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Reacties op in dit blad verschenen artikelen
VRAAG: In het boekje ‘Engelen en andere hemelse wezens’ schrijft u
dat de zonen van God, in Genesis 6, mensen zijn. Ik heb altijd gedacht dat het engelen waren. Hieruit zouden dan reuzen zijn geboren.
Hoe ziet u de reuzen dan?
ANTWOORD: De uitdrukking ‘zonen van God’ duidt soms op engelen,
zoals in Job 83:7: “… terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al
haar zonen Gods jubelden”. Maar vaker op mensen die in een bijzondere relatie tot God staan. In Christus kunnen mensen worden aangenomen als Gods kinderen (Joh.1:12; Gal. 3:26; Efez. 1:5; 1 Joh. 3:1),
maar ook in het Oude Testament werden de gelovige Israëlieten
zonen Gods genoemd. Een zoon lijkt op zijn vader, heeft hem lief en
gehoorzaamt hem (Maleachi 1:6). En in de beschrijving van een persoon (mens of engel) als een ‘zoon van God’ is deze gedachte steeds
aanwezig. De rechters in Israël droegen de verantwoordelijkheid voor
het toepassen van Gods wet op de samenleving in Israël, en vanwege
deze bijzondere taak worden ook zij zonen Gods genoemd. In een
aanklacht tegen deze richters zegt God: “Wel heb Ik gezegd: Jullie zijn
goden, ja allen zonen van de Allerhoogste …” (Ps. 82:6). Jezus citeerde deze woorden, toen de Joden Hem van godslastering beschuldigden omdat Hij Zich Gods Zoon noemde (Joh. 10: 34-36). In Lucas 20:
35-36 lezen we: “Die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die
eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet
ten huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven, immers zij
zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods”. Ook hier zien we
dat de gelovigen kinderen van God genoemd worden. Maar ook dat
het ondenkbaar is dat engelen kinderen verwekken.
Laten we nu Genesis 6 eens onder de loep nemen. De originele
Hebreeuwse woorden die in de Bijbel gebruikt worden voor ‘Zonen
van God’ zijn ‘Benêj ha Elohim’. Benêj zijn de ‘zonen’; het woord ‘ben’
kennen we van namen als ben-jamin of ben-hadad. Elohim is het
meervoud van ‘el’, dat sterk of machtig betekent. Dit woord el wordt
vaak gebruikt als algemene naam voor God, goden en idolen. Vandaar de vertaling ‘zonen van God”. Maar een andere goede vertaling
is ‘zonen van machtige mannen’, ‘zonen van overwinnaars’ of zelfs
‘krachtige jonge mannen’. Het boek Genesis maakt onderscheid tussen de nakomelingen van Seth en die van Kaïn. Genesis 5 volgt daarbij de godvrezende lijn van Seth. Adam, geschapen naar Gods gelijkenis (Lucas 3:38 zegt: Adam de zoon van God), verwekte een zoon
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‘naar zijn gelijkenis’, Seth: “Toen begon men de naam des Heren aan
te roepen.” Deze nakomelingen zijn allen zonen van God. Maar zij
begonnen zich te vermengen met de zonen van Kaïn, en werden verleid om het kwade te doen: de zonen van God misdroegen zich. Je
ziet hier een parallel met de eerste zonde. De vrouw zag dat de vrucht
goed was, maar ze neemt die nog niet direct. De vrucht is vervolgens
een lust voor het oog, dan begeerlijk en uiteindelijk kan ze de verleiding niet weerstaan. Hier is het nog erger. Zij zien dat de vrouwen
mooi zijn en bedenken zich niet: ze nemen wie ze maar willen. Dat
duidt op geweld. De Here zegt dan: “Mijn Geest zal niet altoos in de
mens blijven nu zij zich misgaan hebben”. Let op dat er staat dat de
mens heeft zich misgaan. God geeft de mensheid nog 120 jaar, en
dan komt er een oordeel: de zondvloed.
De reuzen
In vers 4 lezen we dan: De reuzen waren in die dagen op de aarde, en
ook daarna…dit zijn de geweldigen uit de voortijd (= de tijd vóór de
zondvloed), mannen van naam. Doet dit ons niet aan de nakomelingen van Kaïn denken? Genesis 4:17-24 vertelt ons van de prestaties
van de zonen van Kaïn als stichters van steden, de uitvinders van
muziek en metaalbewerking, maar ook van de gewelddadigheid.
Vers 23: “Ik (Lamech) sloeg een man dood om mijn wonde en een
knaap om mijn striem.” Het woord “reuzen” is de vertaling van het
Hebreeuwse woord ‘nephilim’ dat ofwel ‘reuzen’ óf ‘gevallenen’ betekent. In het verband van Genesis 6:1-7 heeft dit in feite betrekking op
rechtvaardigen die van hun Schepper waren vervreemd, in goddeloosheid waren gevallen en door hun wetteloosheid Gods reactie hierop
uitlokten. Ze waren gevallen vanuit hun positie als rechtvaardigen, als
zonen Gods, en daardoor verworden tot de gevallenen: de nephilim.
In dit ene woord vinden we daarom een heel drama samengevat. Het
drama van rechtvaardigen die de rechtvaardige God verlieten en Hem
bedroefden met hun afvalligheid en hun zonden. Reuzen komen we
later in de bijbel op verschillende plaatsen opnieuw tegen. Het zijn
altijd mensen die een abnormale lengte hebben, én gewelddadig zijn,
zoals de Refaïeten en de Enakieten.
