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Is het nodig dat wij onze zonden belijden aan God, nadat Jezus voor onze
zonden gestorven is? In het Onze Vader wordt hierover gesproken maar
toen woonde Jezus nog op de aarde.

Het is nuttig eerst iets dieper in te gaan op de begrippen verlossing en ver-
giffenis. De eis die eigenlijk aan ons wordt gesteld, is dat wij in het geheel
niet zondigen. Alleen absolute volmaaktheid maakt ons aanvaardbaar voor
God. Helaas is alleen Jezus er in geslaagd die volmaaktheid te tonen. De
overige mensen slagen daar niet in, en hebben daarom verlossing nodig. De
openbaring van Gods verlossingsplan maakt duidelijk dat wij op bepaalde
voorwaarden toch kunnen worden aangenomen, en zo ontkomen aan de
dood die wij eigenlijk zouden verdienen. En dat het verlossingswerk van
Christus daar een grote rol bij speelt. Maar het basisprincipe is en blijft dat
zonde onacceptabel is voor God.

Met andere woorden: van ons wordt gevraagd dat wij ons uiterste best doen
die volmaaktheid van Jezus, op zijn minst zo goed mogelijk, te benaderen.
Maar wanneer wij daarin tekort schieten, is het niet een kwestie van ‘game
over’ (zoals onder de wet van Mozes strikt genomen het geval was), en zelfs
niet van ‘terug naar af’ en opnieuw beginnen (zoals in sommige andere reli-
gies, zoals het boeddhisme), maar kunnen we vergiffenis vragen en verder
gaan. De bedoeling is dan uiteraard wel dat wij van onze fouten leren, en
wel degelijk naar dat voorbeeld van Christus toegroeien.

Uiteraard kan het niet de bedoeling zijn dat wij gewoon ons eigen leven lei-
den, en de rekening daarvoor door Christus laten betalen. Zijn verlossings-
werk is geen vrijbrief om onze eigen gang te gaan. Waar wij tekort schieten,
mogen (!) we ons beroepen op de verlossing die Hij tot stand bracht, maar
dat is geen verkregen recht. Christus betaalt als het ware onze schulden,
maar dit betekent wel dat wij niet de vrijheid hebben om bewust nieuwe
schulden te maken, omdat de rekening toch al zou zijn voldaan.

Dit houdt in dat wij, wanneer we toch weer in de fout zijn gegaan, in elk ge-
val bereid moeten zijn te erkennen dat het fout was. En dat kunnen we al-
leen maar doen door onze zonde te belijden. En de tweede eis is, dat wij
onze uiterste best moeten doen om herhaling te voorkomen. En dit op zijn
beurt vergt dat wij ons bewust zijn van onze fouten. En niets maakt je zo
goed bewust van je fouten als de noodzaak ze te belijden. Anders gaan we
maar denken dat het allemaal wel meevalt. Jacobus raadt ons zelfs aan die
fouten te belijden tegenover elkaar (Jac. 5:16), hoeveel te meer aan God.

De Schrift vertelt ons dat we radicaal moeten veranderen. We moeten al
onze menselijke neigingen achter ons laten, en ons zo volledig mogelijk rich-
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ten op het voorbeeld van Jezus. En die verandering moet zo radicaal zijn,
dat het ons wordt voorgesteld als het worden van ‘een nieuwe
mens’ (Efez. 4:22-24), of van een opnieuw geboren worden (Joh. 3:3). Dat
kan alleen wanneer we ons voortdurend bewust zijn van wat we nog ver-
keerd doen, waar we nog tekort schieten, en wat er dus beter moet. En
zelfs wanneer we in dit leven nooit die volmaaktheid van Jezus zelf zullen
bereiken: we moeten wel groeien, we moeten er wel steeds dichter in de
buurt komen. Dat is een leerproces; en we leren het snelst van onze fou-
ten. We herkennen onze fouten alleen wanneer we gedwongen worden die
te erkennen, niet in de laatste plaats tegenover onszelf. Maar wanneer we
al niet bereid zijn die toe te geven tegenover God, dan hebben we smoe-
zen genoeg om ze te ontkennen tegenover onszelf. Vandaar.

Daarom: ja, onze schulden worden ons kwijtgescholden, en de rekening
daarvoor is al voldaan. Maar we hebben geen carte blanche om dan maar
onze gang te gaan; we kunnen niet op pad gaan met Jezus’ creditcard op
zak. We zullen voor elke nieuwe schuld weer met het schuldbriefje bij God
langs moeten gaan, en nederig vragen of dat misschien weer afgeboekt
mag worden. Op zijn minst leren we ons dan te schamen voor ons gedrag.
Dat klinkt misschien allemaal erg negatief, en in werkelijkheid zal het ef-
fect ook veel positiever zijn: we bouwen een relatie op, die we anders niet
zouden hebben. Maar we moeten nooit de vergissing maken dat zonde
sinds Christus’ kruisdood niet serieus meer is. Dat is die wel. In Gods ogen
is zonde nog steeds bloedserieus. En het belijden daarvan maakt ons daar
beter dan wat dan ook van bewust.

Nog een laatste opmerking over het feit dat Jezus Zijn discipelen het ‘Onze
Vader’ leerde, toen Hij ‘nog op aarde’ was. Uit zijn woorden blijkt dat Hij
hier was om de Zijnen voor te bereiden op het nieuwe Verbond en het nieu-
we tijdperk dat komen ging. Het lijkt daarom niet logisch te verwachten dat
Hij Zijn discipelen een ‘nieuw gebed’ zou leren, dat enkele jaren later al-
weer achterhaald zou zijn. We mogen er daarom van uitgaan dat dit gebed
een patroon bevat, dat door alle eeuwen heen van belang blijft.



Overdenking

De apostel Paulus schrijft in zijn 2e brief aan Timoteus: “Demas heeft
mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld (lett: ‘eeuw’) verlaten” (2
Tim 4:10). Dit leest alsof hij het geloof de rug heeft toegekeerd. Maar is
dat zo? Hij wordt in één adem genoemd met anderen die ook naar el-
ders zijn vertrokken. Hebben die ook het geloof de rug toegekeerd? Het
lijkt eerder alsof Demas naar Tessalonica ging voor het werk van Chris-
tus. Maar wat bedoelt Paulus dan met “uit liefde voor de tegenwoordige
eeuw”? Jezus gebruikt dat woord ‘eeuw’ om de huidige tijd aan te dui-
den, in tegenstelling tot het komende Koninkrijk: “Er is niemand, die
(van alles) heeft prijsgegeven om Mij …, of hij ontvangt honderdvoudig
terug: nu, in deze tijd, (al die dingen), met vervolgingen, en in de toeko-
mende eeuw het eeuwige leven” (Mark. 10:29-30). Ook Paulus gebruikt
het zo, in verschillende van zijn brieven. Hij heeft het blijkbaar dus over
de liefde voor het huidige leven. Jezus zei daarover: “Wie zijn leven lief-
heeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze
wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven” (Joh. 12:25). Het lijkt er
dus op dat Demas niet bereid was om voor het geloof te sterven.

In Rome is nu Nero aan de macht en de eerste tekenen van christen-
vervolging beginnen zich af te tekenen. Paulus zit gevangen en ver-
wacht voor het geloof te zullen sterven. Zijn zorg geldt echter niet zijn
aanstaande dood, maar de prediking van het geloof: “Bij mijn eerste
verdediging … hebben allen mij in de steek gelaten … doch de Here
heeft mij ter zijde gestaan … zodat door mij de verkondiging tot haar
recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen ho-
ren” (4:16). Over zichzelf heeft hij alleen te melden: “De Here zal mij
beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk
brengen” (vs 18). In Rome is het niet veilig meer, zeker niet in de buurt
van Paulus. Zijn helpers hebben hem in de steek gelaten en zijn ge-
vlucht, of hij heeft ze zelf (om andere redenen) ergens heen gezonden,
en nu ontbreekt het hem aan mogelijkheden. Dus vraagt hij Timotheüs
spoedig te komen, en nog anderen mee te brengen: “Doe uw best spoe-
dig tot mij te komen. Want Demas heeft mij … verlaten. Hij is naar Tes-
salonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië ... Haal
Markus af en breng hem mede, want hij is mij van veel nut voor de
dienst. Tychikus heb ik naar Efeze gezonden” (4:9-12).
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Maar hij schrijft ook over een andere broeder: Onesiforus (zijn naam
betekent ‘nut brengend): “hij heeft mij dikwijls verkwikt en zich voor
mijn ketenen niet geschaamd. Integendeel, toen hij te Rome gekomen
was, heeft hij mij ijverig gezocht en mij ook gevonden (1:16-17). Dat
‘ijverig gezocht’, wijst op moeite, en ‘ook gevonden’ geeft aan dat het
niet gemakkelijk was. Hoe doe je dat? Langsgaan bij de autoriteiten en
de gevangenissen: “Ik zoek een gevangene, Paulus van Tarsus, is hij
hier? Weet u dan misschien waar hij wel is, kunt u mij vertellen waar ik
kan vragen? Hoe zou ik hem het beste kunnen vinden?” Het was niet
veilig om met Paulus te worden geassocieerd. En dus zeker niet om zo
duidelijk aan de autoriteiten te laten weten dat je een geloofsgenoot
bent. Maar Onesiforus heeft zich niet voor Paulus’ ketenen ge-
schaamd. Want er voor uitkomen dat je een geloofsgenoot bent van
Paulus betekent uiteindelijk: er voor uitkomen dat je een volgeling
bent van Christus. En had Jezus zelf niet gezegd “Ieder, die zich voor
Mij zal schamen, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen,
wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid” (Luk. 9:26).

Onesiforus ging ervan uit dat Paulus zijn hulp nodig had, en dat Jezus
dus wilde dat hij hem opzocht. En dan weet je dus wat je te doen staat.
Maar let op. Paulus schrijft: “De Here bewijze barmhartigheid aan het
huis van Onesiforus, daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor
mijn ketenen niet heeft geschaamd” (1:16). Waarom spreekt hij over
het huis van Onesiforus, en niet over hemzelf? En twee verzen verder:
“de Here geve hem, dat hij barmhartigheid bij de Here vinde op die
dag” (vs 18). ‘Die dag’ is kennelijk de dag van het oordeel, en natuur-
lijk heeft ieder van ons behoefte aan Gods barmhartigheid in dat oor-
deel. Maar waarom noemt hij dat hier? En aan het eind van de brief,
bij alle groeten: “en (groet) het huis van Onesiforus” (4:19). Opnieuw:
waarom alleen het huis van Onesiforus, en niet Onesiforus zelf? Daar
is maar één conclusie mogelijk: Onesiforus was niet meer in leven.
Maar we lezen niet wat er met hem is gebeurd. Toch lijkt het voor de
hand te liggen: zijn ijverig navragen bij de autoriteiten heeft teveel hun
aandacht getrokken. De barmhartigheid die hij Paulus heeft bewezen
heeft hem de das om gedaan. Vandaar Paulus bede “de Here geve
hem, dat hij barmhartigheid bij de Here vinde op die dag.” En is dat
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dan wellicht de reden dat anderen in paniek zijn gevlucht, zoals Jezus’
discipelen waren gevlucht toen Jezus werd gearresteerd. Was de actie
van Onesiforus dan dom? Of ondoordacht? Nee, want het tonen van
barmhartigheid, zeker aan een broeder, kan nooit dom zijn, zelfs niet
wanneer dat risico’s met zich meebrengt. Het is de weg van Christus,
en wie gelooft, weet net als Paulus dat hij ‘niet bevreesd hoeft te zijn
voor hen die wél het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden’,
omdat Christus hen ‘behouden in Zijn hemels Koninkrijk zal brengen.’
Onesiforus wist bovendien heus wel wat hij deed, dus ondoordacht was
het ook niet. Het was broederliefde, en dat is uiteindelijk toch de plicht
van een discipel van Christus.

Het is tegen deze achtergrond dat wij Paulus’ vermaning en aanmoedi-
ging aan Timotheüs moeten lezen: “Want God heeft ons niet gegeven
een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezon-
nenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor
mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lij-
den in de kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen met
een heilige roeping … die nu geopenbaard is door de verschijning van
onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd
en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evange-
lie.” (1:7-10). Evenmin als Onesiforus moet Timotheüs zich schamen
voor het feit dat Paulus een gevangene is. Want dat is hij wegens zijn
verkondiging van het evangelie: “Om die reden draag ik ook dit lijden,
en schaam mij daarvoor niet (vs 12).” Want wie zich daar wel voor zou
schamen, zou zich schamen voor Christus, en dan zou Christus zich
voor hem schamen op de dag van het oordeel. Het gaat niet om dit ver-
gankelijke leven, maar om het uiteindelijke onvergankelijke leven.

