waar: zeer ‘orthodoxe’, zelfs funda-
mentalistische christenen blijken vaak maar een zeer beperkte bijbelkennis
te hebben. En maar al te vaak blijken ze dan ook nog erg slecht over hun ge-
loof te hebben nagedacht. En dan lopen ze en masse te hoop wanneer ze
menen dat hun geloof of hun ‘rechten’ zijn geschonden.

De Bijbel vertelt ons dat God de Schepper is van hemel en aarde, en van het
leven op deze aarde, inclusief de mens. En diezelfde Bijbel vertelt ons ook
dat God van de mens verlangt dat hij Hem dient en gehoorzaamt, en dat God
de mens aan het eind van zijn leven verantwoordelijk houdt voor de mate
waarin hij dat heeft gedaan. Omdat God de schepper is, heeft de mens tegen-
over Hem geen rechten: als God dat zou verkiezen, zou Hij naar volkomen
willekeur kunnen handelen, en niemand van ons zou Hem daarvoor ter ver-
antwoording kunnen roepen:

“Hij zegt immers tegen Mozes: ‘Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig
wil zijn, ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken.’ Alles hangt
dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning
van de mens.” (Romeinen 9:14-16 NBV)

Maar gelukkig voor ons handelt God niet naar willekeur. Hoewel wij allen Zijn
geboden overtreden, en daarmee alleen maar de dood verdienen, heeft Hij
een plan opgesteld en tot uitvoer gebracht om ons desondanks leven te kun-
nen schenken. En Hij heeft Zijn Zoon geschonken om dat plan te kunnen ver-
wezenlijken. Dat alleen al zou voor ons voldoende reden moeten zijn voor een

Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner
is voor wie Hem ernstig zoeken (Hebreeën 11:6, NBG’51)

Geloven in
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onvoorwaardelijk vertrouwen op Hem:

“Zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van
ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?”
Romeinen 8:32 NBV)

God heeft dat verlossingsplan in werking gesteld, en ons daarvan op de hoog-
te gesteld door middel van Zijn Woord, de Bijbel.

Maar dan komen er mensen die er aan twijfelen of die Bijbel wel betrouwbaar
is, of dat wel een boodschap van God Zelf is, of dat niet alleen maar ideeën
van mensen zijn. In sommige theologische kringen geldt dat zelfs als een de-
monstratie van wetenschappelijk inzicht. Of er komen mensen die menen dat
bepaalde belanghebbende partijen de historische waarheid over Christus
hebben achtergehouden, dat de werkelijkheid anders is dan we in de Bijbel
lezen (het ‘Judas-evangelie’!), dat de kerk van de eerste eeuwen de verkeer-
de geschriften tot Gods Woord zou hebben verklaard. Maar wat zeg je dan
eigenlijk? Je zegt dan dat je gelooft in een God, die wil dat mensen Hem ge-
hoorzamen, en die de mensen aan het eind van hun leven daarvoor verant-
woordelijk gaat houden, en dat hun eeuwig heil afhangt van dat oordeel.
Maar tegelijkertijd zeg je dat we geen betrouwbare bron bezitten waarin we
kunnen nagaan wat God nu eigenlijk precies van ons wil, dat God ons die niet
gegeven heeft.

Alsof God zou zeggen: Ik ga je aan het eind verantwoordelijk houden, maar je
moet zelf maar uitzoeken waarvoor; dat vertel Ik er niet bij. Op zo’n moment
zou je je ernstig moeten afvragen in wat voor God je eigenlijk gelooft. En of je
eigenlijk wel in God gelooft, zoals je beweert.

De gedachte dat we over het goddelijke niets zeker kunnen weten, stamt van
de beroemde Griekse filosofen, zoals Plato. Maar die waren ook niet van me-
ning dat dit goddelijke zich met de mensen bemoeide, of ze ergens verant-
woordelijk voor zou houden. De God van de Bijbel zegt dat laatste wel, maar
maakt tegelijkertijd ook duidelijk dat wij niet in onzekerheid hoeven te verke-
ren over Zijn wil, of over de betrouwbaarheid van Zijn Woord: Hij waakt daar-
over (Jer 1:12, NBG’51) zodat het ons op betrouwbare wijze is overgeleverd
(Hebr 2:3, NBG’51). Maar wie een beetje van dit wil combineren met een
beetje van dat, is niet modern en wetenschappelijk bezig; hij is gewoon ie-
mand die meegaat met de mode van de dag, die bereid is met alle winden
mee te waaien zolang die maar ‘van deze tijd’ zijn. Maar in feite is hij gewoon
iemand die niet goed heeft doorgedacht. En per saldo is hij eigenlijk iemand
die niet echt in God gelooft. R.C.R

God
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Laten we als voorbeeld naar Psalm
94:19 kijken. Oppervlakkig gelezen
lijkt dit vers iets heel eenvoudigs te
zeggen, zeker als wij de Nieuwe Bij-
bel Vertaling volgen: “Toen ik door
zorgen werd overstelpt, was uw
troost de vreugde van mijn ziel”.

Wie onder ons wordt niet van tijd tot
tijd door zorgen overstelpt? En bij
wie anders dan God kunnen wij
troost vinden? In deze tijd van toe-
nemende stress, stapelt “de veel-
heid van gedachten” (NBG’51) zich
in ons binnenste op, zodat wij vaak
de slaap niet kunnen vatten. Hoe
meer wij proberen die gedachten te
onderdrukken, hoe meer zij lijken
toe te nemen, of andere vormen aan
te nemen. Vragen, problemen, moei-
lijkheden, mogelijke oplossingen,
hoop, vrees, verlangens: alle drin-
gen zij zich op aan ons bewustzijn,
zodra wij stoppen met het werk
waarmee wij op een bepaald mo-
ment bezig zijn. Ook ons onderbe-
wustzijn maakt overuren; onze dro-
men weerspiegelen soms op de
vreemdste manier waar ons hart vol
van is.

De psalmist bevond zich in zo’n situ-
atie. Hij stond perplex en was vol
zorg als gevolg van zijn vele gedach-
ten, want hij verkeerde in gevaar:
“Had de HEER mij niet geholpen,
dan woonde ik al in de stilte van het
graf. Toen ik dacht: Mijn voet glijdt
weg, hield uw trouw mij staande,
HEER” (Psalm 94:17-18). De godde-
lozen hadden het op hem gemunt,
maar bij God vond hij steun en ver-
lossing.

Toch geeft de psalmist hier niet
slechts een voorbeeld van de alge-
mene ervaring van mensen, wan-
neer zij door gevaar en angst be-
dreigd worden. Hij heeft een veel
hoger doel voor ogen. Hij schrijft een
geneesmiddel voor deze onrust en
emotionele spanning voor: “Bij de
veelheid van mijn gedachten in mijn
binnenste verkwikten uw vertroos-
tingen mijn ziel” (vers 19, NBG’51).

Hoe geruststellend klinken deze
woorden, hoeveel troost en ge-
moedsrust stralen zij uit! Het woord,
dat hier met “troost” (NBV) of
“verkwikt” (NBG’51) vertaald is,
heeft het idee in zich van kalmeren,
of strelen, zoals een moeder haar

Uw vertroostingen verkwikken

Eén van de vele bewijzen dat de Bijbel het woord van God is, en niet door
ontdekkingen van nieuwe ideeën en waarheden. Tot zijn grote voldoening
hoe zijn of haar begrip daarvan vorderingen maakt. Zelfs in de bekendste
betekenissen verborgen te zitten. Zulke ontdekkingen overtuigen hem of
onuitputtelijke bron voor ons geestelijk leven is.
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zen gedachten in de stroom van ons
bewustzijn te introduceren; om vast-
beraden te beslissen in welke rich-
ting onze gedachten moeten gaan,
en er op te staan, dat die gedachten
in ons bewustzijn blijven. Vooral in
het begin zal het misschien niet
meevallen, maar met echte inspan-
ning(!) krijgen wij meer kracht, en
het geestelijk gewin is een grote be-
loning.

