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Hans den Boer

Mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
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Reacties op in dit blad verschenen artikelen
VRAAG: Ik hoor verschillende meningen over de bruiloft van het Lam. Waar en
wanneer zal dat gebeuren, en wie zullen daar bij zijn? Kunnen jullie mij wat
Bijbelteksten geven die daar duidelijk over zijn?
ANTWOORD: De uitdrukking ‘de bruiloft van het Lam’ is afkomstig uit het Bijbelboek Openbaring: Openb. 19:6-10, meer speciaal vs 6b-8.
Wanneer
Openbaring is een moeilijk boek, waar veel opvattingen over worden verkondigd. Maar eraan vooraf gaan de hoofdstukken 17-18, die spreken over een
macht die oorlog voert tegen de heiligen (in het NT een aanduiding van de
ware gelovigen, zie bijv. Rom. 1:7, en andere brieven van Paulus), en die
wordt aangeduid met de naam ‘Het grote Babylon’. Die macht wordt in hoofdstuk 18 geoordeeld (veroordeeld). In 18:24 wordt van haar gezegd:
… en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen,
die geslacht zijn op de aarde.
Dit spreekt over vervolging van de gelovigen. In 19:1-4 worden dan over dat
oordeel lofprijzingen geuit:
Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen:
Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, want
waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer
geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed
zijner knechten van haar hand geëist. En zij zeiden ten tweeden male: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neder en aanbaden God, die op de troon
gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja!
De passage herinnert ons aan Jesaja. Daarin wordt ook gesproken over de
ondergang van Babel, dat Gods volk in ballingschap had gevoerd, maar dat
daarvoor door God geoordeeld werd. De ondergang van dat Babel betekende
de bevrijding van Gods volk (in dat deel van Jesaja veelvuldig aangeduid als
‘Gods knechten’), maar staat bij Jesaja ook als een symbool van de bevrijding
uit die andere gevangenschap: die van de zonde en de dood. Zonder verder
op alle details in te willen gaan, wil ik hier stellen dat dit verwijst naar de tijd
van de opstanding (die plaats zal vinden bij Jezus’ wederkomst) wanneer de
‘wereld’ die door de eeuwen heen de ware gelovigen heeft verdrukt en vervolgd daarvoor geoordeeld zal worden, maar wanneer ook de dood van zijn
kracht zal worden beroofd.
Hoererij staat voor valse leer (het beeld komt vooral uit Ezech. 23) en uit
Openb. 17&18 blijkt dat de ‘afgoderij’ van de wereld vooral bestaat uit het
dienen van de Mammon: de lust van het geld. De voor altijd opstijgende rook
is een beeld dat uit Jes. 34 stamt, en heeft betrekking op het oordeel over
Gods vijanden en de vijanden van Zijn volk. Maar laat u niet misleiden door
de kop ‘gericht over Edom’. Het is duidelijk dat het gaat over een vernietiging
die plaats heeft in het land Edom, maar die alle volken betreft (zie vs 1-2).
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een

Bijbels antwoord op uw vraag

In Openb. 19, vanaf vs 11 zien we een beschrijving van een triomferende
Messias (Christus) die vonnis velt en oorlog voert tegen de onrechtvaardigen.
En in Openb. 20 lezen we over het begin van Gods Koninkrijk (daar aangeduid als een heerschappij van 1000 jaar) en over de eerste opstanding. Dat
stemt overeen met wat ik boven al aangaf.
CONCLUSIE:
Het heeft betrekking op de tijd van Jezus’ wederkomst, wanneer Hij oordeel
velt en Zijn (Gods) Koninkrijk vestigt. Wij verwachten dit nu betrekkelijk snel.
Wie
We lezen in 19:7b-8:
… de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;
en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden,
want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.
Zijn bruid mag zich kleden met ‘smetteloos fijn linnen’ en dit zijn ‘de rechtvaardige daden der heiligen’. Dat laat maar één conclusie toe: de bruid bestaat uit de gerechtvaardigde heiligen (= gelovigen). Overigens meen ik dat
de vertaling beter zou luiden als in de Statenvertaling: ‘de rechtvaardigmakingen der heiligen’. De uitdrukking wijst terug naar zulke passages als:
Die de bruid heeft, is de bruidegom (Joh. 3:29, Joh. de Doper over Jezus)
Want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor
Christus te stellen (2 Kor. 11:2, Paulus aan de gelovigen te Korinte)
Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad
en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende
door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en
onbesmet. (Efez. 5:25-27, Paulus aan de gelovigen te Efeze)
Dit wordt herhaald in Openb. 21:2 en 9, Openb. 22:17. En de gedachte vinden we al in het OT met betrekking tot het gehele volk in bijv. Jer. 2:2, Ezech.
16:8 en 23:4; alleen ligt daar de nadruk op hun huwelijksontrouw.
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CONCLUSIE:
De ‘bruid’ is een aanduiding van de gemeente, d.w.z. de gezamenlijke gelovigen, levend ten tijde van Jezus’ wederkomst of in de periode daaraan voorafgaand (uiteraard voor zover zij bij het oordeel worden aangenomen).
Waar
De ‘bruiloft’ is uiteraard een beschrijving van de aanname van de gemeente
door Christus. Of dat plaats zal vinden op een bepaalde plek op aarde wordt
ons in de Bijbel niet verteld, laat staan wáár die plek zich dan zou bevinden.
Het gaat om het feit, niet om de locatie. Wel weten we dat de heiligen na
Jezus’ wederkomst met Hem zullen regeren in zijn Koninkrijk (Openb. 20:6),
en we weten dat dit Koninkrijk wereldwijd zal zijn. Dus hun taken zullen zich
uiteindelijk overal op aarde bevinden.
RCR
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Overdenking
Koning David is 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 een man die leeft
naar Gods geboden. Daarom zien we dat er niet alleen aan Abraham,
de vader van alle gelovigen, maar 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.

“De Heer berispt wie hij liefheeft,
Als we het leven van David volgen, zien we hem eerst als een 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, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren
en de hyena’s ten prooi geven, 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. Saul, de koning, wordt
jaloers op deze jongeman. Hij ziet in hem de persoon 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 kwijt-
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raakt, maar hij reageert dat af op David, die vervolgens moet vluchten.
We 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.

straft elke zoon van wie hij houdt”
Maar het wordt David soms te veel, hij is bijna wanhopig om steeds
maar op de vlucht te moeten zijn. Ten einde raad vlucht hij 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 opgedragen 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. Beiden 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 zou baren en David dat hij koning zou 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.
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Overdenking

Sara is al een hele nacht bij Abimelek, voordat Abraham hoort hoe God
heeft ingegrepen. David was al een fors eind Israël ingetrokken, en
stond oog in oog met zijn eigen volk, voordat de oplossing komt. 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.
Korte tijd later komt het moment 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 er op uit om de resterende oorlogen te voeren. Hij
blijft achter, omringd door alle zegeningen, en dan slaat de verleiding
toe en draait het uiteindelijk uit op overspel en moord. 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 zijn psalmen het effect dat dit op hem 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; een andere zoon doodt zijn broer;
hijzelf moet vluchten voor een zoon die met geweld koning wil worden.
Maar uiteindelijk wordt hij ook hierdoor gevormd. Aan het eind van zijn
leven, als hij bijna 40 jaar geregeerd heeft, als alles verzameld is om de
tempel te kunnen bouwen, kan hij 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,
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De HEER berispt wie hij liefheeft, straf elke zoon waar hij van houdt

zonder enige zekerheid. HEER, onze God, al deze 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 was van het begin af een man van groot geloof. Maar zijn geloof
wordt steeds sterker omdat God het hem niet gemakkelijk maakt.
Hoe meer hij moet vertrouwen, hoe meer hij leert dat hij volledig kan
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. Juist dan pleegt hij overspel en
moord. Maar ondanks deze fouten 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 er volledig van 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), wat in de praktijk wil 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 Davids
leven laat ons 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
Economisch wordt de westerse wereld steeds ‘kleiner’; alles hangt inmiddels met alles samen. Tegelijkertijd versnippert de wereld sociaal/
etnisch juist steeds verder. Na de 2e wereldoorlog leefde alom de
gedachte van steeds grotere eenheid. West-Europa ging op weg naar
de ‘Verenigde Staten van Europa’, in de geest van het oude rijk van
Karel de Grote. De VN moest de opmaat zijn tot een verenigde wereld
waar de mensheid in volkomen harmonie met elkaar samen zou leven.
Het visioen was een wereldwijd georganiseerde maatschappij onder
één wereldregering. Samen zouden we alle problemen wel oplossen.
Wereldwijde voorspoed en geluk lagen direct achter de horizon.
Die droom ligt al lang aan scherven. Regionale conflicten en afscheidingen begonnen de trend te zetten. Provincies en regio’s wilden weer
zelfstandig worden. Noord-Ierland, Biafra, Koerdistan, Eritrea, Baskenland begonnen het nieuws te beheersen. Europa zag de opkomst van
politieke bewegingen als de RAF (Rote Armee Fraktion), Brigado Rosso, en zelfs een Japans ‘Rode Leger’ (o.a. in ons land betrokken bij de
gijzeling in de Franse ambassade). Door westerse koloniale machten
getrokken grenzen in Afrika bleken dwars door oude etnische grenzen
heen te lopen, wat leidde tot bloedige stammenoorlogen, al of niet parallel lopend aan een strijd om zelfstandigheid en autonomie. Maar de
achtergronden van al dat geweld waren nog steeds de oude: macht en
rijkdom, waaronder het bezit van bodemschatten. En de wereld maakte kennis met een nieuwe manier van oorlogvoeren: terrorisme.
Allerlei belanghebbenden begonnen in deze troebele vijver te vissen:
politieke machtsblokken zowel als religieuze organisaties. Naïeve of
juist geslepen politici lieten zich voor karretjes spannen, of trachtten er
garen bij te spinnen. Slimme opportunisten presenteerden zich als
nobele bevrijders, slechts gedreven door humane motieven en het welzijn van hun volk, om zich, eenmaal in het zadel, te ontpoppen tot nog
wredere uitbuiters dan hun koloniale voorgangers. Onder groot gejuich
viel de Berlijnse muur, en daarmee het Oostblok, en vervolgens viel
het centrale Sovjetblok zelf uiteen. De paus werd alom geprezen als de
architect van de ‘overwinning’, want ook de Oost-Europese medemens
was nu ‘vrij’ en ging een verlichte democratische toekomst tegemoet,
inclusief alle zegeningen van de kapitalistische welvaartsstaat.
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Nieuws

in het licht van de Bijbel
We leven inmiddels in de volgende eeuw. Waar vrijheid en democratie
heette te zijn gebracht, wordt de dienst uitgemaakt door ‘krijgsheren’
en leeft de bevolking in permanente oorlog, of wordt zij uitgebuit door
harde dictatuur. In het voormalige Oostblok is de burger nu vrij en arm,
(i.p.v. onderdrukt maar verzorgd) in een maatschappij met een mafiaeconomie naar westers model. Vrijheid van godsdienst betekent vaak
voornamelijk ‘vrijheid’ de lokale godsdienst te belijden, die net zo exclusief wil zijn als het vroegere communisme. En wereldwijd is het terrorisme van ‘bevrijdingsbewegingen’ nu opgevolgd door het nog veel
gevaarlijker terrorisme van godsdienstig fundamentalisme.
Maar de kapitalistische wereld koestert zich nog steeds in een gevoel
van superioriteit en zekerheid. Die anderen zullen het nog wel leren,
en onszelf gaat het goed. Maar ook hier wordt het gaandeweg killer. In
naam gedreven door ‘christelijke’ principes, hebben we de God van de
Bijbel allang verruild voor de Mammon. En nu krijgen we te maken met
de grillen van die ‘beschermgod’. Een onverstandig hypotheekbeleid in
één land doet nu wereldwijd de beurzen onderuit gaan en straks de
economieën. En dat treft niet alleen maar de persoonlijke financiën
van een handvol rijke beleggers. Ook de grootste economie ter wereld,
die openlijk heeft verklaard zich niet ‘de luxe te kunnen permitteren’
van een milieubeleid (slecht voor de economie) krijgt nu te maken met
de klimaatverschuiving (ongeacht of die nu wel of niet door mensen
wordt veroorzaakt). Tropische orkanen van niet eerder waargenomen
kracht en grootschalige bosbranden blijken zich niets aan te trekken
van grenzen tussen arm en rijk. En ook in ‘de meest volmaakte democratie ter wereld’, blijkt het beleid te worden beheerst door populariteit
en de noodzaak je als politicus te profileren, wat dus leidt tot een moderne vorm van het ‘brood en spelen’ van de Romeinen.
De oplettende bijbellezer kan uit dit alles maar één conclusie trekken:
de gedachte dat wij als mensen het ‘samen wel op gaan lossen’ is een
illusie. De mens is van nature een zelfzuchtig wezen, en persoonlijke
of groeps-belangen zullen altijd de boventoon blijven voeren. Alleen
direct ingrijpen van God kan daar verandering in brengen. We kunnen
dus alleen maar bidden dat dat ingrijpen niet al te lang meer op zich
laat wachten.
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De

Taal van de Bijbel
Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de
ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide,
ziel en lichaam, kan verderven in de hel.
(Matt. 10:28, NBG’51)
Verderven is zo’n typisch Oudnederlands Statenvertaling-woord dat we
onmiddellijk associëren met de Bijbel. Het ademt typisch die ouderwetse sfeer van ‘hel en verdoemenis’ die velen in deze tijd van dat boek
hebben vervreemd. Maar wat betekent het nu eigenlijk precies?
Het OT bevat meerdere woorden die zo zijn vertaald, maar het meest
gebruikt daarvan zijn de woorden abad, dat bijna 200 keer voorkomt,
en shachath, dat bijna 150 maal voorkomt (andere woorden vinden
we 10-40 maal). Beide betekenen in principe vernietigen (van zaken)
of doden (van mensen). Shachath heeft daarbij meer de betekenis van
‘veranderen in ongunstige zin’, en dus bederven of verwoesten, maar
ook moreel bederven van mensen. Abad heeft meer de nuance van
verloren doen gaan, en wordt vaak gebruikt voor het omkomen of
ombrengen van mensen. Abad wordt in de Septuaginta (de Griekse
vertaling van het OT) meestal vertaald met apollumi. En dat woord
apollumi komen we dan weer tegen in het NT, waar we het zo’n 90
maal vinden. In de Septuaginta vinden we shachath gewoonlijk
vertaald met diaphtheirō, maar dat komt in het NT maar 6 maal voor,
dus daar willen we verder geen aandacht aan besteden.
Apollumi
Apollumi wordt in het NT in verschillende betekenissen gebruikt, en
daarom ook op verschillende manieren vertaald. In de meest ‘milde’
vorm wordt het gebruikt voor loon dat je ontgaat (Mark. 9:41), of
beschrijft het de vergankelijkheid van dingen die niet blijvend zijn:
voedsel dat vergaat (Joh. 6:27), of de schoonheid van een bloem
(Jak. 1:11). Maar ook goud, dat in vergelijking met het geloof toch
maar ‘vergankelijk’ is (1 Petr. 1:7). Maar meestal heeft het een meer
grimmige betekenis: iets dat volledig verloren gaat. Het vergaan van
een schip (met zijn opvarenden), of het verloren gaan van schapen, die
van de kudde zijn afgedwaald, waarbij u dan moet bedenken dat dat
niet simpel een kwestie van verdwalen is, maar dat het gevolg maar al
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Verderven
te vaak zal zijn dat het ten prooi valt aan een of ander roofdier. Maar
zolang het schaap nog niet aan de wolf ten prooi is gevallen, kan het
nog worden teruggevonden. Zoals in die bekende gelijkenis in Lukas
15. Maar sprekender is daar (in dit verband) de verloren zoon:
“Toen kwam hij [de zoon] tot zichzelf en dacht: De dagloners van
mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om (apollumi)
van de honger … Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van
mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren
(apollumi) en is teruggevonden” (Luk. 15:17 en 23-24).
Dat brengt ons bij Paulus die bepaalde broeders te Korinte berispt, die
onvoldoende rekening houden met medegelovigen die zwakker in het
geloof zijn. Hij vermaant ze te bedenken dat het er niet om gaat of ze
wel of niet gelijk hebben, maar of dat leidt tot opbouw van hun medebroeders of niet. En indien niet:
“… dan gaat er immers iemand, die zwak is, ten gevolge van uw
kennis verloren, een broeder, om wiens wil Christus gestorven
is” (1 Kor. 8:11).
Ja, Christus is wel voor hem gestorven, maar door jouw toedoen zou
dat absoluut en volledig voor niets zijn geweest! Dat is apollumi.
Dit woord beschrijft dus zowel een passief als een actief ‘verloren’
gaan (omkomen of ombrengen). Maar in beide gevallen ligt de nadruk
op een volledig ophouden te bestaan:
“Als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze
omkomen” (Luk. 13:3).
“De Farizeeën … gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe
ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen” (Mark. 3:6).
Bij Johannes vinden we het woord in de keuze die de hogepriester Kajafas de Raad voorhoudt. Ze moeten kiezen: óf die Jezus volledig kwijtraken, óf het gehele volk:
“Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor
het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat” … “Hij was het
die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterft
voor het hele volk” (Joh. 11:50 en 18:14).
In elk van beide scenario’s zou dat het volledige einde betekenen voor
de betrokken partij.
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Bijbel

Verderven

Vuur als beeld van volkomen vernietiging
Deze gedachte van volledig ophouden te bestaan, ligt ook ten grondslag aan de passages waar het woord wordt gebruikt voor situaties
waar God Zelf ergens een compleet einde aan maakt:
“op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en
zwavel uit de hemel en kwamen allen om” (Luk. 17:29).
“(het water van de zondvloed) waardoor de toenmalige wereld is
vergaan, verzwolgen door het water” (2 Petr. 3:6, NBG’51).
En die gedachte ligt dan ook ten grondslag aan Jezus’ waarschuwingen dat we moeten kiezen tussen een ‘vergankelijk’ leven nu en een
duurzaam leven straks:
“Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn
leven verliest omwille van mij, die zal het behouden” (Matt. 10:39)
En dat brengt ons tenslotte bij die tekst boven deze studie. In de
woorden van de NBV luidt die:
“Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel
kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én
lichaam om te laten komen in de Gehenna” (Matt. 10:28).
Dit maakt nadrukkelijk onderscheid tussen het ‘doden’ dat mensen
maximaal kunnen doen en het volledig vernietigen (apollumi) dat God
kan doen. Voor dat vernietigen vinden we bovendien dat beeld van
Gehenna. Dat wordt algemeen opgevat als een naam voor het
Hinnom-dal ten zuiden van Jeruzalem, waar in OT-tijden afgoderij
werd gepleegd, totdat koning Josia het zozeer verontreinigde dat het
alleen nog geschikt was als gemeentelijke vuilstort. Veel afval werd
daar verbrand, want waar je vanaf wilde, werd altijd verbrand; vuur
maakt nu eenmaal overal een definitief einde aan. In de de tijd van
het NT werden ook de lichamen van terechtgestelde misdadigers
daar verbrand. Dat zou zelfs met het lichaam van Jezus zijn gebeurd
wanneer Jozef van Arimatea het niet in zijn eigen graf had begraven.
Vuur is in zo’n context daarom altijd een beeld van volkomen vernietiging. En wanneer het wordt omschreven als ‘onblusbaar’ legt dat
extra nadruk op het feit dat het niet voortijdig geblust kan worden,
zodat er nog iets zou kunnen overblijven dat dan aan die totale
vernietiging zou kunnen ontsnappen. Mensen kunnen iemand uit de
weg ruimen, maar alleen God kan een mens zo volledig vernietigen.
Jezus had dus geen duidelijker en indringender beeld kunnen gebruiken om de keuze, waar we voor staan, te beschrijven.
RCR
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Ontmoeting met:

De Syro-Fenicische

Nadat de Here Jezus vijfduizend mensen had gevoed, volgde er
een gesprek over rein en onrein. Vermoeid door al het onbegrip
vertrok de Here naar de omgeving van Tyrus en Sidon (Mark. 7:24),
een gebied net over de grens. Hier was een huis waar hij tot rust
kon komen, even weg van het land en het volk. Hij wilde niet dat
iemand het zou weten. De rust was echter maar van korte duur.
Een vrouw, geen Jodin, maar een Syro-Fenicische, kwam zodra zij
van Hem hoorde naar Hem toe. Haar dochter leed aan een ernstige geestelijke ziekte. Nu was degene die haar dochter kon genezen zo dichtbij. Zij liet geen kostbare tijd voorbij gaan. Zij viel voor
zijn voeten neer en smeekte om hulp. ‘Heb medelijden met mij,
Heer, Zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door
een demon’ (Mat. 15: 22). In nederigheid bewees zij de Here de
eer die Hem
toekwam.
Zij
erkende Hem
als de Messias
O vrouw, groot is uw geloof,
van
Israël.
Haar houding
was zo anu geschiede gelijk u wenst
ders dan van
veel Israëlieten. ‘Maar hij
keurde haar
geen
woord
waardig’ (23). De discipelen wilden deze onreine heidense vrouw
wegsturen. De Here zei toen iets opmerkelijks: ‘Het is niet goed het
brood van de kinderen te nemen en de honden te voeren’(26).
Honden zijn voor de Israëlieten een beeld van de heidenen, de ongelovigen. Deze vrouw begreep de woorden direct. Nederig beaamde zij deze woorden en voegde er aan toe: ‘Zeker, Heer, maar de
honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas
vallen’(27). Door hetzelfde woord te gebruiken liet ze zien dat deze
‘honden’ het grote voorrecht hebben om te mogen eten van de
‘kruimels’. Een kruimeltje van het brood des levens is al genoeg. ‘U
hebt groot geloof! Wat u verlangt zal gebeuren’ (28). Zij geloofde
deze woorden van de Here en vond bij haar thuiskomst een gezonde dochter. Haar geloof en nederigheid is een groot voorbeeld voor
ons allen. Dit teken laat ons ook zien dat het heil voor allen is.
‘Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden
in de eerste plaats, maar ook de andere volken’ (Rom. 2:10). N.D.

Kennismaking met bijzondere vrouwen en mannen in de Bijbel
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Het Boek

De boeiende ontstaansgeschiedenis van de Bijbel

12. De betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van de overlevering is voor ons van groot belang.
En al is het in sommige kringen gebruikelijk die in twijfel te trekken,
onderzoek van de feiten toont dat wij daarover niet ongerust hoeven
te zijn. Wie werkelijk in God gelooft zou trouwens ook niet anders
verwachten.
Een steeds terugkerende vraag is: hoe betrouwbaar is de tekst die wij
bezitten? Critici gaan vaak uit van een langdurige mondelinge overlevering en wijzen er dan op dat dit verminking van het verhaal bijna
onvermijdelijk maakt. Hoewel dat feitelijk nog niet bij voorbaat vaststaat, is het belangrijker te weten dat het verre van zeker is dat de
boodschap inderdaad generaties lang mondeling is overgeleverd voordat hij op schrift werd gesteld. Dat de inhoud van de ‘oudste’ boeken
pas ten tijde van de ballingschap te boek is gesteld, is onder theologen lang een populaire mening geweest, en is dat in feite nog steeds.
Aanvankelijk met het argument dat er daarvóór nog geen schrift bestond. Dat was achteraf gezien een wetenschappelijke blunder, maar
er werden ook andere, historische, argumenten aangevoerd. Zo
schreef iemand in de 19e eeuw over Genesis: ‘De delen van dit boek
die betrekking hebben op de patriarchen … zijn slechts de weerspiegeling van de latere geschiedenis van het volk Israël, toen het reeds lang
gevestigd was in het land Kanaän. Dit wordt tegenwoordig steeds
meer erkend door alle ter zake bevoegde geleerden.’ Een halve eeuw
later moest diezelfde wetenschap erkennen: ‘alle waarlijk objectieve
specialisten zijn het erover eens: het leven zoals het zich in de verhalen van Genesis aan ons voordoet klopt volledig met wat wij tegenwoordig via andere wegen weten van het begin van het 2e millennium,
maar niet volledig met een latere periode.’ Toch is dat geen reden
geweest dat verhaal van die onbetrouwbare mondelinge overlevering
bij te stellen. Toch hoor je wel degelijk ook andere geluiden, zoals van
de archeoloog-theoloog Wiseman, die heeft aangetoond dat de vroege
hoofdstukken van Genesis zoveel literaire verwantschap tonen met
het schrift op kleitabletten, dat ze kennelijk in hun eigen tijd op schrift
zijn gesteld. Zie hiervoor artikel 1: De kunst van het schrijven.
De invloed van de ballingschap
Tijdens hun verblijf in het land Kanaän zijn de Israëlieten kennelijk
nogal slordig omgesprongen met hun Schriften. Als, na een periode
van intensieve Baäldienst, tijdens een tempelrestauratie onverwachts
het ‘wetboek’ (vermoedelijk Deuteronomium) tevoorschijn komt (zie 2
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in onze Handen
en de vertaling in een voor ons begrijpelijke taal

van de overlevering (slot)
Kon. 22 en 2 Kron. 34), is de inhoud ervan inmiddels volkomen onbekend (en dus ook niet mondeling overgeleverd!). Die houding verandert drastisch als het volk in ballingschap wordt gevoerd, en later, na
de ballingschap, over de gehele antieke wereld verstrooid raakt. Ze
hebben dan een sterke drang om het ‘eigene’, hun Schriften, te koesteren en te bewaren. En ze zijn daar zeer zorgvuldig in.
De schriftgeleerden
Na de Babylonische ballingschap ontstond er een speciale klasse van
schrijvers om de Schriften te vermenigvuldigen. Zij gingen uiterst zorgvuldig te werk. Na het overschrijven, telden ze alle letters van het origineel en van de kopie; en dat per letter van het alfabet. Als de aantallen niet overeen kwamen hadden ze een fout gemaakt en werd die
gecorrigeerd. Ze werden spoerim (tellers) genoemd. In de tijd van het
Nieuwe Testament werden ze beschouwd als experts op het gebied
van de Schrift. Nederlandse vertalingen duiden ze daarom aan als
‘schriftgeleerden’, hoewel het Griekse woord grammateus eigenlijk
‘schrijver’ betekent. Hun opvolgers waren de zgn. Massoreten
(overleveraars) van de middeleeuwen. In eerste aanleg is de zgn. Massoretische tekst de grondslag voor alle uitgaven en vertalingen van het
Oude Testament. Heel lang was de oudste bekende complete versie
daarvan de zgn. Leningrad Codex uit 1008. In 1948 werden echter in
grotten in de buurt van de Dode Zee talloze schriftrollen gevonden,
waaronder alle boeken van het OT met uitzondering van Esther. Deze
rollen stammen uit de periode kort voor en na het begin van onze jaartelling. Daarmee zijn ze ruim duizend jaar ouder dan de Leningrad
Codex. Dit verschafte de wereld een onverwachte mogelijkheid de
kwaliteit van al dat overschrijfwerk te controleren. En de conclusie
daarvan was dat we ons geen grote zorgen hoeven te maken.
Dit alles behoeft ons natuurlijk niet te verbazen. Wie in God gelooft,
moet aannemen dat Hij erover waakt dat zijn Woord ongeschonden
bewaard blijft. Hoe zou Hij onze gehoorzaamheid kunnen verlangen,
als wij niet eens zouden weten waaraan wij gehoorzaam zouden moeten zijn? Hij heeft de zorgvuldigheid van de Joodse schrijvers en hun
eerbied voor de tekst gebruikt om zijn Woord betrouwbaar te bewaren
tot in onze dagen.
De Nieuwtestamentische handschriften
Voor het Nieuwe Testament ligt de zaak anders. De tekst daarvan is
van het begin af op schrift gesteld: afschriften van de brieven van de
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apostelen en van de evangeliën circuleerden al vroeg onder de christelijke gemeenten. We bezitten zelfs een fragment met een stukje
tekst van Johannes 18 daterend uit het begin van de 2e eeuw. Het
evangelie van Johannes is relatief laat in de 1e eeuw geschreven, dus
hieruit blijkt hoe snel er al afschriften van circuleerden. Maar de afschrijvers waren toch meer geïnteresseerd in het kopiëren van de
boodschap dan in een absoluut letterlijke weergave van de tekst. Niet
dat ze met grote vrijheid met die tekst zijn omgegaan, maar ze misten
de extreme zorgvuldigheid van de Joodse schrijvers. Vooral in het begin zijn ze verhoudingsgewijs slordig geweest. En het probleem met
teksten die door kopiëren vermenigvuldigd moeten worden, is dat een
eenmaal ingeslopen fout automatisch wordt gekopieerd in alle volgende afschriften.
Gelukkig zijn er van het NT veel handschriften bewaard, en dan kun je
toch door onderlinge vergelijking tot een waarschijnlijk origineel komen. Het vak dat zich hiermee bezig houdt heet ‘tekstkritiek’. Wat
tekstcritici doen is de aanwezige handschriften rangschikken in
‘families’ en van deze families a.h.w. stambomen opstellen (kopieën
stammen immers altijd weer af van andere kopieën). Door vergelijking
van de versies onderling, en met heel vroege vertalingen, kunnen vaak
uitspraken worden gedaan over de originele tekst. Ook de waarschijnlijkheid dat een bepaalde overschrijffout wordt gemaakt speelt een rol.
De Textus Receptus en zijn opvolgers
In de middeleeuwen gebruikte de kerk een Latijnse Bijbel (de Vulgaat).
Een hernieuwde belangstelling voor de originele tekst kwam pas met
de Reformatie toen vertalers, in het voetspoor van Luther, teruggrepen
op het Grieks. Luther bediende zich van één bepaalde, door Erasmus
gepubliceerde (deels zelfs gereconstrueerde) tekst. Deze tekst is in de
volgende eeuwen regelmatig heruitgegeven. Op grond van een opmerking van de uitgever in de uitgave van 1633 is dit de ‘Textus Receptus’ (aanvaarde tekst) gaan heten. Ook onze Statenvertaling is daar op
gebaseerd. Voor velen, ook nog in onze dagen, is deze tekst onaantastbaar, maar latere vertalers beseften dat die een te smalle basis
had. We bezitten intussen een tekstbasis die veel breder en gevarieerder is. Dat heeft de betrouwbare reconstructie van de grondtekst vergemakkelijkt.
Tekstvarianten
Toch moet men zich de tekstvarianten in de meeste gevallen ook weer
niet al te dramatisch voorstellen. Enkele voorbeelden kunnen dat verduidelijken. We vergelijken telkens de Statenvertaling (SV), gebaseerd
op de Textus Receptus, met de NBG’51 Vertaling (NBG’51), gebaseerd
op moderne tekstkritiek.
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De betrouwbaarheid van de overlevering
Maar Ik zeg u, dat zoo wie zijne vrouw verlaten zal … (Matt. 5:31,
SV)
Maar Ik zeg u: een ieder, die zijn vrouw wegzendt … (NBG’51)
Van passief is dezelfde actie hier actief geworden.
En het schip nu was midden in de zee [het meer van Galilea] …
Matt. 14:24, SV)
Doch het schip was reeds vele stadiën van het land verwijderd …
(NBG’51)
De tekstversie van de SV heeft hier in feite de woorden van Mark.
6:47.
… de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. (2
Pet. 3:10, SV)
… de aarde en de werken daarop zullen overblijven. (NBG’51, oorspronkelijke versie)
De eerste versie vertelt ons dat in de eindtijd alles wat aards is zal
vergaan, terwijl de tweede ons vertelt dat het van zijn verhulling zal
worden ontdaan om te worden geoordeeld.
Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.
(1 Joh 2:20, SV)
Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.
(NBG’51)
De laatste versie klinkt in het verband waarschijnlijker, maar het verschil zal niemands geloof aantasten.
Een enkele maal zijn de consequenties echter verstrekkender:
En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen
verzocht hebben ... (1 Kor. 10:9, SV)
En laten wij de HERE (bedoeld wordt hier: God zelf) niet verzoeken,
zoals sommigen van hun deden. (NBG’51)
Paulus spreekt hier over de gebeurtenissen van het volk Israël in de
woestijn, zoals weergegeven in Numeri 21:5-9. Het zal duidelijk zijn
dat de gedachte dat Christus, en niet God, het volk door de woestijn
zou hebben gevoerd nogal wat theologische consequenties heeft.
Dat geldt ook voor de volgende variant:
Gij gelooft dat God een eenig God is: gij doet wel … (Jak 2:19, SV)
Gij gelooft, dat er slechts één God is? ... (NBG’51)
Het laatste klinkt waarschijnlijker uit de pen van een Jood. En het eerste lijkt te zijn ontstaan onder invloed van de leer van de drie-eenheid.
Het interessante aan deze variant is overigens dat hij vrijwel geheel
berust op de volgorde van de woorden in het Grieks.
Maar uiteindelijk kunnen we toch concluderen dat we ook in onze dagen een voldoende betrouwbare tekst bezitten die het ons mogelijk
maakt om kennis te nemen van Gods boodschap aan ons.
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De meeste van ons weten wat vermoeidheid is. We zijn allemaal wel eens
moe. Sommigen zelfs altijd, door ziekte of door een vermoeiend leven. Toch
hebben wij allerlei dingen die ons het leven makkelijker maken: een stofzuiger en een wasmachine, een grasmaaier en een elektrische boormachine,
een auto of bromfiets (of anders een bus of een trein). In de oudheid kenden
ze maar één manier om zwaar werk te vermijden: het een ander laten doen.
Maar daarvoor moest je rijk zijn. Was je dat niet, dan moest je het zelf doen,
want er waren geen batterijen en stopcontacten, laat staan motoren.

Vermoeid zijn

Zwoegen
Het Grieks van het NT gebruikt voor vermoeidheid het woord kopos, en voor
moe worden kopiaō. In het gewone taalgebruik betekent kopos ‘het verrichten van een inspanning die vermoeid maakt’, en vervolgens die vermoeidheid
zelf. Het werkwoord kopiaō betekent ‘zwoegen’ of ‘zich afmatten’ en vervolgens: daarvan ‘vermoeid of afgemat worden’. Ook in de Septuaginta, de
Griekse vertaling van het OT, vinden wij dit woord. Eleazar, een van Davids
helden, richtte een slachting aan onder de Filistijnen “tot zijn hand vermoeid
werd” (2 Sam. 23:10). God zegt tegen Israël: “Zo gaf Ik u een land, waarvoor
u niet gezwoegd hebt” (Joz. 24:13). In Psalm 6:7 zegt David: “Ik ben afgemat
van mijn zuchten”. Dus niet alleen fysieke arbeid of letterlijk als soldaat vechten, maar ook verdriet en benauwdheid (door tegenstanders aangedaan)
kunnen ons afmatten. Wat een vreugde is het dan om te weten dat in het
komende Vrederijk het zwoegen niet tevergeefs zal zijn (Jes. 65:23).
Reizen
Vooral reizen was in het oude Israël een vermoeiende bezigheid. In het gunstigste geval kon je een ezel of een kameel het zware werk laten doen, maar
meestal moest je gewoon lopen. De apostel Johannes zegt dat Jezus, bij de
bron van Sichar, vermoeid was van zijn tocht (Joh. 4:6). Wij mogen ervan uitgaan dat Jezus dikwijls grote afstanden te voet aflegde. Vaak was het warm
en droog. Het tijdig drinken van water was van levensbelang, want uitdroging
lag op de loer. Wie wel eens door de Judese woestijn heeft gereisd (en uiteraard geldt dat voor elke woestijn), weet dat regelmatig water drinken absoluut noodzakelijk is.
De apostelen
Paulus accepteert de moeiten en zware inspanningen van het reizen, en van
het daarmee gepaard gaande leven, als een normaal aspect van zijn bestaan: “Wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in
verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen,
in oproeren, in moeiten (kopos), in nachten zonder slaap, in dagen zonder
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eten” (2 Kor. 6:4,5). Zijn inspannend werken verzekert hem dat hij een ware
dienaar is van Christus (zie ook 2 Kor. 11:23,27). Zijn handwerk wordt vermeld in 1 Kor. 15:10: “Ik heb meer gearbeid (NBV: harder gezwoegd) dan zij
allen”. Om in zijn levensonderhoud te voorzien verrichtten hij en zijn reisgenoten ‘zware handenarbeid’ (1 Kor. 4:12). En hij herinnert zijn medegelovigen
hieraan: “Want gij herinnert u, broeders, onze moeite (kopos) en inspanning.
Terwijl wij nacht en dag werkten, om niemand uwer lastig te vallen, hebben wij
u het evangelie van God gepredikt (1 Thess. 2:9). In 1 Kor. 16:16 lezen we:

en rust vinden
“Stelt u dan ook onder zulke mensen, en onder ieder, die medewerkt en arbeidt (kopiaō)”. De NBV geeft die twee werkwoorden weer met slechts één
woord: “die zich samen met hen zoveel moeite geven”. Maar het Grieks van
Paulus zelf is krachtiger: meewerkend en arbeidend. In Luk. 5:5 lezen we de
woorden van Petrus, woordvoerder van de vissers die discipelen van Jezus
waren: “Meester, de hele nacht hebben wij hard gewerkt. Ook hier is het
woord kopiao, en het behoeft geen verdere uitleg dat hij het heeft over
ingespannen arbeid op een vissersboot.
Geestelijke rust
Maar het woord kreeg ook een figuurlijke betekenis: “Komt tot Mij, allen, die
vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matt. 11:28). Wie tot Jezus
komt, doet dat in de verwachting van zijn geestelijke vermoeidheid te worden
bevrijd. Die geestelijke vermoeidheid kan het gevolg zijn van het krampachtig
vasthouden aan menselijke tradities, of van niet aflatende pogingen om perfectie te bereiken. Want al doen we nog zo ons best, het lukt ons gewoon
niet. Joden, vroeger en nu, en christenen gaan gebukt onder het besef van
hun falen, de angst voor straf en de gewetensnood die daarvan het gevolg is.
Jezus bevrijdt ons daarvan en dat verklaart de wonderlijke rust die Hij ons
geeft. Door Jezus maakt God ons vrij van zonden en geeft ons rust en vrede.
Gods zoon maakt ons vrij van een uitzichtloos leven, van schuld en van de
dood. Het geheim is gelegen in het feit dat Jezus’ juk zacht is en zijn last licht.
De reden is dat Hij onze schuld gedragen heeft en dat Hij onze last meedraagt. Hij wekt de gelovigen op zich altijd volledig in te zetten voor het werk
van de Heer: “… in het besef dat door de Heer uw inspanning (kopos, enkelvoud) nooit tevergeefs is” (1 Kor. 15:58). Ook deze bezigheid is arbeid die
vermoeid maakt. Maar nu is het een vermoeidheid die niet tevergeefs is.
“Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven. En de
Geest beaamt: Zij mogen uitrusten van hun inspanningen (kopos, meervoud),
want hun daden vergezellen hen’” (Openb. 14:13).
MR/RCR.

19

als de tijd ten einde loopt…...
6. De weinigen die behouden worden (slot)
Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u,
zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.”
(Lukas 13:24, NBG’51)
In Lukas 13:23 lezen we hoe iemand Jezus vraagt: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? En zijn antwoord is:
“Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen,
zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.”
Al geeft Jezus geen direct antwoord op de vraag, voor de goede lezer is het
zonneklaar wat dat antwoord is: ‘Ja, het zijn weinigen’. Maar zijn nadruk ligt
op de moeite die je moet doen om daartoe te behoren. In de bergrede vinden
we dit principe wat uitgebreider:
“Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen
volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar
de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe,
en slechts weinigen weten die te vinden.” (Matt. 7:13-14).
Hier is het antwoord in elk geval glashelder: velen zullen de makkelijke maar
verkeerde weg volgen, en slechts weinigen de moeilijke maar goede weg.
De brede weg
Dit gaat niet over atheïsten. Ook wie de brede weg bewandelen beschouwen
zichzelf als goede volgelingen van hun heer. Nogmaals Lukas en Matteüs:
“Jullie zullen zeggen: We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u
hebt in onze straten onderricht gegeven. Maar hij zal tegen jullie zeggen:
Ik ken jullie niet ... Weg met jullie, rechtsverkrachters!” (Luk. 13:26-27).
“(Bij het oordeel) zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij
niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan
zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie,
wetsverkrachters!” (Matt. 7:21-23)
Zij zullen er bij het oordeel op wijzen dat zij vertrouwelijke omgang met Hem
hebben gehad, dat zij tot zijn ‘volk’ behoorden (in hun straten onderricht gegeven), dat zijzelf in zijn naam actief zijn geweest. En het antwoord zal zijn dat
zij in werkelijkheid in dat alles tekort zijn geschoten, dat Hij hen zelfs nooit
gekend heeft. En hij noemt ze wetsverkrachters. Het Grieks is ‘wettelozen’,
wat praktisch ‘goddelozen’ betekent (zie het artikel op blz 30-31).
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“U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt” (Jac. 5:3)

Het gaat er dus niet om of je ‘lid’ bent van een bepaalde groep (welke dan ook).
Behoudenis is er niet op zo’n basis. En ook niet om of je allerlei voorschriften in
acht neemt. Natuurlijk: wie (bewust, of alleen maar uit gebrek aan interesse)
Gods voorschriften overtreedt, is een zondaar en wordt niet behouden. Maar je
kunt dat niet omdraaien en stellen dat wie ze in acht neemt dus ook behouden
wordt. Ook niet wanneer je, uit geloofsijver, die voorschriften nog aanvult
met allerlei extraatjes. De Farizeeën waren daar goed in, maar kregen daarvoor
weinig applaus van Jezus. En het gaat er ook niet om of je allerlei superieure
kennis bezit, of een ongeëvenaarde diepte van inzicht. Kennis en inzicht zijn
hooguit gereedschappen: je moet ze gebruiken om er iets mee te bereiken.
Wie ze niet gebruikt heeft er geen nut van.
De smalle weg
Waar gaat het dan wel om? Om onze gezindheid, onze mentaliteit, in bijbelse
taal soms aangeduid als onze ‘geest’. Paulus spoort zijn bekeerlingen aan met:
“Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had” (Fil. 2:5). Het
Griekse woord voor ‘gezindheid’ is phronèma, dat duidt op een wijze van
denken. De grondbetekenis is ‘plan’ of ‘besluit’, en het is afgeleid van phronis,
inzicht. Verwante woorden zijn phronimos, bij zijn verstand, en phroneō, iets
van plan zijn, met de bijbetekenis van: dat met alle inspanning willen verwezenlijken. Dit beschrijft een mens die ‘bij zijn volle verstand’ tot een bepaald
inzicht is gekomen, op grond van dat inzicht een ideaal voor ogen heeft, en dat
ideaal nu met inzet van al zijn vermogens tracht te verwezenlijken. Paulus
gebruikt dit begrip regelmatig in zijn brieven, waarbij hij de gezindheid die de
mens van nature (‘naar het vlees’) heeft, plaatst tegenover de gezindheid van
de gelovige (‘naar de Geest’):
“… die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die
naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.” (Rom. 8:5, NBG’51)
Die gezindheid van de (Heilige) Geest noemt hij enkele verzen verderop achtereenvolgens de gezindheid van God en de gezindheid van Christus. Alleen gebruikt hij daar niet dat woord phronèma, maar het woord pneuma, geest. Vertalers laten zich daarom vaak verleiden dat op te vatten als de Heilige Geest en
schrijven het dan met een hoofdletter (in het Grieks staan geen hoofdletters).
Maar dan zie je over het hoofd dat Paulus dat woord ‘geest’ vaak gebruikt in
precies die zin van mentaliteit, gezindheid:
“U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de
god van deze wereld … de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn” (Efez 2:1-2).
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En die ‘geest’ beschrijft hij dan zo:
“Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse
begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in
ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder
ander.” (vs 3)
Ook hier gaat het om onze oorspronkelijke menselijke natuur tegenover de
‘gezindheid van Christus’. Zoals Hij aan de gemeente te Kolosse schrijft:
“Richt u [phroneō: richt uw gezindheid] op wat boven is, niet op wat op aarde
is” (Kol. 3:2).
Voortdurend lezen we dat wij onze natuurlijke, menselijke, wereldse, aardsgezinde mentaliteit moeten vervangen door de gezindheid van Christus. En die
‘gezindheid van Christus’ is dan ofwel de gezindheid die zich richt op (God en)
Christus, of de gezindheid die Christus zelf toonde in zijn totale gehoorzaamheid aan de Vader. Of, waarschijnlijker nog: beide.
Die weg gaan
Die neiging dat woord geest op te vatten als Gods Geest i.p.v. als onze gezindheid, is niet alleen maar een verschil in interpretatie van een stukje Grieks.
Velen hebben in deze tijd de neiging hun behoudenis te zien als iets dat God
aan hen doet zonder veel (of zelfs geheel zonder enige) inbreng van hun kant.
Extreem gesteld: je wacht tot God je zijn Geest wil schenken, en als Hij dat
doet, ben je wedergeboren, en daarmee behouden. Maar Paulus’ argument
is nu juist dat je met inspanning van al je vermogens die gezindheid moet
ontwikkelen. Weliswaar heeft Jezus ons daarbij zijn hulp en steun beloofd, en
op die hulp mogen we daarom rekenen. Maar hulp betekent toch altijd dat het
initiatief bij ons ligt, niet dat een ander het wel voor ons doet. We moeten vóór
alles laten zien dat het dienen van God ons hoogste streven is. Want dat was
waar Paulus het over had in zijn brief aan de gemeente te Filippi:
“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die: … de
gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en … Zich heeft vernederd
en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.”
(Fil. 2:5-8, NBG’51)
Hij beschrijft hier niet een gezindheid van lijdzaam afwachten, maar van actief
bezig zijn (namelijk met zich dienstbaar te maken aan de Vader), van gehoorzaamheid en van opoffering, tot in de uiterste consequenties.
En dat is ook de gezindheid die Jezus voor ogen stond, toen Hij het tegenover
Nicodemus had over dat wedergeboren worden (Joh 3:3). Wedergeboren
worden betekent: een zó radicale verandering in je leven aanbrengen dat
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6. Slechts een klein deel gered (vervolg van pagina 20 en 21)

het lijkt alsof daar een totaal nieuwe mens staat. En dat kan alleen maar betekenen dat je een totaal nieuw streven (phronèma) navolgt, een totaal nieuw
doel voor ogen hebt. En ja, Hij zegt in dat verband dat je moet worden wedergeboren door de (Heilige) Geest. Want die gezindheid kun je, als mens, uit
jezelf niet zomaar ontwikkelen; daar heb je Gods hulp bij nodig. Maar opnieuw:
we moeten zelf de eerste stappen zetten, en vervolgens ook op die weg blijven
doorgaan. De smalle weg gaan, betekent, hoe dan ook, dat we die zelf (als het
ware te voet!) moeten afleggen, niet dat we kunnen gaan zitten wachten op
Gods taxi. Dáár ligt dus ook de oorsprong van Paulus’ denken. In zijn brief aan
Efeze schrijft hij (en let ook op de connecties met geest en gezindheid):
“U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen?
Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven
en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden
en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen
is.” (Efez. 4:21-24).
Die nieuwe mens is wel naar Gods wil geschapen, maar wij moeten die zelf (als
een nieuw kledingstuk) aandoen. En wijzelf moeten daartoe eerst onze oude
levenswandel opgeven, en die ‘oude mens’ afleggen (uitdoen). En dat moeten
we doen met inspanning van al onze vermogens.
Strijdt om in te gaan
Ja, het zijn weinigen die behouden worden. Maar de vraag of het er veel of
weinig zouden zijn, was de verkeerde vraag. De vraag had moeten zijn: wat
moet ik doen om behouden te worden? En het antwoord daarop was:
“Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen” (NBG’51).
Dat woord strijden heeft niets te maken met oorlog voeren; het beschrijft het
deelnemen aan een wedstrijd. Bij wedstrijden is er maar één winnaar: hij die
meer heeft gepresteerd dan alle andere deelnemers. Paulus zegt daarover:
“Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er
maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan
een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een
vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.” (1 Kor 9:24-25)
Zijn waarschuwing is niet dat er ook in deze (wed)strijd maar één winnaar
zal zijn, maar wel dat alleen zij die hun aller-uiterste best doen zo’n erekrans
zullen ontvangen. En daar valt helaas nog altijd niets op af te dingen.
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

“Blijft … uw behoudenis bewerken
want God is het,
Deze tekst uit Fil. 2:12-13 blijkt veel vragen en misverstanden op te roepen.
De een leest hier dat wij zelf geen enkele invloed kunnen hebben op onze behoudenis. Zelfs het willen daarvan komt immers van God. De ander leest hier
dat we die behoudenis juist met alle ijver zelf moeten bewerken. En een derde
vraagt zich verbijsterd af of Paulus zichzelf hier niet tegenspreekt. Redenen
genoeg dus om eens zorgvuldig na te gaan wat hij hier nu eigenlijk zegt.
Vreze en beven
Inderdaad spoort Paulus zijn lezers aan hun behoudenis te ‘bewerken’. Dat
woord betekent: tot stand brengen. Daarover is geen twijfel. En zij moeten dat
doen met ‘vreze en beven’. Die uitdrukking kennen we. Mozes naderde de
manifestatie van God in de brandende braamstruik met ‘vreze en beven’. En
toen God verscheen op de berg Sinaï, was hij opnieuw ‘enkel vreze en beven’.
Dat kenmerkt dus de houding van mensen die worden geconfronteerd met
Gods majesteit. Maar Paulus beschrijft er ook de houding van de Korintiërs
mee, toen Titus daar kwam met de bevoegdheid om, namens de apostel, en
dus eigenlijk namens God, af te rekenen met hun ontoelaatbaar gedrag
(2 Kor. 7:15). En ook de houding die een slaaf dient te tonen jegens zijn menselijke heer (Efez. 6:5). Zijn lezers moeten die behoudenis dus wel zelf bewerken, maar met betoon van alle noodzakelijke eerbied voor God, hun Heer.
Morren en bedenkingen
In Fil. 2:14 zegt hij bovendien: “doet alles zonder morren of bedenkingen”.
Ook die uitdrukkingen kennen we. Morren beschrijft, in de grondbetekenis,
een heimelijke kritiek. En zowel hier als tijdens de woestijnreis was dat in feite
kritiek op God. Bedenkingen beschrijft de houding die de juistheid van een
taak of opdracht betwist. Samen beschrijft dit een mens die het niet eens is
met wat God van hem verlangt, maar daar niet openlijk voor uitkomt. In plaats
daarvan pleegt hij lijdelijk verzet door zijn opgedragen taak niet of onvolledig
uit te voeren. Zoals Israël tijdens de woestijnreis. Met andere woorden, Paulus
vermaant zijn lezers hun opgedragen taak – het bewerken van hun behoudenis – loyaal en stipt uit te voeren, met alle verschuldigde eerbied voor God,
die hun die taak heeft opgedragen. Tot zover is hij dus duidelijk genoeg.
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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.

met vreze en beven,
die … zowel het willen als het werken in u werkt”
Wat God doet
Maar als zij zelf hun uiterste best moeten doen voor het bewerken van hun
behoudenis, wat is dan, volgens Paulus, Gods bijdrage? Dat woord ‘werken’ is
beide malen het werkwoord energō. Dat heeft te maken met het verlenen van
kracht. Kracht om iets te kunnen doen, of kracht die ons aanzet om iets te
doen. Ons woord ‘energie’ is er van afgeleid. Paulus beschrijft er de invloed
mee van de ‘zondige hartstochten’, die ons er toe brengen dingen te doen die
we voor God hadden moeten nalaten, en ons daarmee naar de dood leiden
(Rom. 7:5). Maar vaak is het kracht die God ons schenkt om te kunnen doen
wat Hij ons juist wel wil zien doen: “Zoals God Petrus kracht had gegeven voor
zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder
de onbesnedenen” (Gal. 2:8). En die kracht, zegt hij wat verderop, komt voort
uit de liefde, die aan ons geloof zulke kracht verleent: “In Christus Jezus is het
volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men
gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent” (Gal. 5:6).
In zijn brief aan de Romeinen had Paulus vertwijfeld uitgeroepen dat hij het
goede wel wil doen, maar dat hij daar telkens weer in faalt: “Ik wíl het goede
wel, maar het goede doen kan ik niet” (Rom. 7:18). We weten nu dat het God
is die ons die kracht schenkt. Maar wat bedoelt hij dan wanneer hij zegt dat
God ook dat willen in ons werkt? Ook dat legt hij uit in zijn brief aan de Romeinen. Zijn niet-Joodse lezers zouden van God niet hebben geweten, wanneer
Die hun niet was gepredikt (Rom. 10:14-15). Uit onszelf zouden wij God niet
hebben gezocht. Integendeel: Hij heeft ons gezocht. Alleen omdat Hij zichzelf
aan ons heeft geopenbaard, is bij ons die wil ontstaan Hem te dienen. Dat
heeft God zo gewild, dat is ‘zijn welbehagen’ geweest (Fil. 2:13). En omdat dat
zo is, hebben wij de plicht daarop te antwoorden door Hem met alle ijver te
dienen, in gepaste eerbied voor Hem. Want daarvoor heeft Hij ons geroepen.
Daarom zegt Paulus ook “want God is het …”. We mogen dat niet lezen als
een reden om dan zelf niets meer te doen (omdat we dat toch niet zouden
kunnen). Integendeel, we moeten dat lezen als een reden om des te meer
met alle kracht te voltooien wat God in ons begonnen is.
R.C.R.
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“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

Psalm 118 – De verworpen hoeksteen
Psalm 118 is de laatste in de reeks 113 – 118, die de “Egyptische
hallel” wordt genoemd. Hallel betekent lof (halleluja = loof Jahweh);
de term wordt gebruikt voor enkele reeksen lofliederen die bij de
grote feesten werden gezongen. Deze reeks heet ‘Egyptisch’ omdat de
verlossing uit Egypte er in wordt genoemd, in Psalm 114. Maar ook de
overige psalmen in deze reeks zijn lofliederen op Gods hulp aan Zijn
volk. Ook in deze Psalm 118 vinden we verwijzingen naar de verlossing
uit Egypte: vers 14 is een aanhaling uit het lied van Mozes, waarin hij
God dankt voor hun verlossing bij de Schelfzee. Volgens de Joodse
traditie worden deze Psalmen dan ook gezongen met Pasen. Volgens
sommige commentaren is Psalm 118 geschreven bij de wederopbouw
van Jeruzalem, na de ballingschap in Babel, meer in het bijzonder bij de
voltooiing van de muur. Zij waren verlost door Gods machtige hand, en
konden nu de stad, en vooral de tempel, opnieuw in gebruik nemen.
Beeld van de verlossing
Op zich vertonen beide thema’s, de bevrijding uit de slavernij in Egypte
en de bevrijding uit de ballingschap in Babel, een aantal overeenkomsten. Bovendien zijn beide thema’s bij uitstek geschikt om de grotere
verlossing uit de slavernij van de zonde te beschrijven. Daarom past
Jezus een deel van deze Psalm op zichzelf toe, en verwijzen ook de
evangelisten ernaar. Dat de bevrijding uit Egypte model staat voor onze
verlossing zien we op een aantal plaatsen in het Nieuwe Testament.
De tocht door de Schelfzee wordt vergeleken met de doop, en de tocht
van Israël naar het beloofde land met onze reis naar het beloofde
koninkrijk. Hetzelfde zien we in een vergelijking met Babel. Babel wordt
gebruikt als beeld van een mensheid die niet leeft naar Gods wil.
Als de Israëlieten te ver afdwalen worden zij teruggebracht naar Babel,
omdat zij dan niet meer thuishoren in het land dat God voor hen uitgekozen had. Maar in Babel worden zij opgeroepen om rein te worden,
en weer uit Babel te vertrekken, om geen deel te hebben aan haar zonden (Jes. 52:11). Parallel hiermee staat de verlossing door de
“knecht” (zie de eerdere artikelen over Christus in profetie). Hij zal tot
de gevangenen zeggen: “Gaat uit”. Deze oproep zien we dan ook
herhaald in Openbaring (18:4). Jesaja laat zien hoe God uiteindelijk
Zijn volk “vrijkoopt”. Hij treedt op als losser (verlosser) van Zijn volk.
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De psalmen (6)
in de boekrol staat van mij geschreven”
Psalm 118 beschrijft de gelovige die weer op mag gaan naar Jeruzalem, om God daar te danken. Hij beschrijft een zegevierende optocht
naar de tempel, bij het Paasfeest, met herinneringen aan de verlossing
uit Egypte waar Gods verlossende hand zo duidelijk zichtbaar was.
Ook dat lied van Mozes eindigt overigens op “de berg die uw domein is,
HEER”, en “uw eigen woning, het heiligdom door u gebouwd” (Exod.
15:17), dat heiligdom dat later in Jeruzalem zou komen. De “ik” in deze
Psalm kan dan zowel slaan op het volk als geheel als op elk individu in
die optrekkende menigte. Hij komt aan bij de poort (vers 19-21), gaat
op weg naar de tempel (vers 26), om uiteindelijk uit te komen bij het
altaar, om daar te offeren (vers 27). Dit zijn ook de woorden die het
volk, voor het Paasfeest op weg naar Jeruzalem, zingt als het takken en
klederen op de weg spreidt en Jezus looft (Mat. 21:9). En juist in dat
verband lezen we de woorden: “De steen die de bouwers afkeurden is
een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de HEER, een wonder in
onze ogen" (Ps. 118:22-23). Dit zijn de woorden die Jezus op zichzelf
toepast (o.a. in Matt. 21:42). Maar om te weten waarom Hij dat doet,
zullen we moeten begrijpen wat de psalmist nu precies met deze
woorden bedoelt. Wat is het grotere verband van deze psalm?
Een kostbare hoeksteen
Wellicht is het antwoord te vinden in Jesaja 28. Jesaja beschrijft hier de
situatie in Juda voordat het volk in ballingschap naar Babel werd
gevoerd. Enerzijds was het volk ervan overtuigd dat de tempel nooit
verwoest zou worden. Maar anderzijds sloten zij verbonden met andere
volken om sterk te staan tegen vijandige volken, in plaats van op God
te vertrouwen. Wat Jesaja beschrijft, is een oordeel dat God gaat
brengen over Zijn volk, omdat het steeds verder afdwaalt. Dat oordeel
zou uiteindelijk die ballingschap in Babel zijn. Als zij niet naar God
willen luisteren dan zullen ze luisteren naar de vreemde taal van overheersende volken. Dan zou het afgelopen zijn met de rust en vrede in
eigen land. “Door mensen met een vreemde tongval, in een andere
taal, spreekt de HEER tot dit volk. Ooit heeft hij tegen hen gezegd: ‘Hier
is rust, hier vind je verpozing, laat wie vermoeid is hier rusten.’ Maar ze
weigerden naar Hem te luisteren” (Jes. 28:11-12). De leiders van het
volk achten zich veilig voor een aanval vanuit Assur/Babel, omdat zij
een verbond hebben gesloten met Egypte (wat Jesaja een ‘verbond met
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de dood’ noemt). Zij doen niet wat Jesaja zegt, namelijk zich werkelijk
bekeren en dan hun vertrouwen volledig op God stellen. Daarom zal het
ook werkelijk een verbond met de dood blijken te zijn. Juist in dat
verband, dat alleen degene die werkelijk gelooft, behouden zal worden,
zegt God door Jesaja: “Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen
grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop
grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken” (Jes. 28:16). Het is
naar deze kostbare hoeksteen dat de psalmist verwijst. De bouwers,
de leiders van het volk, verachtten die. Zij sloten liever politieke verbonden. Maar in het hele thema van deze Psalm 118, looft de gelovige,
God omdat Hij hen uiteindelijk heeft gered, juist door hen een ballingschap te laten ondergaan. Nu het volk, terug in eigen land, tot inzicht
is gekomen, en daar Jeruzalem en de tempel herstelt, ziet het in hoe
God met hen is. “De HEER heeft mij (weliswaar) gestraft, maar mij niet
prijsgegeven aan de dood” (Ps. 118:18). Dat deze koppeling er ligt zien
we ook in een brief van Petrus, maar daarover later meer.
Jezus, de afgekeurde hoeksteen
Deze achtergrond van de psalm blijkt inderdaad goed te passen in het
evangelieverslag, en dan wordt het meteen helder waarom Jezus dit op
zichzelf toepast. Vers 22 van de psalm wordt in alle drie de synoptische
evangeliën geciteerd, en in alle drie meteen na de gelijkenis van de
onrechtvaardige pachters, hoewel Markus verder nauwelijks gelijkenissen vermeldt. Deze gelijkenis is gericht tegen de Joodse leiders in Jeruzalem, wat zij ook duidelijk begrepen hebben. Jezus gebruikt het beeld
van pachters. Het land is van God, en zij mogen in dat land wonen,
onder voorwaarden die bij het binnentrekken ervan duidelijk zijn
vastgelegd. Maar inmiddels menen ze daar recht op te hebben. Zij sluiten nu een verbond met de dood om de Zoon van God om te brengen.
“Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe ... Toen de wijnbouwers
(lett.: de pachters) de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: ‘Dat is de
erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken’,
en ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden
hem” (Matt. 21:37-39). Matteüs tekent uit de mond van de omstanders
over die pachters op: “Laat hij ze ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen
wanneer het daar de tijd voor is”. Bij Lukas vinden we de reactie van de
Joodse leiders, die precies begrepen wat Jezus bedoelde. Zij zeggen
“Dat nooit” en proberen hem te grijpen. Het antwoord van Jezus hierop
is dit vers uit de psalm. Met deze achtergrond voor ogen zien we dat
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het meer is dan alleen het verwerpen van de persoon Jezus, maar dat
het gaat om het verwerpen van Gods verlossing, de kostbare hoeksteen
in Sion, door leiders die liever een menselijk verbond sluiten om hun
eigen positie veilig te stellen. Zij geven daarmee ook aan dat ze denken
Gods oplossing te kunnen doorkruisen, zoals ook de pachters dachten
de erfenis te kunnen verkrijgen door de zoon te doden.
Door Petrus aangehaald
Wanneer Petrus en Johannes worden gearresteerd, na iemand genezen
te hebben, zeggen ze dat ze dit door de naam van Jezus hebben
gedaan, en voegen er aan toe dat Jezus ter dood is gebracht door dezelfde Raad waar zij nu voor staan. Vervolgens zegt Petrus: “Hij is de steen
die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu
de hoeksteen geworden is” (Hand. 4:11). Ook Petrus legt dan meteen
die koppeling met de verlossing die God geeft. In Jesaja zien we hoe God
door de lijdende dienaar verlossing zal brengen, niet alleen voor het
volk, maar voor de gehele wereld. “Ik zal je maken tot een licht voor alle
volken, opdat de redding (Hebr.: yeshuah) die ik brengen zal tot aan de
einden der aarde reikt” (Jes. 49:6). Dat woord yeshuah vinden we ook in
de psalm wanneer Gods verlossing duidelijk is: “Ik loof U, omdat Gij mij
geantwoord hebt en mij tot yeshuah geweest zijt” (Ps. 118:21, NBG’51).
In de Griekse vertaling staat op beide plaatsen het woord sotèria (in het
NT vertaald als behoudenis) waar Petrus zijn betoog mee vervolgt: “Door
niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige
op aarde die de mens redding biedt ” (Hand. 4:12).
Later, in zijn eerste brief, zal Petrus de beide verzen over de hoeksteen
citeren, en hij spreekt daarbij ook tot ons. Voor de gelovige geldt dat
deze steen een uitgekozen (Jes. 28:16) en kostbare hoeksteen is. Maar
voor de ongelovige geldt dat deze, door de bouwlieden afgekeurde,
steen nu een struikelblok is en een rotsblok waaraan men zich stoot
(1 Petr. 2:6-8). Hij spreekt in dit verband over het bouwen van Gods
huis, de tempel, waarvan Jezus de hoeksteen is. En hij moedigt de gelovigen aan zich te laten gebruiken als levende stenen bij de bouw van dat
huis, om daarmee werkelijk hun dankbaarheid voor Gods verlossing te
tonen. “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote
daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft
tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens
zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.” (1 Petr. 2:9-10,
NBG’51).
M.H
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Geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het woord in het
Hebreeuws en Grieks
Het Griekse woord voor wetteloos is anomos, dat is afgeleid
van nomos = wet. Anomia is
wetteloosheid.
In de Septuaginta, de Griekse
vertaling van het OT, is het
gewoonlijk de vertaling van
rasha = wetteloos en risha =
wetteloosheid. Uitzonderingen
zijn het boek Spreuken, waar
rasha ook vaak is vertaald
met asebès (goddeloos) en
asebeia (goddeloosheid), en
in omgekeerde zin de profeten
(vooral Jesaja en Ezechiël),
waar anomos en anomia ook
vaak de vertaling zijn van
woorden met betekenissen
als zonde, ongerechtigheid,
overtreding, enz.

In het OT duidt ‘wetteloos’ op het overtreden van
Gods Wet.; daarmee is het vrijwel synoniem met
goddeloos. Een ‘wetteloze’ stoort zich niet aan
Gods geboden en leeft naar eigen maatstaven.
We vinden dit vooral in Psalmen, als de schrijver
treurt over wie Gods Wet overtreden, en Spreuken, die ons vermanen dat nu juist niet te doen.
En bij de profeten, vooral Jesaja en Ezechiël, die
veel hebben te vertellen over de wetteloosheid
van het volk die zal leiden tot de ballingschap.
In het NT komt het begrip slechts beperkt voor,
maar ook daar vooral voor overtreders van Gods
Wet. Soms slaat het echter op heidenen. Niet
zozeer omdat zij Gods Wet overtreden, maar omdat zij die niet ‘bezitten’. Paulus’ schrijft: “Ik ben
voor hun die onder de wet staan (Joden), geworden als onder de wet om hen, die onder de wet
staan, te winnen; hun, die zonder wet (anomos,
heidenen) zijn, ben ik geworden als anomos (als
heiden) - hoewel zelf niet anomos (geen heiden)
- om hen, die zonder wet (anomos) zijn, te win-

Gebruik van het woord voor de misdadigers aan het kruis
De twee mannen die met Jezus gekruisigd werden, worden in de verschillende Evangeliën verschillend aangeduid. Matteüs en Markus noemen ze lèstai (rovers, mensen die
leven van onrechtmatig verkregen inkomsten), Lukas noemt ze kakourgoi (misdadigers, mensen die slechte dingen doen) en Johannes duidt ze simpelweg aan als
‘anderen’. De Statenvertaling vertaalt lèstai ten onrechte met moordenaars, maar
kakourgoi heel letterlijk met ‘kwaaddoeners’. Maar Lukas laat Jezus in de bovenzaal
zeggen: “Want Ik zeg u, dat dit woord, dat geschreven is, aan Mij in vervulling moet
gaan: En Hij is onder de misdadigers gerekend” (Luk. 22:37, NBG’51). En het woord
dat Hij gebruikt is anomos, wat de NBV daarom terecht vertaalt met wettelozen. Jezus
citeert hier Jesaja (53:12), die in de Septuaginta letterlijk zo leest. Het Hebreeuws
heeft daar pasha = (wets)overtreder. De werkelijkheid was waarschijnlijk dat deze
mensen vrijheidsstrijders waren, die in handen van de Romeinen waren gevallen. Maar
in het verhaal staan ze model voor de mens die Gods wetten heeft overtreden en daarvoor moet sterven, terwijl die ene mens die nooit Gods geboden heeft overtreden op
dezelfde wijze met hen sterft, als was Hij één van hen. Maar die aan zijn rechterhand
ontvangt vergiffenis en leven, terwijl die aan zijn linkerhand verloren gaat (vgl. Matt.
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van een sleutelwoord in de grondtekst
nen” (1 Kor. 9:20-21, NBG’51). De andere keer dat we het zo vinden, is wanneer Petrus tot de menigte in de tempel zegt dat zij Jezus ‘door heidenen
(anomoi) hebben laten kruisigen en doden’ (Hand. 2:23).
Als het over Joden gaat, slaat het steeds op zondaars. De ene keer op zondaars
die hun zonde belijden, en daarop vergiffenis ontvangen, de andere keer op
mensen die zich aan Gods wetten niets gelegen laten liggen en willens en wetens hun eigen gang gaan, of die alleen maar in uiterlijke schijn godsdienstig
zijn: “Zo lijken ook jullie uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting (anomia) zijn” (Matt. 23:28). Als het om de toekomst
gaat, spreekt het van geloofsafval: “Er zullen talrijke valse profeten komen die
velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid (anomia) toeneemt, zal bij
velen de liefde bekoelen” (Matt 24:11-12). En bij het oordeel beschrijft het hen
die daar worden verworpen, als mensen die onvoldoende serieus zijn geweest:
“Ik heb u nooit gekend … gij werkers der wetteloosheid” (Matt. 7:23, NBG’51).
En dan is er nog die ‘wetteloze mens’, “die zich verheft tegen al wat God of
voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich
te laten zien, dat hij een god is” (2 Tess. 2:4,
Het woord in de Concordantie
NBG’51). Uit het voorgaande moet duidelijk
Het Hebreeuwse rasha/risha
zijn dat we voor wetteloos óf ‘goddeloos’
komt in het OT ruim 260x voor,
moeten lezen, óf ‘heidens’ (of beide). In de
vooral in Psalmen en Spreuken
werkelijkheid van Paulus dagen was hij de
(ca. 160x), bij de profeten, vooral
Romeinse keizer (eerst Caligula, later Nero),
Ezechiël, (ruim 50x) en Job (26x).
die als een god aanbeden moest worden, en
In Spreuken is het in de Septuadie daarom het voornemen had een beeld
ginta echter maar 10x vertaald
van zichzelf in de tempel te Jeruzalem te
met anomos en anomia. Omgelaten plaatsen. In Caligula’s dagen had een
keerd komen deze Griekse woorverstandige Romeinse gouverneur dat weden in Jesaja en Ezechiël resp.
ten tegen te houden (vs 6), maar in Nero’s
juist vaker voor, als vertaling van
andere Hebreeuwse woorden.
dagen lagen de zaken anders. Dat leidde
uiteindelijk tot de Joodse opstand in het jaar
In het NT komen anomos en
67, die uitliep op de verwoesting van de
anomia 25x voor. De NBG’51
vertaalt het meestal met iets als
tempel door de Romeinen in 70. Maar in de
wetteloos(heid), maar soms met
symbolische toepassing is hij iedere ‘schijnzonde of ongerechtigheid, en 2x
gelovige’ die voor zichzelf een ‘beeld’ opricht
met misdadiger. De NBV vertaalt
in de geestelijke tempel (de gemeente) om
het gewoonlijk ook zo, maar wat
zo zijn intellect (zijn eigen ideeën) te laten
vaker met zonde of zondigen, 2x
aanbidden boven die van God.
R.C.R.
met onrecht en 1x met heiden.
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Wetenschap
Geloof en onderzoek
Het bewijs van Gods bestaan
6. De persoonlijke

Wie de Schrift werkelijk wil doorgronden, moet zich terdege bewust zijn
van de Joods-Hebreeuwse achtergrond daarvan. Dit Boek spreekt een
taal van duizenden jaren geleden, een wereld met een totaal andere
culturele achtergrond dan de onze. Die wereld was niet geïnteresseerd
in wetenschappelijke bewijzen, maar in levenservaring. Kennis was
bovenal ervaringskennis, en overtuigingen waren in de eerste plaats
gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Het was een wereld waarin
ouderdom stond voor wijsheid, gebaseerd op zulke levenservaring, en
niet voor seniliteit of ‘niet meer van deze tijd’ zijn. In onze wereld heeft
‘oude van dagen’ de klank van iemand wiens rol in het leven is uitgespeeld, die alleen nog op zijn levenseinde zit te wachten; in de Bijbel is
het de aanduiding van God Zelf! (Dan 7:9). Er waren in die wereld geen
over elkaar heen struikelende technologische en wetenschappelijke
ontwikkelingen, die de mens ademloos trachtte bij te houden. Hij was
veel meer statisch, en ervaring telde vele malen zwaarder dan abstracte kennis. In zo’n wereld berust het ‘kennen’ van God op het ‘hebben
ervaren’ van God, niet op abstracte bewijsvoering.
Wat is zulke ervaring waard?
Maar is pure persoonlijke overtuiging dan ‘toelaatbaar’ als bewijs?
Elke wetenschapper zal dat met klem ontkennen. En terecht!
Maar wetenschappelijk bewijs is dan ook bedoeld voor totaal andere
situaties. Een wetenschapper heeft tot taak de gezamenlijke kennis
van zijn vakgebied verder te helpen, en zijn collega’s hebben alleen
iets aan objectieve bewijzen, die ook hen overtuigen. Je kunt nu eenmaal geen nieuwe bouwtechniek ontwikkelen voor het bouwen van
verkeersbruggen, of woontorens, of wat dan ook, op basis van
persoonlijke overtuiging. Maar bij het dienen van God gaat het er nu
juist wel om dat wij zelf, en niet anderen, volkomen overtuigd zijn van
zijn bestaan en dus van de juistheid van de eisen die Hij stelt aan ons
persoonlijk (moreel) gedrag. Geen enkel objectief bewijs van zijn bestaan zou ons daarbij ook maar een stap verder brengen. Het gaat om
de consequenties die dat heeft voor ons eigen gedrag. En die kunnen
juist alleen maar wortelen in een rotsvaste persoonlijke overtuiging.
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ervaring (slot)
Maar pas op: ook in dit geval is persoonlijke overtuiging op zichzelf nog
geen acceptabel bewijs. Immers, het ontbreekt in onze wereld bepaald
niet aan mensen met zeer sterke persoonlijke overtuigingen, die niettemin elke bijbelse grond missen. Wie zijn medemens ombrengt omdat ‘stemmen’ hem dat hebben bevolen achten we terecht geestelijk
gestoord en rijp voor opname in een kliniek. En wie er allerlei onbijbelse ideeën over God op nahoudt op grond van zijn vaste overtuiging, is
misschien wat minder gevaarlijk voor zijn medemens, maar niettemin
evenzeer misleid. De Bijbel heeft ons veel te vertellen over God, zijn
karakter en zijn beloften, en over de eisen die Hij stelt aan ons gedrag
en onze houding in het leven, allemaal op schrift gesteld om daar kennis van te nemen. Dat kun je niet zomaar overslaan met een beroep
op persoonlijke overtuiging. Pas wanneer ons dat allemaal helder is,
kunnen we de volgende stap zetten en op grond van persoonlijke ervaring constateren dat God in de dagelijkse praktijk inderdaad diegene is
die de Schrift ons leert, en dat Hij dus een realiteit is. Voor wie Gods
geopenbaarde en op schrift gestelde leer vervangt door een overtuiging van eigen makelij is er geen enkel excuus.
Het voorbeeld van Abraham
Neem nu een man als Abraham. Hij was weggeroepen uit een hoogontwikkelde maatschappij, gevestigd in zwaar verdedigde steden. Hij was
door God naar Kanaän geleid, waar hij rondzwierf als nomade, wonend
in tenten, zijn aards bezit geïnvesteerd in kudden, menselijk gezien
kwetsbaar. Kwetsbaar voor de onzekere regenval die het gras voor zijn
kudden op het heuvelland moest doen groeien, kwetsbaar voor de jaloezie van de lokale bevolking in de vruchtbare dalen, en kwetsbaar
voor legers die hem konden betrekken in een lokaal conflict. Zo moest
hij leren vertrouwen op Gods bescherming. Wanneer hij probeerde zijn
positie met eigen slimheid veilig te stellen, liep dat verkeerd af als God
hem daar niet juist uit redde; wanneer hij zijn volle vertrouwen op God
stelde, werd hij gezegend en ging het hem goed. Toen God hem, ondanks zijn hoge ouderdom, en die van zijn vrouw, een eigen zoon als
erfgenaam beloofde, en hij dat (op initiatief van zijn vrouw) opnieuw
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eerst aanpakte met een oplossing van eigen makelij ging dat opnieuw
niet goed; toen hij Gods oplossing accepteerde, juist wel.
Vervolgens kreeg hij de belofte dat hij juist door deze zoon een talrijk
nageslacht zou hebben. En dan vraagt God hem plotseling die zoon te
offeren. En Abraham stemt zonder aarzeling toe! Veel commentaar
hierop concentreert zich op zijn bereidheid het kostbaarste dat hij
bezat ‘op te geven’, maar mist daarmee het belangrijkste aspect: de
vervulling van al Gods beloften hing af van het ‘overleven’ van juist
deze zoon. In zijn bereidheid hem niettemin te offeren, toont Abraham
het rotsvaste geloof, dat hij in een leven met God heeft opgedaan, dat
God hoe dan ook zijn beloften toch zal vervullen. De Schrijver aan de
Hebreeën heeft daar dan ook terecht veel over te vertellen (zie
Hebr. 11:17-19). Dat is geloof in God, gebaseerd op ervaring. Hem
was duidelijk en precies verteld wat God van hem verwachtte, en het
geloof dat het, ondanks alle mogelijke schijn van het tegendeel, uiteindelijk toch goed zou komen, was gebaseerd op die ervaring, eerst in
het klein, en vervolgens in steeds grotere dingen.
De les van dit alles
Zulk geloof moeten ook wij ontwikkelen. Alleen wanneer wij zo, stap
voor stap, leren vertrouwen op God, zullen wij de overtuiging kunnen
ontwikkelen dat de God die de Schrift ons leert, bestaat en te vertrouwen is; dat Hij alles wat Hij heeft beloofd, ook waarmaakt. Wat Hij van
ons wil, staat geschreven. Dat we op Hem kunnen bouwen moeten we
ervaren. Alleen zulk geloof kan uitgroeien tot een rotsvaste overtuiging.
Geen overtuiging waarmee we onze buurman ‘plat’ kunnen krijgen,
maar dat hoeft ook niet: als die buurman voor God bruikbaar is, zal
God daar zelf wel voor zorgen. Maar wel een overtuiging die onszelf
volledig overtuigt. Van ons wordt wel gevraagd dat we voortdurend, en
met alle kracht, ‘getuigen’, maar niet dat we iets ‘bewijzen’, althans
niet iets anders dan ons eigen geloof. Voor dat bewijs van zijn bestaan
zal God dan wel zorgen. Wanneer we Hem daarbij tenminste niet voor
de voeten gaan lopen met wetenschappelijke pretenties.
R.C.R.
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de Schepping

De vijgeboom

Vanaf het begin van de schepping zijn er vijgenbomen. Na hun overtreding van Gods gebod probeerden Adam en Eva hun schaamte met vijgenbladeren te bedekken (Genesis 3:7). Ook voor het moment dat Gods plan
voltooid is, is er sprake van de vijgenboom, maar dan als beeld van vrede: “Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt” (Micha 4:4, NBG’51).
De vijgenboom is een loofboom, waarvan de nieuwe bladeren pas laat in het voorjaar verschijnen.
Hij is een snelgroeier, omdat zijn wortels zich diep
in de grond boren en over een groot gebied verspreiden. Na zeven jaar draagt hij voor het eerst
vrucht. Wat opvalt is dat je in de Bijbel nooit over
zijn bloemen leest. En hierin ligt zijn geheim: die
zitten in de vrucht!
Hoe worden die dan bestoven? Hier is iets opvallends. Er zijn namelijk
zowel mannelijke als vrouwelijke vijgenbomen, en er is een bepaald soort
wesp waarvan het vrouwtje, die in een mannelijke boom uit het ei komt,
door een nauwe opening van de vijg naar buiten vliegt. Daarbij raakt zij
het mannelijke stuifmeel aan, dat zij vervolgens naar een vrouwelijke
boom brengt, met het doel daar haar eieren te leggen. Dat lukt haar niet,
want de vrouwelijke bloemstijlen zijn te lang, dus komen er geen larven
voort. Maar de bestoven bloemen zijn wèl vruchtbaar!
De Here Jezus gebruikt de vijgenboom in zijn leer vooral als beeld van
het volk Israël. In Lucas 13:6-9 vergelijkt Hij zijn volksgenoten met een
onvruchtbare vijgenboom, die op het punt staat omgehakt te worden. Als
“hovenier” wil Hij hen een laatste kans geven door hen te “bemesten”,
d.w.z. hen nog krachtiger aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
Maar deze extra inspanning bleek tevergeefs, want een half jaar later
vervloekt Hij een vijgenboom in de buurt van Jeruzalem, omdat die wel
bladeren, maar geen vruchten heeft (Matteüs 21:18-19). Dit is geen
ongeduld, maar een levend beeld van de natie Israël, die de schijn van
godsdienst toont, maar in werkelijkheid geen godsvrucht voortbrengt.
De Here past dit beeld ook toe op zijn wederkomst (Lucas 21:29-31). Het
uitlopen van de boom duidt waarschijnlijk op het weer opbloeien van
Israël als natie, iets dat in recente tijden werkelijkheid is geworden.
De zomer van zijn Koninkrijk komt er aan!
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
35

Fundamenten
,12. Verzoening met God door het offer van Christus
God openbaart Zich als de Heilige, die de zonden niet kan verdragen en
deze veroordeelt. De meeste mensen vrezen God echter niet. Hun denken
en doen is gericht op het voldoen aan hun begeerten. Door deze aardse,
vleselijke gezindheid is de mens onheilig en een vijand van God geworden:
“… de weg van de vrede kennen zij niet; de vreze (voor) God staat hun niet voor
ogen.” (Romeinen. 3:17-18)
“… weet u niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?
Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van
God.” (Jacobus 4:4)
“Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het
onderwerpt zich niet aan de wet van God … zij, die in het vlees zijn, kunnen
God niet behagen.” (Romeinen 8:7-8)
Wanneer God een Israëliet zijn zegen onthield of in zijn toorn strafte om
diens zonde, dan voelde dit alsof God hem tot een vijand was geworden (zie
Job 13:24; 19:11). Maar God beloofde niet voor altijd te zullen toornen
(Ps. 103:9; Jer. 3:12). Hij maakte Zich bekend als barmhartig en vergevend
God, die weet dat het vlees zwak is (Ex. 34:6-7; Ps. 78:38-39). Zijn werk
is daarom gericht op het beëindigen van de vijandschap tussen Hem en
mensen en het maken van vrede met wie van goede wil is:
“Eer aan God in de hoogste (hemelen), en vrede op aarde bij mensen (van)
goede wil.” (Lucas 2:14)
“Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het
kwade bewerkt …; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede
werkt …” (Romeinen 2:9-10)
“Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.” (Lucas 7:50; 8:48)
God bewerkt deze vrede door de mens met Zich te verzoenen. Verzoening
is de manier waarop Hij ons van zonde verlost. Moesten onder het Oude
Verbond dierenoffers voor Israël verzoening bewerken, onder het Nieuwe
Verbond stelt God het offer van de Here Jezus Christus voor als zoenmiddel:
“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God, en worden
om niet gerechtvaardigd door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God
voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed …” (Rom. 3:23-25)
“Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft
liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.” (1 Johannes 4:10)
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Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
“Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van
zijn Zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat
Hij leeft.” (Romeinen 5:10)
Deze verzoening tot vrede met God is niet alleen bedoeld voor het afgedwaalde volk Israël, maar voor alle mensen, tot welk volk zij ook behoren, en
in welke tijd zij ook leven. Gods liefde is universeel:
“Maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig, naar het woord dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen van Israël om
vrede te verkondigen door Jezus Christus.” (Handelingen 10:35-36)
“… Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden
en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld.”
(1 Johannes 2:1-2)
Omdat God tot de komst van Christus, in zijn trouw aan zijn verbond met
Abraham, Isaak en Jakob, alleen sprak tot Israël, was de prediking van het
evangelie door de apostelen een openbaring voor velen in de heidenwereld.
Het offer van de Here Jezus reinigt van zonden en maakt niet alleen een
einde aan de vijandschap van zondaars met God, maar ook aan de scheiding
tussen Jood en niet-Jood.
“Want het heeft de ganse volheid (God) behaagd in Hem (Christus) woning
te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het kruisbloed, alle
dingen weer met zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij
wat in de hemelen is. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind was
blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weer verzoend, in zijn lichaam van
vlees, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te
stellen.” (Kolossenzen 1:19-22)
“Want Hij (Christus) is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de
tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft,
doordat Hij in zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande,
buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één
nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weer met
God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.
En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf was, en vrede aan
hen, die dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in één Geest de
toegang tot de Vader.” (Efeziërs 2:14-16; zie ook 6:15)
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12. Verzoening met God door het offer van Christus
De wet maakt onderscheid tussen Joden en heidenen, het geloof in
Christus Jezus verbindt hen. De wet leert wat zonde en onreinheid is, zodat
de mens Gods heiligheid beseft en Hem vreest. Christus Jezus is het
volmaakte voorbeeld van heiligheid, dat de gelovigen voor ogen kunnen
houden en navolgen. In Hem hebben allen deel aan Gods genade, waarin
Hij hen met Zich verzoent en zijn vrede schenkt:
“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze
Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze
genade, waarin wij staan.” (Romeinen 5:1)
De toestand van vijandschap tussen God en mensen, die ontstond door de
zonde van de eerste mens, is in Christus tot een einde gekomen. Hiermee
werd niet alleen de situatie in de hof van vóór de zonde hersteld, maar ook
het doel, dat God voor ogen had, bereikt: een volmaakt en eeuwig levend
wezen maken naar zijn beeld en als zijn gelijkenis, geschikt om zijn
schepping te besturen en te bewaren:
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan,
zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met
Zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft,
welk immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf
verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen …”
(2 Korintiërs 5:17-19)
Vraag ter overdenking:
Wat staat er in de brief aan de Filippenzen tegenover de gezindheid
van het vlees?
Grote verzoendag
Voor de gelovige Israëliet was Verzoendag de grootste dag van het jaar. De Hogepriester ging met het bloed van een offerdier tot de Verbondsark in het heiligste vertrek
van de Tempel om mensen en voorwerpen te reinigen. God beloofde daarbij dat Hij
alle zonden en ongerechtigheid, die voor Hem werden beleden, voorgoed zou wegdoen (Lev. 16; 23:23-32; Hebr. 9:6-7; 18-22). Daarna kwam de Hogepriester naar
buiten met een zegen voor het volk (Num. 6:22-27). Dit is een afbeelding van Gods
heilswerk in Christus. Hij is de Hogepriester die eeuwige verzoening heeft bewerkt
(Hebr. 9:8-10; 10:1). Hij heeft Zichzelf één maal geofferd en is met zijn eigen bloed de
hemel binnengaan. Daaruit verwachten zijn volgelingen Hem met de zegen van eeuwig leven (9:11-15). Zijn offer is volmaakt en door God aanvaard om de zonden van
alle mensen uit alle tijden, die Hem als hun Verlosser verwachten, werkelijk en voorgoed weg te nemen (9:24-26; 10:11-14). Dierenoffers konden dat niet.
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Dit is het

Land

Samaria
In de omgeving van het arabische dorp Sebastieje, nabij Nabloes in het
noordelijk deel van de huidige Westoever, troffen archeologen, in de
beginjaren van de vorige eeuw, het oude Samaria (Hebreeuws Sjomron)
aan, ooit de hoofdstad van het tienstammenrijk Israël.
De stad werd, met hulp van de Feniciërs, omstreeks 875 v
C. gesticht door koning Omri, en vernoemd naar Semer,
de eigenaar van de berg die Omri kocht (1 Kon. 16:24).
Samaria ●
Deze lag niet ver van de bergen Gerizim en Ebal, waar
•
Jeruzalem
het volk Israël, na het binnentrekken van het beloofde land,
de zegen en de vloek moest uitroepen (Deut. 27). De
“trotse kroon van Efraïm” (Jes. 28:1) heeft het nog geen
160 jaar uitgehouden. Want na een 3-jarig beleg door de
Assyriërs, werd de stad in 721 v C. veroverd en de bevolking in ballingschap weggevoerd naar Assur. Maar de stadsheuvel Samaria is nooit onbewoond gebleven. De Assyriërs hadden de
gewoonte volkeren van het ene gebied naar het andere over te brengen. Zo voerden zij ook nieuwe bewoners naar Samaria. Zij werden,
naar de gewoonte van de Assyriërs hen naar de hoofdstad te noemen,
Samaritanen genoemd, en zo is het eeuwenlang gebleven.
Een nieuwe bloeitijd maakte de door Pompeius (106-48 v C.) herbouwde stad door, ten tijde van de Romeinse keizer Octavianus (27 v C.-14
n C.). Herodes de Grote verfraaide de in
Sebaste herdoopte stad – de Griekse naam
voor Augustus. De resten zijn nu nog te zien,
met name de tempel van Augustus, op de
plaats waar de koningen van Israël hun
paleis bouwden op de top van de heuvel. Al
is alleen de basis hiervan nog zichtbaar. Het
moet een imposant gebouw geweest zijn,
dat van ver zichtbaar was. Ook in het Nieuwe Testament worden de
Samaritanen genoemd: In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
(Luc. 10), en in Joh. 8:48 wordt Jezus zelfs een Samaritaan genoemd
(“De Joden riepen: ‘Zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan
bent’” NBV). Slechts een klein deel van de puinheuvel (tel) is uitgegraven. Des te verrassender is de aanwezigheid van het verleden, temidden van de olijfbomen, die de rest van de heuvel overdekken.
HdB

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Begrijpend

Psalm 119

Zingen

Hoe lief heb ik uw wet
In het vorige artikel hadden wij het over de zogenaamde acrostichonpsalmen: die psalmen waarin elk vers, of soms een groep verzen, telkens met
een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet begint. Eén daarvan is
Psalm 119, bekend als de langste psalm met maar liefst 176 verzen. In deze psalm begint elk vers van iedere groep van 8 verzen steeds met dezelfde
letter: alef, beth, gimel enz.
Wij hadden het toen ook over herhalingen in de psalmen – herhaling van
een woord, of een zinsnede, of een idee. Heel merkwaardig is in Psalm 119
de regelmatige herhaling van 8 woorden: “wet”, “getuigenissen”, “bevelen”,
“inzettingen”, “geboden”, “verordeningen”, “woord” en “belofte”. (Andere
Bijbelversies geven soms een andere vertaling, maar het gaat om 8 oorspronkelijke Hebreeuwse woorden.) Alle hebben te maken met wat God gezegd en bevolen heeft. En de schrijver vindt Gods geboden nooit lastig; hij
verheugt zich juist in het houden van al deze inzettingen en verordeningen:
“Hoe lief heb ik uw wet … Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond” (v. 97, 103, NBV).
Wie was de schrijver? Eerst denk je natuurlijk aan David, en hij zou onge
twijfeld hebben ingestemd met alles wat er hier staat. Toch veronderstelt
men, dat het meer waarschijnlijk is, dat deze psalm het werk van Ezra was.
Hij was immers “een schriftgeleerde, bekwaam in de wet … Ezra had er zijn
hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken … en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen” (Ezra 7:6-10; vgl. Nehemia 8:1-4).
Psalm 119 zou zijn oorsprong kunnen hebben in de tijd toen de Israëlieten,
na de terugkeer uit ballingschap, opnieuw hun verbond met God sloten. Na
het uitspreken van dat ontroerende gebed van de Levieten in Nehemia 9,
lezen wij dat het volk zich verplichtte “onder ede, om te wandelen naar de
wet van God … en om naarstig te onderhouden al de geboden, verordeningen en inzettingen van de Here” (10:29).
Voor ons is Psalm 119, net als voor de Israëlieten toen, een machtige psalm
om voor te lezen of gewoon in stilte te overpeinzen. De psalm is een vermaning trouw te blijven aan Gods woord en wet. Voor ons is de wet uiteraard
niet meer die van Mozes, maar van Christus. Hoe liefelijk zijn Zijn geboden!
“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (v.105). J.M.

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