Een belangrijk woord in deze passage is lafhartigheid. Dat woord komt
in de Bijbel maar zelden voor (zie het artikel op blz 10), en duidt dan
steeds op een houding die neerkomt op een gebrek aan vertrouwen in
God of in Zijn beloften. Het gaat dus niet uitsluitend om vrees, wat nog
te excuseren zou zijn, maar om gebrek aan vertrouwen, dat in feite
neerkomt op ongeloof. En het boek Openbaring vertelt ons dat de
‘lafhartigen’ bij het oordeel zullen worden verworpen. Voor God is het
dus niet maar een schoonheidsfoutje, een vlekje op je blazoen, maar
een principiële ongeschiktheid voor een plaats in Zijn Koninkrijk. En
Paulus waarschuwt Timotheüs zich daar niet aan te bezondigen, zoals
Demas kennelijk wel had gedaan. Juist wanneer het spannend wordt,
zegt Paulus, blijkt wie de proef kan doorstaan en wie niet. Wie daarin
faalt is onaanvaardbaar voor God.
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De laatste discipel die ik in deze overdenking wil bekijken, is Johannes
Markus (4:11). We vinden hemzelf voor het eerst genoemd in Hand
12:25. Volgens Kol. 4:10 was hij een neef van Barnabas. Volgens
Hand. 12:12 was het huis van zijn moeder een vergaderplaats voor de
eerste gemeente te Jeruzalem, en men neemt daarom aan dat dat ook
het huis was met de bovenzaal van het laatste avondmaal. Paulus en
Barnabas nemen hem mee uit Jeruzalem naar Antiochië (Hand. 12:25)
en vervolgens op hun eerste zendingsreis (13:5). Maar wanneer zij,
vanuit Cyprus, op het vasteland van Klein-Azië aankomen, ontzinkt Jo-
hannes Markus de moed en hij keert terug naar huis (13:13). Als Pau-
lus en Barnabas zich gereed maken voor de tweede zendingsreis wei-
gert Paulus hem opnieuw mee te nemen: “Barnabas wilde ook Johan-
nes, genaamd Markus, medenemen; maar Paulus bleef van oordeel,
dat men niet iemand bij zich moest hebben, die hen na Pamfylië had
verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven” (Hand. 15:37-
38). Oppervlakkig lijken Paulus’ bezwaren louter van praktische aard
te zijn, maar in het licht van wat we hierboven zagen, begrijpen we dat
zijn bezwaren meer principieel zijn. In zijn ogen toonde Johannes Mar-
kus gebrek aan vertrouwen en daarmee bezat hij niet de juiste mentali-
teit voor het werk. We moeten daarbij bedenken dat Johannes Markus
al eens eerder was gevlucht: bij Jezus’ arrestatie in Getsemane. In het
door hem geschreven evangelie lezen we over “een jonge man, die een
laken om het naakte lichaam geslagen had, die mede liep, Hem ach-
terna, en zij grepen hem. Maar hij liet het laken in hun handen en nam
naakt de vlucht” (Mark. 14:51-52). Algemeen wordt aangenomen dat
Markus hier zichzelf beschrijft. Het woord voor ‘jongeman’ duidt ie-
mand aan met een leeftijd van minstens een jaar of 18. Maar dan
moet hij in Hand. 13 al ca. 35 jaar oud zijn geweest, dus oud genoeg
om verantwoordelijkheid te dragen.

Nu echter vraagt Paulus aan Timotheüs hem mee te brengen, omdat
hij ‘mij van veel nut is voor de dienst’. Johannes Markus moet nu ca.
55 jaar oud zijn en is dus een volwassen man, niet alleen lichamelijk
maar ook geestelijk. Waar Paulus Timotheüs nog moet voorhouden dat
hij geen geest van lafhartigheid moet tonen, vinden we geen enkele
twijfel in zijn verwachting ten aanzien van Johannes Markus. Waar Jo-
hannes Markus begon als een ‘Demas’ (= man uit het volk) is hij nu
opgegroeid tot een ‘Onesiforus’: iemand die nut brengt, en die daar,
zonodig, zijn leven voor over heeft. Zo zou de ontwikkeling van elke
discipel er uit moeten zien. R.C.R.

Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here

7



Herlevend fundamentalisme in de VS

Recentelijk verschenen enkele boeken, waarin kritische Amerikanen in-
gaan op een herlevend christelijk fundamentalisme in de VS. Van Madelei-
ne Albright, voormalig minister van buitenlandse zaken onder Clinton, ver-
scheen ‘De Macht en de Almacht - over Amerika, God en de toestand van
de wereld’. Ze gaat voornamelijk in op de vraag in hoeverre de Amerikaan-
se buitenlandse politiek rekening moet houden met de godsdienstige ach-
tergronden van conflicten in de wereld (zoals die in het Midden-Oosten).
Maar daar tussendoor krijg je ook een onthullende kijk op het oplevend
protestants-christelijk fundamentalisme in Amerika zelf, dat het beleid zo
volledig mogelijk wil laten bepalen door verondersteld bijbelse principes.

Intussen is er ook ‘De Amerikaanse Theocratie’ van de Republikeinse ex-
strateeg Kevin Phillips. Hij gaat specifiek in op deze ontwikkeling in de VS.
Als het aan de fundamentalisten ligt, wordt Amerika op den duur gere-
geerd door een soort christelijke tegenhanger van de islamitische ‘sharia’,
en wordt het buitenlandbeleid volledig bepaald door pro-Israël en anti-
islam uitgangspunten. Hij ziet dat slecht aflopen. Nu redeneert hij vanuit
een niet-bijbels gezichtspunt, maar ook vanuit bijbels standpunt zijn hier
grote vraagtekens bij te plaatsen. Fundamentalisten bezitten in de praktijk
meer geloofsijver dan bijbelkennis. Ze plegen problemen te zien in simpe-
le zwart-wit termen en zien maar al te vaak geweld als de oplossing daar-
voor. En dat zou de koers van wat op dit moment de machtigste natie ter
wereld is, alleen maar verder van God brengen, in plaats van dichterbij.

In de boeken van oudtestamentische profeten, vooral Ezechiël en Zacha-
ria, vinden we een beschrijving van de gebeurtenissen ten tijde van de
komst (in feite: Wederkomst) van de Messias. Deze beschrijvingen zijn op
zich duidelijk genoeg, maar lieten zich altijd slecht onderling met elkaar in
verband brengen. En ook de relatie met de veronderstelde wereldsituatie
was moeilijk te plaatsen, voornamelijk omdat het Vaticaan werd gezien als
de voornaamste christelijke factor, en de Europese grootmachten (vooral
de protestantse) als de voornaamste politieke factoren. Maar langzamer-
hand kunnen we constateren dat de geschetste ontwikkeling, en doorwer-
king daarvan in het Amerikaanse Midden-Oosten beleid, de waarschijnlijk-
heid van de door de profeten beschreven situatie een stuk dichterbij zou
kunnen brengen.
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Libanon
De situatie rond Israël is opnieuw aan de kook geraakt. Er wordt zwaar gevoch-
ten in Zuid-Libanon. Maar de voornaamste oorlog is duidelijk een propaganda-
oorlog. Hezbollah heeft Israël knap uitgelokt, en buit dat slim uit. De aanvallen
op zogenaamde burgerdoelen werden bewust uitgelokt, doordat Hezbollahstrij-
ders zich systematisch temidden daarvan verschuilen. Elsevier wist te melden
dat die ‘onschuldige’ sjiitische burgerbevolking van Zuid-Libanon de afgelopen
jaren fors heeft verdiend aan het voorbereiden van deze oorlog: economisch
gezien was dat ‘big business’. En die enorme aantallen raketten die Hezbollah
ineens blijkt te kunnen afvuren, zullen daar niet echt toevallig aanwezig zijn
geweest. De Israëlische aanval kan ze dus nauwelijks hebben verrast. Wat dan
ook opvalt, is het geld waarover Hezbollah blijkbaar kan beschikken. Die ge-
avanceerde raketten zijn niet echt goedkoop, en als je er honderden per dag
kunt afvuren, gaat er nogal wat geld om; dit is niet het ‘normale’ arsenaal aan
wapens dat je bij een organisatie als Hezbollah zou verwachten. We moeten
daarom wel concluderen dat er op de achtergrond andere belanghebbenden
bij betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld Iran. Het is al decennia lang de tactiek
van fundamentalistische moslims anderen te laten vechten en zelf op de ach-
tergrond te blijven (denk aan Libië). Dit is echt niet veroorzaakt door een onbe-
suisde Israëlische actie; er zit een lange termijn strategisch plan achter. Het
(openlijk verklaarde) doel is nog steeds dat de staat Israël dient te verdwijnen.

Propaganda en feiten

Een politiek commentator wees er onlangs op dat, in alle opwinding over de
‘burgerdoden’ in Zuid Libanon, kennelijk wordt vergeten dat er in de wereld
oneindig veel meer islamitische en niet-islamitische ‘burgerslachtoffers’
vallen door islamitisch geweld dan door Israëlisch geweld. Sjiiten en soen-
nieten in Irak roeien elkaar wederzijds uit met een tempo van bijna honderd
per dag. In Darfur gaat het om honderdduizenden doden. De oorlog Iran-
Irak kostte destijds naar schatting een miljoen mensen het leven. Maar de
Arabieren spelen het propaganda-spel duidelijk beter dan in het verleden.
De publieke opinie, die in de jaren vijftig en zestig nog volledig achter het
‘zielige’ Israël stond, keert zich hoe langer hoe meer tegen datzelfde Israël,
omdat de ‘zielige Palestijnen’ nu met succes die slachtofferrol hebben over-
genomen. De Schrift duidt aan dat Israël uiteindelijk volledig alleen zal ko-
men te staan, en pas dan zal worden gered door ingrijpen van God zelf. Dus
we zijn kennelijk op weg naar de Wederkomst.

Nieuws
in het licht van de Bijbel
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Er is een woord dat in de Bijbel alleen in het Grieks voorkomt. Dat wil
dus zeggen: in de Septuaginta (de Griekse vertaling van het Hebreeuw-
se Oude Testament, uit de 2e eeuw v. Chr.) en in het NT: deilos. De
NBG’51 vertaalt het in het NT met ‘lafhartig’, maar in het OT met iets
als ‘vrees’ of ‘bevreesd’. De NBV heeft vertaalt het aanzienlijk zwakker
(de moed verliezen), maar dat is ten onrechte, want het duidt integen-
deel juist een zeer sterk begrip aan. De sterkste afgeleide betekenis in
klassiek Grieks is: nietswaardig.

Het woord in de Septuaginta
In de Septuaginta komen deilos en zijn afleidingen 22 maal voor. Dat
zijn dan vertalingen van diverse Hebreeuwse woorden, die zelf veel
vaker voorkomen. Dus de rabbijnen die destijds de Septuaginta-
vertaling hebben geproduceerd, zijn in die speciale gevallen van me-
ning geweest dat het gebruikte Hebreeuwse woord hier een veel ster-
kere betekenis heeft dan normaal, en daarom door een veel sterker
Grieks woord moest worden weergegeven. En daar hebben ze dan
deilos voor gekozen; het meer gebruikelijke Griekse woord voor vrees
is phobos (dat we kennen van het ook in onze taal voorkomende
woord ‘fobie’). We vinden deilos bijvoorbeeld enkele malen in de Wet
in de bepaling dat vlak voor een veldslag moet worden aangekondigd
dat ieder die ‘bang’ is (NBG’51: bevreesd) mag weggaan, om niet ook
anderen aan te steken met hun angst: wie ‘lafhartig’ is kan niet in
Gods dienst staan. Gideon brengt dit later (op Gods aanwijzing) in de
praktijk. Maar de belangrijkste verzen waar we het woord vinden heb-
ben te maken met de intocht in het beloofde land.

In zijn overzicht van de woestijnreis herinnert Mozes het volk aan de
eerste, mislukte poging het land binnen te trekken. Hij had toen tot het
volk gezegd:

“Zie, de HERE, uw God, heeft het land tot uw beschikking gesteld, trek
op, neem het in bezit, zoals de HERE, de God uwer vaderen, tot u gesp-
roken heeft; vrees niet en wees niet verschrikt” (Deut. 1:21).

Er ligt nadruk op het feit dat God hun dat land had beloofd. Wanneer
zij geen vertrouwen in de afloop van de strijd zouden hebben (wat ook
inderdaad het geval was) dan betekende dat dat zij geen vertrouwen

BijbelDe Taal van de



11

Lafhartigheid

hadden in God, dat zij eraan twijfelden of Hij Zijn belofte wel waar zou
kunnen maken. Dat was ook de reden waarom zij zo zwaar voor die
‘lafhartigheid’ gestraft werden. Aan het eind van zijn toespraak komt
hij dan op de komende nieuwe poging het land in bezit te nemen. En
hij vermaant ze om niet opnieuw dezelfde fout te maken:

“De HERE, uw God, zelf zal voor u uit overtrekken; Hij zelf zal die vol-
ken voor u verdrijven en verdelgen, zodat gij hun land in bezit kunt
nemen … Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen,
want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u
niet verlaten” (Deut. 31:3,6).

En tot Jozua zelf zegt hij:

“Wees sterk en moedig, want gij zult met dit volk komen in het land,
waarvan de HERE hun vaderen gezworen heeft, dat Hij het hun geven
zou, en gij zult het hen doen beërven. Want de HERE zelf zal voor u
uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet ver-
laten ...

… vrees niet en word niet verschrikt” (Deut. 31:3,6-8).

Het woord heeft hier dus alles van doen met vertrouwen op God en op
Zijn belofte.

Het woord in het NT
In het NT komt het woord (en zijn afgeleiden) maar 4 of 5 maal voor.
De eerste tweemaal in de beschrijving van de storm op het meer, in de
evangeliën van Matteüs en Markus (dus dat telt eigenlijk voor één). De
twaalf varen naar de overkant, met Jezus slapend aan boord. Onder-
weg steekt een plotselinge storm op. Het vissersbootje krijgt het zwaar
te verduren en begint water binnen te krijgen. De toestand wordt zo
kritiek dat de toch niet onervaren vissers het benauwd krijgen en zij
maken Jezus wakker. Jezus stilt dan zowel de storm als de golven.
Maar vervolgens verwijt Hij ze hun gebrek aan vertrouwen: “Waarom
hebben jullie zo weinig vertrouwen, kleingelovigen?” (Matth. 8:26). De
NBV vertaalt hier eigenlijk ‘moed’ i.p.v. vertrouwen, maar het gaat niet
om hun moed maar om hun vertrouwen op God. Zij hadden de door
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God aangewezen Messias aan boord, en met Hem aan boord zou hun
niets hebben kunnen gebeuren. Vervolgens vinden we het woord ge-
bruikt door Jezus in de bovenzaal, wanneer Hij zijn discipelen waar-
schuwt niet hun vertrouwen in God te verliezen wanneer Hij de vol-
gende dag aan het kruis zal hangen: dat gebeurt allemaal volgens
Gods plan (Joh. 14:27, de NBG’51 vertaalt dit met ‘versaagd’).