Dit thema van Gods troost voor zijn
kinderen wordt vaker in de Psalmen
benadrukt. Telkens wordt zijn volk
Israël zijn barmhartigheid en genade
voorgehouden, en zijn liefdevolle
gedachten aan hen (en ons) ge-
openbaard. Wij moeten dankbaar
zijn voor zijn medelijden en mogen
zijn weldaden niet vergeten.

Nergens wordt dit aspect van Gods
karakter mooier uitgedrukt dan in
Psalm 103. Lees eens rustig de ver-
zen 1 t/m 18. Als wij even stilstaan
bij Gods goedheid voor ons persoon-
lijk, als wij positieve, liever dan ne-
gatieve, gedachten koesteren, dan
zullen wij in staat zijn om met de
psalmist te zeggen: “ Uw vertroostin-
gen verkwikten mijn ziel.”

Of, zoals de apostel Paulus in zijn
brief aan de Filippenzen het zo mooi
uitdrukt: “Ten slotte, broeders en
zusters, schenk aandacht aan alles
wat waar is, alles wat edel is, alles
wat rechtvaardig is, alles wat zuiver
is, alles wat liefelijk is, alles wat eer-
vol is, kortom, aan alles wat deugd-
zaam is en lof verdient” (Filippenzen
4:8 NBV). F.W.T/C.T.

dreinend kind troost. Op gelijke wijze
wordt ons de troost van God aange-
boden als tegengif tegen de storm-
loop van angstige gedachten, die in
dagen van stress en gevaar op ons
afkomen. Kunnen wij deze remedie
van de psalmist, die voor hem zo
effectief bleek te zijn, op onszelf toe-
passen? Kunnen wij enigszins een
halt toeroepen aan de opdringerige
werkzaamheid van ons bewustzijn,
om dat in hogere en meer nuttige
banen te leiden?

Ja, zegt de psalmist uit eigen erva-
ring. Vrede en troost vond hij in het
besef van Gods genade en de vele
vertroostingen die hij had ontvangen.
De veelheid van zijn gedachten
mocht niet ongeremd vloeien: er
werd nog een element aan de
stroom van zijn bewustzijn toege-
voegd; een nieuwe emotie - die van
dankbaarheid en lof - heeft de vroe-
gere angst vervangen. Met als gevolg
dat zijn geest kalmeerde en zijn ziel
zich herstelde.

Het is zeker de moeite waard om te
proberen het voorbeeld van de psal-
mist te evenaren. Het is mogelijk, al
is het moeilijk, om met zorg uitgeko-

mijn ziel

mensen bedacht, zijn de regelmatige
merkt de ernstige lezer van dit Boek
passages blijken nog altijd diepere
haar ervan dat de Bijbel eigenlijk een



Wanneer we tegenwoordig spreken over de toorn van God zullen velen, zelfs
in kerkelijke kringen, verbaasd zijn, of onrustig worden. Maar niemand kan
ontkennen dat de toorn van God een belangrijk onderwerp in de Bijbel is. Het
zou daarom redelijk zijn te aanvaarden dat er zoiets is als deze toorn van
God, en te proberen te begrijpen wat hiermee wordt bedoelt. Want over het
algemeen wordt verwaarloosd, en zelfs ontkend wat de Bijbel over dit onder-
werp leert. In sommige kringen wordt weliswaar nog steeds de nadruk ge-
legd op Gods toorn, maar dat gebeurt veelal zo eenzijdig dat de liefde van
God daardoor op de achtergrond dreigt te raken. Maar anderzijds is door de
geringschatting en ontkenning van de toorn van God, de nadruk volledig
gaan liggen op Gods liefde voor de wereld. En dat is even eenzijdig. Laten we
eens kijken wat Paulus in zijn brief aan de Romeinen hierover schrijft.

De toorn van God
Paulus leidt het eerste deel van zijn uiteenzetting van het evangelie in zijn brief in met
twee openbaringen, die met elkaar contrasteren:

Rom. 1:17: “Want gerechtigheid Gods wordt daarin (in het evangelie) geopenbaard”.
Rom. 1:18: “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloos-

heid en ongerechtigheid van mensen”.

Volgens deze voorstelling, die hij vervolgens uitwerkt, is God op tweeërlei wijze werk-
zaam in de wereld:

1. Door middel van de verkondiging van het evangelie roept Hij mensen op in
Hem en Zijn heilsplan te geloven, zodat zij op grond daarvan nu en op de dag
van het oordeels, vrijgesproken kunnen worden van hun zonden.

2. Mensen die schuldig zijn aan afgoderij en grove schending van de door Hem
ingestelde orde in de natuurwereld, ervaren de uitwerking van Zijn toorn. De
aard hiervan wordt tot drie maal toe aangegeven in het gebruik van het woord
overgeven in Romeinen 1:24-28:
“Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid”
“Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten”
“En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgege-
ven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt”

In zijn brief aan de Efeze merkt Paulus, in een beschrijving van de ontaarding in de
heidenwereld, op: “want door zulke dingen komt de toorn van God over de kinderen
der ongehoorzaamheid” (Efez. 5:6, Col. 3:5 en 6).

Maar ook uit de mond van de Here Jezus Zelf zijn er voorbeelden te vinden:

In Johannes 3:36 over allen aan wie het evangelie is bekendgemaakt: “Wie in de
Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven
niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”.
En in Lucas 21:22 en 24 over Israël: “want dit zijn de dagen van vergelding….Want er
zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk”.
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Naast dergelijke passages, waarin de toorn van God wordt beschouwd als een straf-
fend gericht dat nu al in de wereld werkzaam is, zijn er andere die waarschuwen voor
de openbaring van de toorn van God op de grote dag van het oordeel. Bij de voortzet-
ting van zijn uitleg zegt Paulus in Romeinen 2: 5 en 8: “Maar in uw weerbarstigheid
en onboetvaardigheid van hart hoopt u zich toorn op tegen de dag van de toorn en
van de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God…hun, die zichzelf zoeken,
aan de waarheid ongehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap”.
En op positieve wijze in 5:9 “veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed ge-
rechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn”. In de brief aan de Thessa-
lonicenzen wijst Paulus op “Jezus, die ons verlost van de komende toorn” (1:10).

In het licht van dergelijke en andere passages kunnen we vaststellen dat de toorn
van God een straffende werking is, die nu al merkbaar is in een zondige wereld, maar
die vooral op de komende dag des Heren openbaar zal worden. De mens die de
boodschap van de apostelen aangaande Christus’ komst, kruisdood, opstanding en
verhoging verwerpt, verbeurt daarmee de mogelijkheid eeuwig leven te ontvangen.

Een Jood die naar Paulus’ scherpe beschuldigingen tegen de heidenwereld in hoofd-
stuk 1 had geluisterd, zou daar zonder meer mee instemmen. Als lid van Gods ver-
bondsvolk, nageslacht van Abraham, besneden op de achtste dag en in het bezit van
kennis van de wet van Mozes, meende hij dat hij zelf niet het onderwerp van dergelij-
ke beschuldigingen zou kunnen zijn. Hij leefde immers niet in de duisternis van een
van God vervreemde wereld, maar kon zich koesteren in het licht van de wet en de
profeten. Paulus doet echter een scherpe aanval op zo’n zelfverzekerde Jood. Hij
gaat daarbij uit van het Schriftprincipe, dat het in de relatie met God en de verwach-
ting van eeuwig heil, niet slechts aankomt op kennis van de wet, maar juist op ge-
hoorzaamheid daaraan. Want zegt hij in 2:13:

“niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders van de wet
zullen gerechtvaardigd worden”.

