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Mark Hale

Mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
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Reacties op in dit blad verschenen artikelen
Dit keer gebruiken we deze ruimte voor een foto-impressie van onze jaarlijkse
Studie en Ontmoetingsdag, die op zaterdag 17 maart j.l. in Amersfoort werd
gehouden. Lezers van Met Open Bijbel kwamen bij elkaar, om te luisteren
naar studies op het thema Op reis naar het nieuwe Jeruzalem, en daarover
met elkaar van gedachten te wisselen. De gezamenlijke maaltijden zorgden
voor een ontspannen sfeer.

De sprekers overleggen nog even

De voorzitter opent de Studiedag

Deze foto’s werden gemaakt door Hans den Boer uit Hoogland. Onze dank!
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Bijbels antwoord op uw vraag

Nog wat napraten na de studies
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Hulp bij het uitkiezen van boekjes

Geanimeerde discussie
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Overdenking
Geluk
Wij hechten allemaal veel waarde aan geluk. Tegelijk beseffen wij dat
geluk niet komt aanwaaien. Het is niet een gevoel dat je alleen maar
even hoeft te pakken en stevig vast te houden. Het kan zo tussen je
vingers wegglippen. Er zijn niet voor niets vele boeken over dit thema
geschreven. Wij kennen gelukkige en minder gelukkige perioden in ons
leven. Soms breken ronduit ongelukkige tijden aan. Wanneer het noodlot, bijvoorbeeld in de vorm van een ernstige ziekte je onverwachts treft,
dan kan het leven moeilijk worden, erg moeilijk. Want zo’n ziekte komt
altijd ongelegen, wij zijn er niet op voorbereid. Wij kunnen ons op dat
moment nauwelijks voorstellen dat wij ooit zullen opkrabbelen uit het
diepe dal van ellende waarin wij zijn terecht gekomen. Wat wij onder
geluk verstaan, lijkt ongrijpbaar geworden. Als je ernstig ziek bent,
associeer je geluk al gauw met gezondheid. Een normale (en gezonde)
gedachte. ‘Een gezond jaar toegewenst’, op hoeveel nieuwjaarskaarten
staat deze wens niet gedrukt of geschreven. Staan wij er wel eens bij
stil dat er onder kaartenverstuurders ook zieke mensen moeten zitten?
Het lijkt alsof achter dat diep gekoesterde verlangen een nog dieper
verborgen angst schuil gaat. Laten wij niet denken dat ongeluk alleen
gewone mensen treft. Rijke mensen kunnen ook ziek worden. Sommigen zouden maar wat graag al hun geld willen geven om nog slechts
één jaar in leven te blijven. Maar die ruil is onmogelijk. Niemand kan
door geld zijn leven onbeperkt veilig stellen. Jezus waarschuwde eens
iemand die erg aan zijn erfenis hing: “Pas op, hoed je voor iedere vorm
van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen,
zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft” (Luc. 12:35). Er zijn rijke
artiesten die zich staande houden met antidepressiva en drugs. Zich
gelukkig voelen en zich staande houden, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Geld maakt niet gelukkig. Wel kan het de voorwaarden
scheppen om zorgeloos te leven. Stel dat wij het zelf goed hebben en
een goede gezondheid genieten. Maar hoe kunnen wij dan gelukkig zijn
in de wetenschap dat velen in de wereld gebrek lijden en ziek zijn?
De dood ligt overal op de loer. De wetenschap kan dit grote probleem
niet voor ons oplossen.
Er wordt wel eens denigrerend over de angst van gelovigen gesproken,
maar wist u dat angst de drijfveer is van alle mensen! Angst voor de
dood is het meest basale instinct van de mens. De een lijkt kwetsbaarder dan de ander, maar in wezen zijn wij allemaal diep van binnen heel
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erg kwetsbaar. Zonder angst kunnen wij niet leven, want angst
behoedt ons voor gevaren. Iemand die zegt dat hij geen angst kent,
zou er beter aan doen nog eens goed na te denken. En dat gelovigen
angstiger zouden zijn dan ongelovigen is niet perse waar. Alleen, zij
zijn zich bewust van de ernst van hun sterfelijkheid. Zij hebben weet
van de oorzaak, namelijk de ongehoorzaamheid van de eerste mens.
Maar zij geloven ook dat er in liefde geen plaats is voor vrees. Gods
kinderen leden ooit onder hun angst voor de dood, maar zij zijn nu van
die angst bevrijd! “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel
hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat
Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou
onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door
angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren” (Hebr. 2:14,15).
Voor gelovigen is het goede nieuws ‘bevrijding’. Bevrijding van de
ergste vijand: de dood. Maar dan kunnen wij niet om Jezus heen. Want
hij en hij alleen geeft het antwoord op de precaire toestand waarin de
onbevrijde mens gevangen zit.
Jezus heeft net als wij deel gekregen aan bloed en vlees. Ook hij kende angst voor de dood. “Hij begon bedroefd en beangst te worden” (Mat. 26:37). Hierin verschilde hij niet van ons. Het verschil was
dat de zondemacht geen vat op hem kreeg, niet één keer! Hij was niet
minder mens dan wij, hij was een beter mens! Door zijn verzoekingen
te overwinnen heeft hij de zonde verslagen! Iemand die groter is (God
zelf) heeft deze betere mens van de dood verlost: dat is de betekenis
van de opstanding. En allen die met hem zijn verbonden, mogen delen
in zijn overwinning, dus ook in die overwinning!
Er bestaat Geluk dat met een hoofdletter moet worden geschreven.
Niets of niemand kan ons daarvan scheiden. Alleen God kan ons dat
geluk schenken. “Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij
hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en
Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer
zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn” (Openb.
21:1-7). Als je hierover diep nadenkt, ga je inzien hoe onmetelijk rijk
deze belofte is. Wat God de gelovigen aanbiedt overstijgt alles wat de
wereld kan bieden. Deze woorden zijn feitelijk een samenvatting van
Gods rijke heilsplan. Ze staan geschreven op Gods ‘nieuwjaarskaart’.
God stuurt die kaart niet één maal per jaar, want iedereen kan dagelijks in de Bijbel kennis nemen van Gods grote wens voor de mensen.
God wil een volk op aarde scheppen dat vrij zal zijn van zonde, dood
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en verdriet. God wil een gelukkig volk zien. Feitelijk gaat Gods goede
nieuws nog veel dieper: het grootste geluk is namelijk het kennen van
God. Zo drukt de apostel Johannes het uit: “Dit nu is het eeuwige leven,
dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U
gezonden heeft” (Joh. 17:3).
Wát mooi wanneer een geldwolf tot dit geweldige inzicht komt! Ik denk
aan de rijke Zacheüs. Hij zou nooit zijn veranderd als hij niet Jezus had
leren kennen! “Kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de
armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig” (Luc. 19:8). Let wel: dit was geen groots gebaar van een filantroop,
zo goed was hij niet - het was een daad van geloof. Zijn geloof in Jezus!
Hij zal lang niet alles over Jezus hebben geweten. Wie doet dat
trouwens wel! Het was ook nog niet nodig, dat kwam later wel. Ook
Zacheüs heeft geleerd dat de enige ware God op wonderbaarlijke wijze
Jezus heeft doen geboren worden (Luc. 1:35). En hij heeft geleerd dat
“God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was” (2 Cor.
5:19). Deze mens heeft nooit bekering nodig gehad, zijn opdracht was
om de duivel (allegorische taal voor de zondemacht) van zijn troon te
stoten. Gelukkig (!) is het hem gelukt, volledig. Daarom kan de apostel
Paulus schrijven: “Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?
God zij dank door Jezus Christus, onze Here!” (Rom.7:24,25). Alleen op
die manier kon hij de mens worden die God had bedoeld, de tweede
Adam, de nieuwe mens. En allen die met hem zijn verbonden door
geloof en doop, zijn vernieuwde mensen, kinderen van God die straks
mogen delen in die grote geestelijke erfenis waarvan het eenentwintigste hoofdstuk van het boek Openbaring getuigt. Gods kinderen hebben
weliswaar ooit geleden onder angst voor de dood, maar het is even
waar dat zij nu van die angst zijn bevrijd.
In Lucas 13:35 vinden wij de woorden van de Here Jezus:

Baruch HaBa S’Hem Adonai,
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Het Hebreeuwse woord ‘baruch’ betekent ‘gezegend’ of ‘gelukkig’. Het
is niet geluk zoals de wereld het ziet. Het is geluk dat diep verankerd is
in Gods woord, in zijn beloften van heil. De Here Jezus verwijst in deze
tekst naar zijn tweede komst. Zijn komende verschijning betekent geluk
en blijdschap.
In de eerste plaats voor zichzelf! Baruch HaBa. Eindelijk zal de tijd zijn
aangebroken dat de Messiaanse vredevorst de gezegende toestand op
aarde tot stand zal brengen, die God altijd al voor ogen stond. Natuur-
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lijk zal dat geluk niet op de allereerste dag van het duizendjarige rijk
volledig worden gerealiseerd; onder de heilzame leiding van Jezus
Christus zal veel puin moeten worden geruimd. Maar het uitoefenen
van zijn heerschappij zal onweerstaanbaar leiden tot de schepping van
een mondiaal paradijs.
In de tweede plaats voor allen die hem toebehoren. Zij zullen ook baruch zijn. Want zij mogen delen in zijn geluk. Vrij zijn van beproeving en
strijd, wat zal dat een vreugde zijn! Zij mogen bijdragen aan de grote
Wederopbouw van de samenleving die nu nog gebouwd is op onrecht
en valse hoop.
In de derde plaats voor het nu nog ongelovige Israël. God heeft zijn
oude verbondsvolk nooit verstoten, al denken velen van wel. Wat mooi
dat zelfs in deze tijd, de tijd die vooraf gaat aan de terugkeer van
Jezus Christus, sommige Joden in Israël al tot het inzicht komen dat
Jezus inderdaad hun Messias is. Zij waren geëmigreerd naar ‘hun’ land
en ontdekken nu dat zij door hun nieuwe geloof anders zijn dan hun
volksgenoten. Een vervreemdende ervaring! Ongetwijfeld gepaard
gaande met pijn en verdriet. Maar eens zal ‘heel Israël’ tot bekering
komen. Hun ogen zullen worden geopend. “Zie uw huis wordt aan u
overgelaten. Maar ik zeg u, u zult mij niet meer zien tot het ogenblik
komt dat u zegt: Gezegend Hij die komt in de naam van Adonai”. Wat
zal een gelukkiger gevoel geven dan het besef dat de Here Jezus de
Gezegende is!
In de vierde plaats voor de hele wereld, de goyimwereld. Want allen
zullen hun knieën buigen voor Adonai. De mensen zullen dan inzien
dat het geluk dat zij nastreefden in wezen een leeg leven was. Uiteindelijk zal de wereld, althans degenen die tot bekering komen, begrijpen dat ware vrede en het werkelijk geluk alleen door de Almachtige
God kan worden geschonken. De nieuwe wereld zal gelukkig zijn.
Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God.
Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden.
Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen.
Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de
Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door
het slijk halen.
Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad.
wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult treuren en huilen.
Lucas 6:20,21,24 (NBV)
M.R.
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In het
Belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Deze keer het tweede en laatste deel van een achtergrondartikel van de hand van
Keith Worthington, dat verscheen in the Christadelphian van oktober 2006.