De derde keer vinden we in Paulus’ tweede brief aan Timotheüs. Pau-
lus zit gevangen in Rome en verwacht spoedig te worden omgebracht
om het geloof. In zijn brief waarschuwt hij Timotheüs dat die niet, zo-
als sommigen, moet proberen zich te ontrekken aan het werk van
verkondiging, nu in Rome de christenvervolging op gang begint te ko-
men. Want het gaat niet om dit leven, maar om het toekomende (zie
de overdenking op blz 4). Juist onder deze omstandigheden blijkt wie
op God vertrouwt en wie niet:

“God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van
kracht, van liefde en van bezonnenheid. … wees mede bereid voor
het evangelie te lijden in de kracht van God, die ons behouden heeft
en geroepen met een heilige roeping” (2 Tim. 1:7-9).

En de laatste keer dat we het vinden, is in Openbaring, waar we lezen
dat mensen die bij het oordeel niet aanvaardbaar worden bevonden
in de vuurpoel zullen worden geworpen:

“Maar voor hen die laf zijn geweest [NBG’51: de lafhartigen] en trou-
weloos, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met
moord, ontucht [een beeld van afgoderij], toverij of afgodendienst,
voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel
met brandende zwavel, dat is de tweede dood” (Openb. 21:8).

De vuurpoel is een beeld van vernietiging dat ons ook wordt aange-
duid als ‘de tweede dood’ De verworpenen die daarin terecht komen
worden omschreven met een hele reeks negatieve eigenschappen,
maar op de eerste plaats daarvan staan de ‘lafhartigen’.

We zien dus dat lafhartigheid een eigenschap is die een mens als
eerste onaanvaardbaar maakt voor God en ongeschikt om Jezus te
dienen in Zijn Koninkrijk. En dat is zo, omdat de lafhartigen niet dur-
ven vertrouwen op God. Een discipel mag daarom best angst voelen
(phobos), maar hij mag niet lafhartig zijn. R.C.R.

LafhartigheidBijbelDe Taal van de
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Kennismaking met bijzondere vrouwen en mannen in de Bijbel
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Abigaïl (vreugde van vader) was een verstandige en Godvrezende
vrouw. Haar man, die Nabal (dwaas) werd genoemd, was een ruwe,
gewetenloze man, waarmee niet te praten was. Hij had David, die
met zijn mannen zijn kudden lange tijd had beschermd, diep bele-
digd. Toen David op het schaapscheerderfeest een deel van het
feestmaal voor zijn mannen verwachtte, hoonde Nabal : Wie is Da-
vid, er lopen zoveel slaven weg. David was daarom van plan wraak
te nemen. Een van de knechten van Nabal vertelde Abigaïl echter
van de lompheid van haar man. En dan zien we het karakter van
Abigaïl. Ze raakte niet in paniek, maar handelde direct, om David
te behoeden voor een dwaasheid en haar man te redden van de
dood. Ze stuurde knechten met voedsel naar David, en volgde wat
later zelf. In een bergkloof
ontmoette ze David met zijn
mannen, om- gord met het
zwaard, op weg om groot
onheil over haar huis te
b r e n g e n . Daar stond zij,
een vrouw, alleen, maar vertrouwend op God. Zij sprong van haar
ezel en knielde voor David neer. Haar spreken getuigt van nederig-
heid en openheid, moed en inzicht: “Mij treft alle schuld, mijn
heer. Schenk alstublieft geen aandacht aan die domme praatjes-
maker van een Nabal. Had ik uw boden maar te woord kunnen
staan”. Zij voelde zich geheel verantwoordelijk, want de leiding van
het huis lag bij haar, maar gaf God de eer: “De HEER heeft u weer-
houden om het recht in eigen hand te nemen en bloedschuld op u
te laden”. Zij vervolgde: “Ik weet zeker dat de HEER uw huis zal
laten voortbestaan … wanneer de HEER al zijn goede beloften aan
u inlost en u aanstelt tot vorst over Israël …”. Hier zien we haar die-
pe inzicht en vertrouwen op Gods plan. David was diep onder de
indruk van haar woorden en haar moed: “Ik dank de HEER dat hij u
vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En u dank ik voor uw verstan-
dig optreden”. Abigaïl vertrouwde geheel op de HEER. Zij riskeerde
haar leven voor Zijn zaak en die van David, zijn gezalfde. Zo werd
zij een groot voorbeeld voor allen die de Heer willen dienen. N.D.

‘U dank ik voor uw verstandig op-

treden, waarmee u hebt voorkomen

dat ik het recht in eigen hand nam



In de middeleeuwen is het contact tussen het volk en de, inmiddels Latijnse,
Bijbel geheel verloren gegaan. De middeleeuwse mens moest het, in al zijn
vroomheid, geheel hebben van mondelinge overlevering. Daarbij werden
Bijbelse en niet-Bijbelse bronnen tot een onontwarbaar geheel gemengd.
Wonderverhalen, van bijbelse figuren zowel als van heiligen, stonden hoog
genoteerd. Het bezit van een eigen Bijbel was voorbehouden aan dissidente
groepen, die zich van de officiële kerk hadden afgescheiden en die daarvoor
regelmatig fel werden vervolgd.

De Bijbel in het Grieks
De Bijbel van de oudste christelijke kerk was een Bijbel in het Grieks.
Voor het Oude Testament gebruikte men de door de Joden vervaardig-
de Griekse vertaling daarvan, de zogenaamde Septuaginta. Het Nieu-
we Testament werd oorspronkelijk in het Grieks geschreven. Naar de
vorm was het nog geen boek; hij bestond uit een serie boekrollen.

Maar in de tweede eeuw na Christus komen
mensen op het idee de vellen perkament
niet tot een lange strook achter elkaar te
naaien (die dan, opgerold, een boekrol
vormt) maar ze op elkaar te leggen, dubbel
te vouwen en door de vouw heen aan elkaar
vast te naaien. Zo ontstaat een katern; het
blijkt dan mogelijk om meerdere katernen te
koppelen tot een boek met bladzijden, zoals
wij dat kennen. Zo’n boek heet een “codex”.
Men zegt wel dat de christenen de eersten
waren die zulke codices vervaardigden en
het is gemakkelijk in te zien waarom dat zo
zou kunnen zijn. Op deze manier kan men
de gehele Bijbeltekst in één of twee banden

verzamelen: in feite ontstaat dan pas voor het eerst een echte Bijbel.
We bezitten nog enkele codices uit de vierde eeuw, zoals de Codex
Sinaïticus (gevonden in het Catharinaklooster aan de voet van de Si-
naï) en de Codex Alexandrinus, beide vermoedelijk afkomstig uit de
beroemde bibliotheek in Alexandrië, alsmede de Codex Vaticanus in
de bibliotheek van het Vaticaan te Rome.

Opvallend is dat omstreeks diezelfde tijd de strijd oplaait over welke
bijbelboeken nu wel en welke niet “canoniek” zijn, dat wil zeggen als
geïnspireerde Schrift moeten worden beschouwd.

De boeiende ontstaansgeschiedenis van de Bijbel

Het Boek
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Zolang de Bijbel uit een verzameling rollen bestaat kan men zich ver-
oorloven andere heilige geschriften in dezelfde verzameling te bewa-
ren. Maar als alles in één band verenigd wordt, moet het niet strikt
Bijbelse daaruit gelaten worden.

De Vulgaat
Aanvankelijk was de Griekse Bijbel voor een ieder in het uitgestrekte
Romeinse rijk leesbaar; Grieks was de universele taal van het rijk.
Maar als er in de nadagen van het rijk allerlei Germaanse volken deel
van uit gaan maken verandert deze situatie. De nieuwkomers spreken
geen Grieks, maar wel Latijn, wat de eigenlijke taal van de Romeinen
is. Er ontstaan dan links en rechts Latijnse vertalingen van Bijbelge-
deelten. Aanvankelijk probeert de kerk dit tegen te houden; alleen de
originele Griekse Bijbel is toegelaten. Maar later gaat zij overstag. Aan
het eind van de vierde eeuw krijgt de kerkvader Hiëronymus opdracht
een officiële Latijnse kerkversie van de Bijbel samen te stellen. Deze
wordt de Vulgata (volksbijbel) genoemd. De bedoeling is om te voorko-
men dat er een situatie ontstaat waarin het gewone volk geen toegang
meer heeft tot de Bijbeltekst, omdat deze in een ontoegankelijke taal
is geschreven. De Vulgaat wordt de standaard kerkbijbel.

Maar als het Romeinse rijk inmiddels tot de historie behoort en we in
de middeleeuwen zijn aangeland, spreekt elk volk zijn eigen nationale
taal. Het Latijn is alleen bekend bij de kerkdienaars en de intellectuele
bovenlaag van het volk. De gewone man spreekt geen Latijn. Boven-
dien kan hij vaak niet eens lezen. Maar dat laatste maakt ook niet
zoveel uit; de Bijbel bevindt zich in hoofdzaak achter kloostermuren,
waar de gewone man geen toegang heeft. Doch ook wanneer de
Schrift wordt voorgelezen in de dienst, betekenen de woorden niets
voor hem. De ironie wil dat de versie die een “volksbijbel” had moeten
zijn, er de oorzaak van is dat “het volk” het contact met de Schrift vol-
ledig kwijtraakt. En juist in die situatie houdt de kerk uit alle macht
vast aan het Latijn, dat zij eerst had willen tegenhouden. Van vertalin-
gen in de volkstaal wil zij wederom niet weten.

Er ontstaat een merkwaardige situatie. De middeleeuwse mens is een
buitengewoon vroom mens. Hij kent talloze bijbelse verhalen. Maar
toch heeft hij geen direct contact met de bron van zijn geloof. Hij raakt
gefascineerd door allerlei wonderverhalen. Bijbelse en onbijbelse
bronnen worden onbekommerd gemengd, omdat hij het onderscheid

4e eeuw
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niet meer kan maken. Naast een diep geloof bloeit een ongekend bij-
geloof, en hun wortels zijn onontwarbaar verstrengeld. In plaats van
een Bijbel koestert de meer welgestelde zijn gebeden- en getijdenboe-
ken. En bij dat alles is het besef dat hij iets mist volledig verloren ge-
gaan.

De Historiebijbel
Omdat de middeleeuwse mens zo geobsedeerd is door verhalen, ont-
staan in deze tijd twee bijzondere “bijbelversies”. In de eerste plaats
de evangeliënharmonisatie. De vier evangeliën worden hierin gecom-
bineerd tot één doorlopend verhaal, waarin de kenmerkende invals-
hoek van de evangelist wordt opgeofferd aan “het verhaal”. Men
noemt zo’n harmonisatie een “leven van Jezus”. Een stap verder gaat
de historiebijbel, die een combinatie is van de historische gedeelten
van het Oude Testament met materiaal uit andere historische bron-
nen, zoals de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. De stamva-
der van deze historiebijbels is de zogenaamde Historia Scolastica van
Petrus Comestor uit de twaalfde eeuw. Het is geen Bijbel in onze zin
van het woord maar een verzameling bijbelse verhalen en verhalen uit
bijbelse tijden, aangevuld met commentaren van kerkvaders. Het be-
vredigt een behoefte aan kennis, aan weten, zonder de lezer werkelijk
in contact te brengen met Gods Woord. Een vervolg op deze ontwikke-
ling is die van de rijmbijbels geweest, gewoonlijk historiebijbels in be-
rijmde vorm, zodat men de inhoud gemakkelijk uit het hoofd kon leren
en onthouden. In onze streken is de dichter Jacob van Maerlant met
zo’n rijmbijbel gekomen. Deze was wel gesteld in de landstaal
(Middelnederlands).

De Armenbijbel
Een andere “Bijbel”, die dat in onze ogen
nauwelijks is, was de prentbijbel. Een van
de meest bekende hiervan was de zoge-
naamde “Biblia Pauperum” (Armenbijbel).
Hoe hij aan deze naam is gekomen weet
niemand meer. Armen konden zich zo’n
Bijbel zeker niet veroorloven. Men neemt
aan dat hij werd gebruikt voor onderwijs
aan het gewone volk (de “armen van
geest”?). Het is geen stripverhaal, maar
iedere bladzijde is een soort zondags-
schoolles, met centraal een scène uit het
Nieuwe Testament en daar omheen een
tweetal gebeurtenissen uit het Oude Testa-
ment, die daar een symbolisch verband
mee hebben, plus een viertal profeten uit
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het Oude Testament, met uitspraken die het centrale onderwerp be-
treffen. De Biblia Pauperum stamt uit de late middeleeuwen, uit een
tijd toen boeken algemener begonnen te worden. Hij is gedrukt in
blokdruk, dat wil zeggen dat iedere pagina in zijn geheel in hout is
uitgesneden, en met behulp van deze houtsnede werd een primitieve
drukkunst beoefend.

Vroege vertalingen
Hoewel gedurende de middeleeuwen vertalingen van de Bijbel in de
landstaal in de officiële kerk bijna niet voorkwamen, zijn er los van de
kerk altijd bepaalde dissidente groepen geweest die een afwijkend
geloof beleden, en dit fundeerden op eigen vertalingen van de Schrift.
Zulke vertalingen werden gekoesterd als een kostbaar bezit. Pas
tegen het eind van de middeleeuwen beginnen ook binnen de officiële
kerk vertalingen in de landstaal te ontstaan. Een beweging als de Mo-
derne Devotie (Geert Groote, 14e eeuw) stelde zich ten doel de Bijbel
opnieuw tot het volk te brengen. Daartoe werden bijbelgedeelten
vertaald en in bijeenkomsten overal in het land voorgelezen. De kerk
heeft deze activiteiten echter steeds trachten te ontmoedigen.

