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Reacties op in dit blad verschenen artikelen
Vraag:
Wie was Melchisedek? Hebr. 7 zegt dat hij geen vader of moeder had,
en geen oorsprong of levenseinde. Was hij een engel? Of Jezus zelf?
We ontmoeten Melchisedek zelf in Genesis 14:
En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen.
Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen
over Abram uit … Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat
hij had heroverd. (Gen. 14:18-20)
Deze Melchisedek verschijnt hier heel plotseling in het verhaal, en verdwijnt weer even plotseling daaruit. We lezen niet wie hij feitelijk was,
of van wie hij afstamde. We lezen alleen dat hij ‘koning van Salem’
was, en ‘priester van God’, dat hij Abram zegende, en dat Abram hem
tienden gaf van de buit. Dat is dus niet veel informatie, maar het stelt
ons toch niet echt voor problemen. Kennelijk leefde er in Kanaän een
plaatselijke koning die tevens priester was van de ware God. Hij zegent
Abram, en Abram erkent in hem zijn meerdere want dat is waar die zegening en dat geven van die ‘tienden’ op neer komt.
Daarna komen we alleen zijn naam nog tegen: eerst in Ps. 110:4, en
de brief aan de Hebreeën geeft daar commentaar op. Dat zijn de beide
andere keren dat hij in de Bijbel genoemd wordt. In Hebr. 5 lezen we:
Ergens anders [nl. in Ps. 110:4] zegt (God): ‘Jij [de Messias] zult
voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ … En Hij
werd … een bron van eeuwige redding, omdat God Hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was. (Hebr. 5:6,10)
In hoofdstuk 7 legt hij dat verder uit:
Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet … en zegende hem, waarna
Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent
‘koning van de gerechtigheid’, en verder is hij ook koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’. Hij heeft geen vader of moeder,
geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon
van God – hij is priester voor altijd. (Hebr. 7:1-3)
Het is duidelijk dat hier de moeilijkheden liggen.
Zijn naam, zegt de schrijver, is een samenstelling van melek (koning)
en zadok (gerechtigheid). Verder is hij koning van Salem, dat verwant is
aan shalom (vrede). Bedenk daarbij dat het Hebreeuws geen klinkers
kent, en dat de weergave van een Hebreeuwse klank door een ‘s’ of
een ‘z’ een keuze van de vertalers is (dus is er bijv. geen wezenlijk
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Bijbels antwoord op uw vraag

verschil tussen sedek en zadok). Daarmee is hij volgens de schrijver
een (symbolisch!) beeld van de Messias (Christus), die de werkelijke
koning der gerechtigheid is (bijv. Jes. 11:4-5 en 32:1), en koning des
vredes (bijv. Jes. 9:5). Let dus op dat hij niet betoogt dat deze
Melchisedek de Messias is, maar dat hij er een beeld van is! Vervolgens licht hij bepaalde aspecten van die verzen in Gen. 14 eruit en
betoogt dat die zijn lezers (Hebreeën, dat is: Joodse christenen!) iets
vertellen over de eigenschappen van dat Messiasschap. De problemen ontstaan nu uit het feit dat zijn argument niet alleen berust op
wat ons van Melchisedek wordt verteld, maar voor een deel juist op
wat ons niet wordt verteld. Het gaat hem er dus niet zozeer om wie of
wat de werkelijke Melchisedek was, maar om de manier waarop hij
ons in Genesis wordt gepresenteerd.
Zijn argument is dan dat het priesterschap van Melchisedek een
beeld is van dat van Christus, en daaruit leidt hij af dat het priesterschap van de Messias groter is dan het Levitische priesterschap dat
zijn lezers kenden, en dat zijzelf als de hoogste vorm van priesterschap zagen. Dat Levitische priesterschap, betoogt de schrijver,
moest voortdurend van vader op zoon worden doorgegeven, omdat zij
op een gegeven moment nu eenmaal dood gingen (Hebr. 7:23). Maar
het priesterschap van de Messias is volgens Ps. 110 eeuwig (zie Hebr.
5:6). En dat wordt dan geïllustreerd door het feit dat ons van Melchisedek geen afstamming en geen geboorte of dood wordt medegedeeld (Hebr. 7:3). Natuurlijk is hij in werkelijkheid gewoon geboren, uit
menselijke ouders, en ook weer een keer gestorven. Maar door deze
manier van presenteren is hij, betoogt de schrijver, een beeld van de
Messias die zijn priesterschap van niemand heeft geërfd (vs 16) en
die in werkelijkheid tot in eeuwigheid priester blijft (vs 24).
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Tenslotte noemt hij het feit dat Abram onderdanigheid betoont aan
Melchisedek, en dat Abrams nakomeling Levi (als afstammeling altijd
minder dan zijn stamvader) daarmee dus eveneens ondergeschikt is
aan deze Melchisedek. En dat geldt dan dus ook voor Levi’s priesterschap ten opzichte van het priesterschap ‘zoals dat van Melchisedek’,
dus (uiteindelijk) voor het priesterschap van de Messias zelf.
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Overdenking
Koning David was een van de grote mannen uit het Oude Testament,
hij was echt een man naar Gods hart. Wat we bovenal zien is een
combinatie van een man van volledig geloof in God, en iemand die leeft
naar Gods geboden. Daarom zien we dat er, behalve aan Abraham,
de vader van alle gelovigen, ook aan David beloften worden gedaan:
God verkoos Zijn eigen zoon uit de lijn van David te laten komen.
David en Abraham zijn dan ook de twee grote namen die in het eerste
vers van het Nieuwe Testament worden genoemd.

David: geloof leren
Als we het leven van David volgen, zien we hem eerst als jongeman, vol
enthousiasme, die met een rotsvast geloof denkt dat hij alles aan kan.
Hij is zelfs bereid om, met alleen maar een slinger, Goliath te lijf te
gaan, omdat hij vast gelooft dat wanneer iemand God tart, God hem zal
helpen die persoon te overwinnen. De Israëlieten waren bang, en zagen
op tegen Goliaths lengte. Maar David reageert heel anders: “Wat denkt
die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God
durft te beschimpen!” (1 Sam 17:26). En tegen Goliath zelf zegt hij: "Jij
daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, maar ik daag
jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van
de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de
HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen …
zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen
hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal
jullie aan ons uitleveren" (1 Sam. 17:45-47). Veel ongelovigen gebruiken dit verhaal als beeld van de kleine man tegen de grote reus, maar
wat ons zou moeten opvallen is Davids groot geloof. Het is niet een geloof dat in stilte thuis wordt beleden, maar actie als gevolg van geloof.
In die tijd lijkt het David redelijk voor de wind te gaan. We zien Psalmen
waarin hij God lof brengt. Hij is zich sterk bewust van Gods aanwezigheid, en hoe God met de zijnen is, en hij vertrouwt daarop. Maar later
zien we hoe het hem langzaam tegen gaat zitten. Koning Saul wordt
jaloers op deze jongeman, in wie hij de persoon ziet die hij zelf graag
had willen zijn, en hij weet dat David de eer krijgt en hem uiteindelijk
ook zal opvolgen. Het is zijn eigen schuld dat hij zijn koningschap kwijtraakt, maar hij reageert dat af op David, die daarop moet vluchten. We
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zien dan hoe hij verraden wordt door zijn volksgenoten. Mensen die hij
geen kwaad heeft gedaan, gaan naar Saul om te vertellen waar hij zit.
Hij loopt werkelijk heel veel gevaar. Mensen die hem helpen worden
ter dood gebracht en hij voelt zich schuldig aan hun dood: als hij daar
niet geweest was, zouden ze nog leven. We beginnen dan in zijn Psalmen een andere David te zien, iemand die in levensgevaar is, maar die
toch steeds door God gered wordt. Maar het wordt hem soms te veel,
hij is bijna wanhopig om steeds maar op de vlucht te moeten zijn.

door beproeving
Ten einde raad vlucht David dan naar de aartsvijand van zijn volk, naar
de Filistijnen. Op zich is hij daar veilig. Maar dan beramen de Filistijnen
een aanval op Israël, en omdat zij hem vertrouwen, wordt hem
gevraagd mee te gaan. Het leest alsof David van harte meegaat, maar
hij moet verschrikkelijk getwijfeld hebben wat hij moest doen. Moet hij
zijn eigen volk aanvallen? Dat wil hij niet, maar hij kan ook niet weigeren. Ze gaan op weg, en staan dan uiteindelijk tegenover het leger van
Israël. En pas dan redt God hem uit die situatie, door sommige Filistijnse aanvoerders te laten zeggen dat zij David niet vertrouwen. Hij is gered, zonder dat hij zijn schuilplaats bij de Filistijnen hoeft op te geven.
Je leest in dit verband hoe hij bij zichzelf overlegt dat hij naar de
Filistijnen moet om het er levend af te brengen. Dat lijkt heel erg op
Abraham toen die naar Gerar ging en daar vertelde dat Sara zijn zuster
was. Beide reisden naar een ander land om in leven te blijven. In
beiden zien we mannen van groot geloof, die toch zelf een oplossing
zoeken, hoewel ze eigenlijk hadden moeten beseffen dat God hen zou
beschermen. Beide hadden een belofte ontvangen, Abraham dat Sara
zijn zoon zal baren en David dat hij koning zal zijn. Beloften die vereisten dat ze in het leven zouden blijven. Beide liegen om hun oplossing
niet in gevaar te brengen: Abraham zegt dat Sara zijn zuster is, terwijl
David zegt dat hij de Israëlieten heeft overvallen en daar buit heeft
weggehaald. En beide komen daarmee in de problemen: Bij Abraham
wordt zijn vrouw bij hem weggehaald, om de vrouw te worden van
Abimelek, David omdat hij nu echt mee op moet trekken om tegen zijn
eigen volk te strijden. En in beide gevallen zorgt God voor een oplossing, maar niet voordat ze zelf een tijdje hebben moeten zweten. Sara
is al een hele nacht bij Abimelek voordat Abraham hoort hoe God heeft
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ingegrepen, David was al een fors eind Israël ingetrokken en stond oog
in oog met zijn eigen volk voordat de oplossing kwam. In beide gevallen
brengt hun eigen oplossing hen in de problemen, maar in geen van
beide lees je een negatief oordeel van God. Zij hadden misschien beide
volgens henzelf de grens van hun geloof bereikt; het was te zwaar
geworden, en dan grijpt God in en helpt hen.
Niet veel later komt de tijd dat God Saul laat sterven en David koning
wordt. Wat dan opvalt is hoe David steeds aan God vraagt wat hij moet
doen en hoe God hem steeds antwoord geeft. Hij staat dan tegenover
grote legermachten, maar God heeft hem beloofd dat Hij met hem is,
en David vertrouwt daar volledig op; hij twijfelt geen moment. We weten
niet op welke wijze David de Here raadpleegt, of hoe hij antwoord krijgt,
maar Hij weet dat God achter hem staat. David wordt steeds meer
gezegend, en krijgt uiteindelijk aan alle kanten rust. En het is heel typerend dat het dan verkeerd gaat. Hij is in zijn paleis en zijn bevelhebber
trekt eropuit om de resterende oorlogen te voeren. Hij blijft achter
omringd door alle zegeningen, en dan slaat de verleiding toe. Zijn grootste zonde begaat hij juist als hij zo gezegend is dat het lijkt alsof hij niet
meer hoeft te vertrouwen op God. Er zijn geen problemen, en dan gaat
het mis. Je ziet in de Psalmen het effect dat dit op David heeft gehad.
Van de man die volledig vertrouwt, maar ook zegt hoe hij altijd rechtvaardig is en God dient, verandert hij in een man die zegt alleen maar
de dood te verdienen, en die alleen nog vertrouwt op Gods genade.
De resterende hoofdstukken over David beschrijven de gevolgen voor
zijn eigen leven. Hij krijgt een leven vol onrust binnen zijn eigen gezin.
Een van zijn zoons verkracht zijn dochter. De ene zoon doodt de andere. Hij moet vluchten voor zijn eigen zoon die met geweld koning wil
worden. Maar uiteindelijk wordt hij ook hierdoor gevormd, zodat hij aan
het eind van zijn leven, na bijna 40 jaar geregeerd te hebben, als alles
verzameld is om de tempel te kunnen bouwen, kan zeggen: “Geprezen
bent u, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig.
U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in
de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en
de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over
alles... Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken
zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u
schenken komt uit uw hand. Net als al onze voorouders zijn wij slechts
vreemdelingen die als gasten bij u verblijven, ons bestaan op aarde is
als een schaduw, zonder enige zekerheid. HEER, onze God, al deze
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rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor u een tempel te
bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en aan u dragen wij
die op. Ik weet, mijn God, dat u de harten van de mensen beproeft en
oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik u
dit alles geschonken, en ook uw volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn
bijdrage met vreugde zien schenken. HEER, God van onze voorouders
Abraham, Isaak en Israël, koester dit blijk van de gezindheid van uw
volk voor altijd en laat hun hart op u gericht zijn.” (1 Kron. 29:10-18)
Hij had van het begin af een groot geloof, maar dat geloof werd steeds
sterker omdat God het hem niet gemakkelijk maakte. Hoe meer hij
moest vertrouwen, hoe meer hij leert dat hij volledig kon vertrouwen.
We weten: “U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw
krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg,
zodat u haar kunt doorstaan” (1 Kor 10:13). Bij David zien we dat in de
praktijk. Het gaat fout, niet als hij teveel beproefd wordt, maar als hij
“teveel” gezegend wordt, als hij God niet dagelijks hoeft te bidden om
hem te helpen. Hij pleegt overspel en moord. Maar desondanks blijft
hij op God vertrouwen. Hij ziet uit naar de werkelijke verlossing.
Misschien hebben wij soms ook het idee: zou het niet beter zijn als ik
geen problemen had, als alles voorspoedig ging. Maar in de praktijk
blijkt dan juist dat we geneigd zijn te reageren alsof we God minder
nodig hebben. God zoekt een gewijzigd karakter, mensen die volledig
overtuigd zijn hoe hard ze Hem nodig hebben, maar tegelijk volledig op
Hem vertrouwen voor de beste oplossing. De schrijver aan de Hebreeën zegt hierover dat God mensen “tuchtigt” (of “berispt” in de NBV),
dat wil in de praktijk zeggen: ‘in de problemen brengt’. De schrijver
zegt hierover: “U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op
het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als
tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de
Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon
van wie hij houdt.’ Houd vol, het betreft hier immers een leerschool,
God behandelt u als zijn kinderen” (Hebr. 12:4-7). En David laat zien
wat dit in de praktijk betekent. “Een vermaning lijkt op het moment zelf
geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie
erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid” (Hebr. 12:11).
M.H.
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In het
Belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Deze keer het eerste deel van een achtergrondartikel van de hand van Keith
Worthington, dat verscheen in the Christadelphian van oktober 2006.