Soennitische en Shiitische Moslims (2)
De recente oorlog in Libanon
Vier dagen na het begin van hun oorlog tegen Hezbollah in juli 2006, had
Israël alle doelen vernietigd die de luchtmacht, met behulp van de Israëlische militaire inlichtingendienst, bekend waren. In dit opzicht werden de
voordelen merkbaar van de samenwerking van inlichtingendiensten, in de
wereldwijde oorlog tegen het terrorisme. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Israël hielpen Arabische landen Israël met hun inlichtingen over
de posities van Hezbollah in Libanon. Het kan zijn dat zij Israël gebruikten
als front voor het bereiken van hun grotere doel tegen Iran en de Shiitische
revolutionaire fundamentalisten, en niet alleen maar tegen Hezbollah.
Toen de staakt-het-vuren overeenkomst van 14 augustus 2006 in de VN tot
stand was gekomen, zag Israël zich verre van het bereiken van de doelen
die het zich had gesteld voor de campagne in Libanon. Omdat er aan beide
kanten geen duidelijke overwinning was, en het de eerste keer was in de
58-jarige geschiedenis van het moderne Israël dat het faalde zijn tegenstanders te overwinnen, zou dit een drastische verandering teweeg kunnen
brengen in het machtsevenwicht in het Midden-Oosten.
Saudi Arabië, Koeweit en de andere Golfstaten zouden wel eens behoorlijk
kunnen worstelen met het falen van Israël Hezbollah op de knieën te
krijgen. De bitterste pil die zij moesten slikken, was de triomfantelijke wijze
waarop de Libanese Shiitische groep en zijn ondersteuners in Teheran en
Damascus zichzelf feliciteerden.
Gedurende het conflict was het een publiek geheim dat Saudi Arabië,
Koeweit en andere Golfstaten er naar uitkeken dat Hezbollah verslagen zou
worden, of dat de organisatie ten minste machteloos gemaakt zou worden,
zelfs als dat een overwinning van Israël zou inhouden. Men was uit op een
zware nederlaag van Hezbollah, niet alleen omdat het een slag zou toebrengen aan de Shiitische militaire macht, maar ook de as Teheran-Damascus
zou breken. Er zijn nu signalen dat er in Riyad, Doha, Cairo en Amman
sprake is van bittere teleurstelling dat Hezbollah er in slaagde stand te
houden bij de aanval van Israël.
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in het licht van de Bijbel
Sinds het staakt-het-vuren is de populariteit van Hezbollah toegenomen –
niet alleen onder de Shiitische Moslims, maar bij de gehele locale bevolking, omdat zij ermee begonnen de puinhopen uit de straten van Libanon
op te ruimen. Iran heeft Hezbollah genoeg geld gegeven om het hen mogelijk te maken duizenden dollars te geven aan elke familie die verliezen of
schade heeft geleden in de oorlog, zodat zij voedsel en nieuwe meubels
kunnen kopen en een jaar lang huur voor hun huizen kunnen betalen.
Het is niet duidelijk wie de overhand zal hebben in een toekomstige
confrontatie tussen Soenniten en Shiiten. Afgezien van hun theologische
verschillen zijn hun nationale en internationale wrijvingen altijd ernstig
geweest, omdat deze twee groepen wantrouwig zijn tegenover elkaar. Het
Shiitische Iran heeft het Soennitische Saudi Arabië altijd gezien als het
corrupte werktuig in de handen van de Verenigde Staten, terwijl radicale
Soenniten menen dat Iran met de Verenigde Staten samenwerkt in Irak
en Afghanistan.

Nucleaire dubbelzinnigheid?
In een hoorzitting van de Senaat, eind 2006, verwees minister van
defensie Robert Gates naar de nucleaire macht van Israël, en leek, in een
politieke 180 graden ommekeer, aan te geven dat de VS een nucleair
Iran kon gedogen.
Deze opzienbarende uitspraak werd gevolgd door een andere, deze keer
van de premier van Israël, die, in een interview met een Duitse TV-zender,
zei: “Israël bedreigt geen enkel land”, “Iran dreigt openlijk, uitdrukkelijk
en publiekelijk Israël van de kaart te zullen vegen. Kunt u dit zien in het
licht van het streven een kernwapen te hebben, zoals de VS, Frankrijk,
Israël en Rusland?”. Deze uitspraak veroorzaakte een politieke storm in
Israël, omdat het de eerste officiële bevestiging leek te zijn dat het land
kernwapens heeft. Of het nu een verspreking was of niet, Teheran lijkt
munt te willen slaan uit deze erkenning van Israël, door zijn eigen nucleaire programma te rechtvaardigen in termen van zelfverdediging. Het is
zeker dat deze ontwikkeling de regio alleen maar instabieler kan maken.
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De

Taal van de Bijbel
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt
gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan
zullen jullie werkelijk rust vinden, want

mijn juk is zacht en mijn last is licht

(Matt. 11:28-30)
Velen in ons van oorsprong boerenland stellen zich bij het woord
‘juk’ iets voor als op het plaatje hieronder. Sommige zuivelfirma’s
gebruiken zo’n beeld (maar dan met een boerenmeisje met twee
melkemmers) nog steeds als beeldmerk. Het bijbelse beeld zou dan
moeten slaan op het dragen van een last. Dat is op zichzelf niet
ondenkbaar, en we vinden het beeld in de Bijbel ook inderdaad wel
in die vorm terug. Alleen moeten we dan meer denken aan een lange
stok, die over één schouder wordt gedragen, met de beide ‘lasten’
respectievelijk voor en achter. En in een afgeleide betekenis
betekent het woord voor juk dan ook een weegschaal (balans), zoals
in Openbaring 6:5.
Maar in bijbelse tijden sloeg het woord
‘juk’ toch in de eerste plaats op het koppelen van twee trekdieren, zoals op de
plaatjes op blz. 11. En dan gaat het in de
eerste plaats om het trekken van een last,
maar in de meeste gevallen vooral ook om
het ‘samengaan’ van die twee dieren.
Geen ongelijk span
Om die reden wordt het woord ook gebruikt voor het begrip ‘span’, als in ‘een
span ossen’ (bijvoorbeeld in Luk. 14:19),
of zelfs gewoon maar een tweetal dieren
(zoals een ‘paar’ duiven, als offer, in Luk
2:24). Zo’n span dieren zou bijvoorbeeld,
zij aan zij, samen een kar moeten trekken,
of op het veld voor de ploeg moeten lopen.
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een juk dragen
En dan is het van belang
dat het om twee dezelfde
dieren gaat, omdat dieren van verschillende
soort dat eigenlijk niet
goed kunnen. Daarvoor
zijn hun loopeigenschappen te verschillend. De
Mozaïsche Wet verbood
daarom ook een dergelijke ongelijke combinatie:
U mag een rund en een ezel niet samen
voor de ploeg spannen. (Deut. 22:10)
De apostel Paulus neemt dit principe op in
zijn brief aan de gemeente te Korinte,
wanneer hij zegt:
Loop niet in een en hetzelfde span
met ongelovigen. (2 Kor. 6:14)
Een gelovige kan wel omgaan met ongelovigen, mensen uit ‘de wereld’, maar niet in
een zodanig hechte relatie dat het wordt
als twee trekdieren die, als in één span,
samen dezelfde last zouden trekken.
Daarvoor is hun ‘loop’ te verschillend. Ze
baseren hun leven immers op totaal verschillende principes.
Het slavenjuk
Pas in tweede instantie wordt het woord (overdrachtelijk) gebruikt voor
de ‘last’ van een slavendienst. De slaaf wordt daarbij dus voorgesteld als
een werkdier dat, goedschiks of kwaadschiks, diensten moet verrichten
voor zijn meester. In het NT komen we deze betekenis tegen in 1 Tim
6:1: ‘Wie het slavenjuk draagt, moet zijn meester hoogachten’. Letterlijk
staat daar: ‘… die onder een juk zijn, slaven, in eigendom …’
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een juk dragen

We moeten ons dus niet laten misleiden door dat woord ‘dragen’. Dat
slaat weliswaar op het dragen van dat juk, maar niet op het dragen
van een last. Paulus gebruikt dit beeld van een slavenjuk, wanneer
hij de Mozaïsche Wet vergelijkt met een slavendienst:
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd
dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
(Gal. 5:1)
Hij ontleent dit beeld aan de uitspraak van de apostelvergadering te
Jeruzalem:
Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze
leerlingen [uit de niet-Joden] een juk te leggen dat noch onze
voorouders noch wijzelf konden dragen? (Hand. 15:10)
Toch moeten we ook hier op de achtergrond nog steeds dat beeld
blijven zien van die trekdieren voor de ploeg. De nadruk ligt niet op
het torsen van een last, maar op het feit dat een slaaf, net als dat
dier, het volle eigendom is van een meester die volledig gezag over
hem heeft; dat je niet ‘van jezelf’ bent en dus niet de vrijheid hebt om
je eigen leven in te richten. Onder de Wet waren de gelovigen op zo’n
manier ‘dienstbaar’ aan die Wet, maar Christus heeft ons van die
‘slavernij’ bevrijd, zoals Paulus de Galaten voorhoudt.
Het gelijke span
En dan komen we nu aan die uitspraak van Jezus boven deze studie.
In tegenstelling tot de Wet is Zijn juk ‘zacht’, zegt Hij, omdat de last
maar licht is. En waarom is dat zo? Omdat (en hier ligt de essentie
van zijn betoog!) we niet in ons eentje voor de ploeg staan, maar in
een span, gekoppeld aan het dier naast ons. En wie is dan die
‘spangenoot’? Dat is Hij zelf! Hij is het lastdier (die slaaf) dat samen
met ons dat span wil vormen. Hij spreekt hier weliswaar enerzijds als
meester tot zijn slaaf of zijn werkdier, maar tegelijkertijd als de
spangenoot die naast ons gaat. Daarom is Zijn last licht, want als wij
minder kunnen trekken, trekt Hij meer, en kom je toch vooruit. Maar
… zoals wij geen ‘ongelijk’ span moeten vormen met mensen die hun
leven baseren op andere principes, zo kan Hij dat ook niet. Dus kan
Hij alleen maar zo’n span met ons vormen, wanneer wij ons leven
baseren op Zijn principes. Alleen dan kunnen wij, als twee trekdieren
met gelijke tred, samen de last trekken. En alleen zo zullen wij de
taak kunnen vervullen die God ons heeft gesteld.
R.C.R.
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Ontmoeting

met: De vrouw uit Sunem

In de buurt van de berg Karmel lag het landelijke plaatsje Sunem
(wat betekent: dubbele rust). Reizigers konden hier heerlijk uitrusten. Ook de profeet Elisa kwam op zijn reizen vaak langs dit plaatsje. Hier woonde een voorname vrouw, die er bij hem op aandrong
dat hij zou blijven eten. En elke keer als hij daar langs kwam, was
hij welkom om te eten en te rusten. Zij wist dat Elisa een profeet
was. De vrouw zei tegen haar man: ‘Die godsman … is beslist
heilig. Laten wij op het dak een kamer voor hem maken …’ (2 Kon.
4:10). Elisa maakte dankbaar gebruik van deze kamer. Hij wilde
graag iets voor deze vrouw doen. Zij had het uit liefde voor de Heer
gedaan, niet om iets te ontvangen. Maar Gehazi, de knecht van
Elisa, wist dat
zij een groot
verdriet had:
zij had geen
kinderen, en
haar man was
Wees maar gerust
al oud. Dan
mag Elisa, namens de Heer,
tegen
haar
zeggen: vandaag over een
jaar zult u een zoon in uw armen houden (vers 16). Nee, antwoordde zij, spiegelt u me toch niets voor. Precies een jaar later wordt
haar zoon geboren. Het kind is een grote vreugde voor de ouders.
Dan slaat het noodlot toe. De jongen krijgt een zonnesteek en
sterft op de schoot van zijn moeder. Haar houding getuigt van
groot geloof. Ze is niet opstandig, ze schreeuwt niet, jammert niet,
nee ze vertrouwt ook nu op de Heer. De Heer heeft haar immers
deze zoon gegeven. Ze brengt het kind naar de kamer van Elisa.
Ze is ervan overtuigd dat Elisa hier kan helpen. Zelfs haar man
vertelt ze niets, ze stelt hem zelfs gerust. Ze regelt niets voor een
begrafenis, die gewoonlijk dezelfde dag moest plaatsvinden.
Zonder aarzelen gaat ze zo snel mogelijk naar Elisa. Pas hier geeft
ze uiting aan haar verdriet. Heb ik u soms om een zoon gevraagd
(vers 28). Elisa gaat met haar mee, strekt zich uit over de jongen,
bidt en smeekt de Heer om het leven van dit kind. In plaats van
een begrafenis is er nu een opstanding. Deze vrouw, waarvan wij
de naam niet weten, laat zien dat we op de Heer mogen vertrouwen, al is het verdriet nog zo groot.
N.D.

Kennismaking met bijzondere vrouwen en mannen in de Bijbel
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Het Boek

De boeiende ontstaansgeschiedenis van de Bijbel

9. Moderne
Naarmate de taal zich vernieuwt, wordt de roep om een nieuwe vertaling van
de Bijbel sterker. Dit heeft vóór de laatste oorlog geleid tot enkele nieuwe
vertalingen, zowel aan protestantse als aan katholieke zijde (waarbij in het
katholieke geval voor het eerst wordt uitgegaan van de oorspronkelijke talen). Kort geleden zijn daar de NBV en de zgn. Naardense Bijbel bijgekomen.

Utrechtse Vertaling Obbink-Brouwer

Aan het eind van de negentiende eeuw begon er aan verschillende
kanten een zeker onbehagen te ontstaan ten aanzien van de
vertrouwde Statenvertaling. In het algemeen waren er drie redenen
om de Bijbel opnieuw te willen vertalen:
De taal van de oude vertaling, die in de zeventiende eeuw modern was
geweest, begon te verouderen; taal vernieuwt zich nu eenmaal.
Er waren meer manuscripten van de Bijbeltekst voorhanden en, wat
meer zegt, handschriften die eeuwen ouder waren dan die
waarmee de statenvertalers het hadden moeten doen. Dit leidde
tot een betere reconstructie van de grondtekst.
Er was meer kennis omtrent de oude talen ontstaan. En dit niet alleen
zuiver taalkundig: ook was door toenemende archeologische
kennis meer bekend geworden over oude gebruiken, wat vaak
weer leidde tot een beter begrip van bepaald woordgebruik.
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Toch waren er aanvankelijk nog teveel tegenkrachten. De Statenvertaling was te zeer een monument geworden waaraan volgens velen niet
getornd mocht worden. Toch gebeurde dat laatste
wel degelijk. Diverse herzieningen moesten de
oude klassieke vertaling bij de tijd houden en de
roep om een nieuwe vertaling doen verstommen.
Maar niet iedereen werd hiermee tevreden gesteld. Idealisten zetten zich aan het werk en
trachtten een vernieuwing te bewerkstelligen.
Maar het bleef het werk van eenlingen en het
sloeg niet aan. Bekende pogingen uit het begin
van de 20e eeuw zijn de zgn. “Leidse vertaling”,
door een groepje Leidse hoogleraren, en de
“vertaling Obbink-Brouwer” (ook wel bekend als
de “Utrechtse vertaling”), die beiden toch tot een
zekere populariteit zijn gekomen. Opmerkelijk is dat van beiden een
nieuwe uitgave in weekafleveringen heeft bestaan. Op die manier kon
ook de minvermogende een Bijbel bij elkaar sparen en achteraf laten
inbinden. Van de Leidse vertaling is bekend dat deze in of rond 1914

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

vertalingen
werd uitgebracht in 25 weekafleveringen à 10 cents per aflevering.

De “Nieuwe Vertaling” van het NBG
In 1927 besloot het Nederlands Bijbelgenootschap in te gaan op een
verzoek om de Bijbel opnieuw te vertalen. Het werk werd grondig ter
hand genomen en er werden theologen van verschillende signatuur
voor uitgekozen om na het gereed komen zo’n breed mogelijke steun
voor het resultaat te krijgen. Het Nieuwe Testament kwam gereed in
1939 en het Oude Testament in 1951. Het daarop volgend jaar werd
de Nieuwe Vertaling aangeboden aan de protestantse kerken in Nederland en op 28 januari werd het eerste van de 100 genummerde
exemplaren van de eerste oplage aangeboden aan H.M. de Koningin.

Nieuwe Vertaling NBG 1951

Ten opzichte van de Statenvertaling kan de NBG-vertaling met recht
een nieuwe vertaling worden genoemd. Toch hebben de vertalers er
bewust naar gestreefd in hun taalgebruik niet
al te nadrukkelijk af te wijken van de vertrouwde Statenvertaling. Zij deden dit om de lezers
niet af te schrikken, maar in sommige kringen
is juist dit aspect de grond voor kritiek geworden. Daar komt nog bij dat het vertaalwerk grotendeels voor de oorlog is gedaan (het werk
van het Nieuwe Testament gaat zelfs terug op
dat van een eerder initiatief van 1911). En
juist sinds de oorlog heeft onze taal een versnelde ontwikkeling doorgemaakt. Een ander
opvallend kenmerk van de vroege uitgaven van
de Nieuwe Vertaling was het vrijwel volledig
ontbreken van kanttekeningen. De Bijbels uit
de 16e en 17e eeuw stonden bol van de kanttekeningen en het waren vaak deze die, meer nog dan de eigenlijke vertaalde tekst, leidden tot veroordelingen over en weer tussen katholieke en protestantse overheden. Het NBG, dat uiteraard zoveel mogelijk
neutraal diende te zijn, zag bewust af van vrijwel iedere vorm van
kanttekening of tekstverwijzing. Intussen is men daarop teruggekomen. De huidige uitgaven van de NBG’51 zijn weer voorzien van een
aantal tekstverwijzingen die kunnen helpen bij Bijbelstudie en sommige uitgaven bevatten behulpzame informatie met betrekking tot de
historische en aardrijkskundige achtergronden van de tekst. Overigens
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zijn al kort na het uitkomen bij enkele uitgevers wel degelijk versies
verschenen die royaal van verklarende aantekeningen waren voorzien.
Nog een detail dat een moderne editie van de NBG’51 onderscheidt
van een vroegere is de spelling van Bijbelse namen. Traditioneel hadden katholieken en protestanten hun eigen spellingtraditie: hier Isaias, Jeremias en Jonas, daar Jesaja, Jeremia en Jona. Vooruitlopend op
een gemeenschappelijke vertaling is een lijst opgesteld van namen en
hun weergave in het Nederlands, waarbij niettemin rekening is gehouden met de traditie. Zo is in Hebreeuwse namen de ‘h’ vervangen door
‘ch’, maar de ‘ch’ door ‘k’ (Chilkia en Jojakin i.p.v. Hilkia en Jojachin)
en is soms de uitgang –ja vervangen door –jahu (Konjahu ipv Chonja).
De invloed van de traditie is te zien in het feit dat de naam van de profeet Jeremia onveranderd is gebleven, terwijl Jeremia uit Libna, de
grootvader van koning Joachaz, nu Jirmeja heet.

Katholieke vertalingen
Aan katholieke zijde verschijnt in 1929 een Nieuw Testament, in 1939
gevolgd door een Oud Testament, van de vertaling die als de Petrus
Canisius vertaling bekend is geworden. In 1948 verschijnt de complete Bijbel. Deze vertaling vormt een doorbraak aan het katholieke front
doordat voor het eerst niet meer vertaald is vanuit de (Latijnse) Vulgaat, maar direct vanuit de grondtalen. De vertaling heeft een redelijke populariteit bereikt in katholieke kringen. Als in de jaren vijftig het
‘pocketboek’ op de markt verschijnt wordt de P.C. vertaling zelfs in
paperback uitgegeven, in twee delen, zij het dat het oudtestamentische deel door veel schrapwerk tot ongeveer een derde van zijn oorspronkelijke omvang is ingekort. Opvallend is dat deze vertaling de
naam van God (in het Hebreeuws: JHWH) weergeeft als Jahweh, in
tegenstelling tot het algemene gebruik om deze, in navolging van de
joodse traditie, weer te geven als Heer of Here (vaak met hoofdletters:
HEER/HERE, ter onderscheiding van die plaatsen waar echt van ‘heer’
wordt gesproken).
De Petrus Canisius vertaling is in de jaren zestig opgevolgd door de
Wilibrord vertaling, die een redelijk moderne vertaling vormt; moderner bijvoorbeeld dan de NBG’51. De Wilibrord vertaling is thans bij de
katholieken de meest gangbare vertaling.

Recente vertalingen
In 2004 is met veel publiciteit de zogenaamde ‘Nieuwe Bijbelvertaling’ (NBV) uitgekomen. De totstandkoming hiervan is een gezamenlijk
project geweest van diverse Nederlandstalige Bijbelgenootschappen,
inclusief het Vlaamse. De bedoeling was te komen tot een verantwoorde moderne vertaling, met als verdere doelstelling dat het een
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Moderne vertalingen

De Naardense Bijbel

Ongeveer tegelijkertijd is ook de zgn.
‘Naardense Bijbel’ verschenen. Dit is een
eenmans-initiatief om te komen tot een
vertaling die zowel recht doet aan het origineel als aan de eisen van hedendaags
Nederlands. Dat laatste betekent dat er
veel aandacht is geschonken aan de betekenis van woorden en uitdrukkingen in het
hedendaags Nederlands, zonder echter te
vervallen in ‘omgangstaal’. Verheven taalgebruik is daarom niet geschuwd, maar
kenmerkend ‘bijbels’ taalgebruik dat te
zeer 17e-eeuws van aard is en dat de moderne lezer daarom op het verkeerde
been zou zetten, weer wel. Als eenmansvertaling is hij uiteraard niet vrij van persoonlijke opvattingen, maar hij geeft anderzijds vaak wel een verrassende kijk op bepaalde passages.

De Nieuwe Bijbel Vertaling (2004)

‘literaire’ vertaling van een stuk cultuurbezit moest worden, die ook
niet-christenen zou aanspreken. Dat betekende o.a. dat er alleen zou
worden vertaald ‘wat er staat’, zonder
aandacht te schenken aan eventuele
theologische achtergronden. In de praktijk betekent dit, dat er bij de vertaling
van het OT geen rekening is gehouden
met eventuele overwegingen die vanuit
het NT de vertaling zouden hebben kunnen beïnvloeden. Laatdunkend werd
verklaard dat men het OT niet wilde laten ‘buikspreken’ voor het NT. Anderzijds
blijkt de vertaling van dat NT zelf echter
absoluut niet vrij te zijn gehouden van
theologische overwegingen. Op diverse
plaatsen is de letterlijke tekst overduidelijk aangepast aan gangbare theologische opvattingen. Met het oog op Bijbelstudie dient de lezer er verder rekening mee te houden dat er geen
eenheid is tussen woordgebruik in het origineel en woordgebruik in de
vertaling. De wens tot helder taalgebruik heeft voorrang gekregen boven eenheid in terminologie. Ook ontbreken vrijwel alle verwijzingen
die in de NBG’51 nog te vinden waren. Het is inderdaad een leesbijbel
en geen studiebijbel.

R.C.R.
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Ik ben de ware wijnstok

De apostel Johannes vertelt dat de Here Jezus zei dat Hij in de Vader is en
zijn discipelen in Hem (Jezus) moeten zijn en blijven. Om dit te illustreren
wijst Hij hen in hoofdstuk 15 op de treffende gelijkenis met een wijnstok.
Een wijnstok is een bijzondere plant, die God wel geschapen moet hebben
om ons mensen iets te leren over Zijn relatie en handelwijze met ons. Een
wijnbouwer plant met veel zorg een jonge wijnstok. Daarvoor zoekt hij een
geschikte bodem, die veel mineralen bevat, op bepaalde tijden vocht
ontvangt, en voldoende zonlicht en warmte krijgt om vruchten te kunnen
laten groeien en rijpen. Je kunt een wijnstok na het planten niet aan zijn lot
overlaten. Hij moet bijvoorbeeld regelmatig en zorgvuldig gesnoeid worden,
wanneer je een zo groot mogelijke opbrengst van goede druiven wilt krijgen.
In zijn gelijkenis stelt Jezus God voor als de boer die een wijnstok heeft
geplant: Jezus. God omringt Hem met veel zorg, zodat Hij een volmaakte
wijnstok kan worden, met alles in zich om veel vrucht voort te brengen. Dat
doet Hij door middel van ranken, die uit Hem voortkomen en waaraan uiteindelijk trossen druiven groeien. Die ranken, zegt Jezus, zijn zijn discipelen
vers 5: “Ik ben de wijnstok, u bent de ranken”. De ranken moeten zorgvuldig
gesnoeid worden, vers 2: “Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, neemt
Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht zal
dragen”. De wijngaardenier doet dus twee dingen: bijsnoeien, om meer
vruchten van die ranken te krijgen, en wegsnoeien. In dit laatste ligt een
waarschuwing: een rank zijn aan de wijnstok garandeert nog geen vrucht. Er
zitten ook wilde loten aan een wijnstok, die geen (goede) vruchten opleveren, maar die wel belangrijke voedingstoffen gebruiken ten koste van de wèl
vruchtdragende ranken. Ze moeten daarom worden verwijderd. Hier hebben
we een overeenkomst met de gelijkenissen over het zaaien en over het
onkruid in de akker: in de ene komt het op onvruchtbare plaatsen gezaaide
nooit tot volle groei, en in de andere wordt tijdens het opgroeien zichtbaar
wat koren en wat onkruid is, zodat het onkruid kan worden uitgetrokken en
verbrand. Dus niet het groeien aan de wijnstok op zich bepaalt of wij eeuwig
leven ontvangen, maar of wij aan die wijnstok vruchten voortbrengen.
In dit verband is er nog een tweede waarschuwing: In vers 3 zegt Jezus: “blijf
in Mij, gelijk ik in U”. Het is dus mogelijk niet in Hem te blijven. Jezus’ woorden maken ons duidelijk, dat alleen wie deel uit blijft maken van de wijnstok
in Christus is en dat wij alleen door Hem toegang hebben tot het eeuwig
leven. Deze woorden passen bij de andere “Ik ben” woorden in dit Evangelie, waarmee Jezus wilde leren dat er geen andere weg is tot God en het
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eeuwige leven dan door Hem: “Ik ben de weg”, Ik ben de deur”, “Ik ben de
opstanding en het leven”, Ik ben het ware brood”. Wie buiten Hem om
denkt te kunnen gaan, zal geen vruchten voortbrengen, maar geestelijk
dood zijn, omdat hij of zij geen deel heeft aan wat Paulus noemt “de saprijke wortel” (Rom. 8). Zo iemand krijgt dan niet de nodige voeding voor zijn of
haar geestelijk leven, zodat hij of zij achterblijft in de ontwikkeling.
Opmerkelijk is dat de schrijvers van de brieven in het Nieuwe Testament
geen gebruik maken van dit beeld. Het was kennelijk duidelijk en volledig
genoeg voor de mensen van hun tijd. Daarom gaan wij naar het Oude Testament om te zoeken naar de mogelijke achtergrond van Jezus’ woorden. Is
het u opgevallen dat Hij in vers 1 zegt: Ik ben de ware wijnstok? Bedoelt Hij
met ware dat er ook een niet-ware, onechte wijnstok is? Neen. Jezus
spreekt vaak op deze wijze. Bijvoorbeeld waar Hij Zich vergelijkt met het
manna in de woestijn: “Mijn Vader geeft u het ware brood” (Joh. 6:32). Het
manna was het door God gegeven voedsel waarmee Hij het lichaam van de
Israëlieten in de woestijn in stand hield, zodat hun natuurlijk leven niet tot
een einde kwam. Maar voor het eeuwig leven is iets anders nodig dat meer
is dan het manna, want met ons sterfelijk lichaam kunnen wij het Koninkrijk
niet binnengaan. Het geestelijke voedsel dat God ons door Zijn Zoon geeft,
verandert ons tot geestelijke mensen, die steeds dichter naar Hem toegroeien, totdat wij de volmaaktheid bereikt hebben. Zijn woord is het ware brood.
In het Oude Testament wordt het volk Israël voorgesteld als wijnstok. Hosea
zei “Israël is een welige wijnstok” (10:1). In Psalm 80: 9 staat: “U (God) hebt
een wijnstok uit Egypte opgegraven, U hebt volken verdreven en hem geplant. U hebt (de grond) voor hem toebereid, zodat hij wortelen schoot en
het land vulde.” Mogelijk is deze psalm een herinnering aan wat Jesaja zei
in hoofdstuk 5:1-7: “Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare
heuvel; hij spitte hem om … beplantte hem met edele wijnstokken … En hij
verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij
bracht wilde druiven voort …” Joël sprak namens God zijn afschuw uit over
wat de koning van Babel deed met Gods volk: hij “heeft mijn wijnstok tot
een voorwerp van ontzetting gemaakt, de schors geheel en al afgeschild en
weggeworpen; zijn ranken zijn wit geworden” (1:7). Het volk Israël was de
wijnstok, waarvan God goede vruchten verwachtte, gezien Zijn liefde en zorg
voor hen. Maar zij brachten geen goede vruchten op. Jezus deed dat wel, en
daarom is Hij de ware wijnstok, de ware Israël. Niet wie deel uitmaakt van
het volk Israël, maar wie verbonden is met Jezus heeft het ware leven.
De les die wij leren uit Jezus’ gelijkenis, is dat wij vruchtbare ranken moeten
zijn, verbonden aan de Here, dagelijks door Hem gevoed met het levende
water, vol geestelijke voedingsstoffen, zodat wij rijke vrucht voortbrengen
tot heerlijkheid van Hem en onze God en Vader in de hemel.
J.K.D.
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als de tijd ten einde loopt…...
3. De geest van Nimrod
Nimrod was de eerste machthebber op aarde ... De kern
van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar Assyrië, waar
hij Nineve, Rechobot–Ir en Kalach bouwde, en ook de grote stad Resen, tussen Nineve en Kalach. (Gen. 10:8-12)
Toen Kaïn was vervloekt om de moord op zijn broer Abel, trok hij weg uit de
streek Eden naar het land Nod. En een van de eerste dingen die hij daar
deed, was een stad bouwen. Dit is de eerste keer dat wij dat woord ‘stad’ in
de Bijbel tegenkomen. Het Hebreeuwse woord is ‘ir’ (zie Rechoboth-Ir in het
citaat hierboven). Het betekent: ‘een bewaakte plaats’, en het is afgeleid van
yare, dat ‘angst’ betekent, of ‘bevreesd zijn’. Nu lezen we in Gen. 4:14 dat
Kaïn inderdaad vreesde voor zijn leven, dus helemaal onlogisch was dat niet.
Maar het was het begin van een kenmerkende gewoonte van de goddelozen.
Imperiumvorming
Toen de mensheid zich, na de vloed, opnieuw begon te verspreiden en naar
de vlakte van Sinear (Mesopotamië) trok, begon zij daar onmiddellijk weer
steden te bouwen. Volgens Gen.11:3 gebruikte zij daarvoor een nieuwe bouwtechniek. In plaats van het stapelen van (al of niet bewerkte) natuursteen,
ging zij nu uit van handgevormde stenen (een vorm van baksteen), die ze met
natuurlijk asfalt (bij wijze van cement) aan elkaar metselde. De archeologie
bevestigt ons, dat zij daarmee enorme bouwwerken konden optrekken. Dat is
dan ook de achtergrond van de stad Babel en zijn befaamde toren. De tekst
geeft duidelijk aan dat de bouw daarvan werd gemotiveerd door de wens
onafhankelijk te worden van God, en een alternatieve veiligheid te vinden.
Dat gold niet alleen voor de toren, maar voor de stad als geheel, want het is
de bouw van de stad, niet alleen die van de toren, die door Gods ingrijpen
wordt stilgelegd. Maar we hoeven dit niet te beperken tot alleen deze stad;
Babel wordt ons duidelijk getoond als voorbeeld voor de hele streek. Voor deze steden wordt opnieuw het woord ir gebruikt. We vinden het maar liefst 5
maal genoemd in deze twee hoofdstukken (Gen. 10 en 11). Let op dat het
woord niet zomaar een aanduiding is van een plaats met een groter aantal
huizen dan een dorp; het duidt altijd een ommuurde plaats aan. Ommuren
doe je alleen wanneer je bang bent voor vijanden. En die vijanden ontstonden
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“U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt” (Jac. 5:3)

doordat zij, uit zelfverdediging, die andere volken juist aanvielen en onderwierpen. Nimrod wordt ons genoemd als de eerste van dergelijke heersers, en
het is tekenend dat hij ons tevens wordt geschilderd als ‘een groot jager’ (Gen. 10:9). Waar de generaties van vóór de vloed ons aanvankelijk nog
worden geschilderd als herders en bezitters van kudden - dus hoeders van
dieren - is nu het jagen en doden van dieren - dus bloedvergieten - het teken
van ‘ware mannelijkheid’. Eenzelfde onderscheid vinden we later in Gen. 25
tussen Jakob en Esau, en het is niet zonder betekenis dat dit de eerstvolgende keer is dat we het begrip jacht in Genesis vinden (jacht en jachtbuit komen
in Gen. 25 en 27 maar liefst 10 maal voor, tegen nog maar 7 maal daarna!).
Uitgaan uit de stad
Het is uit deze wereld van menselijke heerszucht en menselijke ‘veiligheid’
dat Abraham wordt weggeroepen, om verder als nomade te leven in het land
Kanaän. Maar de menselijke schijnveiligheid van de ommuurde stad blijft ook
dan een rol spelen in het verhaal. Wanneer Abraham en zijn neef Lot besluiten elk een kant uit te gaan, omdat hun gezamenlijke kudden te groot zijn geworden om nog in dezelfde streek te weiden, kiest Lot voor zichzelf de vruchtbare omgeving van ‘de steden van de vlakte’ (dat is de vallei ten zuiden van
de Dode Zee). En na verloop van tijd vestigt hij zich in één daarvan. Dit is, na
Gen. 10+11, de eerstvolgende keer dat we het woord ‘stad’ (ir) weer tegenkomen. De eerste crisis komt wanneer een confederatie van Mesopotamische
heersers die steden aanvalt en de bevolking, inclusief Lot, als slaven mee
terug wil nemen naar Mesopotamië. Alleen door tussenkomst van Abraham
en enkele medestanders kan Lot daaraan ontsnappen. Toch vestigt hij zich
opnieuw in de stad Sodom. De volgende crisis komt wanneer God besluit die
steden te vernietigen wegens hun verregaande goddeloosheid. God is bereid
Lot daarbij te sparen, maar die moet dan wel kiezen tussen Gods belofte van
bescherming en de schijnveiligheid van een ommuurde stad. In deze hoofdstukken 18+19 komen we dat woord stad dan ook maar liefst 14 keer tegen.
Lot blijkt echter slechts met moeite te bewegen de stad Sodom te ontvluchten, en ziet ook dan zijn veiligheid toch allereerst nog in Soar, een andere,
nabijgelegen stad. Pas later besluit hij ook die achter zich te laten en zijn
veiligheid te zoeken in de bergen, maar blijkbaar nog steeds niet in een
vertrouwen op de God die hem toch tot tweemaal toe had gered.
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De muren om de ‘vestingen’ van het christendom
Onze christelijke wereld kent, naast de ‘grote’ kerken, een uitgebreid palet
van bewegingen en sekten; elk met een eigen versie van de christelijke boodschap die in hun visie het ware bijbelse christendom vertegenwoordigt.
Het lijkt wel alsof er een aparte Bijbel bestaat voor elk van hen, omdat elk dat
Boek op een geheel eigen manier leest. Vele daarvan ontlenen hun bestaansrecht aan de nadruk die ze leggen op een bepaald aspect van de bijbelse
boodschap, waar ze de rest in belangrijke mate aan ondergeschikt maken. En
dat komt weer doordat velen voor eigen consumptie een slecht gebalanceerd
menu samenstellen uit het totale bijbelse aanbod. Het Oude Testament blijkt
vaak zeer slecht gelezen, en dus gekend, te worden. En vervolgens wordt de
tekst veel te veel met moderne westerse ogen gelezen, wat vaak leidt tot eenzijdige of zelfs ronduit onjuiste interpretatie van de bedoeling ervan. Nu is de
gemiddelde Bijbellezer op zulke punten een leek en dus kun je hem deze neiging ook weer niet al te kwalijk nemen. Maar toch rust er ook op die leek-lezer
wel degelijk een verantwoordelijkheid om rekening te houden met de mogelijkheid dat zijn begrip van de tekst wellicht gekleurd is door zijn ‘voorgeprogrammeerde’ denkwijze. En wanneer hij voldoende reden heeft aan te
nemen dat een uitleg die probeert dat te corrigeren, wellicht juist zou kunnen
zijn, moet hij bereid zijn die te aanvaarden, of in elk geval in overweging te
nemen. De praktijk blijkt echter maar al te vaak anders te zijn. Dan wordt de
eigen opvatting als onaantastbaar beschouwd (‘het staat er toch’) en wordt de
geboden alternatieve uitleg opgevat als een infame poging de eigen identiteit
van de betrokken geloofsrichting te ondermijnen, of als het bewijs van een
apert gebrek aan nederigheid om de ‘duidelijke’ leer van de Schrift te erkennen. Maar ook daar blijft het niet bij. De ware fundamentalist neemt niet
alleen zijn medegelovigen de maat door hem langs de lat van juist dit soort
uitleg te leggen, hij toont naar buiten toe ook zijn geloofsijver door te ijveren
voor, en het verplicht stellen van, het aanhangen van deze opvattingen door
al zijn medeburgers, ook diegenen die niet tot zijn eigen kring behoren.
Want waar het ten diepste op neerkomt, is angst. En zijn overtuiging is zijn
bescherming, de ‘muur’ tussen hemzelf en de goddeloze wereld daarbuiten,
die hem moet beschermen tegen de aanvallen van de vijandige wereld rondom. En wie niet van zijn eigen ‘stad’ is, moet overheerst worden, gedwongen
de heerschappij van die overtuiging te erkennen. Daarin ligt zijn hele gevoel
van veiligheid. En die overtuiging, die muur, zal hij dus ook nooit ter discussie
willen stellen. En daarom zijn er zoveel geloofs-koninkrijkjes,
gescheiden
door zulke muren. Maar al die muren zijn nog steeds gebouwd van door mensenhanden gevormde ‘stenen’, en niet door God.
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3. De geest van Nimrod (vervolg van pagina 20 en 21)
Je eigen kruis opnemen
Bij Lukas, die meer dan de andere evangelisten de eisen van discipelschap
benadrukt, lezen we: ‘Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan
niet mijn leerling zijn’ (Luk. 14:27). Voor een Jood uit de 1e eeuw zou ‘een
kruis dragen’ maar één betekenis hebben: op weg zijn naar de plaats van je
executie. ‘Je kruis dragen en Jezus volgen’ zou voor hem betekenen: Hem volgen naar Golgotha om daar met Hem gekruisigd te worden. Dit gaat over het
opofferen van je eigen leven in navolging van je meester. Dat hoeft niet altijd
te betekenen dat je voor het geloof moet sterven (al moet je die bereidheid
wel te allen tijde hebben), het kan ook betekenen dat je juist je leven in zijn
dienst stelt. Maar het gaat in elk geval over opoffering. De ware volgeling van
Christus leeft zonder eigen muren. Hij vertrouwt op God, dat Hij die bescherming biedt. Maar fundamentalistische ijveraars zien liever dat anderen zich
aan ‘de regels’ houden. Zij dwingen het ‘heiligen’ van de sabbat af, ook voor
niet-christenen (zonder zich er verder om te bekommeren hoe die dag dan in
feite wordt doorgebracht). Ze lopen te hoop tegen iedere suggestie dat de aarde ouder zou zijn dan 6000 jaar (zonder zich ooit af te vragen wat nu in feite
de werkelijke boodschap is van Gen. 1). Ze oefenen druk uit op de overheid
om ook voor niet-christenen elk ingrijpen in het menselijk leven te verbieden
(zonder zich ooit te hebben verzet tegen militair ingrijpen in andermans land
of, aan de overkant van de oceaan, tegen particulier wapenbezit). Ze gaan te
werk als diegenen uit de Farizeeën, die tot geloof waren gekomen, maar die
er tegelijkertijd op aandrongen dat de gelovigen uit de heidenen zich zouden
laten besnijden. Over hen schrijft Paulus: ‘Ze zijn voor de besnijdenis, maar
leven zelf niet volgens de wet; ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus (Gal. 6:13-14).
Dit alles is uiteindelijk nog steeds de geest van Nimrod: heersen over anderen. Weliswaar gebeurt dat zogenaamd voor de glorie van God, maar het is
toch niet wat Jezus van zijn volgelingen vroeg. Hij verlangde dat zij hun eigen
leven in zijn dienst stelden, niet dat van anderen. Wat er met die anderen
gebeurt, zouden zij volledig aan God moeten overlaten; dat is niet hun zaak.
We vinden dat aan het eind van het evangelie van Johannes: op de vraag
‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ is Jezus’ antwoord: ‘Het is niet jouw zaak
(wat er met hem zal gebeuren): jij moet mij volgen.’ (Joh. 21:21-22). De gelovige die zich temidden van al deze imperiumvorming nog staande wil houden,
doet er daarom goed aan zich te concentreren op wat er van hemzelf wordt
gevraagd. Het lot van zijn medemens kan hij met een gerust hart aan God
overlaten.
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

“En dezen zullen heengaan naar de
maar de rechtvaardigen
In onze taal heeft ‘eeuwig’ de betekenis van: onbegrensd in tijd. Maar in de
Bijbel heeft het een andere nuance, en het is niet zonder belang dat we ons
daarvan bewust zijn. Laten we dat woord daarom eens wat nader bekijken.
Het meest gebruikte Hebreeuwse woord voor eeuwig is olam. Het heeft
gewoonlijk betrekking op Gods verbond met zijn trouwe dienaren: individuele
mensen (zoals David) of zijn volk als geheel. Het beschrijft de aard daarvan,
namelijk dat Hij niet terugkomt op zijn besluit. De gevoelswaarde is niet die
van onbegrensde tijd, maar van iets dat definitief is, ‘voorgoed’, en dat dus
niet meer verandert. In veruit de meeste gevallen ziet olam daarom ook
vooruit: ‘van nu aan tot in eeuwigheid’. Het kijkt zelden terug, en ook dan
voornamelijk als: ‘van eeuwigheid tot eeuwigheid’. De betekenis is dan dat
Gods zorg voor de zijnen niet pas op een goede dag is begonnen, maar altijd
al deel van zijn karakter is geweest. Zoals de omgang met hen niet weer zal
ophouden, zo is zij ook niet echt pas op een bepaalde dag begonnen. Het benadrukt ook dan dus de onveranderlijkheid van God en niet een tijdsaspect.
Het belangrijkste Griekse woord, in het NT, is aionios. Het wordt meestal gebruikt voor het ‘eeuwige’ leven dat de getrouwe gelovige te wachten staat; en
daarnaast, in een aantal gevallen, voor de ‘eeuwige’ dood of de ‘eeuwige’
straf die de ontrouwe dienaar te wachten staat. Ook hier staat dus het definitieve voorop: wat de gelovige bij het oordeel krijgt toebedeeld is definitief en
onomkeerbaar. Het leven dat hij ontvangt zal hem nooit meer afgenomen worden; en de veroordeling die hem in het andere geval ten deel valt is evenzeer
‘voorgoed’. En omdat ook hier het tijdsaspect geen directe rol speelt mag je
die straf dus niet als altijddurend uitleggen, maar alleen zo dat er geen hoop
meer is op iets daarna. Vuur spreekt in zulke gevallen van definitieve vernietiging. Judas schrijft over Sodom en Gomorra dat zij ‘daar liggen onder een
straf van eeuwig vuur’ (Judas 7). Maar wie nu gaat kijken ziet geen vuur, en
dat was ook in de 1e eeuw al zo. Maar Sodom en Gomorra zijn, in tegenstelling tot andere steden, nooit meer herbouwd. De straf was definitief, en toen
zij vernietigd waren kon het vuur doven, want het had zijn werk gedaan.
Anders gezegd: het effect was eeuwig, ook nadat het vuur gedoofd was.
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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.

eeuwige straf
naar het eeuwige leven”
Dat verschil tussen ‘altijddurend’ en ‘definitief’ vinden we ook bij Jezus’
koningschap. Daniël schrijft daarover: Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. (Dan. 7:27). Maar
Paulus’ schrijft: En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan
God, de Vader … Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn
voeten heeft gelegd’ ... En (dan) zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan (God),
opdat God Zelf over alles en allen zal regeren (1 Kor. 15:24-28). Oppervlakkig
gelezen lijkt dat met elkaar in tegenspraak, maar Daniël had ook gezegd: (te
dien tijde) zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan (Dan. 2:44). Het zal
dus niet weer ten val komen en er zal daarna geen ander koninkrijk meer zijn.
Maar op een gegeven moment houdt ook zijn Koninkrijk op omdat het zijn
doel bereikt heeft en het daarmee ‘overbodig’ is geworden. Als iedereen óf
eeuwig leven heeft ontvangen, óf is weggedaan, valt er niets meer te regeren.
Het verwante woord eeuwigheid heeft in principe dezelfde lading als eeuwig,
maar we vinden het vaak in de uitdrukking ‘in eeuwigheid der eeuwigheden’.
Dat is een Hebreeuws superlatief (overtreffende trap), en dat geeft altijd extra
nadruk. We vinden het daarom in de NBG’51 gewoonlijk vertaald met ‘in alle
eeuwigheid/eeuwigheden’. De NBV vertaalt het soms met ‘voor eeuwig en
altijd’, wat goed dat definitieve karakter benadrukt. In het NT komt het buiten
Openbaring 10 maal voor en heeft dan vrijwel uitsluitend van doen met Gods
heerlijkheid, of met de lof die Hem toekomt. In Openbaring (13 maal) heeft
het voornamelijk te maken met Jezus die leeft en Koning is ‘tot in alle eeuwigheid’. Hij wordt ook hier dus, maar nu met extra nadruk, voorgesteld als de
definitieve koning, die niet meer zal worden opgevolgd of vervangen door een
ander, de definitieve demonstratie van Gods gezag en heerlijkheid. Twee keer
wordt de uitdrukking echter gebruikt om het definitieve aan te duiden van de
verwerping van de goddelozen, en één keer voor het definitieve van de beloning van de getrouwen. Ook hier staat dus voorop dat dit alles definitief is,
voorgoed; het tijdsaspect speelt ook hier geen feitelijke rol.
R.C.R.
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Christus