Een van de eerste volledige Bijbelvertalingen in ons land is de zoge-
naamde Vlaamse Historiebijbel, die in 1360 voor het eerst in de zuide-
lijke Nederlanden verscheen. Zoals de
naam al aangeeft, was hij afgeleid van
de Historia Scolastica van Petrus Co-
mestor. Maar hij onderscheidt zich van
de andere historiebijbels doordat hij
duidelijk onderscheid maakt tussen het
bijbelse en het niet-bijbelse materiaal.
Deze Bijbel heeft in de volgende eeu-
wen een zekere populariteit bezeten in
de Nederlanden. Toch is het geen volks-
bijbel geworden. Men schat de prijs van
een afschrift (nog steeds met de hand
geschreven!) op circa acht tot tienmaal
het jaarloon van een geschoold am-
bachtsman; alleen de heel rijken, (dat
wil zeggen de adel) konden zich een
eigen afschrift veroorloven. Minder rij-
ken namen genoegen met één of enke-
le bijbelboeken, vaak de psalmen. Dat
was op zichzelf reeds een kostbaar be-
zit. De Vlaamse Historiebijbel heeft echter nog een extra betekenis
gekregen omdat hij ruim een eeuw later tot de eerste gedrukte Bijbel
in de Nederlanden is geworden. R.C.R.

De ontoegankelijke Schrift
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Waarom zegt Jezus dat voor zodanigen (aan wie is zoals zij) het koninkrijk van God is
(Lucas 18:17)? Matteüs en Marcus gebruiken voor het woord ‘kind’ het Griekse
woord paidion, terwijl Lucas opvallend genoeg het Griekse woord brephos vermeld.
Er is namelijk een verschil. Brephos betekent ongeboren foetus, of pasgeborene (dus
baby). Paidion heeft betrekking op een klein kind, jongen of meisje. Wat maakt dat
deze zeer jonge kinderen model kunnen staan voor waar discipelschap? Want Jezus’
ware discipelen lijken op deze kinderen! Sommigen zeggen dat kleine kinderen nede-
rig zijn en dat dit de les is. Maar baby's en kinderen van een paar jaar oud, zijn hele-
maal niet nederig. Nederigheid moet worden geleerd. Iedere ouder weet dat jonge
kinderen egocentrisch zijn. Een kind van twee of drie kan zeer drammerig zijn, soms
tot wanhoop van zijn ouders. Alles moet wijken voor zijn directe behoeftebevrediging.

Des te intrigerender is daarom de vraag waarom Jezus die kinderen dan toch in zijn
armen neemt en hen zegent? Zou het kunnen zijn dat zeer jonge kinderen een eigen-
schap missen die ouderen wel hebben: inbeelding en vooroordeel? Die eigenschap
van vooroordeel werkt heel belemmerend om nieuwe dingen te leren. Bovendien
werkt het mechanisme ‘vooroordeel’ grotendeels onbewust. Ouderen hebben zoveel
meegemaakt dat deze ervaringen, positieve en negatieve, hun gehoor als het ware
doen verstoppen. Iemand die in zijn jeugdjaren veel liefde heeft meegemaakt, zal
ontvankelijker kunnen zijn voor de presentatie van een liefhebbende God. Maar wan-
neer iemand door zijn ouders is verwaarloosd of zelfs niet is geaccepteerd, dan blok-
keert dat mogelijk zijn gevoeligheid voor positieve berichten en indrukken. Sommigen
zijn grootgebracht in een zwaar-godsdienstig milieu; hun ervaringen drukken een
blijvend stempel op hen. Een sprekend voorbeeld is de schrijver van het bekende
boek Knielen op een bed violen. Zoals een recensent het uitdrukte: wat je in dat
boek leest grijpt je naar de keel en ontroert. Paradoxaal genoeg kan zelfs een goede
jeugd verhinderend werken. Juist vanwege die warme positieve opvoeding die het
kind heeft gehad, zou het moeilijk kunnen zijn om al te kritisch naar zijn ouders te
kijken. De eigenschap loyaliteit aan de ouders speelt soms een niet te onderschatten
rol. Bij een opvoeding waarbij de ouders hun kinderen leren kritisch te zijn, ligt het

Zijn als een kind

Op een dag brengen sommige mensen hun kinderen bij Jezus. Ze vragen Hem de
handen op hen te leggen en voor hen te bidden. Jezus’ leerlingen maken bezwaren
en berispen die mensen. Kennelijk willen zij niet dat zij hun leermeester storen in zijn
werk. Maar Jezus denkt daar anders over. Hij zegt tegen hen: ‘laat de kinderen onge-
moeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe
aan wie is zoals zij. En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer ver-
der’ (Matth. 19:13-15). Tot zover de weergave in Mattëus. Marcus vertelt dat Jezus
deze kinderen aanraakt, en voegt eraan toe dat Jezus hen in zijn armen neemt en
zegent door hun de handen op te leggen (Marc. 10:13-16). Terwijl Matteüs en Mar-
cus hebben opgetekend ‘belet ze niet bij mij te komen’, laat Lucas Jezus de kinderen
bij zich roepen, een zeer actieve uitnodiging dus. Jezus wil dat deze kinderen bij Hem
komen. Hij wil ze aanraken en omarmen. Zoals altijd gebruikt Jezus een voorval om
de discipelen een les te leren. Een belangrijke les!
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weer anders. Er behoort een balans te zijn: kinderen grenzen leren en ruimte geven
voor eigen onderzoek. Dan zullen zij later ook beter in staat zijn zich open te stellen,
om te onderzoeken en te toetsen op juistheid en echtheid.

Stellen wij nog eenmaal de vraag: waarom moeten wij als de kinderen zijn? Wat
maakt een kind zo bijzonder om als voorbeeld te dienen? Het lijkt mij dat een kind, in
tegenstelling tot ouderen, weinig vooroordelen heeft ontwikkeld (die komen trouwens
snel genoeg), en in die zin minder belemmeringen kent, zodat hij zich op een natuur-
lijke manier kan openstellen voor nieuwe boodschappen en indrukken. Een kind is
nog plooibaar, kneedbaar en leerbaar. Hij is nog niet volgestopt met wettisch denken,
regels en verkeerde doctrines om maar wat te noemen. Jezus idealiseert het jonge
kind niet, we moeten dus oog blijven houden voor de minder leuke kanten, maar hij
benadrukt hier de voordelen van het kind zijn. Jezus leert (Jezus richt zich tot zijn
leerlingen, tot de zodanigen): Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor
het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan! Het is heel makkelijk om te let-
ten op “openstaan” en “binnengaan”. Het is even makkelijk om de betekenis “het
koninkrijk van God” over het hoofd te zien. De woorden horen bij elkaar. We zullen
dus van Jezus moeten leren wat dat koninkrijk is dat hij bedoelt! En dan gaat het
erom dat wij voor dát koninkrijk openstaan. Luisteren, en nog eens luisteren naar wat
de Bijbel zegt! Want er bestaan helaas zoveel onjuiste gedachten hierover.

Er zijn volwassenen die menen alles al te weten, en vinden dat zij niet meer hoeven
te onderzoeken. Zij zijn vol vooroordelen. Dat geldt zelfs voor sommige christenen die
van mening zijn reeds voldoende van het evangelie te weten, en het echt niet nodig
te hebben dat anderen hen op dingen wijzen waar zij nog nooit bij hebben stilge-
staan. Zij zijn als het ware vastgeroest in hun eigen denkbeelden. Sommigen denken
zo vierkant dat zij niet om te kantelen zijn. “Wat goed genoeg was voor mijn ouders,
is goed genoeg voor mij”. Dat klinkt wel vroom, maar hoeft dat helemaal niet te zijn.
Velen hebben hun ramen en deuren gesloten. Dat gold voor de vrome Farizeeën,
maar geldt evengoed voor vrome mensen van nu. Het zijn niet alleen de atheïsten die
de luiken hebben dichtgedaan. Het zijn evenzeer de vastgeroeste christenen die niet
(meer) openstaan voor nieuwe informatie.

Ook in het vierde evangelie lezen wij over kinderen. “Wie hem wel ontvingen en in zijn
naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te wor-
den” (Johannes 1:12). Het woord ‘kinderen’ komt van weer een ander Grieks woord:
teknon. Het bijzondere van dit woord is dat het op een kind slaat dat een leerling van
God is. Het woord duidt geen sekse aan. In dit verband is sekse helemaal niet van
belang. Deze (aangenomen) kinderen zijn de ware leerlingen. Zij ontvangen de echte
Jezus die uit Maria is geboren. Zij geloven in zijn naam. Deze kinderen van God zullen
mogen delen in alle bijzondere voorrechten die God hen heeft beloofd. Te denken
valt onder andere aan de lichamelijke opstanding tot eeuwig leven. De apostel Pau-
lus gebruikt hetzelfde woord, wanneer hij schrijft: “De Geest zelf verzekert onze geest
dat wij Gods kinderen zijn” (Romeinen 8:16). Deze kinderen van God zijn kinderen
van de opstanding. Wanneer zij onsterfelijk leven hebben ontvangen, dan huwen zij
zelfs niet meer. Een heel nieuwe bestaanswijze. Zij zullen geen kinderen voortbren-
gen die tot voorbeeld worden gesteld voor anderen. Zij zelf zijn de kinderen die voor-
beeld zijn voor andere mensen, die nog sterfelijk zijn en begeleiding nodig hebben.

M.R.
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Na zijn intocht in Jeruzalem, trof Je-
zus in de tempel twee radicaal te-
genovergestelde groepen mensen
aan - de kinderen en de priesters
(Mattheüs 21:14-16).

Eindelijk had Jezus Zichzelf als Mes-
sias aan de schare geopenbaard.
Door op een ezel binnen te rijden,
vervulde Hij de profetieën van Za-
charia 9:9 en Jesaja 62:11. Tot dan
was zijn identiteit als Messias een
geheim tussen Hem en zijn naaste
discipelen gebleven, al had Hij Zich
geïdentificeerd met het Koninkrijk
dat Hij predikte, een boodschap die
voor zich had moeten spreken. Nu
herkende de schare pelgrims, die
naar het Paasfeest stroomde, dat
Hij inderdaad de Zoon van David
was, en haalde Hem als koning de
stad binnen:

“Hosanna de Zoon van David, geze-
gend Hij, die komt in de naam des
HEREN;
Hosanna in de hoogste heme-
len!” (Matteus 21:9).

Hosanna betekent geef heil (bidden
wij U) en is hier een citaat uit Psalm
118:25-26.

Later op die dag, of misschien de
volgende dag, herhaalden kinderen
deze leus, die zij van de schare had-
den gehoord. Wij weten niet wie de-
ze kinderen waren; van veel groter
belang is de morele betekenis hier-
van: “En in de tempel kwamen blin-

den en lammen tot Hem en Hij ge-
nas hen” (Mattheüs 21:14). De kin-
deren zagen dat en riepen:
“Hosanna de Zoon van David!”
De overpriesters en schriftgeleerden

zagen het ook, maar namen het
Hem kwalijk (“waren hoogst veront-
waardigd”, NBV). Zij berispten Hem
om het onbetamelijke karakter van
die eerbetuiging, en dat Hij Zich op
die wijze liet erkennen: “Hoort U wat
dezen zeggen?” Alsof zij wilden zeg-
gen: “Waarom wijst U dit niet af?
Weet U niet hoe onbetamelijk het is
dat U, een Galileese plattelander,
als de Zoon van David toegejuichd
wordt?” Zijn wonderen konden zij
niet ontkennen maar zij wilden pro-
beren Hem op andere wijze een
halt toe te roepen.

Jezus’ antwoord kwam, zoals zo
vaak, uit de Schrift: “Ja, hebt gij
nooit gelezen: uit de mond van klei-
ne kinderen en zuigelingen hebt Gij
lof bereid?” (Psalm 8:3, Septuagin-
ta). Ootmoedig noemde David zijn
lof aan God slechts het gebrabbel
van een baby, in vergelijking met de
majesteit van de schepping en de
verhevenheid van Gods plan. Toch
heeft God die hakkelende woorden
gebruikt om “sterkte te grondvesten
en vijand en wraakgierige te doen
verstommen”, want in zijn wijsheid
heeft God “wat voor de wereld zwak
is uitverkoren om wat sterk is te be-
schamen” (1 Korintiërs 1:27).

Hosanna
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En dat is gebleken: eeuwen lang is
die psalm een sterke veste van de
waarheid gebleven; het bewijs dat in
Gods voornemen de schepping haar
hoogtepunt in de Zoon des mensen
zou vinden, Degene die “over de wer-
ken uwer handen” zal heersen
(Psalm 8:7). “Sterkte” en “lof” ko-
men hier dus met elkaar overeen.

Jezus gebruikte deze psalm op fijn-
zinnige wijze, maar ook met indrin-
gende ironie. Wat was er in de tem-
pel aan de hand - een groep jonge-
ren die een populaire leus overna-
men? Misschien wel, maar het was
gemeend. Zij hadden wonderen ge-
zien en juichten dat een mens lam-
men en blinden kon genezen. Zij rea-
geerden uit eenvoud des harten met
woorden die meer betekenden dan
zij hadden kunnen vermoeden, woor-
den van waarheid. Zij juichten omdat
zij geen verborgen motieven hadden,
die hen blind maakten voor wat zon-
neklaar was. “Kleine kinderen en
zuigelingen” hebben geen trots te
bewaken, geen winst te zoeken,
geen waardigheid of eigenbelang te
handhaven. En daarom zien zij.

Het zijn de “wijzen en verstandigen”,
die het grootste risico lopen om ver-
blind te worden door hun eigen om-
slachtige motieven, die uit eigen-
dunk handelen.

De hogepriesters waren de aristocra-
tische Sadduceeën, die veel belang
hadden bij het handhaven van de
toestand zoals die was. Het huis van
Annas dankte zijn positie aan de Ro-
meinen; als deze buitenlandse over-
heersers hun “de plaats en het
volk”( Johannes 11:48) zouden ont-

nemen, zouden ook de waardigheid,
en de winst die daar bijhoorden,
voor het hogepriesterlijk huis ver-
dwijnen.