Soennitische en Shiitische Moslims
De Islam kent twee hoofdgroepen, die fundamenteel gezien dezelfde
religieuze overtuigingen hebben. Het probleem ontstond na de dood
van Mohammed, omdat hij niemand als zijn opvolger had aangewezen, en ook geen methode had vastgesteld om een nieuwe leider te
kiezen. Na zijn dood in 632 na Chr. streden verschillende groepen
Moslims om het leiderschap. De meerderheid wees Abu Bakr, een van
de vooraanstaande volgelingen van Mohammed, aan als kalief. Deze
groep werd de Soennieten, terwijl een veel kleinere groep, die de Shiiten werd, Abu Bakr verwierp, omdat zij aanvoerden dat Mohammeds
schoonzoon Ali de leider moest zijn, en dat het leiderschap binnen de
familie van Mohammed moest blijven. Er is altijd een grote onderlinge
spanning geweest tussen deze twee gemeenschappen.
Extreme verdeeldheid
Soennieten, die bijna 90% van alle Moslims uitmaken, leven voor het
grootste deel in de zuidelijke streken van het Midden-Oosten – SaudiArabië, Jordanië, Egypte en Noord Afrika – en worden beschouwd als
orthodoxe Moslims. De volken van de noordelijke landen – Iran, Irak
en Libanon – hebben een Shiitische meerderheid. En hoewel Syrië
voor het merendeel Soennitisch is, wordt het geregeerd door de
Alavieten, een Shiitische splintergroepering. Hezbollah (of Hetzb’Allah)
is een radicale Shiitische groepering, die voortkwam uit de Iraanse
revolutie van 1979, toen de Sjah werd afgezet. Ayatollah Khomeini
kreeg toen de macht en riep Iran uit tot Islamitische Republiek. Iran
ziet Hezbollah als een van zijn steunpilaren in zijn strategische
veiligheid, en de voorste verdedigingslinie tegen Israël. De huidige
President Mahmoud Ahmadinejad draagt de revolutie nu uit over zijn
landsgrenzen.
Beide groepen hebben radicale terroristische organisaties. Zo worden
al-Qa’eda en Hamas geleid door Soennitische Moslims. Zij staan
gewoonlijk vijandig tegenover alle Shiiten, zodat er sprake is van
extreme verdeeldheid binnen het moslimgeloof.
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in het licht van de Bijbel
De Soennitische al-Qa’eda guerilla strijdkrachten, die worden gesteund
door Jordaanse en Syrische organisaties met dezelfde religieuze
overtuiging, laten bommen ontploffen in Irak, meestal gericht tegen de
armste Shiitische Moslims. Daarom zijn de VS meer geneigd samen te
werken met de Shiiten in Irak en de Soennieten in de zuidelijke
streken. De Koerden, die leven in de noordelijke delen van Irak, zijn
Soennieten en worden gehaat door de Shiiten.
Op 31 augustus 2005 was er een zeer ernstig incident. Op geruchten
dat er zelfmoordaanslagen zouden plaatsvinden, werden bijna 1000
Shiiten – waarvan vele vrouwen en kinderen – die bezig waren met hun
jaarlijkse pelgrimstocht naar het Mousa al-Kadhim heiligdom, of
vertrapt of van de brug over de Tigris in Bagdad gegooid. Dit leidde
bijna tot een burgeroorlog.
President Ahmadinejad van Iran beweert dat het Soennitische radicalisme het uiterste van zijn mogelijkheden heeft bereikt in zijn strijd tegen
het door de VS geleide globale systeem, en dat het nu de beurt is van
de Shiiten, geleid door Iran, het roer over te nemen. Hun jihad strekt
zich nu uit van Spanje tot Afghanistan.
Verzet tegen Israël
Alle Moslims hebben één ding gemeenschappelijk: hun verzet tegen
Israël. In de 7e eeuw na Chr. vielen de Saracenen het Midden-Oosten
binnen en bezetten het grootste deel daarvan. Daaruit kwam het Ottomaanse Rijk voort. Als Moslims wijdden zij al hun land aan Allah, maar
sinds 1948, zeggen zij, is dit land ontheiligd door de Israëlische bezetting, en zij moeten voorgoed verdreven worden van hun bezette gebied.
Hierbij moet worden aangetekend dat Koning Abdullah van Jordanië,
de Egyptische President Hosni Mubarak en de Saudische Minister van
Buitenlandse zaken en hun onderdanen Soennitische Moslims zijn, en
bondgenoten van Amerika en Groot-Britannië. Zij vormen de ‘koning
van het zuiden’ waarover in de Bijbel wordt gesproken. Deze leiders
hebben notitie genomen van de recente regionale ontwikkelingen een
‘Shiitische halve maan’ te vormen (zoals Koning Abdullah deze
beschreef) in de noordelijke gebieden van het Midden-Oosten.
(wordt vervolgd)
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Taal van de Bijbel
We weten dat Jezus’ pleegvader, Jozef, timmerman was (zie Matt.
13:55). Maar ook Jezus zelf wordt zo aangeduid (Mark 6:3). Kennelijk
heeft Hij het bedrijf van zijn pleegvader na diens dood voortgezet. Dit
was ook gebruikelijk voor zoons van ambachtslieden. Hij zal dus uit
eigen ervaring spreken, wanneer Hij zegt:
‘Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster,
terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?’ (Matt. 7:4)
Hoe vaak zal Hij als kind niet bij Jozef zijn gekomen met een stukje
zaagsel in zijn oog, en zal Jozef dat weer voorzichtig hebben moeten
verwijderen. Want hoe werd je timmerman in die dagen? Je moest als
leerling in de leer bij een vakman. Alleen zou die vakman toen je eigen
vader zijn. En die zou je dat vak stap voor stap hebben geleerd, te beginnen met de makkelijkste klusjes, en geleidelijk aan de moeilijkere.
En die leerde hij je dan door ze eerst voor te doen, en dan toe te kijken
wanneer je dat zelf probeerde. Waar nodig zou hij je corrigeren met
aanwijzingen, of door het nogmaals voor te doen. Totdat je het tenslotte zelf kon. Wanneer we dat eenmaal beseffen, zien we dat Jezus dat
beeld van die timmermanswerkplaats nog een keer gebruikt:
Waarachtig, ik verzeker u:

de Zoon kan niets uit zichzelf doen:
hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader
doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.
De Vader immers … laat hem alles zien wat hij doet. (Joh 5:19-20)
We vinden hier dat beeld van een vader die zijn zoon opleidt in zijn
eigen vak, zodat hij hem later kan opvolgen, als een beeld van de
manier waarop God Hemzelf heeft ‘opgeleid’ om Hem geschikt te
maken voor zijn werkelijke taak. Want zijn werkelijke bestemming was
niet om het vak van zijn pleegvader uit te oefenen in het dorp Nazaret,
maar om het ‘vak’ van zijn echte Vader uit te oefenen op aarde. En dat
verklaart die uitdrukking ‘zien doen’ en ‘laten zien’: dat is dat beeld
van de ambachtsman die het zijn zoon voordoet. Alleen was zijn echte
Vader geen timmerman, maar elohim, wat betekent ‘God’. Natuurlijk is
God een persoon, maar in de hier bedoelde betekenis is het een func-

10

Geleerd door de Vader
tie. Zoals de koningin weliswaar een persoon is, maar het woord duidt
feitelijk een functie aan. Want wanneer de koningin sterft, of afstand
doet van de troon, neemt een ander die functie over. Zo wordt ook
Jezus ons (uiteraard in menselijke termen) beschreven als de troonopvolger, die voor dat ambt wordt opgeleid. Natuurlijk zal God niet
sterven of afstand doen van de troon, maar een toekomstige troonopvolger kan wel tijdens de regering van zijn vader optreden als zijn
plaatsvervanger, en dat is het aspect dat Jezus wil benadrukken. Maar
het feit dat Hij juist dit beeld gebruikt wil ons kennelijk nog iets extra
leren: het vertelt ons dat ook Jezus zijn ‘vak’ heeft moeten leren!
De zoon als leerling
Eigenlijk konden we dat al weten, want in Jesaja lezen we dat ‘de
Knecht’ (een beeld van de Messias) zegt:
De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken (NBG’51) ...
Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen
verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. (Jes. 50:4-5)
Ook dit vertelt ons dat de Zoon als een leerling heeft moeten leren,
voordat Hij zijn taak kon opnemen. En in zijn geval betekende dat: intensieve Schriftstudie, want alles wat zijn taak op aarde betrof was te
vinden in de geschriften van de profeten. Hij heeft daarom door zorgvuldige Schriftstudie moeten leren begrijpen wat die taak was, en wat
het van Hem zou vergen. Daar is Hij kennelijk al vroeg mee begonnen,
want op twaalfjarige leeftijd was Hij al uitgeleerd bij zijn dorpsrabbijn
te Nazaret. Hij greep de gelegenheid van zijn eerste bezoek aan Jeruzalem meteen aan om zijn nog onbeantwoorde vragen beantwoord te
krijgen door de theologische kopstukken van zijn dagen, in de tempel
(Luk. 2:46-47). Alleen door zulke Schriftstudie heeft Hij (als enige) begrepen dat de taak die vóór Hem lag eerst de weg van het kruis zou
zijn, voordat Hij het koningschap zou mogen aanvaarden. En ook dat
de vervulling van die taak complete gehoorzaamheid zou vergen:
… en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. (Hebr. 5:8)
Dat verklaart ook weer waarom Hij over de dag van zijn wederkomst
moet zeggen:
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Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader
weet het. (Matt. 24:36)
Want wat niet in de Schrift is geopenbaard kon ook Hij niet weten. We
komen die gedachte opnieuw tegen wanneer Hij in Handelingen zegt:
Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft
vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. (Hand. 1:7)
En opnieuw bij Paulus:
Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven [lett: het heeft
geen zin u te schrijven] over het moment waarop dit zal gebeuren,
want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als
een dief in de nacht. [Dus: volledig onverwacht; daar is ons niets
over geopenbaard] (1 Tess. 5:1-2)
Het is feitelijk een echo van de Mozaïsche Wet:
Wat verborgen [d.w.z. niet geopenbaard] is gaat (alleen) de HEER
onze God aan; maar wat geopenbaard is gaat voor altijd ons en
onze kinderen aan: de bepalingen van deze Wet, die wij moeten
volbrengen. (Deut. 29:29, Willibrord Vertaling)
Ook de gelovigen zullen ‘door God geleerd’ zijn
De Schrift openbaart ons dus alleen wat we moeten weten, en wat
ons niet is geopenbaard gaat alleen God Zelf aan. Maar anderzijds:
alles wat de Schrift ons wel openbaart dienen we ook te weten en na
te komen, en dat betekent dat wij net als Hijzelf die Schrift zullen
moeten bestuderen, want alleen zó kunnen we die dingen te weten
komen. Maar als we dat doen zullen ook wij wijsheid vinden, want er
staat ook in Jesaja: ‘Al je kinderen worden onderricht door de
HEER’ (Jes. 54:13). Bij Jesaja lijkt dat te slaan op de ‘kinderen’ van
Jeruzalem, maar met het NT in de hand weten we dat we voor Jeruzalem mogen lezen: het ‘nieuwe Jeruzalem’, dus Gods Koninkrijk. Jezus
citeert dat in de synagoge te Kafarnaüm:
Er staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God
onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van
hem leert komt bij mij. (Joh. 6:45)
Wanneer we ons laten leren, zullen ook wij tot die kinderen behoren.
R.C.R.
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Ontmoeting

met:

Zacharias

Zacharias (God herinnert zich) behoorde tot een van 24 priesterafdelingen, die om de zes maanden een week dienst deden in de
tempel. Elke dag werd er geloot wie van de vele priesters het grote
voorrecht kreeg het reukoffer te mogen brengen. De kans was
maar heel klein dat het lot op Zacharias viel. Hij en zijn vrouw Elisabeth stamden af van de hogepriester Aäron. We lezen van hen:
‘Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle
geboden en wetten van de Heer hielden.’ (Luc. 1:5). Dit kon lang
niet van alle priesters worden gezegd. Ondanks het verdriet over
hun kinderloosheid bleven zij God trouw. Zacharias werd door het
lot aangewezen om het
reukoffer te
brengen. TerGeprezen zij de Heer, de God van
wijl hij bezig
was, en bad
Israël, hij heeft zich om zijn volk
voor het volk,
dat
buiten
bekommerd en het verlost.
stond
(niet
om een eigen
zoon, ze waren
immers al op
leeftijd), verscheen de engel Gabriël en zei: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: Je vrouw Elisabeth zal je een zoon
baren, en je moet hem Johannes noemen’. Hij kon deze woorden
niet geloven. Zou zijn vrouw, net als Sara en Hanna, die ook onvruchtbaar waren, toch nog een kind krijgen? Hij vroeg in zijn twijfel een teken als ‘bewijs’. Terwijl hij de eerste was die de blijde
boodschap mocht horen dat de Messias spoedig geboren zou worden. Voor de Here was dit een bewijs van ongeloof. Gabriël zei hem
daarom, dat hij niet meer zou kunnen spreken totdat alles in vervulling zou zijn gegaan. Bij de plechtigheid van de besnijdenis, 8
dagen na de geboorte van zijn zoon, schreef hij: ‘Johannes is zijn
naam’. Vanaf dat ogenblijk kon hij weer praten. Vol blijdschap en
dankbaarheid, vervuld met de heilige Geest, waren de eerste woorden die hij sprak een profetie (68-79). Hij prees God en liet met
aanhalingen uit het Oude Testament zien dat God barmhartig is en
zich zijn heilig verbond herinnert (72-73). In vers 76 lezen we een
profetie over zijn eigen zoon: ‘En jij, kind, jij zult genoemd worden:
profeet van de allerhoogste …’. Deze profetie laat zien hoe groot de
dankbaarheid en het geloof van Zacharias waren.
N.D.

Kennismaking met bijzondere vrouwen en mannen in de Bijbel
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De boeiende ontstaansgeschiedenis van de Bijbel

8.
Was het vertalen en uitgeven van Bijbels ten tijde van de reformatie
vooral een zaak van particulier initiatief, waardoor de versies en
vertalingen elkaar betrekkelijk snel opvolgden, elk met hun sterke en
zwakke kanten, in de tweede helft van de zestiende eeuw begon de
behoefte op te komen aan officiële, door de kerk geautoriseerde
vertalingen. In ons land leidde dit tot het ontstaan van de Statenvertaling, die drie eeuwen de standaard Bijbel van protestants
Nederland is geweest. De katholieken kregen hun Moerentorfbijbel,
die zich echter nooit een vergelijkbare status heeft verworven.
De reformatie had de Bijbel hersteld als maatstaf van het geloof. Maar
na verloop van tijd begon men te beseffen dat een nauwkeurige vertaling daarvoor een eerste voorwaarde was. Hoe kon men een strijdpunt
beslissen, als men niet zeker kon zijn dat de Nederlandse vertaling de
juiste weergave was van het origineel. Het probleem was dat vertalingen het werk waren van één man, en vaak het resultaat van particulier
initiatief. Reeds halverwege de zestiende eeuw begon de kerk te
beseffen dat zij hier een eigen verantwoordelijkheid bezat. De kerk
betekende voor ons land de (calvinistische) hervormde kerk. Maar er
kwam niets van de grond. Men wilde het werk niet overlaten aan één
enkele vertaler, en het lukte niet om een aantal vertalers bijeen te
krijgen, die zich volledig aan deze zaak konden wijden. De zaak werd
op diverse synodes besproken, hier en daar werd een begin gemaakt,
maar er kwam niets gereed. Op de eerste nationale synode, te
Dordrecht in 1618/19, kwam de zaak opnieuw ter tafel. Het feit dat
een aantal jaren tevoren (1611) in Engeland een officiële vertaling
was uitgekomen onder auspiciën van de koning (de zgn. King James
vertaling), zal wel voor een extra stimulans hebben gezorgd. Men
besloot om ook in het Nederlandse geval de overheid (in de republiek
was dat de Staten-Generaal) om hulp te vragen. Als zij het project
financieel wilde steunen, kon men een aantal predikanten vrijstellen
van hun gewone dienst, zodat zij zich geheel aan deze zaak konden
wijden. Het duurde tot 1625 voordat de “Hoogmogende Heeren” overstag gingen en besloten het werk financieel te steunen. De vertalers
moesten zich dan wel in Leiden vestigen, om daar in de nabijheid van
de universiteit gezamenlijk hun werk te doen. De vertaling van het
Oude Testament begon in 1626 en die van Nieuwe Testament in
1628. Aan elk der beide Testamenten werd door drie predikanten gewerkt, die regelmatig vergaderden en alles in onderling overleg deden.
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Titelpagina Statenvertaling 1637

Wanneer een deel gereed was, werd het in overleg met een aantal
revisoren, die de landelijke kerk vertegenwoordigden, besproken en
uiteindelijk goedgekeurd. Het duurde tot 1635-36 voordat op deze
manier alles doorgenomen was. Om na dit vele werk te voorkomen dat
er door onzorgvuldig drukken toch weer fouten zouden insluipen in de
definitieve Bijbel, werd bepaald dat de druk eveneens te Leiden diende te geschieden, onder supervisie van de vertalers. De Amsterdamse
drukker van Ravensteyn verplaatste zijn drukkerij naar Leiden, en
begon aan het karwei, waarvoor hij een octrooi kreeg van 15 jaar
(eigenlijk werd het octrooi voor het uitgeven gegund aan een weduwe
van Wouw, maar zij besteedde het drukken uit aan van Ravensteyn).
In 1637 werd het eerste exemplaar, in fluweel
gebonden, aangeboden aan de Staten- Generaal.
Het was, evenals alle latere edities, voorzien van
een opdracht aan de Staten-Generaal, en de vertaling is dan ook de geschiedenis ingegaan als
‘de Staten-vertaling’. Men schat dat deze de Staten
ca. 75.000 gulden heeft gekost. De Staten eisten
dat de uitgave voor een redelijke prijs op de markt
zou worden gebracht. Dit werd ca. 27,50 gulden in
een tijd dat een jaarloon van een geschoold vakman
ca. 300 gulden bedroeg; dus ca. een maand loon.
Het vertaalwerk was zo grondig gedaan, dat de Statenvertaling 300 jaar lang de standaard-vertaling
van protestants Nederland is geweest.

De herziening van 1655
Helaas bleek al spoedig na het in gebruik nemen van de nieuwe vertaling, dat er ondanks alle zorgvuldigheid toch fouten in de tekst waren
ingeslopen. Omdat van de oorspronkelijke vertalers en revisoren intussen de meesten waren overleden, leidde dit tot nieuwe heftige discussies over de juistheid van de uitgave. Een uitgebreide herziening leidde tenslotte tot een register van verbeteringen, dat in 1655 door van
Ravensteyn werd uitgegeven. Aan de hand hiervan werd in 1657 een
herziene uitgave gedrukt, die daarna als standaard werd beschouwd
waaraan alle latere uitgaven dienden te worden getoetst
(‘corrigeerbijbel’). Er werd bovendien een predikant aangewezen, die
de drukker hierop moest controleren, en die elk exemplaar van een
goedgekeurde editie van zijn handtekening moest voorzien, als een
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waarmerk van betrouwbaarheid. De verplichting hiertoe is door de
nationale synode eerst in 1867 ingetrokken.

Ongeautoriseerde uitgaven
Het privilege dat van Ravensteyn verkreeg om gedurende 15 jaar als
enige de geautoriseerde uitgave te drukken, werd later nog eens 25
jaar verlengd. Dit zette andere drukkers langdurig buiten spel. Die
hadden toch al te lijden gehad van het feit, dat de verwachte komst
van een nieuwe vertaling de kopers aarzelend had gemaakt een Bijbel
aan te schaffen. En nu viel er nog steeds niets te verdienen. Dit leidde
er vooral in Amsterdam toe dat er talloze ongeautoriseerde uitgaven
verschenen. Het feit dat deze met minder zorgvuldigheid waren gezet,
en vaak talloze fouten bevatten, leidde tot heftige discussies tussen
de kerk en de plaatselijke gemeentebesturen. Het was tevens een van
de redenen de officiële edities exemplaar voor exemplaar te signeren.
Wel werden zulke piratenuitgaven vaak eenvoudiger uitgevoerd, en
tegen een lagere prijs op de markt gebracht, wat bijdroeg aan een
grotere verspreiding van de Statenvertaling. Tussen 1637 en 1900
zijn 675 uitgaven bekend, waarvan 395 complete Bijbels en 268
Nieuwe Testamenten (de rest bevatte delen, meestal evangeliën).

Bijbelcompagnieën
Het uitgeven van een complete Bijbel was een kostbare onderneming,
Het vereiste een grote investering. Er moest veel gedrukt worden
voordat er kon worden uitgegeven. En als het zetsel moest worden
bewaard, lag er veel kapitaal vast in loden letters. Dit bracht in betere
tijden de drukkers er toe de handen ineen te slaan en het karwei
gezamenlijk aan te pakken. Elk drukte dan een deel en ieder gaf het
totale resultaat uit, voorzien van een eigen titelblad. Zulke samenwerkingsverbanden werden Bijbelcompagnieën genoemd. Deze
constructie is tot in onze dagen blijven bestaan.

Herziening
De Statenvertaling is tot in onze dagen in gebruik gebleven, zij het in
de loop van de tijd niet onveranderd. Vooral aan het eind van de 19e
eeuw ontstond er ontevredenheid met het verouderde taalgebruik. De
taal van de Statenvertaling, die beslist modern was in de zeventiende
eeuw, begon na 250 jaar wat sleets te worden. Dit leidde tot een
aantal revisies. De spelling is enkele malen drastisch aangepast
en een aantal verouderde woorden is vervangen door modernere
varianten. Wat het eerste betreft vergelijke men de variant van 1637:
Ende hy seyde, Een seker mensche hadde twee soonen: Ende de
jonghste van haer seyde tot den vader, Vader geeft my het dele
des goets dat my toekomt.
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met die van de NBG-editie van 1977:
En hij zeide: Een zeker mens had twee zonen. En de jongste van
hen zeide tot de vader: Vader geef mij het deel van het goed, dat
mij toekomt.
Wat het tweede betreft zijn woorden als ‘wijf’ en ‘onnozel’ vervangen
door ‘vrouw’ en ‘onschuldig’, ‘bagge’ werd ‘ring’ en ‘herre’ werd
‘scharnier’. Niet iedereen is hierin overigens even ver gegaan. De
Gereformeerde Bijbelstichting streeft naar een vertaling die zo dicht
mogelijk aansluit bij de Ravensteyn-editie van 1657, terwijl de laatste
revisie van het NBG bijvoorbeeld weer wat verder gaat. Zo handhaaft
de GBS het woord ‘geweer’ in Neh. 4:17 terwijl de NBG- editie van
1977 hiervoor ‘wapen’ geeft, kennelijk omdat een geweer in onze taal
een vuurwapen is gaan aanduiden (de NBG’51 vertaling heeft hier,
evanals een aantal andere vertalingen: ‘werpspies’). Daarentegen
handhaaft ook de NBG-editie van de Statenvertaling de beschrijving
van de Ethiopiërs in Jes. 18:2 als een ‘volk van dat getrokken is en
geplukt’ (NBG-vertaling: ‘een rijzig en glanzend volk’); wijziging hiervan
zou neerkomen op wijziging van de vertaling.

De Leuvense Bijbel

Moerentorf Bijbel

In het vorige artikel (Wedergeboorte) is al even aangeduid dat er in
1548 te Leuven een officiële katholieke vertaling van de Vulgaat verscheen. Al snel bleek echter dat de gebruikte
Vulgaattekst verre van foutloos was. Na een
grondige herziening hiervan werd een nieuwe
vertaling gemaakt door Jan Moerentorf (Jan
Moretus). Deze verscheen op de drempel van
de nieuwe eeuw in 1599. Het is eeuwenlang de
standaardvertaling van de Nederlandse katholieken geweest. Moerentorf was de schoonzoon
van de Vlaamse drukker Plantijn, en het drukkersgeslacht Plantijn-Moretus is tot laat in de
negentiende eeuw in Antwerpen actief geweest.
Toch heeft deze Bijbel nooit de status kunnen
evenaren die de Statenvertaling bij de protestanten had. Tussen 1599 en 1846 zijn er maar
18 edities verschenen van de volledige Bijbel,
en 45 van het Nieuwe Testament. De laatste
grootformaat complete Bijbel is uitgegeven in 1743. Daarna is er nog
zes keer een Nieuw Testament uitgegeven en twee keer een Oud Testament. Tenslotte is er in 1837 nog een octavo-uitgave van de complete Bijbel geweest. Na het midden van de 19e eeuw is het stil geworden
rond de Moerentorfbijbel. Katholieken werden niet geacht de Bijbel te
lezen. Deze situatie bleef bestaan tot na de eerste wereldoorlog.
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Jezus Christus De Zoon
De boeken van het Nieuwe Testament laten ons zien welk een unieke
Persoon Jezus Christus is: Toen Paulus Hem in een ‘categorie’ moest
plaatsen, noemde hij Hem: Man, de Mens. Jezus zelf noemde Zich de
Zoon des mensen; een koninklijke titel die in verband staat met wat in
Daniël 7 over hem geschreven staat. Maar dezelfde woorden worden
ook gebruikt om aan te duiden dat Jezus de mens bij uitnemendheid is;
de waarachtige Mens naar Gods beeld en gelijkenis. Maar Hij is geen
schepsel zoals Adam, want Hij werd op unieke wijze door God geformeerd in een vrouw, verwekt door de heilige Geest, en niet door een
man. De gelovigen in de eerste eeuw zagen dit als de vervulling van de
profetie: Heden heb ik u verwekt, in verband met belofte aan David, van
een zoon uit zijn nageslacht, die voor eeuwig zal regeren op zijn troon in
Jeruzalem.
Adam had als eerste mens, door God gevormd uit de aardbodem, en
daarom zonder menselijke vader, niets in zijn genen waardoor hij van
nature geneigd was tot zonde. God onderwees hem welke weg hij moest
bewandelen, wilde hij als een ware zoon aan Hem gelijk zijn. Maar Adam
had een vrije wil. Het was zijn eigen wil en verantwoordelijkheid te kiezen
voor een andere weg, en niet te geloven wat de gevolgen van zijn overtreding zouden zijn. Door het doodvonnis, na zijn keuze zich het ‘God gelijk
zijn’ toe te eigenen, zag hij in zijn leven de heerlijkheid niet, die God hem
in het vooruitzicht had gesteld, wanneer hij Hem geloofde en gehoorzaamde. Nadat Adam nakomelingen had verwekt, stierf hij. Deze nakomelingen droegen iets van hem mee in hun leven. Zij kenden niet alleen het
woord van God, maar droegen ook de vleselijke gezindheid van hun vader
met zich mee. En dat betekende een inwendige strijd, omdat zij steeds
opnieuw voor de keuze stonden tussen God en het vlees. De zwakheid
van het vlees was daarbij geen voordeel. Door het proces van verwekking,
geboorte en sterven, is dit doorgegaan tot alle mensen die tot nu toe
leven, en zal doorgaan totdat Christus terugkomt.
Jezus van Nazaret had, evenals Adam, geen menselijke vader, maar wel
een menselijke moeder. De schrijvers van het Nieuwe Testament herhaalden keer op keer, dat Hij de vervulling was van de beloften aan Abraham
en David en, wat het vlees betreft, uit hen voortkwam. Hij was daarom
Mens van vlees en bloed, die kon falen zoals alle andere mensen. Uit
ervaring wist Hij wat de gezindheid van het vlees is. Ook in zijn vlees

18

van Adam, de Zoon van God
woonden begeerten, die probeerden het te winnen van het verstand.
Maar omdat Hij God als Vader had, en van Hem Zijn heilige Geest ontving,
wist Hij ook wat de gezindheid van de Geest is. Zijn vaste wil om de Vader
in alles te gehoorzamen, betekende voor Hem een zware strijd tegen de
gezindheid van het vlees, die Hem van ‘de vaderen’ was overgeleverd.
Omdat de voltooiing van Gods scheppingswerk van Hem afhankelijk was,
en Hij niet mocht falen – wilde Gods voornemen voortgang vinden –
waren zijn keuzes moeilijker, en de strijd die Hij moest voeren zwaarder
dan van alle mensen vóór en na Hem. Bovendien werd van Hem meer
gevraagd dan van alle andere mensen, omdat God Hem meer van Zijn
Geest gaf dan aan alle andere mensen vóór en na Hem. Daarbij kwam
dat alles wat Hij in zijn leven zou meemaken, vooraf was opgetekend in
de Schriften. Hij wist, door het lezen daarvan, dat Hij moest lijden en
sterven aan een kruis; en waaraan Hij moest beantwoorden, om in de
ware zin de Zoon van God genoemd te kunnen worden. Om te volbrengen
en met zich te laten doen wat in de Schriften over Hem geschreven stond,
vroeg God van Hem volkomen gehoorzaamheid aan Zijn woord, totdat
alles zou zijn volbracht.
Nadat Hij alles had volbracht, ontving Hij om reden van zijn volmaakte
gehoorzaamheid aan zijn Vader, eeuwig leven uit Zijn hand, en werd Hij
verhoogd tot Gods troon in de hemel. Waar Adam zichzelf verhoogde en
door God werd vernederd tot stof, vernederde Jezus zich tot het stof en
werd Hij door God verhoogd boven alle andere schepselen. Waar Adam
zich uit schaamte voor God verborg, ontving Jezus een naam boven alle
naam, die allen die behouden willen worden, moeten aanroepen.
Jezus Christus is de oorzaak van het heil voor anderen. Zoals allen die uit
Adam werden geboren, zijn onderworpen aan de dood, omdat allen zonder uitzondering zondigen, ontvangen allen die geloven in Jezus, en
dezelfde gezindheid van zelfverloochening tonen, de toegang tot eeuwig
leven. Zo werd het proces van geboorte en dood doorbroken. De mens die
de toegang tot de boom van leven werd ontzegd, krijgt in Christus Jezus
weer toegang. Hij is de levensboom, waarvan wij eten mogen, zodat wij
niet in eeuwigheid sterven, maar eeuwig leven zullen ontvangen bij zijn
komst uit de hemel.
J.K.D.
Uit het boek Adam & Christus (pagina 189 en 190)
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als de tijd ten einde loopt…...
2. Vragen naar het goede
Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester,
wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede?
Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden’. (Matt. 19:16-17)
In de evangeliën lezen we van een jongeman, die tot Jezus komt met de vraag
wat hij moet doen om het eeuwige leven te verwerven. Kennelijk is hij van
goede wil, en Jezus erkent dat, want het parallelverslag in Markus vertelt ons
dat Hij sympathie voor hem opvatte (Mark. 10:21). Toch berispt Hij hem in zijn
antwoord: ‘Waarom vraag je me naar het goede’. Want er zit verborgen kritiek
in zijn vraag: ‘God verlangt wel dat we het goede doen, maar vertelt er niet bij
wat dat goede dan is’. Velen denken vandaag de dag precies zo: je kunt God
niet kennen, dus je moet het zelf maar bedenken. Alleen wordt dat nu gezien
als een vorm van ‘vrijheid’; je mag het naar eigen goeddunken zelf invullen.
Wat is goed?
Maar Jezus wijst onmiddellijk op de enige echte bron van kennis. Dat is God
zelf: ‘Er is er maar één die goed is’. En Hij somt vervolgens de geboden op.
Letterlijk zegt Hij: als God zelf niet goed is (d.w.z. niet goed genoeg), dan is
niemand het. Alleen Hij is de bron van ware kennis. Let op dat ‘goed’ hier dus
betekent: betrouwbaar als bron van kennis. Dat verklaart ook de wat andere
weergave in de parallelverslagen van Markus en Lukas. Daar luidt de vraag:
‘goede meester, wat moet ik doen om …’. En Jezus’ antwoord is: ‘wat noemt u
mij goed?’ Je hoort vaak zeggen dat Jezus hier ontkent dat Hijzelf goed zou
zijn, althans vergeleken met God zelf. Maar dat is niet wat Hij bedoelt. Het
gaat om zijn betrouwbaarheid als bron voor de juiste kennis. En zelfs dan mag
je er niet uit afleiden dat Hij zichzelf in dat opzicht minder betrouwbaar zou
vinden. Waar Hij de nadruk op legt, is dat God zelf uiteindelijk de enige ware
bron van kennis is, als het gaat om de vraag hoe wij moeten leven. Uiteraard
is het woord dat Jezus predikt betrouwbaar, maar alleen omdat het is afgeleid
van Gods eigen woord. Jezus is zelf geen onafhankelijke bron van kennis.
Gods woord als enige bron van ware kennis
Dit incident illustreert overduidelijk dat Jezus zelf God, en dus Diens Woord,
als enige betrouwbare bron van kennis wil zien. Maar wie in deze tijd om zich
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“U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt” (Jac. 5:3)

heen kijkt, ziet maar al te duidelijk dat het christendom allang niet meer op
die koers zit. Enerzijds is er de huidige theologische tendens om de Schrift te
zien als achterhaald en ‘niet meer van deze tijd’, waarna er van alles voor in
de plaats wordt gesteld, afhankelijk van de mode van het moment. Anderzijds
is er de orthodoxie die vasthoudt aan ‘het christelijk erfgoed’ maar zonder
zich ooit af te vragen of dat ‘erfgoed’ destijds misschien evenzeer, al was het
maar voor een deel, zou kunnen zijn ingekleurd door opvattingen of kerkelijke
belangen van destijds. Zoals een radiospreker ooit eens zei: “er zijn er die alles maar willen aanpassen, alsof alle verandering altijd verbetering is, en anderzijds zijn er die willen vasthouden aan ‘het geloof van de vaderen’, waarmee zij de ‘vaderen’ meer lijken te eren dan God”. En daar tussendoor dartelen dan zij die de mond vol hebben van ‘Jezus toelaten in je hart’ zonder er
zich om te bekommeren waar dat eigenlijk op neer zou moeten komen. Het is
tekenend voor die ‘middenweg’ dat iemand uit die kringen, die daarin wordt
gezien als ‘wegwijzer’, pas toen hij werd geconfronteerd met een probleem
waar hij echt niet meer uitkwam, zich terugtrok in een blokhut in de Rocky
Mountains en daar de hele Bijbel van kaft tot kaft doorlas, zich (blijkbaar voor
het eerst van zijn leven) afvragend wat het Boek Zelf nu eigenlijk te vertellen
had. Zijn conclusie was: “Het trof me met ongewone kracht dat het idee dat
wij over het algemeen van God hebben, wel eens heel anders zou kunnen zijn
dan het beeld dat de Bijbel van God schildert”. Ik vrees dat dit niet alleen juist
is, maar dan bovendien ook nog voor een veel breder deel van het hedendaagse ‘christendom’ dan alleen zijn eigen geloofsrichting. Veel, heel veel
christenen hebben zich allang een eigen ‘God’ en een eigen ‘Christus’ geschapen, en zij lezen in hun Bijbel alleen die passages die dat beeld bevestigen.
De wereld van de aantrekkelijke schijn
Toch komt dit niet onverwacht. Jezus en de apostelen Paulus, Petrus, en Johannes waarschuwen allemaal voor de verwaarlozing van het ware woord en
de ‘gezonde leer’, en het vervangen daarvan door een leer naar eigen smaak:
• Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden … Want
er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende
tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo
mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. (Jezus
in Matt. 24:11,24-25)
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Als de tijd ten einde loopt…...
Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de
waarheid luisteren, maar naar verzinsels. (Paulus in 2 Tim. 4:3)
• Zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. (2 Pet.
2:1)
• Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of
een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen … Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken
zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. (1 Joh. 4:1,5)
De sleutel is hier het voorvoegsel ‘pseudo’, vertaald als ‘vals’, in valse profeten (pseudoprofeten) en valse messiassen (pseudochristussen), maar ook in
valse broeders, als ‘dwaal’ in dwaalleraars, als ‘schijn’ in schijnapostelen en
als ‘ten onrecht zo genoemde kennis’ (pseudokennis). Het beschrijft een wereld vol valse schijn. En we moeten helaas constateren dat dat past op onze
wereld als op geen andere. Daaraan kunnen wij zien dat dit de laatste dagen
zijn, en dat de tijd inderdaad ten einde loopt.
•

De ‘antichrist’
Johannes noemt die valse profeten eveneens pseudoprofeten, maar de pseudo-christussen heten bij hem anti-christussen (wat echter hetzelfde betekent:
ze ‘doen zich voor als’, maar ‘zijn’ het niet) en zegt daarover:
• Onderzoek altijd of een geest [nl: van profetie] van God komt, want er zijn
veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u
hieraan: iedere geest [van profetie] die belijdt dat Jezus Christus als mens
gekomen is, komt van God. Iedere geest [van profetie] die dit niet belijdt,
komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen. (1 Joh. 4:1-3)
In deze verzen heeft Johannes het overduidelijk over zijn eigen tijd:
• Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten
we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze
hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. (1 Joh. 2:18-19)
Hij gebruikt het begrip antichrist dus in het meervoud, en heeft het duidelijk
over een (valse) leer van mensen uit hun eigen midden, die in verband daarmee de gemeente hebben verlaten. Maar de ‘christelijke’ wereld is er vast van
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2. Vragen naar het goede (vervolg van pagina 20 en 21)
overtuigd dat er één enkele antichrist zal komen, en dan niet in zijn tijd maar
in die van ons, die zich zal manifesteren als een wereldheerser, en die de
strijd zal aangaan met Christus bij zijn wederkomst. Recentelijk hebben enkele orthodoxe theologen zelfs nadrukkelijk verklaard dat de komst van die
‘antichrist’ aanstaande is. Terwijl ook deze hele uitleg alleen maar kan berusten op slecht lezen. Het gevaar van zulke opvattingen is dat ze de schuld voor
wat er mis is met onze wereld bij een externe macht probeert te leggen, zoals
Eva de schuld van haar overtreding bij de slang probeerde te leggen, terwijl
we de oorzaak van het probleem in werkelijkheid bij onszelf moeten zoeken,
en bij de verwaarlozing van Gods Woord als enige bron van kennis.
Een geschiedenis die zich herhaalt
Dit illustreert helaas de moderne ‘bijbellezer’, die in de Bijbel niet alleen maar
zijn favoriete passages opslaat, maar daarin dan ook nog alleen dat leest wat
hij er in wil zien. En dan wordt Openbaring gelezen alsof het een soort goddelijke horoscoop is, waarin we kunnen lezen wat ons (of eigenlijk anderen) in
de wereld te wachten staat, in plaats van een dringende waarschuwing en
oproep tot bekering. Want wie werkelijk vertrouwd is met de rest van de Bijbel
kan het eenvoudig niet ontgaan dat de situatie die hier wordt beschreven een
exacte kopie is van die waaraan de wereld van het volk van het Oude Verbond
ten onder is gegaan. Ook toen meenden de ‘ijveraars’ en de zelfbewuste
‘zonen der gerechtigheid’ dat hun niets kon gebeuren omdat al die aangekondigde oordelen er alleen maar waren voor anderen. Terwijl er mede door hun
toedoen van alles mis was met hun wereld. Zo is er nu ook van alles mis met
onze ‘christelijke’ wereld. We hebben de aarde die ons in bruikleen was gegeven, uitgeplunderd en verwoest, in plaats van die als goede rentmeesters te
beheren. We hebben volkeren aan ons onderworpen om over hen te heersen
en ze uit te buiten, zelfs als slaven te verkopen, in plaats van ze als medeschepselen te benaderen met de zorg en liefde waarmee God ons heeft benaderd. We hebben in ongebreideld materialisme gouden kalveren opgericht
voor onze afgod: de Mammon. En nu aan dat goede leven een einde dreigt te
komen, zien we vol vertrouwen uit naar het moment waarop Christus ons
komt halen om ons te vrijwaren voor ‘de grote verdrukking’ door die antichrist
die zal komen heersen over de puinhopen die wij dan achter ons hebben gelaten en over onze ‘schuldige’ medemensen die wij al die tijd hebben verwaarloosd. Maar datzelfde boek Openbaring vertelt ons overduidelijk dat de
behoudenis er alleen is voor hen ‘die gedood waren om het getuigenis van
Jezus en om het woord van God’ (Op. 20:4, NBG’51). Dus net als die rijke jongeman kunnen we weten wat er in werkelijkheid van ons wordt gevraagd.
R.C.R
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Hoe leest u ?

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

“Dan zullen wij … worden weggevoerd
en gaan we
De apostel Paulus schrijft in 1 Tessalonicenzen over wat er zal gebeuren bij
de wederkomst van Christus. De aanleiding is een misverstand dat is gerezen
onder de gelovigen te Tessalonica. Sinds Paulus’ prediking zijn enkele van
hun leden gestorven, en zij menen dat de gestorvenen nu die wederkomst
zullen mislopen. Paulus probeert ze gerust te stellen door erop te wijzen dat
God ook de gestorvenen met Christus zal verenigen. Helaas is de NBV hier
niet erg nauwkeurig, terwijl de betekenis van de NBG’51 wat teveel versluierd
is door verouderd taalgebruik. Paulus zegt echter ongeveer het volgende:
“Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over hen die
zijn ingeslapen, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus (niet alleen) is gestorven (maar ook) is
opgestaan, dan betekent dat, dat God op dezelfde wijze (ook), door Jezus,
hen die ingeslapen zijn samen met Hem zal leiden.” (1 Tess. 4:13-14)
Met andere woorden: zoals God Jezus uit de dood heeft opgewekt, zo zal Hij
dat ook doen met hen die in Jezus zijn gestorven.
En om alle twijfel weg te nemen, voegt hij daaraan toe:
“Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de
komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.” (vs 15)
De doden komen dus niets tekort. En dat verduidelijkt hij vervolgens door aan
te geven wat er dan wel zal gebeuren:
“Wanneer het signaal gegeven wordt … zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en
daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen
we altijd bij hem zijn.” (vs 16-17)
En hij besluit dat dan met “Troost elkaar met deze woorden” (vs 18).
Dat lijkt duidelijk genoeg. Maar helaas zijn velen dit gaan lezen alsof het ons
zou vertellen dat Jezus dan de Zijnen komt halen, en dat de gelovigen Hem
alvast tegemoet gaan, zodat Hij niet eens echt naar de aarde hoeft te komen.
Zijn wederkomst zou dan eigenlijk niet eens een wederkomst zijn want Hij
keert dan halverwege al weer om. En voor de gelovigen zou dat betekenen dat
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Wat leest u ?

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

op de wolken
de Heer in de lucht tegemoet”
zij ‘de grote verdrukking’ niet hoeven mee te maken, omdat ze dan al zouden
zijn ‘weggenomen’. Maar dat is valse hoop en niet wat de Bijbel leert.
Dit berust volledig op een verkeerd lezen van het woord ‘tegemoet’. Dat woord
komt op nog twee andere plaatsen in het NT voor. We vinden het in Hand. 28,
waar Paulus onderweg is van Puteoli (in de buurt van Napels) naar Rome.
Wanneer dat de broeders in Rome ter ore komt, gaan ze hem tegemoet (vers
15), om hem het laatste deel van zijn reis naar Rome te begeleiden. Het is
echt niet zo dat Paulus met hen weer teruggaat naar Puteoli. Maar we vinden
een sprekender voorbeeld in een gelijkenis van Jezus in Matt. 25. Daarin beschrijft Hij tien meisjes die een bruidegom tegemoet gaan, die op weg is om te
trouwen met een vriendin van hen. Ze gaan in de avond met lampen op weg,
en onderweg kiezen ze een plaats om hem daar op te wachten (Matt. 25:1).
Wanneer het lang duurt, vallen ze in slaap, maar midden in de nacht horen ze
roepen: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Uit de uitleg van de
gelijkenis blijkt duidelijk dat we in de bruidegom een beeld moeten zien van
Christus zelf, en in de meisjes de gelovigen, die zijn komst verwachten. Maar
wanneer het langer duurt dan ze verwacht hadden, ebt het gevoel van zijn
naderende komst geleidelijk weg. Dan is er echter plotseling toch de roep dat
Hij komt, en dan blijkt wie op zijn komst is voorbereid en wie niet.
Maar waar het ons nu om gaat is het feit dat de bruidegom naar hen toekomt
en niet andersom. Hij komt hen niet halen, maar zij Hem, om Hem te begeleiden naar het huis van zijn bruid. Zo zal ook in werkelijkheid Jezus naar de aarde komen, en naar de Zijnen, om daar op aarde zijn Koninkrijk op te richten
waarin zij volgens zijn belofte met Hem zullen zijn. Hij komt dus juist niet om
de Zijnen te halen en daarna weer terug te keren naar de hemel. Want dan
zou er nog steeds geen Koninkrijk zijn. Dat betekent echter wel dat de Zijnen
die ‘grote verdrukking’ wel degelijk vooraf zullen moeten doorstaan. Want juist
dan zal blijken wie de proef kan doorstaan, zoals we ook lezen: “Zij zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit
gewassen met het bloed van het lam.” (Op. 7:14)
R.C.R.
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Christus