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

Deze keer willen we een tweetal psalmen bekijken waarvan misschien
niet op het eerste gezicht duidelijk is dat ze spreken over Christus.
Onder andere uit de brief aan de Hebreeën weten we echter dat beide
in Jezus in vervulling gaan, zodat we ook deze psalmen mogen
beschouwen als profetieën over Christus.
Psalm 8: Davids meditatie over Genesis 1
In Psalm 8 denkt David na over Gods almacht zoals hij die ziet in de
schepping, en hij heeft daarbij Genesis 1 in gedachte. “HEER, onze
Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel
uw luister toont” (Ps. 8:2). Vergeleken met het heelal, zoals hij dat aan
de nachthemel ziet, lijkt de mens zo nietig: “Zie ik de hemel, het werk
van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is
dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar
hem omziet?” (vs 4-5). David denkt verder na over die woorden in Genesis. God zei daar: "Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn,
die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de
zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en
over alles wat daarop rondkruipt." (Gen. 1:26). De mens kreeg dus het
voorrecht toezicht te houden op Gods schepselen op aarde. Daarom
vervolgt David, sprekend over de mens: "U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk
van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: schapen, geiten, al het
vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen
in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën" (Ps. 8:6-9).
Het zijn deze laatste verzen die in Hebreeën 2 geciteerd worden. Dat
de tekst daar iets anders is, komt doordat daar de Griekse vertaling
van het Oude Testament is gebruikt, waar “bijna een god” is vertaald
als “iets beneden de engelen”. Verder is in het Grieks “het mensenkind” letterlijk hetzelfde als de titel “Zoon des mensen” die Jezus zichzelf gaf. De schrijver past deze verzen dan toe op Jezus. En hij gaat ook
verder dan je uit Genesis zelf op zou maken. Jezus heerst niet alleen
over de lagere schepsels, maar ook over de mens. Vervolgens legt de
schrijver uit dat wij nu nog niet zien dat alles aan Jezus onderworpen is:
"dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet" (Hebr.
2:8). Dat is, volgens Hebreeën, iets dat ons nog te wachten staat. Ook
de apostel Paulus past deze psalm overigens toe op Christus, in zijn
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De psalmen (3)
in de boekrol staat van mij geschreven”
brieven aan Korinte (1 Kor. 15:27) en Efeze. Die laatste ziet nu al een
vervulling: "(God) heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd
over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van
hem die alles in allen vervult" (Efez. 1:22-23).
De boodschap van Psalm 8, volgens de schrijvers van het NT
Met deze aanvullende uitleg van het Nieuwe Testament zien we dat de
centrale gedachte is dat God de mens heeft gesteld tot Koning over de
aarde. Maar Adam en zijn afstammelingen zijn dat niet waardig gebleken. In hun plaats zal Christus over de aarde heersen, maar dan niet
alleen over dieren, ook over mensen. Deze gedachte komen we ook in
het Oude Testament al tegen, bijvoorbeeld in het beeld van Daniël 2 en
in Daniël 7: In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken
van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens [letterlijk: ‘een
zoon des mensen’ - zie de NBG'51]. Hij naderde de oude wijze en werd
voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend,
en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn
heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou
komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. (Dan. 7:13-14).
In het Nieuwe Testament wordt veel vaker over het Koninkrijk van
Christus gesproken. Daar zien we het in twee betekenissen: een voorlopige vervulling in een nog ‘onzichtbare’ koning maar met ‘zichtbare’
volgelingen, en een definitieve vervulling als de Koning terugkeert “om
het koningschap over Israël te herstellen”. Hij zal dan zijn volgelingen
verzamelen om met Hem te regeren. De eerste betekenis zagen we in
de brief aan de Efeziërs, de tweede in die aan de Hebreeën.
Psalm 45: de Koning en zijn bruid
De andere psalm die we willen bekijken is Psalm 45. Deze psalm is een
lied voor de bruiloft van de Koning. Waarschijnlijk had de psalmist een
historische gebeurtenis in het oude Israël voor ogen, maar er zijn voldoende verzen die niet op een koning van toen kunnen slaan. We zullen hier dus een sterfelijke koning uit de lijn van David moeten zien, die
model staat voor de Messias in al zijn glorie. De psalm bestaat uit twee
delen. De verzen 2-10 gaan over de koninklijke bruidegom - over zijn
schoonheid, zijn welsprekendheid en zijn rechtvaardig koningschap terwijl de verzen 11-18 de bruid beschrijven die een talrijk nageslacht
zal hebben en roem onder de volken.
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Christus in Profetie
De Koning
De bruidegom wordt beschreven als een koning die in oprechtheid regeert. “Gord uw zwaard aan de heup, o held, het teken van uw majesteit
en glorie. Treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, deemoed en recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten” (Ps. 45:4-5).
Vervolgens zegt de Psalmist: “Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god, de
scepter van het recht is uw koningsscepter, u hebt gerechtigheid lief en
haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie,
als geen van uw gelijken” (vs 7-8). De ‘scepter van het recht’ verwijst
naar de praktijk dat de koning tevens rechter was. En wie namens God
recht spreken worden in de Schrift ook zelf vaak aangeduid als ‘god’ (zie
artikel maart 2006, blz 10-11). We zien dat bijvoorbeeld in de wet:
“Indien de dief niet gevonden wordt, zal de heer des huizes tot de goden
naderen... Hij, die de goden schuldig verklaren, zal aan zijn naaste ... vergoeding geven” en “De goden zult gij niet vervloeken en een vorst onder
uw volk zult gij niet verwensen” (Exod. 22:8-9,28, NBG’51). Zo zien we
ook in deze psalm de koning aangeduid als ‘god’. Door zijn rechtvaardig
oordeel, waarbij de koning door God gezalfd wordt (‘gezalfde’ is in het
Grieks: ‘Christus’), wordt hij boven zijn gelijken verheven. De NBV vertalers hebben duidelijk moeite met dit gebruik van het woord god (dat blijkt
ook al in Exodus 22). Deze verzen worden echter in de brief aan de Hebreeën aangehaald, waarbij ze duidelijk op Christus toegepast worden.
Daar wordt, ook in de NBV wel, duidelijk wat er letterlijk in de Psalm
staat: "Maar tegen de Zoon zegt hij:... Gerechtigheid hebt u liefgehad en
onrecht gehaat; daarom, o god, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie,
als geen van uw gelijken" (Hebr. 1:8-9). Dit tekent Hem als ondergeschikt
aan God Zelf in de hemel, die Hem als koning heeft aangesteld.
De bruid van de Koning
Het tweede deel van de Psalm beschrijft de bruid van de koning. In het
Oude Testament wordt de huwelijksrelatie regelmatig gebruikt als beeld
van de relatie tussen God en zijn volk. Het volk Israël wordt regelmatig
beschreven als ‘vrouw’ van God. En daaruit ontstaat het beeld dat Israël,
wanneer het God niet op de voorgeschreven wijze dient, beschrijft als
een vrouw die ontrouw is aan haar echtgenoot. Het beeld van een hoer,
dat tot in het boek Openbaring wordt gebruikt, is op zijn beurt daar weer
uit afgeleid. In het Nieuwe Testament wordt dit beeld van een bruid op
dezelfde wijze gebruikt voor de relatie tussen Christus en zijn gemeente.
“Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en
zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen ...
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De psalmen (3)
en om haar in al haar luister bij zich te nemen” (Efez. 5:25-27). We zien
het in de evangeliën, in de gelijkenissen over een bruiloftsmaal en de
verzen waar Christus zich de bruidegom noemt. Maar ook in het boek
Openbaring: "Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven!
Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar.
Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor
al het goede dat gedaan is door de heiligen" (Openb. 19:7-8).
De boodschap van Psalm 45, volgens de schrijvers van het NT
Als de beschrijving van de koning in Psalm 45 verwijst naar Jezus, is het
uiteraard redelijk om in de beschrijving van de bruid ook kenmerken te
zien van de bruid van Christus, het volk van ware gelovigen. Het gedeelte over de bruid begint met: "Luister, dochter, zie en hoor, vergeet uw
volk en het huis van uw vader. Begeert de koning uw schoonheid, buig
voor hem, hij is uw heer." (Ps. 45:11-12). De eerste oproep doet denken
aan de oproep die Abraham van God ontving. "De HEER zei tegen Abram:
Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten
[letterlijk: het huis van je vader], en ga naar het land dat ik je zal
wijzen" (Gen. 12:1). De NBV vertalers hebben de neiging minder letterlijk te vertalen en vooral de betekenis weer te geven. Het is daarom lastig in de NBV te herkennen waar dezelfde woorden gebruikt worden.
Maar Abraham werd geroepen om alles achter zich te laten en naar een
land te gaan dat God hem wijzen zou. Zo wordt ook de bruid van de Koning opgeroepen om haar afkomst te vergeten, als het ware wedergeboren te worden, om haar Koning te volgen en Hem trouw te zijn.
Conclusie
In deze beide psalmen wordt gesproken over het koningschap van Jezus. Hij zal alle volken besturen en richten. Hij wordt daarbij ondersteund door “zijn vrouw”, een volk van gelovigen die Hij aangenomen
heeft. "Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven
zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook
met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal
ook Hij ons verloochenen" (2 Tim. 2:11-12). In de vorige aflevering in
deze serie zagen we hoe in Psalm 2 ook al aangekondigd wordt hoe
Jezus over alle volken zal heersen, en hoe Hij daarin wordt bijgestaan
door de gelovigen die bij zijn wederkomst hiervoor waardig gekeurd
worden. Jesaja spreekt in dat verband over een koning (enkelvoud) en
vorsten (meervoud). Daarom wordt ook over de bruid gezongen in Psalm
45: “Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht, alle volken zullen u
prijzen, eeuwig en altijd” (Ps. 45:18).
M.H

29

Het Geschreven

Woord

Gebruik en verklaring

Het woord in het Grieks
Het Hebreeuwse nasah
komt in het OT voor als ‘op
de proef stellen’. De Septuaginta (de Griekse vertaling
van het O.T.) vertaalt het
gewoonlijk met peirazō of
ekpeirazō. Dat komen we in
het N.T. tegen in de betekenis van ‘verzoeken’ of ‘op
de proef stellen’, maar
soms ook als ‘iets proberen
te doen’. Het verwante
woord peirasmos betekent
steeds ‘verzoeking’ (door
zonde). In Openbaring vinden we voor ‘op de proef
stellen’ echter vrijwel uitsluitend het woord basanizō, dat in de Septuaginta
nauwelijks voorkomt

Het woord basanizō (pijnigen), waar het hier om
gaat, is afgeleid van basanos, toetssteen. Daarmee kon je goud beoordelen. Als je dat over een
toetssteen kraste, kon je aan de streep die dat
gaf, zien hoe zuiver het was. De basisbetekenis is
daarom: op de proef stellen, de echtheid van iets
controleren. Maar daarna ook: de echtheid van
een verklaring ‘toetsen’ met een pijnbank, en
dus: pijnigen of folteren. Dat woord basanizō, en
het verwante basanismos (pijniging) komt in
Openbaring 11 maal voor, in verschillende vertalingen. De eerste keer, in Op. 9:5, is het wel vertaald met pijnigen en pijniging. Uiteraard omdat
daar sprake is van een steek als door een schorpioen. Maar feitelijk is het een verwijzing naar
Mozes’ afscheidsrede in Deut. 8:11-16:
God leidde u veilig door die grote, verschrikkelijke woestijn … waar giftige slangen en schorpioenen huizen … om u op de proef te stellen,
zodat hij u later zou kunnen zegenen.

Gebruik van het woord pijniging in het boek Openbaring
Eeuwige ‘pijniging’ vinden we alleen vermeld in Op. 14:11 en Op. 20:11. Het beeld in
14:10-11 legt een koppeling met Jes. 34:8-10, dat ook spreekt van legers die zijn opgetrokken tegen Jeruzalem. De uitdrukking voor ‘eeuwig’ is echter: ‘dag en nacht’. In
Op. 12:10 worden de getrouwen ‘dag en nacht’ aangeklaagd door hun zonden, maar in
7:15 zijn zij verlost door het offer van Christus, en vereren zij na Diens wederkomst
God, ‘dag en nacht’. In 14:11 lezen we dat de afvalligen geen deel zullen hebben aan
de ‘rust’ die is weggelegd voor de ‘getrouwen’; de rook van hun ‘beproeving’ zal ‘dag
en nacht’ opstijgen, als waarschuwing aan alle volgende generaties. Dat ‘geen rust
vinden’ staat in direct contrast met de doden die ‘in de Here sterven’, die wel kunnen
rusten van hun inspanningen (vs 13). Dat ‘dag en nacht’ verwijst voor beide categorieën naar hun eindbestemming, die definitief zal zijn. Het is ‘de rook van hun toetsing’,
die eeuwig opstijgt, net als in Jes. 34:10. Ook van Sodom en Gomorra wordt gezegd
dat zij liggen “onder een straf van eeuwig vuur” (Judas 7). Maar daar is nu geen vuur
meer. Wat Judas bedoelt, is dat het effect van dat vuur eeuwig is, dus definitief. Dat
heeft te maken met de manier waarop de Bijbel omgaat met het woord ‘eeuwig’ (zie
pag. 24/25). Datzelfde wordt hier alleen maar iets anders verwoord met die eeuwig
opstijgende rook, die we opnieuw tegenkomen in het geval van Babylon in Op. 19:3.
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pijnigen

van een sleutelwoord in de grondtekst
Het Hebreeuwse woord voor ’op de proef stellen’ is nasah, wat de Septuaginta
vertaalt met peirazō. Maar Openbaring gebruikt er het woord basanizō voor,
met zijn dubbele betekenis van ‘pijn veroorzaken’ en ‘op de proef stellen’. Dat
wijst erop dat dat beeld van ‘pijniging’ (alsof je door een schorpioen was gestoken) in de toepassing een beproeving is. Dat is een woordspeling die helaas
niet in het Nederlands te vertalen is. God brengt met die ‘sprinkhanen’ de
christelijke wereld zodanig in het nauw dat de inwoners de waarschuwing hadden moeten begrijpen en zich hadden moeten bekeren, maar ze doen dat niet
en doorstaan dus die proef niet (Op. 9:20-21). Zo worden ze ook gepijnigd/
beproefd door de twee getuigen in Op. 11, en opnieuw onder de naam Babylon
in Op. 17/18: wat hun overkomt, had tot hun bekering moeten dienen, maar
het voortdurende refrein is dat de mensen zich ‘toch niet bekeerden’.
In Op. 20 is die pijniging/beproeving verbonden met de ‘vuurpoel’. Vuur is in de
Bijbel altijd een symbool van ofwel beproeving (in dit leven) of vernietiging (na
het oordeel). Wat in die vuurpoel wordt geworpen, zijn het beest (een pseudochristelijk rijk) en de valse profeet (Grieks: pseudoprofeet, een afvallige kerk),
later nog gevolgd door de draak (alle van God afkerig menselijk streven) en
uiteindelijk zelfs de dood en het dodenrijk. Dit zijn organisaties en abstracte
begrippen, en het kan dus onmogelijk om letterlijk vuur gaan: dit is inderdaad
een beeld van volkomen vernietiging. Bij Jezus’ wederkomst, of uiterlijk aan het
einde van Zijn Koninkrijk, worden deze dingen voorgoed weggedaan; ze zullen nooit
Het woord in de Concordantie
Het Hebreeuwse woord nasah
meer bestaan. Dit geeft dus een beeld van
komt in het O.T. 36x voor. Het
de volkomen vernietiging van al wat tegen
Griekse werkwoord (ek)peirazō
God in gaat, en uiteindelijk van de tegen
komt in het N.T. 42x voor en het
God gerichte menselijke mentaliteit zelf. Ze
zelfstandig naamwoord peiraszijn ‘op de proef gesteld’ (getoetst), maar
mos 21x. In Openbaring vinden
dat leidde niet tot bekering. Zij worden verwe ze slechts 3x en 1x. De woornietigd in het vuur, omdat er geen herstel
den basanizō en basanismos
mogelijk bleek. Dat is een toetsing waarvan
plus nog enkele verwante woorhet resultaat definitief is, onomkeerbaar.
den, vinden we in het N.T. 22x,
‘Dag en nacht’ zal duidelijk zijn dat zij de
waarvan de helft in Openbaring.
Ze worden meestal vertaald met
toetsing niet hebben doorstaan. Maar hun
‘pijnigen’ of ‘pijn lijden’ en
uiteindelijk lot is totale vernietiging, geen
‘pijniging’. Maar een enkele keer
eeuwige foltering. De poel van vuur is daarvinden we basanizō ook vertaald
voor het beeld, maar de harde werkelijkheid
met ‘kwellen’, ‘teisteren’, of ‘zich
is ‘de tweede dood’.
R.C.R.
aftobben’.
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Het bewijs van Gods bestaan
3. De natuur

De mens heeft millennia lang alles wat hij niet begreep toegeschreven
aan de hand van God. Maar de opkomst van de wetenschap stelde
hem in staat de natuur steeds meer te beschrijven en te begrijpen.
Dat op zijn beurt stelde hem in staat machines te ontwikkelen en te
bouwen die hem ten dienste begonnen te staan. Voor wetenschappers
en ingenieurs begon de logica van dit alles steeds duidelijker te worden, maar voor het grote publiek grensde dit aanvankelijk nog zeer
dicht aan zwarte magie. Nog vroeg in de 20e eeuw kon de schrijfster
van een stuiversroman de spanning bij haar lezeressen dramatisch
verhogen door een bepaalde dubieuze figuur nader aan te duiden als
een ingenieur. Mysterieuzer kon het nauwelijks. Anderzijds kon een
alert wetenschapsjournalist als Jules Verne de spannendste verhalen
schrijven door alleen maar de ontwikkelingen van zijn tijd in een geschikte omgeving een hoofdrol te laten spelen. En het is tekenend dat
hij daarmee de geschiedenis is ingegaan als een visionaire toekomstvoorspeller. Terwijl zijn verhalen toch alleen maar waren gebaseerd op
kennis die op laboratoriumschaal al voldoende was aangetoond.
De natuur als mechanisme
Het hoeft dus weinig verbazing te wekken dat de gelovige burger in die
tijd sterk werd aangesproken door een beschrijving van de natuur als
een (buitengewoon gecompliceerd) mechanisme. Het hele begrip mechanisme had al iets goddelijks, dus wat kon er beter dienen om de
grootsheid van Gods schepping te beschrijven dan de vergelijking met
een supermechanisme. Met God Zelf als het superbrein (de ultieme
ingenieur) die dat alles had uitgedacht en gebouwd. Vooral de buitengewoon gecompliceerde levende natuur, in al haar talloze verschijningsvormen, elk optimaal aangepast aan zijn specifieke levensomstandigheden, sprak de 19e eeuwse mens buitengewoon aan: dat
moest wel het ultieme bewijs zijn van Gods bestaan: alles door Hem
geschapen ‘naar zijn aard’. En het was in die wereld dat er, vroeg in de
19e eeuw, een boek verscheen dat de standaardbenadering is geworden van alle creationisten: ‘Natural Theology’ (natuurlijke theologie)
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als mechanisme
van de Engelse dominee Paley. We hadden het daar al over in de serie
over ‘Intelligent Design’ (intelligent ontwerp). Paley vergeleek de
schepping met een horloge, in die tijd een toppunt van mechanische
precisie, en concludeerde dat je daaruit wel moest concluderen dat dit
het product was van een intelligente ontwerper, dus God.
Darwin
Helaas kwam deze conclusie wat op de tocht te staan toen Charles
Darwin halfweg die eeuw met de (wetenschappelijk gezien) interessante hypothese kwam dat het leven in staat zou zijn zich aan zijn omgeving aan te passen. In het belang van de wetenschappelijke objectiviteit moeten we hier misschien eerst enkele broodjes aap opruimen.
• Darwin heeft nooit getracht te ‘bewijzen’ dat dergelijke aanpassing
heeft kunnen leiden tot de totale diversiviteit aan levensvormen
die wij op aarde vinden. Hij heeft slechts een hypothese opgesteld
voor hoe dat zou kunnen zijn gebeurd, en het aan anderen overgelaten de bewijzen daarvoor te verzamelen.
• Darwin heeft nooit de bedoeling gehad met zijn hypothese de Bijbel te weerleggen. Hoewel zijn naam voor huidige creationisten zo
ongeveer de belichaming is van het kwaad in eigen persoon, heeft
de man zelf juist geworsteld met de vermeende theologische
consequenties van zijn ideeën.
• Darwins hypothese bevatte geen enkel element voor het ontstaan
van het leven zelf. Dat is er later door anderen aan toegevoegd.
De tekortkomingen van de beschrijving
Wanneer we ons echter losmaken van de traditionele controverse (op
zichzelf al moeilijk genoeg) en ons eerlijk en objectief proberen af te
vragen, wat dit alles ons nu leert, dan moeten we constateren dat Darwins ideeën, ongeacht wat ze waard zijn, wel degelijk een zwakte in de
beschrijving van de levende natuur als mechanisme hebben blootgelegd, namelijk dat die onvoldoende rekening houdt met de specifieke
eigenschappen van levende organismen. Anders gezegd: hij is veel te
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beperkt! Het werktuigbouwkundig mechanisme was destijds het meest
geavanceerde dat de mens zelf kon voortbrengen, maar daarmee heb
je nog niet Gods werk in voldoende mate beschreven. Jesaja hekelt de
neiging van zijn tijdgenoten hun goden gelijk te stellen aan het meest
volmaakte dat zij kennen: een ‘pronkstuk van een mens’, vervaardigd
met de meest geavanceerde technieken van destijds. Maar eigenlijk
deed de 19e eeuwse mens niet anders toen hij Gods handwerk vergeleek met het beste dat hijzelf kon voortbrengen, terwijl de werkelijkheid die verre overtrof. De huidige maatschappij heeft overigens op
gelijke wijze de neiging alles om zich heen te beschrijven als een soort
supercomputer. De neiging van de mens om Gods handwerk te
beschrijven als het meest geavanceerde dat hijzelf op dat moment kan
produceren, is kennelijk onuitroeibaar. En dat zou je wantrouwig
moeten maken: zo’n beschrijving is blijkbaar nogal modegevoelig.
Een mechanisme is echter star: het kan alleen dat doen waarvoor het
is ontworpen, en zal dat nooit kunnen veranderen of verbeteren. Het is
tot aan het einde van zijn levensduur gebonden aan die ene ingebouwde functie of groep van functies. Terwijl een levend organisme zich kan
ontwikkelen, kan leren, beslissingen kan nemen, kan kiezen, en zichzelf in bepaalde mate zelfs kan herstellen van opgelopen schade. Dat
maakt het tot iets oneindig veel groters dan Paleys horloge. Wanneer
het zich werkelijk, over vele generaties, ook nog zou kunnen aanpassen aan zijn omgeving, zou dat het alleen maar nog grootser maken.
Vanuit dat oogpunt gezien is het daarom eigenlijk uiterst merkwaardig
dat zoveel orthodoxe christenen dat juist met alle macht proberen te
ontkennen; nota bene met het argument dat dat afbreuk zou doen aan
Gods grootheid, terwijl in feite het omgekeerde het geval is. Maar zoals
we in de serie over Intelligent Design al zagen: deze houding is een
onvermijdelijk gevolg van de poging op deze manier het bestaan van
God te willen bewijzen. En dat brengt ons dus tot de conclusie dat die
goedbedoelde poging zo dat bewijs te leveren in de praktijk juist leidt
tot een afbreuk aan de grootheid van Gods werk, dat we dan immers
verlagen tot het niveau van menselijk ambachtswerk.
R.C.R.
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Wonderen van
de Schepping
U zult in de Bijbel tevergeefs naar een vermelding van mammoetbomen
zoeken, maar omdat zij tot de groep hoogste bomen ter wereld behoren,
mogen wij ze niet over het hoofd zien. Trouwens, dat zou ook heel
moeilijk zijn; want hun toppen zijn bijna niet te zien vanaf de grond!
Mammoetbomen kunnen namelijk wel 90 meter hoog
worden en de stam kan een doorsnede van 7 meter
hebben. Zij zijn inheems in Californië, maar zijn in Europa
vaak als straat- of parkboom aangeplant.
Kort geleden kwam ik op een Engels landgoed waar een
aantal sequoia’s en mammoetbomen staan. Beide soorten hebben een zacht, sponsachtig en rood-bruin schors.
Onder één van die bomen vond ik een eivormige kegel,
bestaande uit een dertigtal schubben, die volledige
bescherming bieden aan de zaden tot de tijd van voortplanting is gekomen. Dat gebeurt bij
warmte, want na die kegel twee weken in huis te hebben gehouden, lagen er op een dag een aantal piepkleine zaadjes omheen. Zij meten maar 6 bij 4 mm.
Hoe kan een boom van zo’n enorme omvang voortkomen uit zo’n miniscuul zaadje? Is dit niet één van de
merkwaardigste wonderen van de schepping?
De apostel Paulus gebruikte dit fenomeen als illustratie, toen hij de opstanding uit de doden wilde verklaren. In 1 Korintiërs 15 nam hij het op
tegen de Griekse opvatting, dat een opstanding van het lichaam onzin is
(zie Hand. 17:32); en als antwoord op de sceptische vraag: “Hoe worden
de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?”, wees hij
naar het enorme verschil tussen zaad en plant (1 Kor. 15:35-38). Wat in
dit leven onaanzienlijk en van geen betekenis lijkt te zijn, krijgt bij de
wederkomst van Christus een verandering tot heerlijkheid, waarvan de
mogelijkheden onze stoutste verwachtingen te boven gaan.
Met een ander beeld gaf de engel Daniël te kennen, dat de rechtvaardigen in Gods Koninkrijk “zullen stralen als de glans van het uitspansel ...
als de sterren, voor eeuwig en altoos” (Daniël 12:3, NBG‘51). Als wij
openstaan voor de warmte van Gods liefde kan dat ook met ons
gebeuren.
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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,9. De hoop op eeuwig leven door opstanding uit de doden
De gedachten over de toestand van de doden, zoals we die vinden in het
Oude Testament, komen velen erg deprimerend over. Het valt echter niet te
ontkennen dat God de mens, na zijn zonde, de toegang heeft ontzegd tot
eeuwig leven. Dat vertelt God ons ten minste in het boek Genesis.
Zijn doodvonnis gaat daarom verder dan over het algemeen wordt aangenomen. Want waaruit blijkt dat de mens iets inherent onsterfelijks in zich
heeft? Is niet eerder sprake van het tegendeel?
“Laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en
eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.” (Genesis 3:22)
Maar hadden gelovigen in het Oude Testament dan geen hoop, geen enkel
vooruitzicht op wat na de dood zou gebeuren? Gelukkig is het antwoord positief! Ja, gelovigen hebben altijd uitgezien naar de toekomst. Niet alleen
voor hun nageslacht, maar ook voor henzelf, over dood en het graf heen.
Juist door de zekerheid dat de dood het einde van alles betekent, vertrouwden zij volkomen op God, en was hun verwachting dat Hij Zijn beloften aan
hen alleen kon vervullen door hen uit de dood op te wekken. Hun geloof
richtte zich niet op dit leven, maar op een opstandingsdag in de toekomst:
“Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal
mij opnemen” (Psalm 49:16).
“Doden herleven niet … herleven zullen uw doden – ook mijn lijk - opstaan
zullen zij. Ontwaakt en jubelt, u, die woont in het stof.” (Jes. 26:14 en 19)
In het boek Ezechiël wordt, in het visioen van het weer ‘tot leven komen’
van het volk Israël (37:1-10), op plastische wijze een indruk gegeven van de
opstanding van doden, in de vorm van de herschepping van gestorvenen.
Een prachtig beeld van wat God in staat is te doen: iets dat er eens was,
maar waarvan niets meer te vinden is dan verdroogde beenderen en stof,
opnieuw tot bestaan en leven brengen. En dat was het geloof van Abraham:
“… het geloof van Abraham … voor het aangezicht van die God, die de doden
levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept.” (Romeinen 4:17)
“Hij (Abraham) heeft overwogen, dat God bij machte was hem (zijn zoon Isaak)
zelfs uit de doden op te wekken …” (Hebreeën 11:17-19)
God houdt Zijn geliefden altijd in herinnering, ook al zijn zij duizenden jaren
geleden gestorven. Toen de Here Jezus eens werd gevraagd naar de
opstanding, gaf Hij als bewijs daarvan de relatie die God met hen aanging:
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Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
“Wat nu de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen, wat door God
tot u gesproken is, toen Hij zei: Ik ben de God van Abraham, en de God van
Isaak en de God van Jakob? Hij is niet een God van doden, maar van levenden.” (Mattheüs 22:31-33)
Zij leefden niet letterlijk op aarde of in de hemel, maar God herinnerde Zich
hen, alsof zij nog leefden, en zal hen gedenken op de dag dat Hij Zijn Zoon
zendt om de doden op te wekken tot eeuwig leven. In het Nieuwe Testament vinden we echter uitspraken die, wanneer we ze niet goed in hun
verband lezen, lijken te zeggen dat wie gelooft nu al eeuwig leven heeft:
“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.” (Johannes 3:36)
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven.” (Johannes 5:24; zie ook 6:47 en 54)
Na de eerste komst van Christus is er echter geen zichtbare verandering
gekomen in de toestand van de doden: nog steeds sterven goeden en
slechten. Deze woorden opvatten als: leeft nu al eeuwig, zou ook in tegenspraak zijn met de belofte van één opstandingsdag voor alle gelovigen van
alle tijden:
“Jezus zei tot haar (Maria): Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven; gelooft u dat?” (Johannes 11:25)
“Want dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder die gelooft, eeuwig leven zal
hebben, en Ik zal hem opwekken op de jongste dag.” (Johannes 6:39-40 en
44; vergelijk 11:24)
In een van zijn brieven gaf de apostel Johannes een verduidelijking van wat
hiermee bedoeld wordt: God heeft Zijn Zoon opgewekt tot eeuwig leven en
wie Hem toebehoren, mogen hetzelfde verwachten:
“En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in
zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft,
heeft het leven niet.” (1 Johannes 5:11-12)
De apostel Paulus legde uit dat Christus Jezus als eerste mens eeuwig
leven ontving, en dat allen die geloven in Hem inbegrepen zijn. In hun
verbondenheid met zijn dood en opstanding, uitgedrukt in de doop en een
leven naar Gods wil, bezitten zij wat Hij nu bezit. Het is hen alleen nog niet
gegeven. Zij moeten daarop wachten tot alle gelovigen samen zullen opstaan bij zijn wederkomst. De zekerheid dat dit zal gebeuren is de opstan-
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ding van Christus Jezus. Zonder zijn opstanding is er geen hoop op leven:
“Indien Christus niet is opgewekt … dan zijn ook zij die in Christus ontslapen
zijn, verloren.” (1 Korintiërs 15:17 en 18)
“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst.” (1 Korintiërs 15:22-23)
“Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo
hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem … en zij die in
Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.” (1 Thessalonicenzen. 4:14)
“Want u bent gestorven (in de doop) en uw leven is verborgen met Christus in
God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.” (Kolossenzen 3:3 en 4)
Vraag ter overdenking:
Wat is de zin van een opstanding wanneer de overledenen in de hemel zijn?
Het boek des levens
Dat God gelovigen, die in verbondenheid met Hem en met Zijn Zoon leefden, nooit
vergeet, wordt in de Bijbel voorgesteld alsof God hen opschrijft in een boek. Boeken
over mensen zijn bedoeld hen te blijven herinneren, en dat is wat God doet (Ex. 32:3233; Openb. 3:5; vergelijk Psalm 56:9; 139:16). Zo geeft Hij ons de zekerheid, dat Hij
aan allen zal denken die lang of kort geleden gestorven zijn. Bij de komst van Christus
Jezus in heerlijkheid, zal Zijn boek worden geopend en de gestorven gelovigen, van wie
de namen, en alles wat zij gedaan en gezegd hebben, staan opgetekend, worden opgewekt, en ontvangen samen met de nog levenden, eeuwig leven (Dan. 12:1; Fil. 4:3;
Openb. 20:12). Vanaf die tijd is er alleen nog plaats voor hen die het waard zijn en geschikt zijn voor het nieuwe, volmaakte leven dat dan aanbreekt (Ps. 69:29; Dan. 7:10;
Openb. 13:8; 17:8; 20:15; 21:27).
Doden zonder toekomst
De doden die niet herleven in Jesaja 26:14 zijn mensen die zonder God leefden.
Zij zullen voor eeuwig afgesneden blijven van de boom des levens. Dit inzicht doet ons
beseffen dat de totale mens sterfelijk is, en er bij de dood een einde aan ons gehele
bestaan komt. Niet alleen aan ons fysieke leven, maar ook aan onze geest, onze
persoonlijkheid, die vaak ziel (in dat geval niet in de betekenis van levensadem of
levend wezen) wordt genoemd (Ez. 18:4 en 20; 1 Joh. 3:15). De Schepper, die de mens
met al zijn capaciteiten schiep, heeft ook de macht diezelfde mens in het niets te laten
verdwijnen (Matth. 10:28). Over de toestand van goddelozen en hardnekkige zondaars
is de Bijbel dan ook zeer duidelijk: er zal niets van hen overblijven (Mal. 4:1; Matth.
3:10 en 12).
J.K.D
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Dit is het

Land

de berg
De eeuwen door heeft de uitzonderlijke vorm van de berg Tabor reizigers geboeid, en een psalmist eens doen uitroepen: “Tabor en Hermon
jubelen in uw naam” (Ps. 89:13). Bij zeer helder weer is het namelijk
mogelijk, vanaf de bergen van Samaria, de prachtige, afgeronde kegel Tabor en de met sneeuw bedekte kap van de
Hermon op één lijn te zien. En waar wij ook in de ‘vlakte’ van
•
Tabor
Jizreël (waar de grote afrekening van de HERE met de volkeren zich zal voltrekken) zouden staan, kunnen we de Tabor
•
Jeruzalem
met zijn zacht glooiende hellingen
uit het omringende landschap zien
oprijzen. Ook vanaf de Megiddopas
is de Tabor, wanneer wij noordoostwaarts kijken, vrijliggend in het
landschap te zien. Zelfs vanaf de
hellingen van het gebergte Gilboa in het oosten lijkt de Tabor groot en indrukwekkend.
Toch ligt de top, in het toch al heuvelachtig gebied van oostelijk Jizreël,
slechts 588 m boven het Middellandse Zee niveau.
Bij de berg Tabor kwamen volgens Jozua 19 de grenzen van drie stammen van Israël bij elkaar. Vanuit het westen Zebulon (vers 12; 1 Kron.
6:77), vanuit het zuiden Issaschar (22) en vanuit het noorden Naftali
(34). De berg was een strategisch gelegen punt, vanwaar de gehele omgeving kon worden beheerst. In de tijd van de Richters was de Tabor
dan ook het toneel van een aantal veldslagen, zoals tussen de legers
van stadstaat Hazor en de stammen Zebulon en Naftali (Richt. 4), en
tussen de legers van de Midianieten en Gideon (Richt. 8). In de profetie
van Jeremia 46:18 noemt God o.a. de berg Tabor als de zekerheid dat
er een einde zal komen aan de macht van Egypte: “Zo waar ik leef spreekt de koning wiens naam is Heer van de hemelse machten - zo
zeker als de Tabor een berg is, de Karmel oprijst uit de zee, zo zeker
wordt Egypte overweldigd” (NBV).
Zo’n 10 kilometer van de Tabor ligt het dorpje Nain, waar de Here Jezus
een gestorven jongeman, die net begraven zou worden, uit de dood opwekte. (Luc. 7:11-17). Nog wat dichterbij liggen de overblijfselen van
Endor, waar koning Saul naar een waarzegster ging (1 Sam. 28:7). H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Begrijpend Psalm 105/6 Zingen
De machtige daden van de HERE
Hoe weten wij, dat God bestaat? Waarop steunen ons geloof en onze hoop
op de toekomst? De psalmen laten zien, dat er voor de gelovigen in Israël
drie grondslagen waren voor hun geloof: (1) het bewijs van Gods macht in
de schepping (zie b.v. Psalm 19); (2) de hand van God in de geschiedenis;
(3) Gods leiding in het persoonlijke leven (b.v. Psalm 23). Van de eerste en
de derde hebben wij in deze serie al voorbeelden gezien: nu zullen de Psalmen 105 en 106 ons voorbeelden verschaffen van de tweede categorie.
De psalmist roept Israël op: “Gedenkt aan de wonderen, die (God) heeft gedaan” (Ps. 105:5). Zijn gedachten gaan terug naar de verbonden met Abraham, Isaak en Jakob (6-10); naar Jozef (16-24); de exodus (25-38) en Gods
bescherming en leiding van het volk, op weg naar het beloofde land (39-45).
Ook andere psalmen verhalen de geschiedenis van Gods volk: de exodus en
Israëls verblijf in de woestijn vormen het onderwerp van Psalm 78. Maar
niet alleen in het boek der psalmen wordt de geschiedenis aangehaald, als
blijk dat God Zijn volk steeds barmhartig is. Die komen wij ook tegen in de
laatste woorden van Mozes (Deuteronomium 32), in het gebed van de Levieten in Nehemia 9, en zelfs in het Nieuwe Testament: in Stefanus’ verdediging en de toespraak van Paulus in Antiochië (Handelingen 7 en 13).
Psalm 105 verhaalt wat God heeft gedaan. Psalm 106 lijkt eerst een herhaling te zijn van dezelfde geschiedenis: opnieuw spreekt de psalmist over de
exodus en gebeurtenissen in de woestijn. Nu echter ligt de nadruk op wat
het volk heeft gedaan, vooral hun blijken van ongeloof (en ook deze psalm
heeft weerklanken elders in de Schriften, b.v. Jesaja 63:10-19): “Zij vergaten God, hun Verlosser, die grote dingen in Egypte gedaan had” (106:21).
Sommigen hebben toch Gods liefde erkend, en velen hebben tenslotte in
hun benauwdheid gebeden: “Verlos ons, HERE, onze God, verzamel ons
weder uit de volken, opdat wij uw heilige naam loven” (106:47).
Zijn wij ons bewust van Gods hand in de geschiedenis? Kan het zijn, dat ook
wij soms niet op God vertrouwen? Laten wij steunen op het bewijs dat God
in alle eeuwen werkzaam was, en nu in onze tijd steeds werkzaam is. “Dit is
… opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen
gekomen is” schreef de apostel Paulus (1 Korintiërs 10:11).
J.M.

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