De schriftgeleerden waren de partij
van de Farizeeën, die veel meer om-
gang met het volk hadden en min-
der gehecht waren aan hun maat-
schappelijke positie. Toch koester-
den zij een nog grotere afkeer van
Jezus, want Hij daagde hun invloed
als geestelijke leiders uit. Zelfs geld
en aanzien zijn niet zulke sterke mo-
tieven als het verlangen om op an-
deren invloed te hebben.

Dus waren het de kleine kinderen
die lof offerden en hun woorden -
hoe gebrekkig hun verstand ook
mocht zijn - waren een sterkte, om-
dat zij Gods waarheid en doel beli-
chaamden. Anderzijds komt dit er op
neer, dat het hogepriesters en
schriftgeleerden waren tegen wie
die sterkte gericht was - iets dat bin-
nen een paar dagen op zo treurige
wijze zou blijken. ”Indien Ik niet de
werken onder hen gedaan had, die
niemand anders gedaan heeft, zou-
den zij geen zonde hebben; maar nu
hebben zij, hoewel zij ze gezien heb-
ben, toch Mij en mijn Vader ge-
haat.” (Johannes 15:24).

Laten wij eerlijk in de spiegel kijken,
die door deze twee groepen mensen
in de tempel vóór ons wordt ge-
plaatst: zijn wij vóór, of tegen Jezus?

Alle citaten uit de NBV behalve waar
anders vermeld. L.G.S/C.T.

Uit de oorspronkelijke Engelse editie vertaald en
heruitgegeven, met toestemming van The Christa-
delphian Magazine & Publishing Association,
Birmingham, UK, aan wie alle rechten voorbehou-
den zijn.



Geloof heeft te maken met “dingen die men niet ziet”. Die staan tegenover het zicht-
bare, het tastbare - het stoffelijke, dat wij wel kunnen zien, aanraken, koesteren, be-
zitten, verlangen - en hetgeen wij nu zijn - ons aanzien, de eer die wij ontvangen, de
macht en de invloed die wij hebben. De menselijke begeerte doet ons hiernaar verlan-
gen, en houdt onze gedachten gericht op wat wij graag in de wereld willen zijn, doen
en hebben; op ons aards bestaan, het nu.

Het Evangelie plaatst ons voor een keuze. Want het is een geestelijke boodschap, die
spreekt van het niet stoffelijke, van wat er nog niet is, van verandering van ons leven
van binnenuit, van een voorbeeld in Christus Jezus, van toekomstige heerlijkheid. Ons
aardse leven en het geestelijke leven dat God van ons vraagt, staan vaak op gespan-
nen voet met elkaar. We leven in het heden en willen graag onmiddellijk waar we naar
verlangen. De schrijver van de brief aan de Hebreeën toont in hoofdstuk 11 hoe men-
sen tot het geloofsinzicht kwamen, dat het nu niet zaligmakend is; dat de beloning die
de wereld biedt uiteindelijk niet bevredigt, omdat deze tijdelijk is, beperkt tot ons le-
ven nu, maar dat de beloning die God geeft eeuwig is. Immers “wie tot God komt,
moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (6).
Dat stelde hen zelfs in staat het huidige leven niet te achten, maar het in de dienst
van God te geven. Gelovende dat Hij over de dood heen zal schenken wat Hij heeft
beloofd: leven in Zijn nabijheid. Gelovende dat alles dat wij nu kunnen zijn, ervaren en
verkrijgen niet opweegt tegen de eeuwige heerlijkheid die God schenkt.

De schrijver spreekt enkele malen over de erfenis. Niet wat iemand ontvangt nadat
zijn vader is gestorven: zijn land, vee en huis, maar wat God heeft beloofd aan wie
volhardt in geloof en heilige toewijding aan Hem, zonder iets voor zichzelf te zoeken in
de wereld. Zelfs in een tijd van beproeving niet het behoud van dit sterfelijke leven.
Noach werd door zijn geloof “erfgenaam van de gerechtigheid die aan het geloof be-
antwoordt” (7). Abraham vertrok uit een veilige, welvarende stad “naar een plaats die
hij als erfenis zou ontvangen” (8). Maar daar gekomen woonde hij er als vreemdeling,
wachtend op de “de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouw-
meester is” (10). Een andere samenleving, waarin wij in heel andere omstandighe-
den zullen leven dan nu. De schrijver voegt er aan toe: “als zij gedachtig waren ge-
weest aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad heb-
ben terug te keren” (15). Maar deden zij niet, omdat zij dààr niet naar verlangden,
maar naar wat God beloofde, en wat hij “een beter, dat is een hemels vaderland” (16)
noemt. De nieuwe samenleving, die God op aarde tot stand zal brengen.

Maar zij wisten dat deze samenleving niet zou komen tijdens hun leven. Zij keken
over de dood naar de toekomst, in de stellige overtuiging dat God in staat is hen op te
wekken en te geven wat Hij hen beloofde. Het hoogtepunt in deze vroege geschiede-
nis is de overweging die opkwam bij Abraham, toen hij overdacht wat God met hem
voorhad, toen Hij hem vroeg Isaak te offeren: “Door het geloof heeft Abraham, toen hij
verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde
zijn enige zoon offeren, hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht
van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden
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Aan een betere opstanding deelheb-
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op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken terugontvangen” (17
-19). De dood was voor hem niet het einde. Het was een tijdelijk teruggeven van het
leven aan God, in het sterke geloof dat God , nu of in een verre toekomst, zal doen
wat Hij heeft gezegd, ook al is degene aan wie Hij zijn beloften gaf gestorven.

De woorden aan het eind van deze perikoop laten zien, dat allen die de schrijver
noemde al lang zijn vergaan tot stof. Zij blijven daar liggen tot het door God bepaalde
moment, waarop zij zullen worden gewekt uit hun doodsslaap. Niet om het oude leven
weer op te nemen, zoals degenen die door de profeten en Jezus werden opgewekt. Zij
kregen alleen het tijdelijke leven terug, verlost van de ziekte waaraan zij waren gestor-
ven, maar met het vooruitzicht dat zij op zekere dag opnieuw zouden moeten sterven.

De opwekking van Lazarus (Joh. 11) is zowel voorproef, als bewijs van de opstanding
tot eeuwig leven op de jongste dag. Ondanks het dringende verzoek om naar de zieke
Lazarus te komen, ging Jezus niet direct, maar enkele dagen later. Toen Hij er dan
eindelijk was en Lazarus al vier dagen dood en begraven was, zei zij enigszins teleur-
gesteld: “Here, indien Gij hier geweest was, zou mijn broeder niet gestorven zijn” (21).
Het geloof van Martha was ongetwijfeld groter dan hier misschien blijkt. Want zij wist
van de opwekkingen die Jezus had verricht, en de woorden die Hij na de tweede won-
derbare spijziging sprak (Joh. 6). Als Hij dus een of twee dagen eerder was geweest,
had Jezus haar broer nog kunnen opwekken. Maar nu was het volgens haar te laat
“het is al de vierde dag”. En daarom kon zij niets anders zeggen dan: “Ook nu weet ik,
dat God U geven zal al wat Gij van God begeert” (vers 22). Het was dus een beproe-
ving van haar geloof en geduld. Een strijd tussen persoonlijk verdriet om het gemis
van haar broer, en haar geloof in zijn opstanding op de jongste dag. Tot wie wilde zij
behoren? Tot degenen die haar doden uit de opstanding terugontvangen? Of tot dege-
nen die van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan betere opstanding deel moch-
ten hebben”? (Hebr. 11:35). Zij kende het geloof van Lazarus, en zij geloofde dat hij,
op het door God bepaalde moment, uit de doden zou opstaan: “Ik weet dat hij zal op-
staan bij de opstanding op de jongste dag” (24). Maar dat was niet voldoende. Jezus
wilde weten of, wellicht aan het licht brengen dat, dit niet zomaar een vage uitspraak
was. Geloofde Martha echt dat Jezus eeuwig leven kan schenken op grond van geloof
in Hem? “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; ge-
looft u dat?” En daarop antwoordde zij: “Ja, Here, ik heb geloofd, dat U bent de Chris-
tus, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou” (25 en 26). Op grond van dat ge-
loof riep Jezus Lazarus uit het graf. Niet als beloning, of om Martha een plezier te
doen, of omdat Hij haar verdriet van dat moment niet kon verdragen. Natuurlijk voel-
de Hij met haar mee, maar het ging Hem om de dood als zodanig, die uiteindelijk alle
mensen opslokt en gevangen houdt. Het is Zijn taak hen daarvan te bevrijden. Hij
deed dit daarom als bewijs van de macht die Hij van Zijn Vader kreeg, om straks allen
die in geloof gestorven zijn, voor eeuwig te bevrijden uit de kerker van de dood.

Lazarus is later weer gestorven. Ongetwijfeld was zijn geloof verdiept na de kruisiging
en opstanding van de Here Jezus, zodat hij des te meer en beter kon uitzien naar die
betere opstanding in de toekomst. Een opstanding - of verandering wanneer wij leven
bij de komst van Christus - die een definitief einde maakt aan alle beproeving in dit
leven. Alles wat wij in navolging van de Here moeten ervaren, wil de echtheid van ons
geloof blijken en God rechtvaardig zijn op de dag van het oordeel. J.D.



Hoe leest u ?
De Here Jezus vroeg zijn tijdgenoten:

Zo maakte Hij duidelijk dat
en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat
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Dit vers behoort tot de bekendste van de Bijbel. En velen menen dat Jezus
Zijn discipelen hier vertelt dat er in de hemel plaats is voor heel veel gelovi-
gen, dus hoeven zij niet bang te zijn dat er voor hen geen plaats is. Er is zelfs
wel eens iemand geweest die de beschrijving van het ‘hemelse Jeruzalem’ in
Openb. 21:16 (12.000 stadiën lengte, breedte en hoogte, een ruimte van ca.
11 miljard kubieke kilometer) gebruikte als onderbouwing hiervan. Maar zo’n
redenering komt voort uit een opeenstapeling van uitlegfouten.

Wie de zin zo leest, meent dat met ‘het huis van Mijn Vader’ de hemel wordt
bedoeld: daar ‘woont’ God immers. Maar in het OT slaat het woord ‘huis’, in
verband met God, altijd op de tempel. In zijn inwijdingsgebed spreekt Salomo
voortdurend van ‘dit huis’ (1 Kon. 8), terwijl hij de hemel aanduidt als ‘de vas-
te plaats uwer woning’ (vs 39), of ‘uw woonplaats’ (NBV), maar nooit als ‘uw
huis’. Ook in het NT wordt ‘huis’ gebruikt voor de tempel; bijv.: ‘Mijn huis moet
een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van’ (Matth.
21:13). En als ‘het huis van mijn Vader’ vinden we het maar twee keer. De
eerste in de overeenkomende passage bij Johannes (Joh. 2:16), dus ook van
de tempel, en de tweede keer, eveneens bij Johannes, in het vers boven dit
artikel (14:2). Het ligt dus voor de hand dat het ook daar over de tempel gaat.

Dan die woningen. Het Griekse woord duidt geen woonhuis aan, maar een
verblijfplaats, of hooguit een logeeradres. Het is verwant aan een werkwoord
dat betekent ‘blijven’, of ‘verblijven’. Als het op onderdak slaat, duidt het ge-
woonlijk een tijdelijke verblijfplaats aan. In verband met de tempel worden er
daarom de vertrekken voor de dienstdoende priesters mee bedoeld. De NBV
vertaalt het dan ook terecht met ‘kamers’. Jezus zegt dus feitelijk: In de tem-
pel is plaats voor veel priesters. Dat betekent dat zij in Zijn Koninkrijk allen
een priesterlijke functie zullen krijgen. Zoals Johannes ons later vertelt in de
Openbaring: “(Jezus) heeft een koninkrijk uit ons gevormd en ons gemaakt tot
priesters voor God, zijn Vader” (Openb. 1:6).

Dan dat heengaan en een plaats gereedmaken. Jezus zegt niet dat Hij in de
hemel een logeerkamer in orde gaat maken. Taalkundig zou dat nog kunnen,

“In het huis van mijn Vader zijn
...want Ik ga heen



‘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 ?

maar dat bedoelt Hij niet: het gaat immers om een tempelfunctie, ook al is dat
overdrachtelijk bedoeld. Hij zegt dat Hij bij Zijn Vader die priesterlijke functie
‘in orde gaat maken’. Zoals Hij al eerder had gezegd dat Hij bij het oordeel tot
de getrouwen zal zeggen: “Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds
de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd (in orde gemaakt)
is” (Matth. 25:34), en: “Wie er (in Mijn Koninkrijk) rechts of links van mij zal
zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn
bestemd (gereedgemaakt).’ (Mark. 10:40). Daarna, zegt Hij, zal Hij terugko-
men en hen ‘tot Zich nemen’. De vertaling ‘meenemen’ van de NBV is hier
pertinent onjuist; want als er iets duidelijk is, is het wel het feit dat Jezus, na
Zijn wederkomst, op aarde over Zijn Koninkrijk zal regeren, en niet vanuit de
hemel. Hij gaat na Zijn wederkomst dus ook niet meteen weer daarheen te-
rug. Wat Hij zegt is dat Hij ze ‘tot Zich zal nemen’, zoals bijvoorbeeld Jozef op
Gods bevel de zwangere Maria als vrouw tot zich nam (Matth. 1:20).

Wat Jezus Zijn discipelen hier vertelt is daarom, vrij vertaald:
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In de tempel van Mijn
Vader is plaats voor veel priesters; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik
daar een priesterschap voor jullie in orde zou maken? Wanneer Ik dan naar
mijn Vader ben gegaan en dat voor jullie in orde gemaakt heb, kom Ik te-
rug. Dan zal Ik jullie daar bij Mij je plaats geven, en dan zullen jullie (voor
eeuwig) daar zijn waar Ik Zelf ben.

En die laatste zin mag u dan ook nog lezen als: ‘Dan zullen jullie net zo’n rela-
tie met Mijn Vader hebben als Ik zelf heb.’

En dat ‘hemelse Jeruzalem’? Wel, dat is een symbolische voorstelling van het
‘heilige der heiligen’ in de tempel. In Salomo’s tempel was dat 20 x 20 x 20 el.
In de ‘nieuwe tempel’ is dat in alle richtingen 12.000 stadiën (een stadië is
ca. 185 m). Maar die nieuwe tempel bestaat uit gelovigen, die daarvan de
levende stenen zijn (1 Petr. 2:5), of de zuilen (Openb. 3:12). En het getal 12
heeft een vaste symbolische relatie met Israël. Dus het gaat hier over het
(symbolische) aantal van de verlosten, en echt niet over de afmetingen van de
hemel. R.C.R.
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vele woningen…
om u plaats te bereiden”
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Christus in Profetie
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

Een Gezalfde voorzegd
Een studie naar Christus in het boek Jesaja zou niet compleet zijn, zon-
der te kijken naar het eind van het boek, vanaf hoofdstuk 61. In de
voorgaande artikelen hebben we de profetieën over de Knecht beke-
ken. Sommigen zien Jesaja 61 als de vijfde profetie over de Knecht des
Heren, hoewel het woord Knecht er niet voorkomt. In feite introduceert
Jesaja een nieuw thema: “De Gezalfde”. ‘Gezalfde’ is de betekenis van
zowel het Hebreeuwse woord Messias als van het Griekse woord Chris-
tus. Achteraf weten wij dat de Knecht en de Gezalfde dezelfde persoon
zouden zijn, maar voor Jezus’ tijdgenoten was dat nog niet duidelijk.

De onderlinge samenhang tussen de vier Knechtprofetieën
(hoofdstukken 40-54) betrof de noodzaak van verlossing. Door middel
van het beeld van verlossing uit de macht van een overheersend volk,
werd de noodzaak van een verlossing uit de macht van de zonde geïn-
troduceerd. Het bredere verband van de hoofdstukken over de Gezalf-
de (56-66) vertelt ons hoe God op wereldwijde schaal oordeel en heil
zal brengen, met Sion (Jeruzalem) als middelpunt: “In het westen zal
men de naam van de HEER vrezen en in het oosten zijn majesteit ... Hij
zal als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jakobs nageslacht die
met de misdaad breken – spreekt de HEER” (Jes. 59:19-20). Hoofdstuk
60 gaat dan vervolgens in op de heerlijkheid van Sion. Over de stad
wordt gezegd: "Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijk-
heid des HEREN gaat over u op... Volken zullen opgaan naar uw licht en
koningen naar uw stralende opgang" (Jes. 60:1,3 NBG ‘51). En in Jesa-
ja 61 wordt dan die Gezalfde, de Messias, geïntroduceerd.

Dit begint met “De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER

heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws [Grieks: evangelie]
te brengen heeft hij mij gezonden”. Wellicht herkennen we hier de
woorden die de Here Jezus uitkoos, om voor te lezen in de synagoge te
Nazaret (Luk. 4:18). Hij citeert Jesaja 61, om er dan, als allen wachten
op wat hij hierover wil zeggen, aan toe te voegen: “Vandaag hebben
jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan”. Wij kunnen er dus ze-
ker van zijn dat deze verzen over de Gezalfde inderdaad een profetie
over Christus zijn. We zien in deze verzen tevens de koppeling waar ook
dat bredere verband over spreekt, namelijk oordeel over Gods vijanden
en heil voor de gelovigen: “…om een genadejaar van de HEER uit te roe-
pen en een dag van wraak voor onze God” (Jes. 61:2). Jezus stopt met
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voorlezen na “een genadejaar uit te roepen”. Waar Jesaja in één adem
de bevrijding en de wraak noemt, splitst Jezus dat. Hij maakt hiermee
duidelijk dat Hij op dat moment wel de verlossing brengt, maar dat het
oordeel pas later zal komen. Beide zullen pas volledig zichtbaar zijn
wanneer Hij zijn rol als Messiaanse Koning invult. In het evangelie naar
Johannes zien we dezelfde splitsing. Over zijn eerste komst zegt Jezus
“God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over
haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden" (Joh. 3:17).
Twee hoofdstukken verder spreekt hij over de toekomst en zegt: "De
Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel
geheel aan de Zoon toevertrouwd ... er komt een moment waarop alle
doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen: wie het goe-
de gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft
staat op om veroordeeld te worden" (Joh. 5:22,29).

De taak van de Gezalfde
In dit hoofdstuk staan vervolgens de taken van de Gezalfde. Er worden
er een aantal genoemd, die soms nauw op elkaar aansluiten:

“Om aan armen het goede nieuws te brengen”
Dit woord armen heeft in de Schrift weinig te maken met mensen die
niets hebben, maar meer met mensen die zich heel nederig opstellen.
In de NBG’51 vertaling vinden we het meestal als ‘ootmoedig’. Het
wordt bijna altijd gebruikt in verzen waar staat dat God naar zulke men-
sen luistert. Kenmerkende voorbeelden zijn: “Nu was Mozes een zeer
bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als
hij” (Num. 12:3); "De HEER richt de vernederden op en drukt de godde-
lozen neer" (Psalm 147:6); "De nederigen zien het en verheugen zich,
wie God zoeken, hun hart zal opleven" (Psalm 69:33). Het betreft dus
mensen die zich vernederen en luisteren naar God. De Verlosser komt
om hun het evangelie te brengen, dus blijkbaar niet aan allen.

“Om aan verslagen harten hoop te bieden"
‘Verslagenen’ duidt op mensen die zich bewust zijn van hun eigen fa-
len, of dat van het volk. David zegt in zijn gebed, na zijn zonde, dat en-
kel offers niets goed kunnen maken: "Het offer voor God is een gebro-
ken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verach-
ten" (Psalm 51:19). “Hoop te bieden” geeft de betekenis weer, letterlijk
staat er verbinden, iets dat gebroken is weer verbinden. We lezen dit
ook over een volk dat, genezen van zijn neiging tot afdwalen, uit balling-
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schap terugkeert: “De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER, hij brengt
de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest wie gebroken zijn [letterlijk
gebrokenen van hart] en verzorgt hun diepe wonden” (Psalm 147:2-3).
Door het verlossingswerk is er genezing.

“Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan
geketenden hun bevrijding"

‘Gevangenen’ slaat op wie weggevoerd zijn, dus ballingen. ‘Geketend’
zijn zij die in een gevangenis zitten, maar geen criminelen. Gevangen-
schap was onder de wet geen vorm van straf; maar we zien het wel bij
Jozef, bij Simson en bij buitenlandse veroveraars die de koning gevan-
gen zetten. Deze verlossing sluit aan bij de taak van de Knecht (Jes.
42:7). Het is de bevrijding waar het volk naar zou uitzien.

"Om een genadejaar van de HEER uit te roepen"
Waarschijnlijk wordt hier verwezen naar het jubeljaar, als iedere knecht
zijn bezitting terug kreeg.

"Om allen die treuren te troosten"
Naast eigendom van bezit in het jubeljaar, wordt er nog meer hersteld.

“Om aan Sions treurenden te schenken…"
Wie treuren over Sion zien hoe de stad, die God verkoren had “om er
zijn naam te laten wonen” (o.a. Deut. 14 & 16), verwoest is door andere
volken als straf over het volk. Zij zien uit naar de vervulling, wanneer
Sion voor alle volken het middelpunt zal zijn. Rouw werd getoond door
stof of as op het hoofd, en een rouwgewaad of gescheurde kleren. We
zien hier een voorbeeld van in een klaaglied van Jeremia: "De oudsten
van Sion zitten zwijgend op de grond, met stof op hun hoofd, gehuld in
een rouwkleed. De meisjes van Jeruzalem buigen het hoofd ter aar-
de" (Klaagl. 2:10). Maar in plaats van stof is er nu een kroon op het
hoofd, een verwijzing naar de beschrijving van de gelovigen, die als ko-
ningen met Jezus zullen heersen. In plaats van een rouwkleed is er nu
feestkledij. Jezus spreekt in zijn gelijkenissen over het bruiloftskleed
dat de gelovigen ontvangen. De volgende verzen spreken ook duidelijk
over het Koninkrijk en de Gezalfde Koning. De taak die in het verleden
aan Israël was gegeven, en later aan de gelovigen, om priesters te zijn
voor alle volken, wordt nu waargemaakt.

De verwachting in de eerste eeuw
Ten tijde van Jezus’ geboorte leeft er onder het volk (o.a. op grond van
Daniël) een verwachting dat de Gezalfde (Messias) nu spoedig zou ko-
men. Zij verlangen een bevrijding van de overheersing van buitenlandse
volken, op dat moment de Romeinen. Daarom zien we steeds hoe het
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volk Jezus met geweld koning wil maken. Zij willen hem dwingen om de
rol van Messias op Zich te nemen en hun beloofde leider te worden.
Daarmee hebben zij echter de belangrijkste les van Jesaja uit het oog
verloren. Zij hebben niet enkel een Koning nodig om hen te bevrijden
van de Romeinen, maar veel meer een Verlosser die hen kan bevrijden
van zonde. Een Gezalfde is niet mogelijk zonder Lijdende Knecht. De les
van de evangeliën is echter dat deze twee figuren beide verenigd zijn in
de Here Jezus. Daarom vermeldt Lukas deze gebeurtenis in de synagoge
te Nazaret dan ook meteen aan het begin van Jezus’ openbare optre-
den. We lezen hoe hij deze woorden uit Jesaja voorleest, stopt voordat er
sprake is van het oordeel over Gods vijanden, en dan zegt: “Vandaag
hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan” (Luk. 4:21). Hun
reactie is er niet één van ongeloof, maar “allen betuigden hem hun bijval
en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond
vloeiden”. Pas wanneer Hij laat merken dat het volk nog niet klaar is
voor genezing, en dat er daarom kansen liggen voor de heidenen, slaat
hun bijval om in woede. Zij zoeken inderdaad verlossing in plaats van
genezing.

Jesaja had dit wel degelijk begrepen. Na zijn woorden over het heil voor
Sion (Jes. 62) en de wraak voor Gods vijanden, lezen we vanaf Jes. 61:7
verzen waar in de NBG’51 vertaling boven staat: “Het gebed van een
boeteling”. Jesaja ziet de fouten van zijn volk en vraagt of God toch naar
zijn volk wil omzien: “Toch, HEER, bent u onze vader … Laat uw grote
toorn toch varen, HEER, houd onze schuld niet steeds in gedachten,
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk? (Jes. 64:7-8). Hij vraagt daarbij
of God op wil treden, om weer in hun midden te zijn: “Scheurde u maar
de hemel open om af te dalen!” (Jes. 63:19). Markus ziet duidelijk een
antwoord op dit gebed als hij bij de doop van Jezus schrijft: "Op het mo-
ment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen" (Mark. 1:10).

De Messias is er, maar ook de Knecht. De stem uit de hemel bij Zijn
doop verenigt de twee. Zij zochten dat Koninkrijk met zijn zegeningen.
Maar eerst was er verlossing van zonde nodig. Als dat tot stand gebracht
is, na Jezus’ opstanding, kunnen de discipelen terecht vragen: "Heer,
gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstel-
len?" (Hand. 1:6). Wij wachten met smart tot deze profetie over de Mes-
sias volledig werkelijkheid wordt.

Alle citaten uit de NBV, tenzij anders vermeld. M.H.
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Het Geschreven

Het Griekse woord voor ‘beschamen’ of ‘zich scha-
men’ in het NT heeft een betekenisnuance die je
gemakkelijk kan ontgaan, omdat je dat vanuit het
Nederlands niet verwacht. De basis is het Griekse
aischunō, beschaamd maken. In het NT komt de
actieve vorm echter niet voor, maar wel de weder-
kerende vorm aischunomai, zich schamen. Afgelei-
de betekenissen daarvan zijn ‘beschaamd staan’ of
‘beschaamd uitkomen’. We vinden het gebruikt
door de frauduleuze rentmeester in Luk. 16. Wan-
neer hij beseft dat hij zijn baan zal kwijtraken,
vraagt hij zich af hoe hij nu aan de kost moet ko-
men, en hij overweegt: voor bedelen schaam ik mij
(Luk. 16:3). Maar in de Schrift wordt het vaak ge-
bruikt in situaties waar iemand zich schuldig heeft
gemaakt aan (of beschuldigd wordt van) al of niet
vermeende grootspraak, en vervolgens met zijn
mond vol tanden staat wanneer hij gedwongen is
met het schaamrood op de wangen toe te geven
dat daar niets van terecht is gekomen, of juist wan-
neer dat achteraf volkomen terecht bleek te zijn.

Woord
Gebruik en verklaring

Het woord in het Grieks
De basis is het werkwoord
aischunō, dat de betekenis
heeft van beschaamd ma-
ken, of aischunomai: zich
schamen. In de betekenis
van zich schamen wordt dat-
gene waarover men zich
schaamt aangeduid met
behulp van het voorzetsel
epi. In die gevallen kan ook
het basiswerkwoord dat voor-
zetsel bevatten: epaischuno-
mai. Tenslotte komen we het
woord nog tegen in combina-
tie met het voorzetsel kata,
dat een benedenwaarts ge-
richte beweging aangeeft:
dus kataischunō (alleen ac-
tief) met de betekenis neer-
waarts beschamen: tot in het
stof vernederen.

Gebruik van het woord in Paulus’ tweede brief aan Timotheüs
De apostel Paulus gebruikt het werkwoord epaischunomai driemaal in het eerste
hoofdstuk van zijn tweede brief aan Timotheüs. Eerst drukt hij Timotheüs op het hart
zich niet te schamen voor ‘het getuigenis’ van hun Heer, of voor ‘Paulus als zijn gevan-
gene’ (2 Tim. 1:8). Dat kan betekenen dat hij bang is dat Timotheüs zich zou generen
voor iemand die in de gevangenis zit. Maar het lijkt waarschijnlijker dat hij bedoelt dat
Timotheüs niet moet terugdeinzen voor de risico’s die dat getuigenis, of een geassoci-
eerd zijn met Paulus, intussen met zich mee zou kunnen brengen. Er is een tijd aange-
broken waarin het levensgevaarlijk is geworden een christen zijn, en je ook als zodanig
te laten kennen. Paulus zelf voelt die terughoudendheid niet (vs 12) omdat hij uitziet
naar het eeuwige leven en bereid is zijn huidige leven daarvoor op te geven. Het is
duidelijk dat hij eenzelfde houding verwacht van zijn medewerkers. Anderzijds prijst hij
Onesiforus, die hem in gevangenis had opgezocht. Hij had zich ‘voor mijn [Paulus’]
ketenen niet geschaamd. Er zijn aanwijzingen dat Onesiforus daar met zijn leven voor
heeft moeten betalen (zie het artikel op blz 10), maar daar is hij niet voor terugge-
deinsd. Hij was er van overtuigd dat het zijn plicht was dit voor zijn broeder te doen, en
dat heeft hij dus ook gedaan.



van een sleutelwoord in de grondtekst

In die zin lezen we bij Paulus: “Want al ging ik nog iets verder in het roemen op
onze bevoegdheid, die de Here gegeven heeft om u op te bouwen … ik zou niet
beschaamd uitkomen” (2 Kor. 10:8, NBG’51). De NBV heeft hier: “Zelfs al zou
ik overdreven hoog opgeven van … dan nog zou blijken dat ik de waarheid
spreek.” Dit geeft de betekenis goed weer.

Het samengestelde werkwoord epaischunomai vinden we heel karakteristiek
gebruikt door Jezus, wanneer Hij zegt: “Wie zich schaamt voor mij en mijn
woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer
hij komt” (Luk. 9:26). Zich schamen heeft hier duidelijk de betekenis van: niet
met iemand in verband gebracht willen worden, dus: bewust afstand van hem
nemen. Wie nu, in dit leven, niet de durf heeft te willen erkennen dat hij ‘van
Christus’ is, van die zal Christus bij zijn wederkomst, bij het oordeel, ook niet
erkennen dat die persoon van Hem is; die zal dus verworpen worden.

De meest interessante variant is echter kataischunō. We komen dat tegen
wanneer Jezus op sabbat in de synagoge een vrouw geneest die al 18 jaar ziek
is. De overste van de synagoge neemt daar aanstoot aan, maar Jezus ant-
woordt met “Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is … niet losge-
maakt worden van deze band op de sabbatdag?” (Luk. 13:16, NBG’51). En dan
lezen we: “Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd” (vs 17).
De NBG’51 vertaalt hier ‘schaamden zich al zijn tegenstanders’, maar dat lijkt
niet waarschijnlijk. Zij voelden zelf geen schaamte, maar zij waren door Jezus
beschaamd gemaakt, populair gezegd: voor schut gezet. De werkwoordsvorm
is ook duidelijk actief en niet wederke-
rend. Dat brengt ons op de belangrijkste
toepassing: wie op God vertrouwt zal ‘niet
beschaamd uitkomen’, d.w.z. niet bedro-
gen uitkomen; hij zal daarin niet teleurge-
steld worden. Petrus citeert Jesaja, wan-
neer hij schrijft: “In Sion leg ik [God] een
hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn
kostbaarheid; wie daarop vertrouwt komt
niet bedrogen uit” (1 Pet. 2:6). Dat ‘niet
bedrogen uitkomen’ is een correcte weer-
gave van het letterlijke ‘niet beschaamd
uitkomen’, zoals de NBG’51 dat (op zich
terecht) heeft. Met andere woorden: op
God kun je bouwen. R.C.R.
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Het woord in de Concordantie
Het basiswoord aischunō komt in
het NT niet voor. Wel de vorm ai-
schunomai, die 5x voorkomt. Epai-
schunomai komt 11x voor, en katai-
schunō 12x. Verder komt ook het
zelfstandig naamwoord aischunè
(schaamte) nog 6x voor. De eerste
twee zijn vertaald met beschaamd
maken of beschaamd staan in de
actieve zin, en anders: zich scha-
men. Het derde woord vinden we
afwisselend als beschaamd staan of
worden, bedrogen uitkomen; of als
beschaamd of te schande maken,
vernederen.



Bijbel en Wetenschap

Geloof en onderzoek

Schepping, intelligent design, evolutie (5)

De

De ‘overbodige’ God
Een opmerkelijk verschijnsel in de wetenschap is dat je zelfs daar af
en toe op een duidelijke vorm van fundamentalisme kunt stuiten. Nu is
dat karakteristiek voor mensen in het algemeen, dus ook voor
(bepaalde) wetenschappers. Sinds de ‘Verlichting’ is men alle vormen
van godsdienst gaan zien als vormen van onderdrukking van de mens,
die daarvan ‘bevrijd’ moest worden. En de nieuw verworven weten-
schappelijke inzichten werden in dienst gesteld van dit streven: kennis
zou de mens vrij maken. Allerlei natuurverschijnselen, ooit toegeschre-
ven aan ‘de hand van God’, kon men nu wetenschappelijk verklaren.
En men nam optimistisch aan dat op den duur alles zo verklaard zou
worden. God werd voor de verklaring van dit soort zaken dus meer en
meer ‘overbodig’ en schoof daarom steeds meer naar de achtergrond.
Aan het eind van dat proces zou je Hem dan zonder bezwaar kunnen
‘afschaffen’. Ik wil er hier met nadruk op wijzen, dat voortgang in de
wetenschap niet noodzakelijk leidt tot de conclusie dat God niet be-
staat; de wetenschap werd alleen in dienst gesteld van een streven die
conclusie te bereiken en te onderbouwen. Anders gezegd: wetenschap
leidt niet tot atheïsme, maar het atheïsme begon de wetenschap te
gebruiken voor haar eigen specifieke doeleinden.

Het failliet van een idee
Dat ‘overbodig maken van God’ lag echter vooral in het verklaren van
de natuur. Maar er is meer, zoals bijvoorbeeld alle ethische kwesties.
Daarom begon het humanisme de gedachte te ontwikkelen dat de
mens van nature goed is, want als ethiek niet van de godsdienst komt,
moet het ergens anders vandaan komen. Om dat aannemelijk te ma-
ken, werd erop gewezen dat oorlogen altijd werden veroorzaakt door
de godsdienst. Dus: schaf godsdienst af en je hebt geen oorlog meer.
Nu werden veel oorlogen inderdaad godsdienstig gemotiveerd, maar
daarom nog niet door die godsdienst veroorzaakt. Maar vooral het
marxisme heeft deze gedachte innig omhelsd. En omdat de mens nu
eenmaal niet weet wat goed voor hem is, werd het atheïsme desnoods
met geweld afgedwongen. Inmiddels zijn we enkele wereldoorlogen en
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een paar fascistische en stalinistische regimes verder, en het failliet
van deze leer is de meeste mensen (niet alle!) intussen wel duidelijk.
De bijbelse leer dat de mens van zichzelf slecht en zelfzuchtig is, en
dat alleen een continue oriëntatie op God er nog iets van kan maken,
is intussen naar alle maatstaven van wetenschappelijk bewijs volko-
men overtuigend empirisch aangetoond. Nu zou dat juist voor evolutio-
nisten niet vreemd moeten zijn, want een eenvoudige evolutieleer, ge-
baseerd op het overleven van de meest geschikte variant (‘survival of
the fittest’) zou het bestaan van ethisch besef juist moeten uitsluiten.
Immers, hoe zelfzuchtiger een variant, hoe groter zijn kansen om te
overleven. Het probleem is juist gelegen in het feit dat ethisch besef
niet allang totaal afwezig is, weg geselecteerd door de evolutie.

Het eerste slachtoffer van een oorlog
Maar fundamentalisme laat zich nooit gemakkelijk overtuigen. Begin
jaren ’70 van de vorige eeuw werd door sommige evolutionisten een
aangepaste opvatting over het evolutionaire proces voorgesteld. Daar-
aan werd vervolgens een wetenschappelijk congres gewijd. Dat is nor-
maal: niets is wetenschappelijker dan voor- en tegenstanders van een
opvatting met elkaar te laten discussiëren. Maar toen het Amerikaan-
se blad ‘Science’ daar een themanummer aan wijdde, leverde dat een
ingezonden brief op van een verontwaardigde lezer die het de redactie
kwalijk nam aandacht te hebben besteed aan deze controverse: dit
speelde ‘de vijand’ in de kaart. Laat dit even op u inwerken. Hier werd
serieus voorgesteld een mogelijke stap voorwaarts in wetenschappe-
lijk inzicht geheim te houden omdat ‘de vijand’ daar anders wellicht
voordeel uit zou kunnen trekken. Dit is geen wetenschap meer, dit is
godsdienstoorlog! En we kennen allemaal het gezegde: het eerste
slachtoffer van een oorlog is de waarheid. De fundamentalist achter
deze brief beschouwt zich als voorvechter van een absolute waarheid,
die desnoods met behulp van leugens moet worden verdedigd. En van
dergelijk fundamentalisme zijn nog andere (ook meer recente) voor-
beelden te geven. En let op dat de in het geding zijnde ‘godsdienst’
niet het christendom is, maar het atheïsme.

Wetenschap en Bijbel

een wetenschappelijke benadering
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Een voorgeprogrammeerde mens?
Veel gevaarlijker is echter het streven van bepaalde fundamentalisten
uit deze hoek, die het hiervóór besproken probleem van het bestaan
van ethiek proberen te omzeilen, door daar toch een ‘evolutionaire’
verklaring voor te geven. Onzelfzuchtig gedrag zou weliswaar ongun-
stig zijn voor het individu, maar juist gunstig voor het voortbestaan van
de soort; we zouden dat dus breder moeten zien. Het bekendste voor-
beeld van deze opvatting, is het boek ‘The selfish gene’ (de zelfzuchti-
ge genen) van Richard Dawkins. Onze genen, zo betoogt hij, zijn door
het evolutieproces zo geprogrammeerd dat ze streven naar de maxi-
male kans op het blijven voortbestaan van onze (eigenlijk hun) erfelij-
ke eigenschappen, ook wanneer dat ten koste gaat van de individuele
drager van die genen en die eigenschappen. Daarmee wordt ethiek
dus niet verklaard, maar integendeel juist weggeredeneerd: uiteinde-
lijk is (volgens Dawkins) ook schijnbaar ethisch gedrag gebaseerd op
een vorm van zelfzucht, alleen op collectief in plaats van op individu-
eel niveau. En alles wat we doen is op die manier al in onze genen
voorgeprogrammeerd. Maar als we dat consequent door redeneren,
komt dat er op neer dat alles wat nuttig is voor het voortbestaan van
de beste erfelijke eigenschappen (ongeacht de ethische consequen-
ties) daarmee gerechtvaardigd is, ook wanneer dat naar andere maat-
staven volslagen onethisch is (ethiek is immers alleen maar een illu-
sie). Die opvatting hebben we echter al eerder beleefd: dat heette toen
‘eugenetica’, wat inhield dat je het recht (of zelfs de plicht) had om alle
‘inferieure’ levensvormen (zowel lichamelijk als geestelijk minder goed
uitgeruste soortgenoten) uit het voortplantingsproces te elimineren.
Vooral de nazi’s zijn daar druk mee geweest, maar het is uiteindelijk
toch niet erkend als een triomf van verlicht menselijk denken. En dat
is maar goed ook, want veel verder kun je niet van God verwijderd ra-
ken. Maar atheïstische fundamentalisten hebben die hoop kennelijk
nog steeds niet opgegeven. Want doorgedraaid atheïsme is ook een
vorm van godsdienst en in godsdienstig fundamentalisme is, in naam
van de grote ‘god’, alles geoorloofd.

R.C.R.

Bijbel en Wetenschap
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De struisvogelde Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

Toen God Job tot het besef van Zijn almacht en wijsheid wilde brengen, koos Hij
als voorbeeld o.a. de struisvogel (Job 39:16-21). Dat lijkt vreemd omdat het juist
deze vogel aan wijsheid ontbreekt! De struisvogel is de grootste, en waarschijn-
lijk ook sterkste van alle vogels, maar hij kan niet vliegen! Daaruit mogen wij niet
concluderen dat hij een ontwikkeling tussen reptiel en vogel is. Hij is een vogel
met grote slagpennen, die hij gebruikt bij het wegrennen. Met een topsnelheid
van ca. 100 km per uur is hij sneller dan een antilope. Daarom “lacht hij om ros
en ruiter”. Je zou denken dat hij niet te vangen is, zeker als je ook denkt aan zijn
scherpe gezichtsvermogen en voorzichtigheid. Maar als tegenbewijs vinden wij
hem in bijna elke dierentuin. Hoe komt dat? Een voorbeeld van zijn gebrek aan
wijsheid: in plaats van rechtuit te rennen loopt hij in een grote cirkel!

De struisvogel is een bewoner van woeste plaatsen, en kan,
evenals een kameel, lange tijd zonder water. Hij is alleseter en
lust zowel dierlijk (insecten), als plantaardig voedsel (zaden).
Daarom werd hij voor de Israëlieten onrein verklaard (Deut.
14:15). Zodra het vrouwtje haar eieren in een nestholte op de
grond heeft gelegd, zorgt zij er niet meer voor. Het mannetje
moet dan de verantwoordelijkheid overnemen. ’s Nachts zit hij
op de eieren, om ze warm te houden en tegen jakhalzen te be-
schermen, maar overdag laat hij de eieren vaak onder een laag
zand liggen, om door de zon verwarmd te worden.

Vroeger waren struisvogels een algemeen verschijnsel van Noord-Afrika tot in
Mesopotamië. Dit blijkt uit het boek Job maar ook uit die van Jesaja en Jeremia.
Deze profeten beschrijven het verwoeste Babel o.a. als een woonplaats voor
struisvogels (Jes. 13:21; Jer. 50:39), om een treffend beeld van haar verlaten-
heid te geven. Hierop doelt waarschijnlijk ook de engel in Openbaring, wanneer
hij de val van het geestelijke Babel uitroept en het “een schuilplaats van alle
onrein en verfoeid gevogelte” noemt (Openb. 18:2). Maar een mens kan zich
ook zo verlaten voelen, zoals Job ervoer in zijn ellende. “Een broeder van jakhal-
zen ben ik geworden, en een metgezel van struisvogels” (Job 30:29).

Kort geleden kon ik enkele struisvogels in een dierentuin bewonderen. De man-
nelijke vogel liep heen en weer met zijn trotse blik en statige houding, alsof hij
wilde zeggen ‘ik ben de koning!’ Het leek mij een goed beeld van de mens “die
met al zijn praal geen inzicht heeft” en daarom “gelijk (is) aan de beesten, die
vergaan” (Ps. 49:21). Wij moeten daarom zorgen dat wij hemelse wijsheid ver-
krijgen om het rechte spoor te gaan. “Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond
komen kennis en verstandigheid; Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een
schild voor wie onberispelijk wandelen, terwijl Hij waakt over de paden van het
recht, en de weg zijner gunstgenoten beschermt.” (Spr. 2:6-8). C.T.
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Fundamenten

,5. De mens, geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis

De mens is voortdurend op zoek naar zijn identiteit: ‘Wie zijn wij en waar
komen wij vandaan?’. Voor wie niet gelooft in de Schepper is dit een nooit
eindigende zoektocht. Maar in plaats van het wetenschappelijk bewijs
voor onze oorsprong in de natuurwereld te zoeken, zou onderzoek naar de
plaats van de mens, temidden van alle andere wezens, tot een ander re-
sultaat kunnen leiden. Want het valt niet te ontkennen dat de mens uniek
is in de natuurwereld. De Bijbel vertelt dat wij hier niet toevallig zijn, als
het product van een langzame ontwikkeling uit andere, primitievere we-
zens, maar dat God de mens naar Zijn plan heeft gemaakt:

“En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, op-
dat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en
over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op
de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld
schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)

Dat dit geen primitief idee is, uit een ver verleden, toont het geloof van de
Here Jezus en de apostelen. Zij geloofden dat God verantwoordelijk is voor
alle leven en dat alle mensen zijn voortgekomen uit dit eerste mensenpaar
(Matth. 19:4; 1 Kor. 11 :7; Jac. 3:9). Maar wat wordt er bedoeld met: ‘naar
ons beeld, als onze gelijkenis’? De mens heeft in bepaalde opzichten een
gelijkenis met zijn Schepper. Met de schepping van de mens heeft God
iets van Zichzelf ‘gereproduceerd’ en er moet iets van God in de mens te
herkennen zijn. Wanneer deze later zelf nageslacht voortbrengt, legt hij op
zijn beurt zijn eigenschappen daarin; het zijn afdrukken van zijn wezen:

“Adam … verwekte (een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld”. (Genesis 5:3)

Hiermee worden echter niet meer het beeld en gelijkenis van God be-
doeld, maar de mens zoals Adam geworden is: zondig in het vlees, zodat
hij de heerlijkheid van God niet in zich draagt. Wanneer dit voor altijd was
voortgegaan, zou Gods scheppingswerk een hopeloze mislukking zijn. God
zei echter dat het goed was wat Hij had geschapen. In zijn alwetendheid
moet Hij gezien hebben dat er uiteindelijk wel mensen met de heerlijkheid
van zijn beeld en gelijkenis zouden zijn:

“Want allen hebben gezondigd en derven (lopen mis) de heerlijkheid van God”.
“… juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwer-
pen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid”. (Romeinen 9:23)
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Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?

van het Geloof

“Wij dan ... hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij
ook de toegang hebben verkregen tot deze genade, waarin wij staan, en roe-
men in de hoop op de heerlijkheid van God”. (Romeinen 5:1-2)

Het natuurlijke nageslacht van Adam kan Gods heerlijkheid niet weerspie-
gelen. Dit is een voortdurend vraagpunt van gelovigen aan God. David
vroeg zich in een Psalm af welke verklaring er is voor die hoge plaats van
de mens in Gods onmetelijke heelal, en de schrijver van de brief aan de
Hebreeën wijst op de vervulling van Gods plan met ons in Christus Jezus:

“Wat is de mens, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem
omziet? Toch hebt U hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en
luister gekroond”. (Psalm 8:4-9)
“… maar wij zien Jezus … met heerlijkheid en eer gekroond”. (Hebreeën 2:6-9)

In de persoon van Jezus heeft God uit de mensheid een nieuwe mens ver-
wekt, die deze heerlijkheid van God wel draagt en weerspiegelt. De aposte-
len getuigen in de evangelieverslagen en brieven van wat zij hebben ge-
zien en ervaren van deze ‘zoon des mensen’, de mens bij uitnemendheid:

“Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enigge-
borene van de Vader, vol van genade en waarheid”. (Johannes 1:14)
“Deze de afstraling van zijn heerlijkheid, en de afdruk van zijn wezen”
(Hebreeën 1:3)

Zij hebben twee kanten van Hem gezien: zijn gestalte als dienstknecht, die
volmaakt de wil van God deed, en zijn verheerlijkte gestalte toen zij met
Hem op de berg waren (Luc. 9:29; 2 Petr. 1:16). Zijn verheerlijking was
een voorproef van wat Hij zou ontvangen, wanneer Hij de wil van zijn Vader
tot het laatst zou doen. Hierin is Hij het voorbeeld voor wie in Hem gelooft:

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestal-
te van God zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar de
gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen …heeft Hij zich vernederd en
is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God
Hem ook uitermate verhoogd” (Filippenzen 2:5-9; vergelijk Romeinen 8:5-7).

Door verbondenheid met Christus Jezus, en in hun leven dezelfde gezind-
heid te tonen als Hij, kunnen ook andere mensen deel krijgen aan dezelf-
de natuur en dezelfde heerlijkheid weerspiegelen als Hij:
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Psalm 8 en de heerlijkheid van de mens in Christus Jezus

De aandacht van gelovigen richt zich op Gods doel met de schepping van de mens,
zoals geopenbaard in het boek Genesis (1:26). Koning David schreef in Psalm 8 een
overdenking hiervan. Hij zag de heerlijkheid van de Hemelkoning (verzen 1-4), die de
mens schiep om zijn onderkoning op aarde te zijn (vergelijk Genesis 41:40) en te
regeren over alle wezens daarop (verzen 4-9). Omdat het hier om Adam ging, heeft
David waarschijnlijk in eerste instantie een specifieke mens op het oog. In Psalm
21:6 beschouwt hij zijn eigen unieke positie als koning op Gods troon op aarde. In
Psalm 72 spreekt hij over zijn zoon Salomo. Maar beide waren zij niet de eeuwige
koning die God beloofde (zie 2 Samuël 7:11-29; Psalm 21:5 en 72:17). Genesis 1 en
Psalm 8 vormen dan ook het begin van een rode draad in de openbaring van Gods
doel met de mens, die ons leidt tot het Nieuwe Testament en de daarin geopenbaar-
de vervulling in Christus Jezus (Luc. 10:22; Ef. 1:21-22; 1 Kor. 15:25-27; Hebr. 1:1-4
en 2:5-9; Kolos. 1:15-17) en doorgaat in allen die geloven (Hebr. 2:10; Rom. 8:17).

Vraag ter overdenking:

Hoe kunt u worden tot een nieuwe mens, naar het beeld van Christus?

“Want het voegde Hem…dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de
Leidsman van hun behoudenis door lijden zou volmaken”. (Hebreeën 2:10)
“Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van
de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus”. (2 Thess. 2:14; 1 Thess. 2:12;
vergelijk 2 Timotheüs 2:10)
“En wij allen, die … de heerlijkheid van de Here weerspiegelen, veranderen
naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid …”. (2 Korintiërs 3:18)

Wanneer dit werkelijkheid is geworden, zal Gods doel met de schepping
zijn bereikt. Dan zijn de mensen als Zijn zonen, dragen zij Zijn beeld en
zal de aarde van Zijn heerlijkheid vol worden:

“En gelijk wij het beeld van de stoffelijke (Adam) gedragen hebben, zo zullen
wij het beeld van de hemelse (Christus) dragen”. (1 Korintiërs 15:49)
“… met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden
van de zonen van God … maar ook wij zelf…zuchten bij onszelf in de verwach-
ting van het zoonschap… Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook te-
voren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de
eerstgeborene zou zijn onder vele broederen”. (Romeinen 8:19-30)
“Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn”. (Openbaring 21:7)
“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat
wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij (Christus) zal geopenbaard zijn, wij 
Hem gelijk zullen wezen …”. (1 Johannes 3:2)



Hebron bestond al in de tijd van Abraham: “Daarna sloeg Abram zijn
tenten op en ging wonen bij de terebinten (eiken) van Mamre bij He-
bron ...” (Gen. 13:18). Het is daarom één van de oudste bewoonde
plaatsen van het land.

De oorspronkelijke naam van Hebron was Kirjat–Arba (Vier-
Stad). Daar woonden reuzen. Hebron betekent verbond. In
het Arabisch is de naam Kalil er-Rahman, dat is de stad van
de vriend van God. Daarmee wordt Abraham bedoeld. Abra-
ham woonde er vanaf de tijd dat Lot van hem wegtrok, en
ook zijn zoon Isaak heeft er bijna zijn hele leven gewoond.
Koning David heeft van daaruit 7 jaar over Juda geregeerd.

Abraham kocht vlak bij Hebron de spelonk Machpéla van
de Hethiet Efron, om zijn vrouw Sara te kunnen begraven.
Het werd het familiegraf van de aartsvaders van het volk

Israël. Abraham, Isaak en Jakob met hun vrouwen zijn er in bijgezet.
Herodes de Grote liet rond de spelonk een muur bouwen. Hiervan is tot
op de huidige dag een deel bewaard gebleven. Daarom is deze heilige
plaats voor Joden, Christenen en Moslims van grote waarde. De huidige
moskee is een reconstructie van de Kruisvaar-
ders basiliek, die over de spelonk en binnen
de muur van Herodes de Grote werd ge-
bouwd. Een deel wordt gebruikt als gebed-
plaats voor Joden en Moslims. Het gebied
staat onder Palestijns gezag, maar de heilige
plaatsen zijn voor toeristen toegankelijk.
Hebron ligt ca. 30 km ten zuiden van Jeruzalem. Het maakt deel uit van
een langgerekt bergachtig plateau, waarvan het hoogste gedeelte tot
1000 m reikt. Met een ligging van 930 m boven Middellandse zee ni-
veau is Hebron één van de hoogst gelegen steden van Israël.

De omgeving van Hebron is altijd zeer vruchtbaar geweest. Er valt een
neerslaghoeveelheid van 500 tot 600 mm per jaar en het heeft een ver-
rassend groot aantal bronnen en waterputten. Wijngaarden en olijfbo-
men gedijen er goed. Een voorbeeld hiervan brachten de 12 verspie-
ders mee, door in het dal van Eskol, nabij Hebron, een rank met één
druiventros af te snijden, die zij met twee man moesten dragen. Dit is
tegenwoordig het nationale symbool voor toerisme van Israël.

Dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Hebron
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Psalm 90-91
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Begrijpend Zingen

Psalmen van Mozes
Ja, Mozes schreef psalmen, en wel 90 en 91. We vinden echter al eerder in
de Bijbel liederen van zijn hand: in Exodus 15 een lied nadat de HERE Zijn
volk had gered door de Schelfzee; in Deuteronomium 32 een lied aan het
eind van zijn leven, en in 33 de zegen over de twaalf stammen van Israël.

Ook de Psalmen 90 en 91 moet Mozes aan het eind van zijn leven hebben
geschreven, en het zal ons niet verbazen overeenkomsten te vinden tussen
de taal van Deuteronomium en deze psalmen. Overigens concludeert men
op basis hiervan dat niet alleen Psalm 90 maar ook 91 van Mozes is. Zo valt
het op dat hij zowel aan het begin van Deuteronomium 33 als aan het begin
van Psalm 90, de man Gods wordt genoemd. Andere overeenkomsten zijn:

“De HERE zal … Zich ontfermen over zijn knechten.” (Deut. 32:36)
“Keer weder , O HERE! Hoe lang nog? En ontferm U over uw knechten.” (Ps. 90:13)

“Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de
vlucht kunnen drijven …” (Deut. 32:30)
“Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand ...” (Ps. 91:7)

De Psalmen 90 en 91 weerspiegelen de ervaringen van Israël in de woes-
tijn. Wie waren het, die een leeftijd van 70 bereikten of, “indien wij sterk
zijn, tachtig jaren” (90:10)? Dat waren degenen die zouden sterven, al
vóórdat Israël het beloofde land binnenging. God had immers gezegd: “In
deze woestijn zullen uw lijken vallen … van twintig jaar oud en daarbo-
ven” (Num. 14:29). Na 40 jaren rondzwerven zouden deze mensen 60, 70
of hooguit 80 zijn. Tegen dát geslacht zei de psalmist: “Leer ons zó onze
dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen” (90:12).

Maar terwijl Psalm 90 iets zwaarmoedigs heeft, is Psalm 91 juist opgewekt.
Het gaat nu niet over hen die 70 of soms 80 jaar bereikten, maar over hen
die eeuwig zouden leven: “Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en
Ik zal hem mijn heil doen zien” (91:16). Door geloof zag Mozes in de verte
de komst van de Messias. Vers 12 slaat duidelijk op de Christus (zie Matth.
4:6), terwijl vers 13 zinspeelt op de overwinning van Jezus over de zonde -
de slang, waarvan hij de kop moest vermorzelen (vergelijk Genesis 3:15).

Ook voor ons bevat Psalm 90 een waarschuwing, en Psalm 91 een bood-
schap van heil. J.M.

Wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen