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

Psalm 2: ‘De messiaanse koning’
In de NBG’51 vertaling vinden we dit opschrift boven Psalm 2. Deze
beschrijft een tijd waarin Christus regeert (‘de Heer en zijn gezalfde’) en
vooral de reactie van de wereld daarop. ‘Christus’ is Grieks voor gezalfde. In de Schrift is dat de koning of de hogepriester; in dit geval de
Koning die namens God regeert. Maar we hebben het Nieuwe Testament nodig om te begrijpen dat het hier gaat over het toekomstige
vrederijk en niet over een willekeurige koning in het Oude Testament.
De psalm schetst een situatie waarin alle volken zich verenigen in een
strijd tegen God en de Messias. Zij hebben besloten dat zij niet door
God en zijn zoon geregeerd willen worden. De psalmist wordt hier niet
bij name genoemd, maar in het Nieuwe Testament is het duidelijk dat
men in de 1e eeuw koning David als de schrijver zag die van God deze
openbaring kreeg (zie Hand. 4:25-26). De apostelen gebruiken deze
psalm om te tonen dat reeds lang tevoren was opgetekend dat de
volken Jezus zouden verwerpen. Dat is weliswaar niet in de eindtijd,
maar zij wilden laten zien hoe dat verwerpen toen al vorm kreeg.
De psalm bestaat uit vier gedeelten, die in de meeste vertalingen als
vier strofen worden weergegeven. In elk deel is er een andere spreker.
Het eerste deel, verzen 1 t/m 4, beschrijft de situatie en laat “de
wereld” spreken. In de volgende verzen (4 t/m 7) spreekt God. Verzen
7 t/m 9 laten de Koning zelf aan het woord. Tot slot volgt in verzen
10 t/m 12 een oproep van de psalmist aan “de wereld” om verstandig
te zijn.
De wereld spreekt
“Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties?
Tot niets.” (vs 1). In het Hebreeuws is dit een retorische vraag, met de
suggestie dat het zinloos is. De NBV duidt dat aan met een soort
antwoord: “Tot niets”. Hebreeuwse poëzie kent het zogenaamde parallellisme, waar in twee opeenvolgende regels hetzelfde wordt gezegd,
maar met andere woorden. We vinden dat ook hier: het woeden van de
volken en het rumoer van de naties. En ook in het volgende vers: ‘De
koningen van de aarde komen in verzet’ en ‘de wereldmachten spannen samen’. Hun verzet is gericht ‘tegen de HEER en zijn gezalfde’. De
vraag rijst wanneer dit zich afspeelt. Als de Heer en zijn Gezalfde al lang
zouden regeren, zou het onwaarschijnlijk zijn dat de aardse machtheb-
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De psalmen (2)
in de boekrol staat van mij geschreven”
bers dan nog in functie zijn. Het lijkt dus eerder een beschrijving van de
tijd waarin het vrederijk wordt opgericht: ‘Wij moeten hun juk afwerpen,
ons van hun boeien bevrijden’ (vs 3, opnieuw een parallellisme).
God spreekt
In de volgende strofe voert de psalmist ons weg van de rumoerige naties naar de troon van God. ‘Die in de hemel troont lacht, de Heer spot
met hen’ (vs 4). Maar de spot verandert in toorn: God zal zijn oordelen
uitvoeren. De volken schrikken van Gods toorn. Een weerklank hiervan
vinden we in Openbaring: “De vierentwintig oudsten ... aanbaden God
met de woorden: Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige … want in
uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. De volken raasden
in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een
oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te
belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te
vernietigen” (Op. 11:16-18). In Openbaring gaat het over het oprichten
van het Messiaanse vrederijk, wanneer de aarde hersteld wordt van
alle vernietiging die de mens erover heeft gebracht, en wanneer de
doden worden opgewekt en geoordeeld, met een zegenrijke toekomst
voor degenen die God trouw zijn gebleven. Zij danken God voor het
koningschap dat God nu op zich neemt, en zij verwijzen daarmee naar
de vele beloften dat God dit zal doen. Eén daarvan is deze Psalm 2:
‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg’ (vs 6).
Wie meer vertrouwd is met de NBG’51 vertaling, waar staat: ‘Ik heb
immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’, vraagt zich
misschien af waarom dit ‘gesteld’ in de NBV is vertaald met ‘gezalfd’.
Het is een ander Hebreeuws woord dan voor ‘gezalfde’ in vers 2. Het is
een woord dat eigenlijk het uitgieten van het bloed van een offer betekent, maar dan ook het benoemen van een leider tot een taak. Het
benoemen van een koning gebeurde door zalving. Het gaat hier echter
meer om de aanstelling dan om het zalven zelf. De Nederlandse vertalingen zijn verdeeld tussen ‘gezalfd’ en ‘Ik zelf stel Mij een koning
aan’ (Petrus Canisius vertaling). Een koppeling van dit ‘uitgieten’ met
Jezus’ offerdood is waarschijnlijk echter niet wat hier wordt bedoeld. De
psalm verwijst meer waarschijnlijk naar de profetieën die beschrijven
hoe Gods Koning zal regeren vanuit Jeruzalem. Aan David was beloofd
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dat iemand uit zijn lijn door God tot koning aangesteld zou worden om
voor eeuwig vanuit Sion te regeren. De engel die aan Maria verschijnt,
verwijst naar deze belofte: ‘Hij zal Zoon van de Allerhoogste worden
genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David
geven … aan zijn koningschap zal geen einde komen’ (Luk. 1:32-33).
De Gezalfde spreekt
‘Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: Jij bent
mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’ (vs 7). We zien hier een verdere
verwijzing naar de belofte die aan David was gegeven. Naast de belofte
van een eeuwig koningschap zei God tegen David: ‘Ik zal een vader
voor hem zijn en hij voor mij een zoon’. Maar het klinkt nu specifieker:
nu niet als een Vader zijn, maar werkelijk verwekken, een woord dat
steeds verbonden is met een werkelijke geboorte. Dit zijn ook de woorden die God sprak, zowel bij de doop van Jezus als bij de verheerlijking
op de berg, waarmee God aangaf dat Jezus de Zoon is die op de troon
in Sion zal regeren om daarmee de belofte aan David te vervullen. De
woorden die God sprak zijn een combinatie van twee citaten, deze
woorden uit Psalm 2, en een citaat over de lijdende knecht uit Jes. 53.
Jezus moest lijden en sterven, maar is tegelijk de ware Messias die op
de troon zal regeren. In het Nieuwe Testament wordt Jezus daarom ook
als Koning beschreven, maar nog zonder dat hij regeert. Misschien
vergelijkbaar met zijn voorvader David, die al tot koning was gezalfd,
maar aanvankelijk nog vervolgd werd door de regerende koning.
Dit vers wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald, waar getoond
wordt hoe deze woorden op Jezus slaan. Paulus zegt: ‘Wij verkondigen
u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van
ons – doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de
tweede psalm geschreven: 'Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’ (Hand. 13:32-33). In de brief aan de Hebreeën wordt dit vers, samen met de belofte aan David, gebruikt om aan te tonen hoeveel verhevener de positie van Jezus is dan die van de engelen: ‘Tegen wie van
de engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je
vandaag verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij
een zoon’? (Hebr. 1:5). God heeft hem het koningschap beloofd, wat
ook in de psalm staat: ‘Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit,
de einden der aarde in eigendom’ (vs 8). Het woord eigendom wordt
vaak gebruikt voor het erfdeel dat God aan zijn volk geeft als Hij
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spreekt over het beloofde land, afgeleid van de belofte aan Abraham dat
dit land eeuwig zijn eigendom (Gen. 17:8 – hetzelfde woord) zou zijn.
Voorbeelden hiervan vinden we ondermeer in Deut. 4:21. Maar hier in
de psalm wordt aan de Zoon de gehele wereld als een erfdeel gegeven.
Deze strofe eindigt met de woorden ‘Jij kunt ze breken met een ijzeren
staf, ze stukslaan als een aarden pot’ (vs 9). Waar in de NBV ‘kunt’
staat, zien we in de NBG’51 ‘zult’. Gezien de context lijkt het ook meer
waarschijnlijk dat het zal (moeten) gebeuren. Dit wordt verder versterkt
door het feit dat deze verzen worden geciteerd in Openbaring. In de
Bijbel worden de leiders van Gods volk vaak als herders omschreven,
daarom beschrijft Jezus zichzelf ook als de goede herder. Het woord staf
verwijst hier waarschijnlijk naar, alleen nu niet als een herder die voor
de kudde zorgt, maar nu tot straf, een staf van ijzer in plaats van hout.
Naast een herdersstaf betekent dit woord ook een scepter waarmee
juist autoriteit weergegeven wordt van degene die regeert. In de citaten
in Openbaring zien we ook verder bewijs dat de Schrift deze psalm
toepast op Jezus als hij regeert in zijn Koninkrijk op aarde.
Een oproep aan de wereld
De psalm eindigt met een oproep aan de wereld om verstandig te zijn en
de Koning te erkennen, en daarmee ook zijn Vader. ‘Daarom, koningen,
wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp
u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde’ (vs 10-11).
De tijd komt dat de hele wereld zal moeten erkennen dat God de enige
ware heerser is, die alles leidt en bestuurt. Hij heeft bepaald dat zijn
Zoon vanuit Sion over de gehele wereld zal regeren. Dat zal pas gebeuren bij Jezus’ wederkomst. Maar dan heeft de wereld als geheel de
keuze om hem aan te nemen of te verwerpen. Bij zijn eerste komst is hij
verworpen, zonder direct zichtbare gevolgen voor wie dit deden. Bij de
tweede komst zal dat anders zijn. Dan zal verwerping niet zonder gevolgen blijven. Dan treedt Hij op met een ijzeren staf en worden zij stukgeslagen als aardewerk.
Maar naast deze wereldbevolking noemt de psalm ook degenen die bij
hem schuilen. Dit zijn de gelovigen uit alle tijden die met hem mogen
meeregeren. Het is Jezus zelf die in Openbaring (met een verwijzing naar
deze psalm) zegt: ‘Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht
geven over alle volken. Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden,
als aardewerk worden ze verbrijzeld. Ik geef hem macht, zoals mijn
Vader die aan mij heeft gegeven’ (Op. 2:26-27).
M.H
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Het

Geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het woord in het
Hebreeuws en het Grieks
Het Hebreeuwse woord is
malak, het Griekse woord
is angelos. In de Griekse
vertaling van het OT wordt
malak in het overgrote
deel van de gevallen
vertaald met angelos, en
slechts enkele malen met
een woord dat gezant
betekent, of helemaal niet
(dan wordt het anders
omschreven).
In beide talen betekent
het woord bode of boodschapper. Wanneer het
een engel aanduidt, wordt
die soms nadrukkelijk
aangeduid als een ‘hemelse bode’, of een ‘bode des
Heren’.

De woorden voor ‘engel’ zijn het Hebreeuwse malak
en het Griekse angelos, beide met de grondbetekenis: boodschapper of bode. Dat kan dan zowel een
menselijke als een hemelse boodschapper zijn, en
we moeten per geval zelf beslissen wat waarschijnlijk is. Het gebruik van het woord ‘engel’ (afgeleid
van dat woord angelos) in onze vertalingen geeft
geen uitsluitsel; dat illustreert alleen de keuze van
de vertalers. Wanneer er staat: een ‘boodschapper
van God’, kunnen we gewoonlijk wel aannemen dat
het om een engel gaat. Maar ook dan kan een
mens een door God gezonden boodschapper zijn.
Dit kunnen we illustreren aan de hand van een
tekst in Maleachi. Feitelijk betekent de naam Maleachi zelf ook ‘mijn bode’. In Mal. 3:1 lezen we: ‘Let
op, ik zal mijn malak zenden; hij zal de weg voor mij
effenen’. De Statenvertaling vertaalt die malak met
engel, en doet dat dus ook daar waar deze profetie
in de evangeliën wordt aangehaald. De NBG’51 en
de NBV vertalen het in beide gevallen met ‘bode’,
dus een mens. In de meeste gevallen is het echter

Gebruik van het woord in het evangelie naar Markus
Markus begint zijn verslag met woorden die een verhelderend licht werpen op het
woord ‘engel’: “Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het
staat geschreven bij de profeet Jesaja: Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een
weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: ‘Maak de weg van de Heer
gereed, maak recht zijn paden!’ (Mark 1:1-3).” Het interessante is dat Markus twee
profetieën combineert. De tweede daarvan komt inderdaad uit het boek Jesaja: “Hoor,
een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis
een pad voor onze God” (Jes 40:3). De eerste komt eigenlijk uit het boek Maleachi en
luidt voluit: “Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens
zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het
verbond naar wie jullie verlangen” (Mal 3:1 ). Johannes de Doper is de bode die de
wegbereider van de Messias is! Maar wie is die ‘engel van het verbond’? Dat kan niet
Johannes zijn. Het moet de Messias zijn! Maar het woord ‘engel’ is eveneens afkomstig
van het Hebreeuwse ‘malak’: de Messias is de bode van het verbond. Alle drie
(Maleachi, Johannes de Doper en Jezus) zijn dus Gods boodschappers. Zij waren geen
hemelse dienaren, maar echte mensen.
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engelen

van een sleutelwoord in de grondtekst
wel duidelijk of er een hemelse of een menselijke bode wordt bedoeld. Alleen
in de aanhef van de brieven in Op. 2 en 3 lijkt het veel meer voor de hand te
liggen aan een mens te denken (de ‘secretaris’ van de gemeente) dan aan een
hemels wezen. Maar ook in Hand. 12:15 lijkt het waarschijnlijker dat de mensen in het huis dachten dat Petrus een (menselijke) boodschapper had gestuurd dan dat zijn persoonlijke beschermengel aan de deur stond te kloppen.
Dat engelen alleen maar worden aangeduid als boden (afgezanten) van God
moet ons er kennelijk op wijzen dat zij geen eigen programma uitvoeren, maar
alleen Gods werk doen. Ze worden in de brief aan de Hebreeën dan ook
omschreven als ‘dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel
zullen krijgen aan de verlossing’ (Hebr. 1:14). En zo komen we ze in de Schrift
dan ook tegen: gewoonlijk naamloze uitvoerders van Gods opdrachten, die ze
in volmaakte gehoorzaamheid uitvoeren. Hun acties moeten we feitelijk zien
als door God verricht. Ze zijn Gods vertegenwoordigers, en dragen gewoonlijk
ook zijn naam: elohim, wat in principe de aanduiding is van God zelf, maar ook
van allen die namens Hem handelen, zowel zijn priesters als zijn engelen.
Het feit dat het woord niets meer is dan een aanduiding van een gezant (zowel
aards als hemels) die is uitgestuurd om Gods opdrachten uit te voeren, betekent echter wel dat we voorzichtig moeten
zijn om in bepaalde teksten opstandige
Het woord in de Concordantie
hemelse wezens te zien. Dat er in onze
Het woord malak komt in het OT
vertalingen wordt gesproken van ‘engelen’
ruim 200 x voor. In ongeveer de
mag absoluut niet onze leidraad zijn. Dat
helft van de gevallen duidt het
geeft alleen maar de opvattingen van de
een menselijke boodschapper
aan en in de andere helft een
vertalers weer. We zullen voor die beslishemelse.
sing hechtere grond moeten zoeken. Een
kenmerkend voorbeeld is Judas 6, waar
Het woord angelos komt in het
wordt gesproken van ‘afgezanten’ die ‘hun
NT eveneens bijna 200 x voor. In
veruit de meeste gevallen duidt
oorspronkelijke positie ontrouw zijn gehet een hemelse boodschapper
worden’. Uit het verband blijkt dat Judas
aan. De NBG’51 vertaalt het in
het heeft over iets wat bekend is, en dat
slechts 6 gevallen als een
we dus eerder in de Schrift moeten kun(menselijke) bode. Drie van deze
nen vinden. En dan kom je onvermijdelijk
gevallen betreft de aanhaling van
uit bij de ‘zonen van de elohim’ van Gen.
Mal 3:1 in de drie eerste evange6:4, waarvan de meer betrouwbare uitlegliën. Ook op een handvol andere
gers het er over eens zijn dat dat afvallige
plaatsen lijkt een vertaling met
gelovigen aanduidt.
R.C.R.
‘bode’ echter meer zinvol.
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en

Wetenschap
Geloof en onderzoek
Het bewijs van Gods bestaan
2. De weg

Bij de discussie over de vraag of je Gods bestaan wel of niet kunt bewijzen, of zelfs maar zou moeten bewijzen, moet je bedenken dat het
antwoord op deze vraag verschilt per cultuur. De kenmerkende invalshoek van onze eigen cultuur is niet per se maatgevend, of zelfs maar
van belang. Voor de Joden was de vraag naar Gods bestaan totaal
geen punt van discussie. Zij waren door God zelf bevrijd uit de slavernij
in Egypte. Dat was de oorsprong van hun nationale bestaan, en stond
daarom vast in hun geheugen gegrift. Joods geloof bestaat bij de gratie van Gods openbaring. Het waren de Grieken die er een discussiepunt van maakten. Grieken wilden alles rationeel beredeneren, en in
dat opzicht denken wij West-Europeanen veel meer Grieks dan Joods.
Thomas van Aquino
Omdat het geloof bij zijn uitbreiding naar de heidense (niet-Joodse)
wereld door anders denkenden ter discussie werd gesteld, ontstond
een neiging dat geloof rationeel te willen verdedigen en te bewijzen.
In de middeleeuwen was het Thomas van Aquino die op die manier de
Islamitische Moren in Spanje en Portugal trachtte te overtuigen. En hij
baseerde dat op het filosofische gedachtegoed van de klassiek Griekse filosoof Aristoteles, wiens werken juist via de Islam in West-Europa
bekend waren geworden. Deze verdediging van het christendom is
later door anderen nagevolgd en verder uitgewerkt. Het gaat daarbij
om de volgende vijf gedachten:
• Het feit dat de wereld (wij zouden nu zeggen: het heelal) bestaat,
vraagt om een verklaring, want het zou de ‘normale’ situatie zijn
wanneer die niet bestond. De enig mogelijke verklaring is God.
• Het bestaan van ons heelal vergt een oorzaak die zelf buiten dat
heelal ligt, dus God.
• Elk effect heeft een oorzaak, die zelf weer het effect is van een
nog eerdere oorzaak. Dit kan niet eindeloos zo teruggaan, dus
moet er een eerste (‘primaire’) oorzaak zijn. En de enige primaire
oorzaak die in aanmerking komt is God.
• Onze wereld is zo perfect opgebouwd en in onderlinge harmonie,
dat dit alleen maar het resultaat kan zijn van een bewust ontwerp.
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Wetenschap en Bijbel
een wetenschappelijke benadering

van de filosofie
Maar dat veronderstelt een intelligente ontwerper, dus God.
De persoonlijke ervaring van een mens vertelt hem feilloos dat er
een God moet zijn.
Over sommige van deze aspecten spraken we al in de serie over
‘Intelligent Design’, op andere komen we in latere artikelen nog terug.
•

Blind geloof
Het lijkt nuttig om op dit punt even te pauzeren en ons af te vragen óf
je eigenlijk wel moet proberen het bestaan van God te bewijzen. Is dat
wel nodig? Zou geloof in Hem niet moeten bestaan uit blind aanvaarden? Zei Jezus zelf niet tegen de apostel Thomas ‘Gelukkig zijn zij die
niet zien en toch geloven’ (Joh 20:29). Zulke vragen zijn terecht, maar
de antwoorden kunnen toch niet volledig bevestigend zijn. We zullen
hoe dan ook moeten kiezen tussen geloven en niet geloven. En de
keuze die we uiteindelijk maken (welke dan ook) is onvermijdelijk altijd
ergens op gebaseerd, wat dan ook. Met andere woorden: ‘blind geloof’
bestaat niet, geloof is altijd ergens op gebaseerd. Pas wanneer de keuze eenmaal is gemaakt zou verdere voortgang op die weg eventueel
‘blind’ kunnen zijn. Feitelijk bedoelen we met ‘blind’ daarom ook niet:
zonder reden; we bedoelen eigenlijk: irrationeel. Want de eigenlijke
vraag is niet of geloof ‘blind’ moet zijn, maar of het rationeel mag (of
zelfs moet) zijn. Of, wanneer u een ander beeld wilt: ook een blinde
maakt keuzes die niet werkelijk blind zijn, maar gebaseerd op de
zintuigen die hem nog wel ten dienste staan, bijvoorbeeld zijn gehoor.
Ze zijn misschien ‘blind’ in de directe zin van dat woord, maar ze zijn
wel degelijk rationeel.
Geloof in de Bijbel
Wanneer we deze achterliggende vraag toetsen aan de Bijbel zien we
dat ‘blind’ geloof daar niet voorkomt. Althans niet onder de ‘geloofshelden’. Hun geloof is altijd gebaseerd op een hecht fundament, dat
wel degelijk zeer rationeel is. Pas wanneer dat fundament is gelegd
gaat het daarop gebaseerde geloof verder zonder iedere keer opnieuw
te vragen naar bewijzen. Maar voor dat fundament zijn geloof en rede
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Bijbel en Wetenschap
Het bewijs van Gods bestaan (2)
beslist niet onderling tegenstrijdig. Dat zou ook niet kunnen. Want
geloof zonder rede kan tot alles leiden, en meestal leidt het dan ook
tot het verkeerde, dus afgoderij. Tallozen zijn van God, of van zijn juiste leer, afgedwaald door hun ratio uit te schakelen en hun gevoel te
volgen. De Bijbel staat vol met voorbeelden daarvan. Maar wie in de
Bijbel zoekt naar een voorbeeld van iemand die van een dwaalweg tot
God is gekomen, alleen door zijn gevoel te volgen, zoekt tevergeefs.
Wie om zich heen kijkt herkent de veelheid aan wegen die het ‘geloof’
kan nemen zodra de mens zijn gevoel begint te volgen. En allen die die
wegen gaan zijn ervan overtuigd dat God echt zo is zoals ze Hem zich
voorstellen. Maar die wegen lopen onderling zo drastisch uiteen dat
pure logica ons wel moet vertellen dat ze het onmogelijk allemaal tegelijk bij het goede eind kunnen hebben. Irrationeel geloof is daarom een
slechte gids, een blinde leidsman die blinden leidt (Matt. 15:14).
Het fundament van ons geloof
Terug naar de vijf wegen van Thomas van Aquino en zijn navolgers.
Was daar nu iets mis mee? Helaas moet het antwoord bevestigend
zijn. In praktisch opzicht was er mee mis dat je op deze manier
probeert Gods bestaan te bewijzen buiten zijn eigen Woord om, terwijl
dat Woord juist de centrale plaats zou moeten innemen in onze overtuiging. Daar aan ten grondslag ligt echter een meer fundamentele
fout. Deze bewijzen zijn opgezet om anderen te overtuigen, maar we
hoeven alleen te weten wat onszelf overtuigt, en of de grondslagen
van dat geloof wel voldoende zijn. En zeg nu niet: ik heb geen enkele
twijfel, want daar houdt het niet mee op. Al die mensen van de vorige
alinea kennen evenmin enige twijfel, maar ze zitten er wel faliekant
naast. Het fundament van ons geloof moet niet alleen hecht zijn, maar
ook juist. Want alleen dan kunnen we verder. En alleen wanneer we
volledig beseffen waarom we zelf geloven, en waarop dat besef gefundeerd is, zullen we werkelijk weten hoe anderen deelgenoot te maken
van die overtuiging. En voor de rest kunnen we het overtuigen van
anderen met een gerust hart overlaten aan God zelf .
R.C.R.
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Wonderen van
de Schepping

De eik

De eerste melding van een eik in de Bijbel vinden wij in Genesis 35:8, als
Jakob Debora, de voedster van Rebekka, onder een eik begraven heeft.
Er had daar een plechtige rouw plaatsgevonden, want Debora had haar
meesteres meer dan 80 jaar gediend (Genesis 24:59).
In de Bijbel worden drie Hebreeuwse woorden vertaald met ‘eik’, maar
ook wel met ‘terebint’. Uit de context moet men bepalen welke soort
wordt bedoeld. In algemeenheid kan worden gezegd, dat eiken veel groter dan terebinten zijn en meer verspreid over het land Israël voorkomen.
In tegenstelling tot de ceders van de Libanon
(zie het vorige nummer) zijn slechts enkele van
de vele soorten eikenbomen in het land Israël
altijd groen. Toch zijn er bepaalde overeenkomsten: beide zijn ze groot en sterk, leven ze lang,
en verschaffen ze door hun brede vorm veel
schaduw. In de Bijbel worden zij vaak gebruikt
als beeld van menselijke sterkte en trots. Soms
worden zij in één adem genoemd met de
ceders, b.v. in Amos 2:9: “En toch heb Ik ter
wille van jullie de Amorieten uitgeroeid, die zo
groot waren als ceders en zo sterk als eiken.”
Vanwege de hardheid van hun hout werden eiken gebruikt om er roeiriemen van te maken: “Van eiken uit Basan waren je riemen” staat in een
beschrijving van de toenmalige heerlijkheid van Tyrus (Ezechiël 27:6).
De beste eikenbomen waren kennelijk in het gebied Basan te vinden,
zo kunnen wij b.v lezen in Jesaja 2:13. Basan was een streek ten oosten
van de rivier de Jordaan, die vroeger aan Og, een van de overgebleven
reuzen, behoorde. Nadat Israël onder Jozua Basan had veroverd, kreeg
de halve stam Manasse het gebied als erfdeel (Jozua 13:29-31).
Ook voor minder verheven doeleinden werden eiken gebruikt. God maakte zijn volk het verwijt, dat zij op de bergtoppen offers aan de afgoden
brachten in plaats van Hem te eren. Deze afgoderij vond plaats onder de
schaduwrijke bomen, waaronder eiken (Hosea 4:13). Maar de afgodsbeelden zelf werden ook wel van eikenhout gemaakt, en daarvoor
werden zelfs bomen gekweekt (Jesaja 44:14).
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamenten
,8. De dood. Gods vonnis over de zonde
God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld en als Zijn gelijkenis. Maar
hij werd niet zo geprogrammeerd, dat hij alleen maar kon doen wat God
wilde. De mens werd geschapen met een vrije wil en heeft dus keuzevrijheid. God stelt ons door middel van Zijn opvoedingsproces voor keuzes.
Uit wat wij kiezen, blijkt of wij in Hem geloven, en of wij Hem echt willen
gehoorzamen. De eerste mensen gaven toe aan de verleiding iets te doen
dat God hen had verboden. Zij meenden Gods doel met hun schepping in
en door het vlees te kunnen bereiken, in plaats van zich van Hem afhankelijk te stellen en geduld te tonen. Het lag niet aan God dat zij Zijn wil overtraden maar aan de mens. God was heel duidelijk geweest, en de mens
had de boodschap begrepen. Zij waren geheel vrij in de hof, op één kleine
beperking na: het eten van één bepaalde boom was niet toegestaan:
“Van alle bomen in de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis
van goed en kwaad zult u niet eten, want ten dage, dat u daarvan eet, zult u
voorzeker sterven.” (Genesis 2:17; vergelijk 3:3)
De slang echter verleidde Eva met schoonklinkende woorden, die suggereerden dat zij niet zou sterven, maar als God zijn en zelf zou weten wat
goed en kwaad is, en vanuit die kennis zelf in staat zijn de juiste keuzes te
maken (Gen. 3:4-5). Iets dat overigens in de kern van de zaak neerkwam
op de vervulling van hun mogelijk diep verlangen zelf te mogen uitmaken
wat goed en kwaad is. Het valt inderdaad niet te ontkennen, dat zij niet
stierf op het moment dat zij van de vrucht van die boom at. Dit neemt echter niet weg dat de dood, als de straf op de overtreding van Gods gebod,
haar en Adam uiteindelijk daadwerkelijk trof. Het sterven is een proces dat
begint bij de eerste zonde. Paulus zag zichzelf in eenzelfde positie als
Adam: toen hij jong was, wist hij niet wat zonde was. Maar toen hij ouder
werd en geacht werd de wet te kennen, begon hij te sterven door de zonde:
“Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de
zonde te leven, maar ik begon te sterven, en het gebod dat ten leven moest
leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn; want de zonde heeft uitgaande van
het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood.” (Romeinen 7:7-12)
“… als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.” (Jakobus 1:15)
“Want het loon dat de zonde geeft is de dood.” (Romeinen 6:23; vergelijk
Spreuken 12:28)
“Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de
Geest is leven en vrede.” (Romeinen 8:6)
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van het Geloof
Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
De dood trof niet alleen Adam en Eva, maar allen die uit hen voortkwamen
(zie Gen. 5). Alle mensen volgden hen na in hun zonde aan God gelijk te
willen zijn, zonder in Hem te geloven. En zoals Adam en Eva alle zondaars
vertegenwoordigen, werden allen inbegrepen in Gods doodvonnis over hen:
“Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door
de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen
gezondigd hebben.” (Romeinen 5:12)
“Want, omdat de dood er is door een mens … Want evenals in Adam allen
sterven …” (1 Korintiërs 15:21-22)
Sterven wij, dan wordt het scheppingsproces als het ware omgekeerd: bij
zijn schepping werd de levensadem in de neus van de mens geblazen,
zodat hij leefde; wanneer wij sterven, blazen wij onze laatste adem uit en
vergaan vervolgens weer tot het stof waaruit wij gemaakt zijn:
“… totdat u tot de aardbodem wederkeert, omdat u daaruit genomen bent;
want stof bent u en tot stof zult u wederkeren.” (Genesis 3:19)
“… neemt U hun adem weg, zij sterven en keren weder tot hun stof.”
(Psalm 104:29; zie 90:3; 146:4).
“… alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof … zoals het geweest
is, en de geest (levensgeest, adem) wederkeert tot God, die hem geschonken
heeft” (Prediker 3:19-20 en 12:7).
In dit opzicht verschilt een mens niet van de dieren. Die zijn zich niet
bewust van een God die voor hen zorgt, maar leven een korte tijd en
verdwijnen daarna voor altijd in het niets. Alle schepselen hebben van God
dezelfde levensadem gekregen, en Hij neemt die op Zijn tijd terug.
Voor wie geen rekening met God houdt, is er, net als voor de redeloze
dieren, geen enkele hoop:
“… zo stijgt wie in het dodenrijk nederdaalt, niet weer op.” (Job 7:9; in de betekenis van: keert niet weer)
“… de mens met al zijn praal houdt geen stand; hij is gelijk aan de beesten, die
vergaan … Als schapen zinken zij in het dodenrijk, de dood weidt hen.”
(Psalm 49:13 en 15/21)
Wie in het graf ligt, is zich van niets bewust. Hij kan niets meer doen en
nergens meer over nadenken. Ook de goddeloze kan zijn jaloerse haat ten
opzichte van wie geloven niet meer uitleven:
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8. De dood. Gods vonnis over de zonde
“De levenden weten ten minste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten
niets … want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk,
waarheen u gaat.” (Prediker 9:5 en 10)
“Want in de dood is aan U geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?” (Psalm 6:6; 115:17; Jesaja 38:18)
De dood is als een onverzadigbaar roofdier dat zijn prooi grijpt en niet
meer loslaat. Of als een koning, die mensen rooft en met strenge hand
over hen regeert, alsof het slaven zijn die hij niet wil laten gaan. Zij zitten
in een gevangenis, een kerker, waaruit zij niet meer kunnen ontsnappen:
“… doet het dodenrijk zijn keel wijd open en spert het zijn muil op, mateloos
…” (Jesaja 5:14; Hab. 2:5)
“Droogte en hitte roven het sneeuwwater weg, zo het dodenrijk hen die zondigen.” (Job 24:19)
“… heeft de dood als koning geheerst … Want, indien door de overtreding van
de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene …” (Rom 5:14 en 17)
“Weet u niet, dat u hem, in wiens dienst u zich stelt als slaven … ook moet
gehoorzamen als slaven, hetzij … van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” (Romeinen 6:16)
De dood wordt daarom door gelovigen in de Bijbel terecht gezien als de
grote vijand van de mens, uit wiens macht zij hun geliefden, laat staan
zichzelf, niet kunnen bevrijden:
“Welk mens leeft er, die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal redden uit de
macht van het dodenrijk?” (Psalm 89:49; vergelijk 8:5 en 116:3)
“Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch God zijn losprijs betalen … dat
hij voor immer zou voortleven, de groeve niet zou zien.” (Psalm 49:8-13).
Vraag ter overdenking:
Is de toestand van de doden veranderd sinds de komst van Jezus?
De doodslaap
Wie sterven na een leven van geloof, blijven niet eeuwig dood. Hun toestand wordt in
de Bijbel voorgesteld als een slaap, waaruit het mogelijk is te ontwaken bij het
aanbreken van een nieuwe dag. Zij zijn ontslapen (ingeslapen), zijn de rust van de
doodslaap ingegaan en wachten in het stof tot de Here hen wekt: Marc. 5:39/Luc.
8:52; Joh. 11:11-13; 1 Kor. 15:17-18; 1 Thess. 4:14-15; Dan 12:2/13; Hand. 13:36;
Jes. 26:19/Efez. 5:14; Joh. 11:24.
J.K.D
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Dit is het

Land

Jericho
De snelweg vanuit Jeruzalem komt na 30 km in het Jordaandal uit op een
groot kruispunt. De weg rechtdoor gaat naar de Dode Zee (zie het vorige
nummer), de oostelijke voert naar Amman, de hoofdstad van Jordanië, en
de noordelijke leidt naar de op 8 km afstand gelegen grote en
meest waterrijke oase van het hele Midden-Oosten, met daarin ‘de palmstad’ Jericho. Deze 250 meter beneden de zeeJericho
•
spiegel liggende oase wordt van water voorzien door de nooit
•
Jeruzalem opdrogende Elisa bron (zie 2 Kon.2:19), die wordt gevoed
door regenwater uit het hoogland van de Judese woestijn.
In de woestijnheuvels ten westen van Jericho, op de rand van
de Jordaan vlakte, ligt een steil uit de vallei oprijzend bergmassief van 348 m hoog. Ook wel de berg van de verzoeking
genoemd. Nu staat er een Grieks-Orthodoxe kerk op.
Jericho is, voor zover nu bekend, de oudste stad van de aarde, en de eerste stad die de Israëlieten op wonderbare wijze veroverden, toen zij onder
aanvoering van Jozua de Jordaan waren overgestoken om het beloofde
land binnen te trekken. De stad wordt op vele plaatsen in de Bijbel genoemd. Eigenlijk zijn er in de loop van de eeuwen drie steden van die
naam geweest, elk ongeveer 2 km van elkaar verwijderd. Oorspronkelijk
was er de stad uit de tijd van de intocht, waarvan ondanks opgravingen en speurwerk - in en
bij Tel Jericho - tot nu toe niets is gevonden. Vervolgens de Grieks-Romeise stad bij de Toeloel
Aboe el-Alajik. Herodes de Grote en later ook zijn
zoon Archelaüs hadden hier hun winterresidentie. Er stonden schitterende paleizen, een
amfitheater, villa’s, badhuizen en zelfs een
hippodroom. En ten slotte ten zuidwesten daarvan, bij de Wadi el-Kelt, de
stad van de kruisvaarders, het huidige Jericho (in het Arabisch: Eriha). Ten
zuiden daarvan ligt de uitgestrekte wijk Akabat Jahr, waarin vóór 1967 al
35.000 Palestijnse vluchtelingen in lemen hutten en tenten woonden.
Op weg naar Jeruzalem kwam de Here Jezus door Jericho. Hij genas daar
Barthiméüs van zijn blindheid en riep Zachéüs (zijn naam betekent zuiver),
de hoofdtollenaar van de stad, bij zich. Die was in een vijgeboom geklommen om Jezus te zien, en werd door Hem gered door vergeving van zijn
zonden.
H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Begrijpend

Psalm 103

Zingen

Loof de HERE, mijn ziel
De psalmen van David weerspiegelen de ervaringen van deze gelovige man.
Zo zijn er psalmen die het werk zijn van de jonge schaapherder; andere
verschaffen ons een blik in de moeilijke jaren toen hij vluchteling was; dan
zijn er nog psalmen geschreven in de bloeitijd van zijn koninkrijk; en tenslotte de overpeinzingen van David in zijn ouderdom. Zo’n psalm is Psalm 103.
Hier spreekt iemand die volkomen op de HERE heeft leren vertrouwen, en
die met blijdschap en in nederigheid God dankt voor alles wat hem is overkomen. De psalm begint met zijn eigen lof – “Loof de HERE, mijn ziel” – en
eindigt met een oproep tot de hele schepping om God te verheerlijken:
“Looft de HERE, gij zijn engelen … al zijn heerscharen … al zijn werken”.
Deze psalm zou heel goed kunnen passen bij de tijd, toen David alle
oversten van Israël voor de laatste keer samenriep, om het koninkrijk over
te dragen aan zijn zoon Salomo. Daarbij sprak David ook nog een
ontroerend gebed uit: “Geprezen zijt Gij, HERE, God van onze vader Israël,
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van U, o HERE, is de grootheid en de kracht,
de heerlijkheid, de roem en de majesteit …” (1 Kronieken 29:10,11).
Vervolgens beleed David zijn menselijke zwakheid: “Wie toch ben ik? …
Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht … als een
schaduw zijn onze dagen op aarde” (verzen 14,15). En juist deze gedachten
zijn terug te vinden in Psalm 103: “Barmhartig en genadig is de HERE …
Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden … Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn.
De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds,
zo bloeit hij … Maar de goedertierenheid des HEREN is van eeuwigheid tot
eeuwigheid … en zijn gerechtigheid over kindskinderen” (verzen 8-17).
David riep tenslotte de gehele gemeente op, om met hem God te loven:
“Prijst nu de HERE, uw God. Toen prees de gehele gemeente de HERE, de
God hunner vaderen” (1 Kronieken 29:20). Zongen zij soms Psalm 103?
Wij kunnen van David leren: het gaat in dit leven niet om roem of rijkdom;
veel belangrijker zijn de goddelijke eigenschappen die in Psalm 103
genoemd worden: genade, goedertierenheid, barmhartigheid, ontferming –
de karaktertrekken die ook Jezus steeds heeft laten blijken.
J.M.

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