Deze gehoorzaamheid heeft echter twee kanten. De wet van Mozes regelde niet al-
leen de uitwendige omgang in de samenleving, maar ook de innerlijke gesteldheid
van de individuele mens.

Pas dan verwijst Paulus naar de noodzaak gehoorzaam te zijn aan de verboden, ge-
richt op uitwendige daden: “U zult niet echtbreken; u zult niet doodslaan” (Ex. 20:14
en 15). Later in zijn betoog komt hij op een gebod dat direct te maken heeft met de
inwendige mens: “U zult niet begeren” (Ex. 20:17), en uitgaande van zijn persoonlijke
ervaring en ernstige strijd, legt hij uit hoe alle mensen het onderspit delven en daar-
om de eeuwige dood verdienen: “Want allen hebben gezondigd en derven (lopen mis)
de heerlijkheid van God” (3:23). Daarmee doelend op het plan van God mensen te
scheppen naar Zijn beeld en als Zijn gelijkenis.

Zo beschuldigt hij dus Jood en Griek dat allen onder de zonde zijn, dat niemand
rechtvaardig is en de gehele wereld strafwaardig is voor God (Rom 3:9,10 en 19).
Dan wordt de evangelieboodschap des te dringender. Want alleen op grond van ge-
loof in dat evangelie, kunnen wij ontkomen aan de toorn van God. Zoals Paulus
schrijft aan de Galaten:“De Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten
gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen die
geloven” (3:22). J.K.D.
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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

24

Kortgeleden vroeg iemand ons: “Waar in de Bijbel kan ik vinden dat ‘Lucifer’
de naam is van de duivel?” Het antwoord is verrassend: nergens! Maar waar
komt die naam dan vandaan? Vondel heeft er nota bene een heel toneelstuk
aan gewijd; dat moet toch ergens op zijn gebaseerd? Dat klopt, en het is een
boeiend verhaal.

Het boek Daniël verhaalt ons een rechtstreekse confrontatie tussen de Baby-
lonische koning Nebukadnezar (en zijn opvolgers) en de God van de Joden.
Nebukadnezar was op dat moment de machtigste man van de gehele antieke
wereld. Hij stamde uit de Chaldeeën, een klasse die alle wereldse wijsheid
belichaamde. Met zijn ‘machtige’ goden Bel en Marduk achter zich, voelde hij
zich ook in macht ver verheven boven dat kleine, zwakke Joodse volk, en wat
hij zag als hun ‘stamgod’. Hij had dat Joodse volk immers in ballingschap naar
Babel kunnen voeren. God gaat die confrontatie aan en zet daarbij als zijn
‘kampioen’ (voorvechter) Daniël in, en zijn drie vrienden.

Het boek Daniël beschrijft ons een viertal confrontaties, drie met Nebukadne-
zar zelf, en één met een latere opvolger, Belsassar. En elke keer moet de Ba-
byloniër erkennen dat Daniëls God machtiger is dan hijzelf. De ene keer had
de koning vooraf gepocht: ‘Welke god zal jullie uit mijn handen kunnen red-
den?’ (Dan 3:15), en God toonde hem dat Hij dat was. De andere keer had hij
gepocht: ‘Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote
macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit?’ (4:30), en werd hij vervol-
gens vernederd: “totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap
van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent” (4:25). En de
laatste koning kreeg tenslotte te horen: “God heeft de dagen van uw koning-
schap geteld en er een einde aan gemaakt; u bent gewogen en te licht bevon-
den; uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven” (5:26-
27). God maakte op dat moment een einde aan het kortstondige bestaan van
het Nieuw-Babylonische Rijk. De Perzen, die het veroverden, lieten de Joden
weer naar huis terugkeren.

We vinden dit terug in Jesaja 13 en 14. Hoofdstuk 14 vertelt de Joden: “En
jullie zullen het volgende spotlied op de koning van Babylonië aanheffen: ‘Het

Lucifer:



‘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.

Wat leest u ?

is gedaan met die slavendrijver, gedaan met zijn dwingelandij.” In dit spotlied
wordt hij beschreven als de man die zich met God wilde meten, maar die, net
als zijn voorgangers, eindigde in het ‘dodenrijk’. Die begroeten hem daar met
de spottende woorden:

“O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen.
Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf:
Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon … Ik stijg op
tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het do-
denrijk, in de allerdiepste put.” (Jes. 14:12-15)

‘Morgenster’ heeft betrekking op de planeet Venus: nog duidelijk te zien wan-
neer de opkomende zon alle andere sterren al overstraalt (planeten werden
toen nog gezien als sterren), en die als het ware de confrontatie met de zon
tracht aan te gaan. Venus wordt hier echter aangeduid met een ongebruikelijk
Hebreeuws woord helel, afgeleid van halal, dat ‘stralen’ betekent, maar ook
‘pochen’. Het woord helel betekent dus ‘de stralende’, maar ook ‘de pocher’:
een feitelijk onvertaalbare woordspeling. De Griekse vertaling van het Oude
Testament, de Septuaginta, vertaalde het woord met heōsforos, ‘brenger van
de dageraad’. Dat is verwant met fōsforos, ‘drager van licht’ (ons woord fosfor
is daar van afgeleid). De Latijnse Bijbel van de middeleeuwse kerk, de Vulga-
ta, vertaalde dat weer met lucifer, eigenlijk een vertaling van fōsforos.

Maar in de loop van de geschiedenis hebben mensen, die geen idee hadden
waar dat deel van Jesaja over ging, gemeend in hoofdstuk 14 een bevestiging
te zien van het verhaal over een aartsengel die in opstand was gekomen te-
gen God, en die vervolgens ‘uit de hemel was gegooid’ en nu rondgaat als de
duivel. Dat verhaal is eigenlijk nergens in de Bijbel te vinden (Openbaring
12:9 gaat ook over iets anders), dus dat lag misschien ook wel voor de hand.
En omdat het gewone volk geen Latijn kende, is men dat woord Lucifer gelei-
delijk aan gaan opvatten als de naam van die aartsengel, en dus van de dui-
vel. Maar zoals Jesaja ons duidelijk vertelt, gaat het over de koningen van Ba-
bel. Want zij waren het die zich trachtten te meten met de God van Israël.

Bijbelcitaten uit de NBV R.C.R.
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Christus in Profetie
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

De verhoging van de Knecht
De vierde profetie in de reeks over de Knecht des HEREN begint aan het
eind van Jesaja 52. Zoals al eerder aangegeven, wordt in Jesaja een
vergelijking gemaakt tussen de bevrijding van Gods volk uit de balling-
schap in Babel, en een veel grotere verlossing uit de slavernij van zon-
de en dood. De Knecht wordt afgebeeld als een dienaar die naar Gods
stem luistert, en volledig Diens wil doet, in tegenstelling tot het volk Is-
raël, dat tot knecht geroepen was maar faalde. In de hoofdstukken vol-
gend op de 3e profetie (Jes. 50) wordt dan een oproep gedaan aan
Gods volk om te luisteren naar de verlossing die komen gaat. "Luister
naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de HEER zoe-
ken." (Jes. 51:1). Gods volk heeft geboet voor zijn ongehoorzaamheid;
nu zal God voor hen opkomen, en hun vijanden aanpakken. God heeft
hen naar Babel gebracht en roept hen, nu zij de lessen daarvan geleerd
hebben, op te vertrekken, zoals ook eerder in hoofdstuk 48: "Weg! Ga
weg! Ga daar weg! Raak niets aan dat onrein is. Jullie die het heilige
gerei van de HEER dragen, ga daar weg en blijf rein" (Jes. 52:11).

Dan volgt meteen de vierde profetie over de Knecht. Nu is God aan het
woord: "Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in
aanzien" (Jes. 52:13). Hier gaat echter een woordspeling volledig verlo-
ren. De NBG’51 vertaling spreekt over “verhoogd worden”, en dit heeft
twee verschillende betekenissen. We zien dit voor het eerst in het ver-
haal van Jozef met de bakker en de schenker. We lezen daar:

[Tot de schenker:] Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhogen en
u in uw rang herstellen ...
[Tot de bakker:] Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhogen, en
u aan een paal hangen ...

“Op de derde dag nu, de geboortedag van Farao, maakte hij een maal-
tijd voor al zijn dienaren. En hij verhief het hoofd van de overste der
schenkers en het hoofd van de overste der bakkers te midden van zijn
dienaren. Want hij herstelde de overste der schenkers in zijn schen-
kersambt ... Maar de overste der bakkers hing hij op, zoals Jozef hun
had uitgelegd" (Gen. 40:13, 19-22).
We zien dus verhogen in een dubbele betekenis: eervol behandelen, en
aan een paal ter dood brengen. Deze dubbele betekenis komen we ook
tegen in het evangelie van Johannes: "En als Ik van de aarde verhoogd
ben, zal Ik allen tot Mij trekken. En dit zeide Hij om aan te duiden, wel-
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in de boekrol staat van mij geschreven”

De Knecht in Jesaja (4)

ke dood Hij sterven zou" (Joh. 12:32-33). Deze beide aspecten van ver-
hoging zien we ook in de inleiding van deze 4e profetie.

Een offer voorzegd
In de eerdere profetieën is niet uitgelegd hoe de verlossing tot stand zal
komen. Er is beschreven hoe de Knecht, in tegenstelling tot het volk,
zal luisteren en gehoorzamen, maar dat verklaart nog niet hoe het volk
daardoor bevrijd zal worden. Deze profetie begint daarom met een sa-
menvatting: “Zoals hij velen deed huiveren – zo gruwelijk, zo onmense-
lijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens –, zo zal
hij veel volken opschrikken, en koningen zullen sprakeloos staan. En zij
aan wie niets was verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord, zul-
len begrijpen” (Jes. 52:14-15). Uit de woordkeuze van de vertalers blijkt
echter niet dat dit een vergelijking is met de offerdiensten. Het woord
“gruwelijk” heeft niets te maken met wat in de wet gruwelijk wordt ge-
noemd (waar altijd de doodstraf op stond). Het Hebreeuwse woord
komt maar op één andere plaats voor. In een hoofdstuk waarin be-
schreven wordt dat dieren met een gebrek niet als offer gebracht mo-
gen worden, lezen we: "Ook van vreemdelingen mag je zulke dieren niet
aannemen om ze als voedsel aan jullie God aan te bieden, want ze zijn
verminkt. Ze hebben een gebrek en zullen daarom niet als offer aan-
vaard worden." (Lev. 22:25). Dat woord ‘verminkt’ is hetzelfde woord
als dit ‘gruwelijk’ in Jesaja 52.

In het volgende vers staat dat de Knecht volken zal “opschrikken”. Dat
Hebreeuwse woord komt ruim twintig maal voor in de Bijbel, in de
meeste gevallen voor het besprenkelen met bloed of olie voor reiniging
(zie bijv. Exodus 29:21 of Leviticus 8:30). In de resterende gevallen
(buiten dit vers in Jesaja) wordt het gebruikt voor het opspatten van
bloed. Daarom vertaalt de Statenvertaling dit vers met: “Alzo zal Hij vele
heidenen besprengen”. De vertalers van de NBV hebben waarschijnlijk
juist gedacht aan ‘opspatten’, maar dan in overdrachtelijke zin. Het lijkt
echter aannemelijker dat het woord gebruikt wordt voor het bespren-
gen, en daarmee het reinigen, van de heidenen.

Voor ons is het thema van Christus’ offer vanzelfsprekend, maar vóór
Jezus’ kruisdood werd dit niet begrepen. Hier in Jesaja wordt daarom
voorzegd dat de Knecht zal bevrijden doordat hij volken zal reinigen. Hij
is als een offer, maar één dat misvormd (verminkt) is door de mishan-
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deling die hij moest ondergaan. Normaal zou zo’n offer niet aanvaard-
baar zijn omdat men dan een dier brengt dat men kwijt wil, maar nu
komt die misvorming (verminking) door zijn gehoorzaamheid, en is zijn
offer in staat om velen te reinigen. In deze verzen zien we dus ook weer
de dubbele betekenis van verhogen, als gekruisigde aan een kruis ge-
hangen, verminkt en afschrikwekkend, maar tegelijk verhoogd tot Gods
rechterhand waarvoor zelfs koningen sprakeloos zullen staan.

Zijn onbegrepen lijden
Na deze inleiding volgen de details in Jes. 53. We zien hier de paradox
van de Knecht die door God gekozen is, maar door mensen wordt afge-
wezen, wegens zijn nederigheid en gebrek aan aanzien. Juist Hij is de-
gene door wie God verkiest te verlossen. De uitdrukking “de arm des
Heren”, zoals in de NBG’51, vinden we voor het eerst bij de verlossing
van het volk uit Egypte onder Mozes. Het duidt op Gods macht om te
verlossen. De NBV heeft dan ook de feitelijke uitdrukking weggelaten
en juist die betekenis weergegeven: “Aan wie is de macht van de HEER

geopenbaard?” (Jes. 53:1). God verkiest om te verlossen door middel
van Zijn Knecht, maar deze “arm des Heren” wordt door zijn omgeving
niet herkend. Hij was “de loot” die opschoot voor Gods aangezicht (de
beloofde telg uit de stronk van Isaï – Jes. 11 – wat de koninklijke dy-
nastie aanduidt), maar wordt gezien als een wortel uit dorre aarde.

"Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lij-
den kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor
ons verborg [NBG'51: ‘voor wie men het gelaat verbergt’], veracht, door
ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd" (Jes. 53:3-4). Hoezeer dit bewaarheid
werd, blijkt uit de verwijzing in Johannes naar deze profetie, aan het
eind van Jezus openbare prediking, waar in een samenvatting van zijn
werk staat: "Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan
had, geloofden ze niet in hem. Zo gingen de woorden van de profeet
Jesaja in vervulling, die zei: Heer, wie heeft onze boodschap geloofd?
Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?" (Joh. 12:37-38).

Toen God zijn volk uit Egypte verloste en met hen een verbond sloot te
Sinaï, heeft Hij zijn naam, d.w.z. zijn karakter, aan Mozes bekend ge-
maakt. "De HEER ging voor hem langs en riep uit: De HEER! De HEER! Een
God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die dui-
zenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde
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vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders
de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en
het vierde" (Exod. 34:6-7). Deze combinatie van Hebreeuwse woorden,
hier vertaald als “schuld, misdaad en zonde”, komen we ook tegen in de
profetie over de tijd tot de komst van de Messias in Daniël 9. "Zeventig
weken zijn vastgesteld ... voordat aan de overtredingen een einde komt
en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en
eeuwige gerechtigheid is gebracht" (Dan. 9:24). Ze zijn daar dus vertaald
als overtredingen, zonde en wangedrag. En dezelfde drie woorden ko-
men we, als zonde, wandaden en schuld (NBG’51: ongerechtigheid,
overtreding en zonde) ook hier weer tegen, in deze profetie van Jesaja
over de verlossing van zonden die de Knecht gaat brengen. Om de woor-
den te herkennen is echter het gebruik van een meer exacte vertaling
zoals de NBG’51 (of eventueel de Statenvertaling) nodig.

De overwinning van de Knecht
Dit hoofdstuk in Jesaja geeft duidelijk aan hoe de Knecht gewillig Gods
verlossing uitvoerde. “Hij werd mishandeld maar verzette zich niet”, “als
een schaap dat naar de slacht wordt geleid… deed hij zijn mond niet
open”. En uiteindelijk werd Jezus door de Joodse leiders, en vervolgens
Pilatus, ter dood veroordeeld in een proces dat onder Joodse wet on-
rechtmatig was, en door omkoping van de stadhouder: "Door een on-
rechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft
er oog voor gehad?" (Jes. 53:8). Ook zijn begrafenis wordt in dit hoofd-
stuk beschreven. "Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rust-
plaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit
bedrieglijke taal gesproken." (Jes. 53:9). Hij was bedoeld om te worden
begraven als gekruisigde misdadiger, maar in feite werd hij begraven in
het graf van een rijke (dat van Jozef van Arimatea). God leidde dit op
deze wijze omdat hij in werkelijkheid onschuldig was.

Omdat hij nooit onrecht deed, en omdat hij de volmaakte Knecht was,
heeft God hem, na Zijn verhoging aan het kruis, nu verhoogd in de twee-
de betekenis. "Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij
met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood
en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van ve-
len en nam het voor zondaars op" (Jes. 53:12). Het werk van de Knecht
heeft Gods verlossingswerk mogelijk gemaakt: "En door zijn toedoen
slaagde wat de HEER wilde." (Jes. 53:10).

Alle citaten uit de NBV, tenzij anders vermeld. MH
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Gebruik van het woord in de brieven van Paulus aan Korinte

Pistis komt in 1 Korintiërs in totaal 7x voor en in 2 Korintiërs ook 7x.
Pisteuo komt in 1 Korintiërs in totaal 9x voor en in 2 Korintiërs slechts 2x.

Paulus beklemtoont dat ons geloof niet moet rusten op wijsheid van mensen, maar op
kracht van God (1 Kor. 2:5). Deze wijsheid van God uitte zich in “Jezus Christus en dien
gekruisigd” (v. 2,6-8). Het bijbelse geloof heeft een duidelijke inhoud: “indien Christus
niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is
ook uw geloof” (1 Kor. 15:14,15). In zijn tweede brief zegt hij: “door het geloof staat u
vast” (2 Kor. 1:24). Het heeft “God behaagd door de dwaasheid der prediking te red-
den hen, die geloven” (1 Kor. 1:21,22). Hij spreekt van de “Geest van het geloof” (2
Kor. 4:13) en voegt eraan toe: “gelijk geschreven staat (een verwijzing naar Psalm
116:10): Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spre-
ken wij ook. Immers, wij weten, dat Hij, die de Here Jezus opgewekt heeft, ook ons met
Jezus zal opwekken en met u vóór Zich stellen.” (v. 14).

Het woord in het Grieks
In de Septuaginta (de Griek-
se vertaling van het Oude
Testament) worden pistis en
pisteuō voornamelijk ge-
bruikt als vertaling van He-
breeuwse woorden afgeleid
van de stam ‘mn’, die zoiets
betekent als trouw of op-
rechtheid, en trouw zijn (zelf)
of vertrouwen (van een an-
der). En daarom ook: geloof
hechten aan iemand die je
betrouwbaar acht. We ken-
nen die stam verder nog van
het woord ‘amen’ dat zoiets
betekent als: zo zij het, en
dat onveranderd is overgeno-
men in het Grieks van het
Nieuwe Testament.

Het bijbelse woord ‘geloven’ kan voor ons sterk mis-
leidend zijn. Voor ons is geloven ondergeschikt aan
weten. ‘Ik geloof van wel’ betekent in feite; ‘ik ben
er niet zeker van’. In de Bijbel is geloof de hoogste
vorm van zekerheid: het duidt op een onwrikbare
overtuiging. Wie zegt dat hij iemand gelooft, zegt
dat hij ten volle overtuigd is van zijn betrouwbaar-
heid, en dat hij zonodig bereid is hem blindelings te
vertrouwen, ondanks alle schijn van het tegendeel.
Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen
om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge
leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouw-
baar achtte (Hebreeën 11:11, NBG’51).
Dit 11e hoofdstuk van Hebreeën leert ons veel over
de betekenis van zulk geloof. “Het geloof nu is de
zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs
der dingen, die men niet ziet” (Hebreeën 11:1,
NBG’51). De NBV leest hier: “Het geloof legt de
grondslag voor alles waarop we hopen, het over-
tuigt ons van de waarheid van wat wij niet zien”. Dit
is de bijbelse definitie. De schrijver maakt zelf dui-
delijk wat onder dit geloof moet worden verstaan.
Laten wij eens naar een paar voorbeelden kijken.

Woord
Gebruik en verklaring



Het woord in de Concordantie
In het Oude Testament komt het He-
breeuwse aman ruim 100 x voor,
waarvan ruim 50 x in de Septuaginta
vertaald als pisteuō. Het Hebreeuwse
emun of emunah komt ruim 50 x
voor, in de Septuaginta ruim 30 x
vertaald als pistis. In onze taal is het
gewoonlijk vertaald met trouw zijn,
vertrouwen, geloven en als trouw of
oprechtheid. In het Nieuwe Testa-
ment komen pisteuō als pistis elk
bijna 250 x voor. Van pisteuō vinden
we de helft van deze gevallen in de
evangeliën, maar van pistis vinden we
ca. 90 % juist buiten de evangeliën.
Gebruikelijke Nederlandse vertalin-
gen zijn geloven en geloof.

van een sleutelwoord in de grondtekst

God vertelde Noach dat er een grote vloed zou komen, en gaf hem opdracht
een ark te bouwen tot redding van zijn huisgezin. Hoewel iets dergelijks nooit
eerder was gezien, hechtte Noach geloof aan Gods woorden . Dat bleek uit zijn
daden: hij bouwde die ark. Zijn vaste vertrouwen op Gods woord, en dus op
Gods absolute betrouwbaarheid, legde de grondslag voor zijn redding. Het ge-
loof overtuigde hem van de waarheid dat er een waterramp zou komen. Hij was
overtuigd van iets dat hij met het fysieke oog nog niet kon zien (Hebreeën
11:7).

God vertelde Abraham dat hij een plaats zou beërven waar hij nog nooit was
geweest. Abraham reageerde met onwrikbaar vertrouwen in de betrouwbaar-
heid van wat God zei, verliet zijn geboortegrond en vestigde zich in dat land.
Het land waarin hij als vreemdeling vertoefde wordt “het land der belofte” ge-
noemd. Abraham zag het land, was erfgenaam van dat land, maar het bezit
ervan lag nog in de toekomst: tijdens zijn leven heeft hij het nooit bezeten
(zelfs niet één voet daarvan volgens Stefanus: Handelingen 7:5). Toch ver-
wachtte hij bij zijn dood nog steeds “de stad met fundamenten” (Hebr. 11:10).
Hij zag die toekomstige samenleving op aarde door het oog van zijn geloof.

God droeg Abraham op zijn zoon Isaak te offeren, en Abraham kon die op-
dracht volbrengen, omdat hij er rotsvast van overtuigd was dat God zijn eerder
gegeven belofte toch zou waarmaken: “Door Isaak zal men van nageslacht van
u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden
op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook
bij wijze van spreken teruggekre-
gen” (Hebreeën 11:17-18). Hij overwoog dat
Gods woord absoluut betrouwbaar was, en
dat moest betekenen dat God Isaak weer uit
de dood zou terugbrengen, anders zou Hij
die belofte niet waar kunnen maken. En in
zekere zin is het ook zo gebeurd, zegt de
schrijver.

Zulk rotsvast geloof kenmerkt ook de ande-
ren waar de schrijver over spreekt, en dient
de gelovigen te kenmerken in alle tijden, en
dus ook ons! Zelfs wanneer die betrouwbaar-
heid alle schijn tegen heeft: niets zou ons
aan het wankelen moeten kunnen brengen.

R.C.R.
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Bijbel en Wetenschap

Geloof en onderzoek

Schepping, intelligent design, evolutie (4)

Het

Eigenlijk is er iets merkwaardigs aan de hand met deze hele discussie
over ID. Er wordt gesproken over ‘intelligent design’, maar het gaat
alleen maar over de ontwikkeling van leven. Terwijl de schepping toch
veel meer inhoudt dan alleen maar het leven op aarde. Ik heb u de
vorige keer echter laten zien dat de term afkomstig is uit een boek dat
uit de diversiteit van levensvormen het bestaan van God probeerde te
bewijzen. Dus: de benadering was er eerst, en toen pas de term ID.
Het probleem is eigenlijk dat een bepaalde groep fundamentalisten
die term heeft gekaapt, om er hun eigen ideeën aan op te hangen. En
die ideeën komen door de ontwikkeling van biologische inzichten
steeds meer onder druk te staan. En omdat de discussie van meet af
aan was gekoppeld aan het al of niet bestaan van God, lijkt het alsof
God, wetenschappelijk gezien, steeds meer buiten beeld raakt.

HSL op tegenkoers
Wanneer we echter overstappen van de biologie naar de fysica
(natuurkunde) vinden we een totaal andere situatie. Terwijl in het ver-
leden niemand heeft geprobeerd Gods bestaan te bewijzen uit de sa-
menstelling van het heelal, komt er in de fysica, wetenschappelijk ge-
zien, juist steeds meer ‘ruimte’ voor zijn bestaan. Iemand heeft het
vergeleken met twee snelle treinen die zich in tegengestelde richtin-
gen bewegen, en waarvan de inzittenden geen idee hebben wat er op
het andere spoor gebeurt. In een kort artikel als dit is het niet mogelijk
in detail te gaan. Maar waar het op neer komt is dat je in de biologie te
maken hebt met levende wezens, die als soort alleen kunnen blijven
voortbestaan door zich voort te planten. En intussen is duidelijk geble-
ken dat hun eigenschappen daarbij op den duur kunnen wijzigen (het
heeft weinig zin dat te willen ontkennen). En dus kun je uit de huidige
diversiteit aan eigenschappen erg moeilijk conclusies trekken over de
oorspronkelijke toestand. Maar dan kun je, wetenschappelijk gezien,
ook niet betogen dat er zonder goddelijk ingrijpen nooit mensen zou-
den kunnen bestaan: volgens het evolutiemodel kun je (terecht of ten
onrechte, dat laat ik hier in het midden) betogen dat die levensvorm
zich in de loop der tijden zo heeft kunnen ontwikkelen.
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ontstaan van het universum

Het onwaarschijnlijke heelal
Maar in de fysica liggen de eigenschappen onveranderlijk vast: die wij-
zigen niet. En dus kun je daaruit wel conclusies trekken over hoe het
vroeger was. Waar het in de biologie intussen moeiteloos mogelijk is te
betogen, zelfs aannemelijk te maken, dat die buitengewoon goede
aanpassing van allerlei levensvormen op den duur vanzelf is ontstaan,
kan dat voor de wetten van de fysica absoluut niet. Maar dan moet die
buitengewoon goede onderlinge afstemming van natuurwetten waar
het hele bestaan van ons heelal van afhangt, er dus van het begin af
aan zijn geweest. En die goede onderlinge afstemming is juist de laat-
ste decennia zo vreselijk duidelijk geworden. Als die er niet zou zijn,
zou dit heelal nooit hebben bestaan, of in elk geval nooit lang genoeg
om een aarde met levende wezens voort te brengen. Dan waren wij er
nu dus echt niet geweest. Zonder in detail te gaan, kan ik u melden
dat moderne fysici het er redelijk over eens zijn dat een heelal zoals
wij dat bewonen een buitengewoon uitzonderlijke toevalligheid zou
zijn, wanneer dat geheel als gevolg van toeval zou zijn ontstaan.

Waarom zien we wat we zien
Als mogelijk rationele verklaring voor dit ‘schijnbare’ toeval wordt wel
het zogenaamd ‘anthropisch principe’ aangedragen. Dit bestaat in
twee varianten; een sterke en een zwakke versie. In beide gevallen is
het uitgangspunt dat het nooit helemaal toevallig kan zijn dat het heel-
al dat wij waarnemen, die buitengewoon opvallende combinatie van
eigenschappen heeft; want als die er niet zou zijn, zouden wij nu niet
bestaan, en het dus ook niet kunnen waarnemen en ons daarover ver-
bazen. Anders gezegd: een heelal dat wij waarnemen moet noodzake-
lijkerwijs wel een dergelijke uitzonderlijke combinatie van eigenschap-
pen bezitten. De sterke versie zegt dan verder: OK, het is erg toevallig,
maar ook iets dat erg toevallig is, kan uiteindelijk gebeuren, en wij zijn
degenen die deze mazzel hebben. De zwakke versie zegt: er zijn ge-
woon heel erg veel universa (heelallen), nu (als het ware naast elkaar),
of ooit geweest (als het ware opvolgend na elkaar), en noodzakelijker-
wijs wonen wij dan uiteraard in dat ene universum waar het ontstaan

Wetenschap en Bijbel

een wetenschappelijke benadering
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van leven mogelijk was. Dan is het dus niet meer toevallig dat er zo’n
speciale variant bestaat, want er zijn er zoveel (geweest) dat dit statis-
tisch mogelijk is, maar het is ook niet toevallig dat het heelal van ons
die speciale variant is, want een andere mogelijkheid is er niet.

Is dit wetenschap?
De relevante vraag is echter: kun je die ‘verklaring’ volgens het anthro-
pisch principe beschouwen als wetenschap? Daaraan bestaat bij een
aantal wetenschappers terechte twijfel. Het is geen theorie die je kunt
toetsen (de basisvoorwaarde voor een wetenschappelijke theorie),
want er is geen enkele reële mogelijkheid om het bestaan van andere
universa vast te stellen. Maar dan is het niet meer dan een onbewijs-
baar ‘geloof’, en dan kun je je terecht afvragen waarom het geloof in
een onbegrensd aantal universa rationeler zou zijn dan het geloof in
een onbegrensde God, zoals een van hen eens opmerkte. Het opmer-
kelijke is overigens dat die bepaalde wetenschapper begon met een
poging een rationele verklaring te geven voor het bestaan van dat bui-
tengewoon onwaarschijnlijke heelal van ons, maar intussen (blijkens
zijn achtereenvolgende boeken) al is opgeschoven naar de mening dat
de meest waarschijnlijke verklaring toch moet zijn gelegen in het be-
staan van een of andere vorm van intelligentie die het zo ontworpen
heeft. Met andere woorden: intelligent design, maar dan voor het ge-
heel (het heelal in zijn totaliteit) in plaats van voor een deelonderwerp
(het leven op aarde). Of je die intelligentie dan God wil noemen, moet
je volgens hem dan maar voor jezelf uitmaken. Een interessante ge-
dachte van een wetenschapper die er niet op uit was het bestaan van
God te bewijzen, maar die wel eerlijk genoeg is om strikt wetenschap-
pelijk te blijven redeneren. Want dat laatste is lang niet altijd het geval;
maar daar wil ik de volgende keer naar kijken.

Conclusie
De conclusie nu lijkt echter te zijn dat er voldoende reden is om te ge-
loven in een intelligent design (intelligent ontwerp), maar dat daar be-
tere redenen voor zijn dan te wijzen op de veelheid aan levensvormen.

R.C.R.

Bijbel en Wetenschap



Wonderen van

De arendde Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

De weg van de adelaar langs de hemel is bijna te wonderlijk om te begrij-
pen (zie Spr. 30:18-19). Met enorme uitgespreide vleugels zweeft deze
koning van de vogels moeiteloos urenlang hoog in de lucht, op zoek naar
een prooi: een konijn, een hert of een schaap. Omdat hij vier tot vijf maal
zo scherp kan zien als een mens, ontkomen weinig dieren aan zijn blik.
Na zijn prooi eenmaal ontdekt te hebben, duikt hij er met 200 km per
uur op af! Zo’n vliegkunst wordt niet gemakkelijk geleerd. Een kleine ver-
gissing kan de dood betekenen. Daarom blijven de ouders heel dicht in
de buurt, totdat het jong zijn gewicht in de lucht weet te beheersen. Als
hij dreigt te vallen, gaat één van zijn ouders onder hem vliegen en draagt
hem naar een veilige plaats. Deze ouderlijke zorg gebruikt God als beeld
voor zijn zorg voor de Israëlieten toen zij uit Egypte kwamen: "Als een
arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uit-
spreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft de Here hem
alleen geleid”(Deut. 32:11-12). Net als het arendsjong de natuurwetten

moet leren om in leven te blijven, zo moet Gods volk
Gods wetten leren om zijn voortbestaan te verzeke-
ren. God zorgt ook nu voor zijn kinderen. Hij kan ons
"voor struikelen behoeden en onberispelijk doen
staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde” (Judas
24) Het meest voorkomende beeld in de Bijbel is
dat van de arend. De grootmachten, Assur, Babel en

Egypte worden alle met arenden vergeleken, maar het beeld wordt ook
toegepast op verschillende aspecten van het persoonlijke leven. Zo snel
als de legers van Assur en Babel aanstormden, zo snel gaan ook onze
dagen voorbij. Dat was de ervaring van Job: "Zij glijden voorbij als een
arend die toeschiet op de prooi" (Job 9:26). Daarom was het gebed van
Mozes: "Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart beko-
men" (Ps. 90:12). Salomo waarschuwde tegen het zoeken naar rijkdom,
omdat die zo snel kan verdwijnen. "Als een arend vliegt hij ten he-
mel” (Spr. 23:4,5). Gods wijsheid leert ons Hem dankbaar te zijn, die on-
ze ziel verzadigt met het goede, zodat onze jeugd zich vernieuwt als die
van een arend (Ps. 103:5). De gelovige mag dankzij Gods genade naar
een nog mooiere tijd uitzien: "Wie de Here verwachten, putten nieuwe
kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden
niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat." (Jes. 40:31). C.T.
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Fundamenten

,4. Engelen. Gods volmaakte dienaren

Wie het antwoord zoekt op de vraag ‘wie of wat zijn engelen?’ merkt al
snel dat de Bijbel weinig tot niets vertelt over hun natuur en bestaanswij-
ze. De reden is dat het in de Bijbel gaat om de verhouding tussen God en
mensen. En juist in verband daarmee vinden we een belangrijke uitspraak,
die ons helpt bij het begrijpen van de rol die zij spelen in Gods werk:

“Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van
hen, die het heil zullen beërven?”. (Hebr. 1: 14; vergelijk 1:7 en Psalm 103:20)

Ondanks dat deze woorden niet bedoeld waren om de natuur van engelen
te beschrijven, leren we dat zij ‘geesten’ zijn. Paulus schreef dat er
‘natuurlijke lichamen’ zijn (van vlees en bloed, zoals wij nu zijn) en
‘geestelijke lichamen’. Mensen die overgaan van natuurlijk naar geestelijk
leven worden ‘uit de hemel’ of ‘hemelsen’ genoemd, in tegenstelling tot
wie ‘uit de aarde’, ‘stoffelijk’, zijn. Dat ‘natuurlijke lichaam’ kan het eeuwi-
ge leven niet binnengaan, omdat het aardsgezind, ongeestelijk is. Alleen
het volmaakte en onvergankelijke (zoals engelen) kan in Gods nabijheid
verblijven (1 Kor. 15:35-50). Dit komt overeen met wat de Here Jezus zei:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest,
kan hij het Koninkrijk van God niet binnen gaan. Wat uit het vlees geboren is, is
vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest”. (Johannes 3:5-6)
“Maar wie waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de op-
standing uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want
zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn
kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn”. (Luc. 20:35-36)

Hieruit leiden wij af dat zij volmaakt en onsterfelijk zijn en dat wij, als wij
eeuwig leven ontvangen, een volmaakt ‘hemels lichaam’ zullen hebben,
en in die zin aan hen gelijk zullen zijn. De schrijver van de brief aan de He-
breeën herinnert, door Psalm 8 te citeren, aan het hoge doel van God met
de schepping van de mens en de vervulling daarvan in Christus Jezus:

“Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken,
onderworpen. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens,
dat U hem gedenkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem
voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt u
hem gekroond…wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen ge-
steld was vanwege het lijden van de dood…met heerlijkheid ge-
kroond” (Hebreeën 2:5-9).
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Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?

van het Geloof

Christus Jezus is de eerste van allen die behoren tot de geestelijke schep-
ping, meer geworden dan de engelen:

“Tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon bent U…Zet U aan
mijn rechterhand…”. (Hebreeën 1:5 en 13)
“Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, naar de hemel gegaan,
terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn”. (1 Petrus
3:21-22)
“En Hem moeten alle engelen van God huldigen”. (Hebreeën 1:6)

De Here Jezus zei dat de engelen voortdurend het aangezicht zien van
God (Mattheüs 18:10). In Openbaring 5:11-13 zien we hen dan ook rond
de troon van God in de hemel, in lofprijzing tot Hem en zijn Zoon. Wij men-
sen kunnen Gods aangezicht niet zien vanwege onze onreinheid door de
zonde (Exodus 33:20). Dat engelen dat wel kunnen, houdt in dat zij zonder
zonde zijn en dus volmaakt (vergelijk dit met Christus Jezus in Hebreeën
7:26). God zendt engelen uit als zijn betrouwbare dienaren ten behoeve
van mensen. Zij doen voor Hem vele taken in verband met de voltooiing
van zijn scheppingswerk en zijn heilswerk ten behoeve van mensen. Het
uitzenden van zijn Geest kan daarom ook betrekking hebben op het zen-
den van een engel, in wie God zijn macht en kracht legde:

“Toen riepen wij tot de Here, en Hij hoorde onze stem, zond een engel en leid-
de ons uit Egypte”. (Numeri 20:16)
“In al hun benauwdheid was ook Hij (God) benauwd, en de Engel van zijn aan-
gezicht heeft hen gered”. (Jesaja 63:9)
“…u, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen”. (Hand. 7:53)
“Ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben gekomen om tot u
(Maria) te spreken en deze blijmare te verkondigen”. (Lucas 1:18-29)

Een voorbeeld van het uitzenden van engelen ten dienste van hen die het
heil zullen beërven, vinden we in het leven van de Here Jezus. Na de ver-
zoeking in de woestijn dienden engelen Hem (Mattheüs 4:11). Maar al
eerder in zijn leven waren zij werkzaam om te zorgen dat Hem niets over-
kwam, voordat de bestemde tijd was gekomen (Mattheüs 2:13). Dit zijn
vervullingen van Gods beloften in Psalm 91:

“Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande U, en op handen zullen zij
u dragen, opdat U uw voet niet aan een steen stoot”. (Mattheüs 4:6; Lucas
4:10; Psalm 91:11-12)
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Fundamenten van het Geloof

4. Engelen. Gods volmaakte dienaren
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Vraag ter overdenking:

Denkt u dat het mogelijk is dat engelen hebben gezondigd?

Maar ook anderen hebben de vervulling van Gods belofte van bijstand
ervaren, door de nabijheid van engelen, op momenten dat er menselijker-
wijs gesproken geen redding meer mogelijk was:

“De engel van de Here legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen”.
(Psalm 34:8)
“…zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn…en zie, de berg was
vol vurige paarden en wagens rondom Elisa”. (2 Kon. 6:15-17)
“Maar een engel van de Here opende ’s nachts de deuren van de gevangenis
en leidde hen naar buiten…”. (Hand. 5:19; vergelijk 12:7 en Daniël 6:23)

Soms moeten zij destructief werk doen, om de vervulling van Gods plan
voortgang te kunnen laten vinden. Want wanneer God dit niet zou doen,
zouden zijn kinderen ten onder gaan door het geweld van hun vijanden.
De tijd van Noach laat dit duidelijk zien. Zij redden gelovigen uit de macht
van de ongelovigen of straffen ongehoorzamen.

“Hij zond tegen hen zijn brandende toorn, verbolgenheid en angstwekkende
gramschap, een schare van verderfengelen” (Psalm 78:49; vergelijk 1 Kron.
21:12 en 15; 2 Sam. 24:16-17).

Het werk van de engelen zal in ieder geval doorgaan tot de wederkomst
van Christus Jezus uit de hemel. Hij heeft hen van God tot zijn beschik-
king gekregen om Hem te helpen Gods wil uit te voeren, zoals mensen
wakker roepen uit hun doodsslaap:

“…bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen van zijn
kracht”. (2 Thessalonicenzen 1:7)
“En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uit-
verkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de
hemelen tot het andere”. (Mattheüs 24:31)
“De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Konink-
rijk verzamelen al wat tot zonde verleidt”. (Mattheüs 13:41)

Hun werk ten behoeve van het heil van mensen zal waarschijnlijk in grote
lijnen ten einde zijn gekomen, wanneer het Koninkrijk van God op aarde
is gekomen. Want dan zullen er mensen zijn die volmaakt en onsterfelijk
zijn geworden als de engelen, en dus op dezelfde wijze werk voor Chris-
tus kunnen doen als de engelen voor God.



Nazareth is altijd een onbeduidend stadje in Galilea geweest. Toch ligt
het vrij strategisch in een gebied, dat zo’n belangrijke rol speelde in de
geschiedenis van Israël. Vanaf de zuidelijkste hellingen van het Liba-

nongebergte loopt een bekken van noordoost naar zuid-
west. Het westelijk deel van dit bekken is nog altijd 500
meter hoog, en daarvandaan kun je wel 50 kilometer ver
kijken. Van de Jordaan-vallei met de bergen van Gilead in
het Oosten, via de vlakte van Jizreël - waar zoveel slagen
werden gevoerd - afgesloten door de bergen en heuvels
van Beth-San, Tabor (553 m), Gilboa en Megiddo, in het
Zuiden, naar het Karmel gebergte in het Westen. Zelf ligt
Nazareth wat verscholen in een kom tussen heuvels.
Maar in de tijd van de Here Jezus kon je, vanaf het hoog-
ste punt van de helling waarop het stadje is gebouwd,
drukke militaire en handelswegen zien. Die wegen liepen

naar Damascus in het noorden, de oversteekplaatsen van de Jordaan in
het oosten, Samaria en Jeruzalem en verder naar Egypte in het zuiden,
en de Middellandse Zee in het westen. Jozef en Maria woonden in Na-
zareth. Na de geboorte van Jezus in Bethlehem, en hun vlucht naar
Egypte, keerden zij na enkele jaren terug naar Nazareth. Daar bracht
Jezus zijn kinderjaren door,
kreeg Hij thuis en in de sy-
nagoge zijn godsdienstige
opleiding, en werkte Hij in
de timmermanswerkplaats
van zijn vader. Na de dood
van Jozef was Hij verant-
woordelijk voor het levensonderhoud van Maria en zijn halfbroers en
zussen. Later verhuisde Hij naar Kapernaüm. Aan het begin van zijn pre-
dikingswerk sprak Hij eens in de synagoge in Nazareth. Wat Hij zei viel
niet in goede aarde bij de inwoners. Lucas vertelt dat zij opstonden en
Hem de stad uitsleepten, om Hem van de hoogste plek naar beneden te
gooien. Maar zij slaagden daar niet in, want Jezus liep tussen hen door
terug en vertrok om (waarschijnlijk) nooit meer terug te keren. Jezus is
altijd bekend gebleven als de Nazarener, en het stadje dankt haar be-
kendheid eigenlijk alleen aan deze bekende inwoner. H.d.B.

Dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Nazareth

39

Nazaret
•

•
Jeruzalem



Psalm 23
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Begrijpend Zingen

De Heer is mijn Herder

Psalm 23 is ongetwijfeld de meest bekende, gewaardeerde en geliefde van
alle 150 psalmen. De eeuwen door hebben gelovigen deze psalm, op allerlei
wijzen en in vele talen, dichterlijk verwoord en op prachtige melodieën ge-
toonzet , die één- of meerstemmig, veelvuldig zijn en worden gezongen.

In zijn jonge jaren was David, de schrijver van de psalm, zelf schaapherder.
Hij hoedde zijn lammeren – en God behoedde hem. En de ervaring van Da-
vid was die van alle goddelijke mensen: wanneer God onze Herder is, ont-
breekt ons niets. Voordat David koning werd, werd hij door koning Saul ver-
volgd; hij vertoefde vaak in dorre streken, een vluchteling die dag aan dag,
in vrees voor de dood, een nieuwe schuilplaats zocht. Maar God verliet hem
niet: “Hij voert mij aan rustige wateren … Zelfs al ga ik door een dal van
diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij … Gij richt voor mij
een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen” (verzen 2-5).

God was niet alleen de Herder van David persoonlijk, maar van het volk Isra-
ël. Door de profeet Ezechiël sprak God van een tijd in de toekomst, wanneer
Hij Zijn volk uit de handen van hun vijanden zal redden: “In een goede weide
zal Ik ze weiden … en zij zullen in een vette weide grazen, op de bergen van
Israël” (34:14). Horen wij hier niet een weerklank van Psalm 23?

En het is de Messias die dit zal volbrengen: “Hij zal als een herder zijn kud-
de weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dra-
gen” (Jesaja 40:11). Zoals God de Herder van Israël was, is Jezus Christus,
Gods Zoon, voor alle mensen de Goede Herder: “Ik ben de goede herder. De
goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen … Ik ken de mijne en de mij-
ne kennen mij” (Johannes 10:11-15; vgl. Hebreeën 13:20).

Voor de Here Jezus zelf was Psalm 23 zonder twijfel een geliefde psalm. Elk
woord paste op hem en in zijn tijd van nood zal hij uit deze psalm veel troost
en sterkte geput hebben. Zelfs toen hij de kruisdood moest ondergaan, kon
hij met David zeggen: “Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn le-
ven” (verzen 5, 6). En net zoals David zelf, kon deze Zoon van David door
het lijden heen uitzien naar de dag wanneer hij “in het huis des Heren” zou
verblijven “tot in lengte van dagen”. Daar zien ook wij verlangend naar uit!

Wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen