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In het
Belangrijke en interessante nieuwsfeiten
LATEN WE ETEN EN DRINKEN WANT MORGEN STERVEN WIJ
Twee berichtjes in de pers afgelopen maand. Het eerste (in ‘de Ingenieur’): “Dit jaar wonen voor het eerst meer mensen in de stad dan op
het platteland. Wereldwijd hebben 50 steden meer dan 5 miljoen inwoners. Ze huisvesten samen een half miljard inwoners. Ze hebben gemeen dat leefbaarheid de grootste opgave vormt”. Dat heeft te maken
met toenemende overbevolking van deze wereld, in combinatie met
werkgelegenheid. Landbouw was de traditionele levensbron van de
mensheid, maar het land kan de toenemende massa’s niet meer onderhouden, en dus gaan ze op zoek naar baantjes in de industrie, of de
dienstverlening, of in de toeristenindustrie. En daarvoor moet je in de
steden zijn. Maar ook daar ligt het werk niet voor het oprapen, en dan
blijft er nog maar één optie over: criminaliteit. Megasteden zijn dan ook
een broeinest van criminaliteit. Huisvesting is een ander probleem, wat
resulteert in sloppenwijken. Maar een derde probleem, hier in het westen bij het grote publiek misschien niet direct geassocieerd met megasteden, is vervoer. Nu al zijn er in zulke steden grote groepen die door
de week ’s nachts op straat slapen. Niet omdat ze geen huis hebben,
maar omdat de tijd tussen het einde van de werktijd ’s avonds en het
begin van de werktijd de volgende morgen niet toereikend is om van je
werk in de binnenstad naar je huis aan de rand van de stad te komen,
en weer terug!
Nog een ander aspect is dat steeds meer mensen noodgedwongen
gaan wonen op onveilige plaatsen, met een verhoogde kans op een of
andere vorm van natuurgeweld. Ze moeten wel, want ergens anders is
geen plaats meer. En dus maken overstromingen in Bangla Desh
steeds meer slachtoffers. En leidt een tsunami op 2e kerstdag 2004 in
de Indische Oceaan tot een megaramp. Die overstromingen zijn er
altijd al geweest, maar niemand was zo onverstandig op de meest bedreigde plaatsen te gaan wonen. Nu heb je geen keus meer. Tsunamis
zijn er door de hele historie heen geweest, maar de kustgebieden
waren dunbevolkt, daar woonden alleen wat vissers. Nu liggen daar
boulevards met hotels, vanwege het toerisme.
Het andere bericht (in ‘New Scientist’) lijkt op het eerste gezicht misschien wat triviaal.: echtscheidingen leiden tot meer huishoudens, die
weliswaar kleiner zijn, maar gezamenlijk toch meer verbruiken. Nu al
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Nieuws

in het licht van de Bijbel
leiden echtscheidingen in de VS tot 46 % meer elektriciteitsverbruik en
56 % meer waterverbruik per persoon. Soortgelijke effecten zijn gemeten in 11 andere landen. Er zijn uiteraard andere en betere redenen om
echtscheidingen te betreuren. Een hoger verbruik van energie en water
lijkt dan toch een wat materialistisch argument. Maar het illustreert
helaas onze moderne maatschappij. De grondstoffen in deze wereld
raken in hoog tempo op. Energie en water staan bovenaan de urgentielijst. Maar we consumeren onbezorgd door, alsof de voorraden oneindig
zijn. Als de brandstofprijzen teveel stijgen gaan de getroffenen gewoon
de straat op en verlangen van hun overheid dat die er iets aan doet.
Nog een citaat: ‘Als mensen in 2006 qua grootte en gewicht dezelfde
auto’s zouden hebben gekocht als in 1998, dan zou het brandstofverbruik met maar liefst 14 % zijn afgenomen’. Maar die auto’s willen we al
niet meer. En daarom is een vrijwillige overeenkomst tussen de Europese Commissie en de auto-industrie om nieuwe auto’s tussen 1995 en
2008 gemiddeld 25 % zuiniger te maken, mislukt. En ondertussen pompen we China vol met auto’s, want dat is een ‘groeimarkt’.
In de VS maken christenen zich zorgen dat, wegens de opkomst van
andere opvattingen, het woord ‘kerstmis’ in december bezig is uit de
winkeletalages te verdwijnen en vervangen te worden door het woord
‘feestdagen’. Christelijke organisaties riepen afgelopen december de
mensen daarom op om hun kerstinkopen alleen te doen bij winkels die
nog ‘Vrolijk Kerstfeest’ in hun etalages hebben staan. Want dat is onze
christelijke traditie, nietwaar. Maar was het feest niet ooit bedoeld als
herdenking van iets dat volkomen haaks staat op materialisme en consumentisme? En zou het dan niet meer voor de hand liggen met kerstmis alle winkels te mijden, en iets te doen aan de problemen in de rest
van de wereld? Maar de houding is er eerder een van: ‘laten we eten en
drinken, want morgen sterven wij’ (1 Kor. 15:32). En als deze wereld al
aan de komst van een Verlosser denkt is het toch liever aan dat onschuldige kind in die kribbe dan aan die volwassen man die met een
zweep in de hand het tempelplein van ‘het huis zijns Vaders’ reinigde
van alle commerciële praktijken die daar plaats vonden.
We wensen u een bezonnen 2008 toe, en moge onze Heer spoedig
wederkomen om het huis zijns Vaders definitief op orde te brengen.
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Overdenking
Mijnbouw is al een oeroud vak. Het vraagt om kennis, deskundigheid,
het juiste gereedschap, en om volharding en doorzettingsvermogen om
te zoeken en te vinden. Het vraagt om veel inspanning en het is heel
zwaar werk, werk voor sterke handen en goede spieren. Toch vraagt het
ook om een helder brein en een scherpe blik, en een uitstekende kennis van de geologie, wil het succesvol zijn.

“Maar de wijsheid
Het is een vak voor mensen die bereid zijn alles te riskeren in hun jacht
op het uiteindelijke doel. Het zoeken naar wijsheid lijkt daarom veel op
het zoeken naar zilver. Beiden zijn moeilijk te vinden, maar de inspanning loont. Het zoeken naar wijsheid is een levenslange bezigheid, en
het antwoord op de vraag hoe je dat doet, beslaat een groot deel van
het boek Spreuken. Meteen al in de eerste, lange zin van Spreuken 2,
die begint met de woorden: “Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik
zeg ...” en eindigt met “… dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER
is, dan zul je kennis van God verwerven.” Elders wordt ons verteld dat
de vreze des Heren het begin van de wijsheid is; als wij wijsheid willen
zoeken, moeten wij daarom de instructies volgen die ons worden gegeven. Wij moeten (Spreuken 2:2-5):
een open oor hebben
een geest hebben die naar inzicht neigt
erom vragen de dingen te mogen begrijpen
om scherpzinnigheid roepen
ernaar zoeken als was het zilver
ernaar speuren als naar een verborgen schat
De eerste vier instructies hebben te maken met de respons van onze
zintuigen. Zij beschrijven hoe onze hersens en ons hart bezig moeten
zijn met de zaken van God:
• we moeten voortdurend luisteren naar het Woord van God door
dat te lezen en te bestuderen
• we moeten ons voortdurend laten leiden door Gods woorden en
boodschappen
• we moeten voortdurend bidden om meer begrip van wat die betekenen
• we moeten voortdurend vragen om meer inzicht in de diepte van
die betekenis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Maar de laatste twee instructies zijn ontleend aan de mijnbouw. Want
het zoeken naar wijsheid lijkt op een mijnexpeditie. We vinden in de
Schrift maar weinig verwijzingen naar de mijnbouw, maar een veelbetekende passage vinden wij in het boek Job, hoofdstuk 28. Job begint
met een uitgebreide beschrijving van de grote moeite die de mens
moet doen om allerlei metalen uit de diepte der aarde te winnen:

waar moet je haar zoeken?”
De mens verdrijft de duisternis, hij dringt door tot in het binnenste
der aarde, tot aan de steen van diepst verborgen donkerte. Hij hakt
een schacht, daalt af in de verlatenheid, tot waar zijn voet geen
steun meer vindt (vs 3-4)
Na te hebben aangegeven dat de mens zich daarvoor moet begeven in
een omgeving waar geen enkel dier, hoe machtig ook, zich ooit zou
wagen, gaat hij verder met een beschrijving van de inspanning die de
mens zich getroost om de door hem begeerde buit te bemachtigen:
De mens zet het houweel in het gesteente, hij keert de bergen om
vanaf hun voet. In de rotsen hakt hij tunnels uit en zijn oog ontdekt
hun kostbaarheden. Hij damt de ondergrondse stromen in en
brengt naar het licht wat diep verborgen is. (vs 9-11)
Maar dan begint hij over het vinden van wijsheid. Zelfs met inzet van al
dergelijke inspanning zou je de wijsheid niet kunnen winnen, want om
te beginnen weet niemand waar je die zou moeten zoeken:
Maar de wijsheid – waar moet je haar zoeken, en het inzicht – waar
is het te vinden? Geen sterveling kent de weg erheen, de wijsheid is
niet in het land der levenden. De oervloed zegt: ‘Ze is niet bij mij,’
de diepste zee: ‘Bij mij evenmin.’ (vs 12-14)
Is er dan een andere manier om wijsheid te verwerven? Zou je het voor
veel geld kunnen kopen bij een handelaar in kostbaarheden? Nee, ook
dat is niet mogelijk:
De wijsheid is niet te koop voor enig goud, noch kan ze in zilver worden afgewogen. Kostbaarder is ze dan het goud van Ofir, dan de
duurste onyx of saffier. Ze wordt niet geëvenaard door goud of glas,
niet verworven voor schalen van het fijnste goud. Vergelijk haar niet
met robijnen of kristallen, een buidel wijsheid is meer waard dan
parels. Topaas uit Nubië kan haar niet evenaren, ze is kostbaarder
dan zuiver goud. (vs 15-19)
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Is de toestand dan hopeloos? Zal wijsheid voor altijd buiten ons bereik
blijven? Nee, er is een manier om wijsheid te verwerven: God kent haar
en, wat meer is, Hij stelt haar aan de mens ter beschikking:
Maar van waar stamt de wijsheid dan, en het inzicht – waar is het te
vinden? De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden … Maar
God kent haar wegen en hij weet waar ze verblijft … En hij sprak tot
de mens: ‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad mijden
– dat is inzicht.’ (vs 20-21,23,28)
Wijsheid wordt ons hier dus voorgesteld als moeilijker te vinden dan
zilver en dat schetst het als iets dat kostbaarder is, veel kostbaarder,
dan zilver. Maar wij moeten bovenal weten wat wijsheid eigenlijk is. Zoals een mijnwerker in staat is om de kostbare metalen te herkennen, of
in elk geval de kenmerken van de ertshoudende rots, zo moeten wij in
staat zijn om de kenmerken van de wijsheid te herkennen. Wat is wijsheid? Het is moeilijk te definiëren; het heeft vele facetten, die door verschillende mensen op verschillende manieren waargenomen worden.
Toch zijn er bepaalde karakteristieken die, als wij ze eenmaal kennen,
door ieder van ons gemakkelijk te herkennen zijn.
− Wijsheid is vooral praktisch. We zullen haar eerder aantreffen in de
werkplaats dan in de studeerkamer, eerder in onderling contact dan
in eenzaamheid. Wijsheid komt voort uit onderricht, ze is aanwezig
bij mensen die zich bewust zijn van de lessen die zij hebben geleerd
in de school van het leven, en die bereid waren om die te leren.
− Wijsheid is inzicht om onderscheid te kunnen maken tussen goed
en kwaad, maar ook je bewust zijn van de gevolgen van een bepaalde koers. Dat eerste is vrij gemakkelijk, maar het tweede is veel
moeilijker.
− Wijsheid is verstandig handelen: oprecht en bezonnen blijven tegenover dwaasheid. Wanneer anderen zich laten verleiden tot onbezonnen handelen, blijft de wijze mens nuchter en houdt vast aan
zijn oordeel en zijn principes.
− Wijsheid is begrip: het onderscheid kunnen maken tussen belangrijk en onbelangrijk, tussen fundamenteel en bijkomend. Wat wij
geloven, zeggen en doen is belangrijk. Wat de maatschappij - onze
bazen, onze bestuurders, en anderen in dergelijke posities - belangrijk achten, is vaak in werkelijkheid maar van ondergeschikt belang.
Wijsheid doorziet het verschil en zoekt naar het ware perspectief.
− Wijsheid is “de wegen van God kennen”. Wanneer wij vertrouwd
raken met God en Zijn gedachten, en Zijn daden leren kennen, is
onze respons anders dan voorheen. Wij leren wijs te zijn door Zijn
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De wijsheid (vervolg van pagina 6 en 7)

Naam te vrezen, niet in de zin van bang zijn, maar in de zin van
respect hebben voor zijn Woord.
En hoe kunnen wij die wijsheid vinden? Hoe kunnen wij effectiever zoeken naar datgene dat kostbaarder en zeldzamer is dan zilver? Wij moeten acht geven op onze Meester, de Here Jezus Christus, Hij die Zelf de
belichaming van de Wijsheid was. We moeten luisteren naar zijn woorden, zijn antwoorden overwegen, op zijn daden letten en er naar streven in zijn voetspoor te volgen. Van Hem werd geprofeteerd:
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn
wortels komt tot bloei.
De geest van de H E E R zal op hem rusten: een geest van wijsheid en
inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van
kennis en eerbied voor de H E E R .
Hij ademt eerbied voor de H E E R ; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke
schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken
velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij
een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van
zijn lippen doodt hij de schuldigen. Jesaja 11:1-4
Dat zijn daarom de eigenschappen die ook wij moeten nastreven. Zulke eigenschappen stellen ons aan de ene kant in staat snel Gods wegen te onderscheiden, en aan de andere kant langzaam te reageren op
wat we zien en horen van onze medemens. Onze zoektocht naar wijsheid stelt daarom de volgende eisen aan ons:
• Meer luisteren, minder praten.
• Verstandiger aandacht voor anderen, minder kritiek.
• Dankbaarder lof voor elkaar, minder zelfingenomenheid.
Samengevat is wijsheid de motivatie van het geestelijk leven, en de
drijfveer van ieder die aan zijn Meester gelijk wil zijn. De mijnwerker
bezit kennis en deskundigheid, het noodzakelijke gereedschap en boven alles de bereidheid om alles te riskeren, in zijn zoeken naar zilver
en goud. En dat moet evenzo gelden voor de discipel, in zijn zoektocht
naar wijsheid. De totale toewijding, in volledige vastberadenheid, van
de een, is een passend beeld voor de ander. Geen wonder dan dat het
boek Spreuken zoveel nadruk op de wijsheid legt:
Acht de wijsheid hoog, dan geeft ze je aanzien,
ze strekt je tot eer wanneer je haar omhelst.
Ze legt een sierlijke krans om je hoofd,
schenkt je een luisterrijke kroon. Spreuken 4: 8-9.
CE/ CT (met toestemming vertaald uit “Tidings”)
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Effectief Bijbellezen
1. Introductie

De meeste van u zullen het met ons eens zijn dat de Bijbel Gods Woord is, en
als zodanig betrouwbaar. Maar van daar af beginnen de meningen vaak al uiteen te lopen. Want velen weten eigenlijk niet goed hoe ze hun weg in dat boek
moeten vinden. En dan gaat het als met dat dikke handboek bij je nieuwe digitale camera: je bladert er moedeloos wat doorheen en besluit vervolgens maar
te proberen met dat ding te fotograferen zonder eerst dat hele instructieboek
te hoeven doorlezen. Een Bijbel telt, afhankelijk van de bladspiegel, al snel iets
van 1200-1500 pagina’s, en er lijkt op het eerste gezicht ook nog weinig lijn in
de ‘behandelde onderwerpen’ te zitten. Hoe pak je dat in vredesnaam aan?
Deze serie artikelen wil u er daarom wat wegwijs in maken, in die aanpak.
Bijbels denken
Laten we eerst het terrein wat afbakenen. De verschillende delen van de
Bijbel zijn te boek gesteld tussen zoiets als 4000 jaar geleden (of wellicht zelfs
nog eerder) en globaal 2000 jaar geleden, en dan ook nog in een ander deel
van de wereld. Anders gezegd: hij is ontstaan in een totaal andere cultuur dan
de onze, en je zult hem dus moeten lezen tegen die andere culturele achtergrond. Let op: ik probeer hier niet te zeggen dat de Bijbel alleen maar de
opvattingen van zijn tijd weerspiegelt, zoals je tegenwoordig zo vaak hoort
zeggen. Maar hij spreekt wel de taal van zijn tijd, en met die taal moet je
vertrouwd raken. Toch ik ga ook weer geen ‘geheime sleutel’ aanreiken, alsof
de bijbelse boodschap er alleen zou zijn voor ingewijden. Je moet echter wel
‘bijbels’ leren denken. Want de Bijbel ‘denkt’ heel anders dan wij in onze moderne westerse cultuur. Dat heeft alles te maken met het feit dat wij, moderne
westerlingen, zijn opgevoed met economie, met wetenschap, met technologie,
met meer-beter-groter, met vooruitgang en voortdurende vernieuwing. Wij
denken in termen als: wat kost het en wat levert dat dan op, kun je dat logisch
beredeneren, hoe werkt het, en wordt je er beter van? Oud betekent: ‘niet
meer van deze tijd’, en modern is ‘in’. Onze cultuur draait om ‘gepasseerde
stations’ en ‘voortdurend verder moeten’. Voor ons is dat normaal; het zit in
ons bloed en we denken er niet eens meer bij na.
In de Bijbel hebben we echter te maken met totaal andere levensprincipes.
Daar gaat het niet om de nieuwste ideeën (die morgen al weer achterhaald
zijn) maar om eeuwige waarheden. Niet om dingen die logisch beredeneerd
zijn, maar dingen die ons door God Zelf zijn geopenbaard, omdat we ze zelf
nooit zouden kunnen beredeneren. Daar staat ‘oud’ voor wijsheid en levens
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ervaring, in plaats van achterhaald en niet meer van deze tijd, en is ‘oude van
dagen’ niet de aanduiding van een demente bejaarde maar van God Zelf. Daar
moet je gevoel voor leren krijgen. Iemand heeft dat eens zo weergegeven:
Bijbels denken
Modern, westers denken
Bijbels, Semitisch, Joods
Praktische uitvoering
Totaal-benadering
Allegorieën, beelden
Gelijkenissen
Symbolen
“Waar leidt het toe?”
Resultaat-gericht:
“wat bereik je ermee?”

Europees, Anglo-Amerikaans
Theoretische overwegingen
Analyse van de delen
Inhoudelijke details
Feiten
Concrete aspecten
“Hoe functioneert het?”
Proces-gericht:
“hoe bereik je dat?”

En hij voegde er aan toe: “Men kan rustig zeggen dat heel wat van wat wij bijbeluitleg noemen in feite niet meer is dan een poging om in westerse, of moderne, termen weer te geven wat de Bijbel zelf al heel afdoende heeft gezegd
in beeldende termen – termen die door de mensen uit bijbelse tijden en in
bijbelse landen veel gemakkelijker werden begrepen dan door ons nu”.
Taalgebruik
Dat brengt ons meteen bij het volgende: het taalgebruik van een bijbels verhaal is afgestemd op het duidelijk maken van de les die dat verhaal ons wil
leren. En dat is niet altijd de taal die we verwachten wanneer het alleen maar
om de beschrijving van een historische gebeurtenis ging. Toch zie je juist maar
al te vaak mensen uit dat taalgebruik conclusies trekken, die het verhaal zelf
ons niet bedoelt te leren. Dan krijg je argumenten als ‘het staat er toch’, terwijl
het gaat om een opvatting die absoluut niet bijbels is. Omdat de Bijbel daar
spreekt in beelden. Die zouden voor alle culturen aansprekend moeten zijn.
Maar wij moderne westerlingen denken niet meer in beelden. Wij willen alles
‘exact’ hebben, omdat we van jongs af aan geleerd hebben exact te denken.
En dan gaan we dingen letterlijk nemen die figuurlijk waren bedoeld, of alleen
maar in poëtische taal staan uitgedrukt. Of we gaan teveel nadruk leggen op
een uitspraak die, bijvoorbeeld door Jezus, alleen maar zo ‘extreem’ is verwoord om zijn gehoor, bijvoorbeeld de schriftgeleerden van zijn tijd, bewust te
provoceren. Ook in dat soort dingen moeten we leren bijbels te denken.
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In Ezechiël 26-28 vinden we bijvoorbeeld een uitgebreide profetie over de
ondergang van de zeevaarders– en handelsstad Tyrus. Eerst in vrij letterlijke
bewoordingen (in 26), en dan als een klaaglied over de stad (in 27), waarin
Tyrus poëtisch wordt beschreven als een schitterend en machtig schip dat nu
is vergaan, verzwolgen door de zee. En tenslotte is er nog een apart klaaglied
over de koning van Tyrus, beschreven als wandelend in de hof van Eden, en
als een ‘beschuttende cherub’, bekleed als de hogepriester van het Oude
Verbond (met 9 van de 12 edelstenen uit diens borstschild). Dat verwijst naar
de bevoorrechte positie die Tyrus had bezeten tegenover Gods volk. Van alle
heidense volken had alleen Tyrus mogen meehelpen met de bouw van Gods
tempel in Jeruzalem. En waar er voortdurende vijandschap was geweest tussen Israël en haar buurvolken, was er juist vriendschap geweest met Tyrus.
Maar Tyrus was trots en hoogmoedig geworden, en had materieel gewin verkozen boven vriendschap met Gods verbondsvolk. Dat alles wordt in dat klaaglied in poëtische taal betreurd. En we lezen daarin dan uitingen als:
Zeg tegen de vorst van Tyrus: “Dit zegt God, de HEER: Je bent hoogmoedig
geworden, je hebt gezegd: ‘Ik ben een god, ik zit op een godentroon, midden
in zee.’ Je achtte jezelf een god gelijk, terwijl je een mens bent, en geen god
… Door je handelsgeest heb je je rijkdom nog vergroot, maar die rijkdom
heeft je ook hoogmoedig gemaakt. Daarom, zegt God, de HEER, zal ik vreemde volken op je afsturen … Ze zullen je het graf in drijven, je zult een gewelddadige dood sterven, in het hart van de zee” (Ezechiël 26:2, 5-7).
Maar velen laten zich door die poëtische taal in de war brengen, en lezen hier
dan de beschrijving in van een aartsengel die ooit door God uit de hemel zou
zijn verwijderd. Omdat ze niet gewend zijn aan dit soort taal.
De Bijbel als handboek bij het leven
Al ziet het er dus op het eerste gezicht misschien niet zo uit, de Bijbel is wel
degelijk een instructieboek, een handboek bij het leven. En dat betekent dat
de verhalen die er in staan dus een bedoeling hebben. Dat zijn niet zomaar
interessante illustraties van het leven in vroeger tijden: dat zijn wat in de moderne organisatieleer ‘case studies’ heten, voorbeelden van hoe het wel, of
juist niet, moet wanneer je (in dit geval) een leven met God wilt leven. Die verhalen hebben een bedoeling, dat zijn lessen, levenslessen. Maar er staat
meestal geen nabeschouwing achteraan, die ons nog eens luid en duidelijk
vertelt wat nu precies de les was. Die moeten we er zelf maar in ontdekken.
En dat lukt alleen wanneer we het verhaal bekijken door de ogen van toen.
Wanneer je het leest met de ogen van nu, zul je de werkelijke les waarschijnlijk missen. En daarom moeten we eerst leren bijbels te denken, d.w.z. leren te
lezen met de ogen van toen. Niets meer, maar ook niets minder.
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Introductie (vervolg van pagina 10 en 11)
Zo’n verhaal over iemand uit het verleden is nooit zo maar een stukje geschiedenis, of een biografie. Het is een praktijkvoorbeeld (zo’n ‘case study’),
en dat heeft consequenties. Heel vaak is zo’n verhaal daarom ook niet compleet: er staat alleen wat voor ons van belang is om de les te begrijpen die
het ons wil leren. Wij vinden zo’n verhaal dan onlogisch, omdat we de onderlinge samenhang niet goed begrijpen. Maar dat komt alleen omdat ons niet
alles verteld wordt. En ons wordt niet alles verteld omdat we anders de les
niet duidelijk genoeg zouden zien. Die zou dan teveel ondergesneeuwd raken
door die extra details, die we daarvoor niet hoeven te weten. Dus:
• Er staat alleen dat wat we moeten weten om de les te kunnen begrijpen.
• Omgekeerd: alles wat er wel staat, is dus ook op de een of andere manier
van belang.
We moeten daarom niet gaan klagen wanneer we merken dat er stukken uit
het verhaal zijn overgeslagen (wat soms blijkt uit een parallelverslag elders).
Het staat er nu eenmaal niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen.
Andere maatstaven
Waar het op neer komt is dat verhalen in de Bijbel, afgemeten naar onze
maatstaven, soms niet betrouwbaar zouden mogen heten. Maar de Bijbel
zelf hanteert andere maatstaven, en naar die maatstaven zijn ze wel betrouwbaar. De Bijbel vervalst de werkelijkheid namelijk niet, maar presenteert die alleen zo als nodig is om de lessen duidelijk te maken. En dan krijg
je een verhaal waar delen aan ontbreken (en de rest dan schijnbaar onjuist
of zelfs onlogisch aan elkaar lijkt te zijn gekoppeld), of waar gebeurtenissen
elkaar veel sneller lijken op te volgen dan in werkelijkheid is gebeurd, of zelfs
waarin dingen ons worden gepresenteerd in een andere volgorde dan waarin
ze in werkelijkheid hebben plaatsgevonden. Dat heeft alles te maken met
die ‘handboek’-functie, want nogmaals: het is geen geschiedenisboek! Wanneer ons alles verteld zou worden, zouden we door de bomen het bos niet
meer zien (en het boek is toch al zo dik). Vaak doen moderne handboekschrijvers dat overigens ook allemaal; alleen zeggen zij dat er dan altijd duidelijk bij. Omdat ze anders op hun vingers worden getikt door hun collega’s.
Veel controverses over de betrouwbaarheid van bepaalde ‘feiten’ die de Bijbel zou leren, komen daarom in werkelijkheid voort uit een onjuiste opvatting
over wat het ons nu echt wil vertellen. En dan roept de één dat de Bijbel dus
niet onfeilbaar is, omdat dat vermeende ‘feit’ niet klopt met wat we intussen
wetenschappelijk weten, terwijl de ander stug volhoudt dat het wel waar moet
zijn, want de Bijbel liegt niet. En geen van beide vraagt zich af of het boek
eigenlijk wel dat wil zeggen wat zij er beiden in lezen. Want we stellen sneller
de Bijbel zelf ter discussie dan onze eigen interpretatie daarvan.
R.C.R
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Maar thans in Christus Jezus zijt gij [heidenen], die eertijds veraf
waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is
onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en

de tussenmuur, die scheiding maakte
de vijandschap, weggebroken heeft (Efez. 2:13-14, NBG’51).

De tempel in Jeruzalem was in Jezus’ tijd van oorsprong de zgn. ‘2e
tempel’, zoals die na de ballingschap was herbouwd, maar dan in de
vorm die Herodes de Grote daar later aan had laten geven. Herodes’
bouwwerkzaamheden hadden er een indrukwekkend complex van gemaakt, dat moest kunnen wedijveren met de fraaiste bouwwerken elders in de Grieks-Romeinse wereld. De voornaamste kenmerken waren het ongekend grote tempelplein en het meer dan indrukwekkende
heiligdom midden daarop. Maar we doen er goed aan te bedenken dat
het woord ‘tempel’ in het NT de ene keer dat totale complex aanduidt,
en de andere keer het centrale heiligdom met zijn directe omgeving,
dat een hoofdrol speelde in de Joodse eredienst.
Het tempelplein
Het grote plein stond bekend als ‘de voorhof der heidenen’ (nietJoden), want daar mocht iedereen komen. In de zuilengangen daar
omheen gaven de beroemdste schriftgeleerden van hun tijd onderricht
in de Wet. Toen de jonge Jezus, uitgeleerd bij zijn dorpsrabbijn in Nazaret, op 12-jarige leeftijd voor het eerst meeging naar Jeruzalem voor de
Paasviering, nam Hij de gelegenheid te baat zijn nog onbeantwoorde
vragen af te vuren op de daar aanwezige theologische kopstukken. De
‘wetstudent’ Saulus van Tarsus ontving er zijn theologische opleiding
van de beroemde en alom gewaardeerde rabbi Gamaliël. Na Jezus’
hemelvaart was het de plek waar zijn volgelingen dagelijks bijeenkwamen. Maar het was ook een plek waar grootschalig commercie werd
bedreven. De verkopers van de offerdieren, die de Israëliet nodig had
om zijn offers te kunnen brengen, hadden er hun verkoopplekken gepacht en ook de geldwisselaars, die het Romeinse geld omwisselden
in tempelgeld, hadden daar hun werkplek gepacht van de priesters die
het daar voor het zeggen hadden. Die pacht was schandalig hoog (de
priesters verdienden daar goed aan). Maar diezelfde priesters moesten de dieren die de Israëliet wilde offeren, keuren op aanvaardbaarheid, en het was een koud kunstje daar een gebrek aan te vinden wan-
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De tussenmuur
tussenmuur

Romeinse vesting
‘Antonia’

neer ze niet bij een handelaar op het plein waren gekocht. Hetzelfde
gold voor de wisselaars, want de priesters accepteerden geen Romeins geld voor het betalen van de verplichte tempelbelasting. Deze
hele opzet was alleen maar bedoeld om priesters en pachters aan extra inkomsten te helpen, over de rug van het volk dat geen keus had
zolang het wilde voldoen aan zijn religieuze verplichtingen. En daarmee was het een kopie van de situatie onder het hogepriesterschap
van Eli, zoals beschreven in de eerste hoofdstukken van 1 Samuël. En
we weten dat God daar toen een radicaal einde aan heeft gemaakt.
De tussenmuur
Het centrale heiligdom met zijn voorhoven, en in die voorhoven o.a.
het brandofferaltaar, was uitsluitend toegankelijk voor Joden, want
‘onbesnedenen’ zouden het ‘verontreinigen’ wanneer zij dat deel betraden. En om te voorkomen dat een onbesneden heiden zelfs maar
per ongeluk een stap in dat gebied zou zetten stond er op enkele tientallen meters afstand een muur met doorgangen, die alleen Joden
mochten passeren. En bij elke doorgang was in het Grieks een inscriptie aangebracht die de niet-Jood waarschuwde dat hij zijn leven op het
spel zette wanneer hij toch verder ging. Het is die muur die Paulus bedoelt in het citaat in zijn brief aan de Efeziërs, bovenaan deze studie.
We komen daar aan het eind van dit artikel weer op terug.
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Hoe gevoelig dat betreden van het centrale deel lag, zien we in Handelingen 21. Wanneer de Joden van Jeruzalem ten onrechte menen
dat Paulus ‘Grieken’ (dus niet-Joden) in de tempel heeft gebracht
(vs 28) gaat dat om dat centrale deel. En het gevolg is dat er een
gigantisch oproer ontstaat en Paulus en zijn metgezellen de tempel
uitgesleurd worden. De poorten van dat centrale (religieuze) deel
worden onmiddellijk gesloten, de menigte probeert Paulus te lynchen,
en het tumult is zo groot dat de Romeinen in de ‘burcht Antonia’, die
uitkijkt over het grote plein, het raadzaam achten in actie te komen.
Een bedehuis voor alle volken
Deze ijver voor het centrale heiligdom, en hun vrees voor ontheiliging
daarvan, zou echter niet in groter contrast hebben kunnen staan met
de activiteiten op het grote plein daaromheen. Want wat daar plaats
vond kan alleen maar worden omschreven als uitbuiting en pure
corruptie. En dat alles werd zonder problemen geduld, want het ging
‘maar’ om de voorhof der heidenen. Hoe hoog de woekerprijzen daar
werden opgedreven blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Jozef en Maria
zich slechts het offer van een koppel duiven kunnen veroorloven
(Lukas 2:24). Dat was eigenlijk bedoeld als offer voor de allerarmsten
(zie Lev. 12:8). Maar Jozef zal als timmerman, een geschoold ambachtsman, goed zijn brood hebben kunnen verdienen, dus ze zullen
heus niet zo onbemiddeld zijn geweest. Wanneer Jezus daar ruim 30
jaar later terugkomt, is een van de dingen die Hij daar doet het
schoonvegen van dat tempelplein, met de woorden ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn voor alle volken
(Jesaja 56:7)”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!
(Jeremia 7:11)’. Het ging nog niet eens zozeer om dat verkopen als
zodanig, maar om het feit dat het volk hier op de meest onbeschaamde manier geld werd afgeperst, met als stok achter de deur dat zij
anders niet in staat werden gesteld te voldoen aan hun rituele verplichtingen. En dat daarvoor de ‘voorhof der heidenen’ werd gebruikt,
omdat in hun ogen die heidenen daar toch al niets te zoeken hadden.
Terwijl God Zelf iets totaal anders had aangekondigd.
De kamerling
En dat brengt ons bij de kamerling uit Ethiopië. Hij was een eunuch,
en zou als zodanig niet in de eigenlijke tempel zijn toegelaten
(Deuteronomium 23:1). Hij zal een proseliet zijn geweest, dus eigenlijk wel ‘officieel’ Joods. Om die reden was hij helemaal naar Jeruzalem gereisd, een reis over land per reiswagen van meer dan 2500
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De tussenmuur (vervolg van pagina 14 en 15)
km. En toch zou hij te Jeruzalem, eindelijk in de tempel, niet verder
zijn gekomen dan die tussenmuur. Want daarin waren de tempelwachters onverbiddelijk. Toch had God door Jesaja aangekondigd:
En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre boom.’
Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond,
hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken
en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is
(Jesaja 56:3-5).
We kunnen ons zijn vreugde indenken wanneer Filippus hem, op zijn
terugweg, Jesaja uitlegt (Handelingen 8:35,39), en de toekomst van
de gelovige onder het Nieuwe Verbond van de Messias. Maar zo’n
belofte gold ook voor de vreemdeling, de heiden, de niet-Jood:
En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden om hem
te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de HEER te
zijn – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die
vasthoudt aan mijn verbond – hem breng ik naar mijn heilige
berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers
zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed
voor alle volken’ (Jesaja 56:6-7).
1

De tussenmuur weggebroken
Dat laatste is het wat Paulus in gedachte heeft wanneer hij, in het
citaat boven deze studie, spreekt van die ‘tussenmuur’ tussen Joden
en heidenen, die in Christus is weggebroken. Hij wijst zijn lezers
(heidenen) erop dat zij vroeger geen deel uitmaakten van het verbondsvolk, zij hadden ‘geen deel aan het burgerschap van Israël’ en
waren ‘niet betrokken bij de verbondssluitingen en de beloften die
daarbij hoorden’. Zij ‘leefden in een wereld zonder hoop en zonder
God’ (Efeziërs 2:12). Maar nu is dat, in Christus, radicaal veranderd:
Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart,
dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze
vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die
scheiding maakte [tussen hen en God], de vijandschap, weggebroken heeft (vs 13-14).
Daardoor zijn er nu geen Joden en heidenen meer, maar is er nu nog
maar één verbondsvolk, dat in zijn geheel met God verzoend is. En
dat geldt niet alleen voor die eunuch, maar voor elke ‘onbesneden’
heiden. Dus ook voor ons!
RCR
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Ontmoeting

met:

Wanneer u de namen Adam en Eva hoort, waar denkt u dan aan?
Aan het verloren paradijs, ongehoorzaamheid, zonde, het kwaad dat
in de wereld kwam? Heel goed mogelijk. Maar wanneer we het boek
Genesis goed lezen, zien wij ook een andere kant van het eerste
mensenpaar. Want zij hebben God niet vaarwel gezegd. Na hun
overtreding mochten ze niet meer in de tuin van Eden wonen. Het
klinkt misschien vreemd, maar het was een straf uit liefde. God wilde niet dat ze na de overtreding nog van ‘de boom des levens' zouden eten, waardoor ze eeuwig zouden voortleven in hun moeiten.
Hij liet hen echter niet aan hun lot over. Als een liefdevolle Vader
leerde Hij hen te leven buiten de beschermde tuin. God zorgde voor
de eerste levensbehoeften, zoals kleding. Maar eerst werd de verleider aangepakt. “God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij
dat je dit hebt gedaan … Vijandschap sticht ik tussen jou en de
vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij
bijt hen in de hiel’ ” (Gen. 3:14-15). Zo beloofde God Adam en Eva,
nog voordat Hij over hen een oordeel uitsprak, dat eens de gevolgen
van hun zonde uitgewist zouden worden. Pas daarna hoorden Adam
en Eva wat het gevolg van hun overtreding was voor henzelf. “Tegen
de vrouw zei Hij: ‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last … Je
zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’ Tegen de mens zei
Hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je
had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan … zweten zul je voor je brood totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je
bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug’” (Gen. 3:16-19).
In vers 20 komen we voor het eerst de naam Eva tegen. Adam had
zijn vrouw mannin genoemd, gewoon de vrouwelijke vorm van mens
of man. Nu gaf hij haar dus de naam ‘Eva’, wat leven betekent. Hiermee liet hij zien dat hij God geloofde: uit zijn vrouw zou nieuw leven
geboren worden. Het leven was voor Adam en Eva nu totaal anders
geworden, ze zullen vaak met weemoed hebben gedacht aan het
leven in de tuin. Maar de liefde voor God hadden zij niet verloren.
Bij de geboorte van hun eerste kind zei Eva: “Met de hulp van de
HEER heb ik het leven geschonken aan een man” (4:1). Zij dankte
God dus voor het nieuwe leven dat zij ontving. Zij noemden hun eerste zoon Kaïn (bezit), de tweede Abel (adem). Naast hen kregen zij
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Adam en Eva
nog andere zonen en dochters. Ze leerden hen alles over God. Het
leek alsof Kaïn en Abel de HEER liefhadden. De Bijbel vertelt dat zij
Hem een offer brachten. God zag de gezindheid van Abel en zijn offer; hij was rechtvaardig in Gods ogen, en Hij zegende hem. God zag
de gezindheid van Kaïn en zijn offer; hij was vervuld van jaloezie en
hebzucht, en God zegende hem niet. De oudste zoon, waar ze zo blij
mee waren, en waar ze God voor gedankt hadden, liet toen zien hoe
erg de zonde is. Zijn jaloezie werd haat en hij doodde zijn broer. De
dood was toen voor Adam en Eva werkelijkheid geworden. Het gevolg van de zonde drong steeds meer tot hen door. Zij zagen wat het
betekent: ‘stof ben je, tot stof keer je terug’. Vol verdriet zagen zij
het lichaam van Abel. Kaïn was door God weggestuurd. Zo verloren
zij twee zonen op één dag. Maar Adam
En en Eva kregen meer kinderen. Ze bleven hen de weg van God leren. Vol vreugde zagen zij
dat één van hen in gezindheid op Abel leek. Ook hij gehoorzaamde
God. Ze noemden hem Set (vervanging), “want”, zei Eva, “God heeft
mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind
gegeven” (Gen. 4:25). Zij zei niet in de plaats van Kaïn, nee in de
plaats van Abel. In die tijd werden de mensen erg oud. Van Adam
lezen we: “In totaal leefde Adam 930 jaar”. Het eerste mensenpaar
bracht vele kinderen groot. Zij zagen twee soorten mensen ontstaan: nakomelingen van Set, die voor hen een vreugde waren - en
waarvan we lezen: “Ook Set kreeg een zoon. In die tijd begon men
de naam van de HEER aan te roepen” - en nakomelingen van Kaïn,
die goddeloos en gewelddadig waren. Voor Adam en Eva moet dat
laatste een groot verdriet zijn geweest, wetende dat zij verantwoordelijk waren voor het kwaad dat in de wereld was gekomen. Het was
een troost dat nakomelingen van Set anders, als Abel, waren van
wie we lezen: “Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God
bracht meer waarde dan dat van Kaïn”. Over Abel wordt dan ook
lovend gesproken als over een rechtvaardige: “… en door zijn geloof
klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven.” (Hebr. 11:4) en
in vers 39: “Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan” (Hebr.
11:39). Deze belofte, waar ook Adam en Eva naar uitkeken, is vervuld in het ware nageslacht van de vrouw: Jezus Christus.
N.D.
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Opgaan naar Jeruzalem
1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning
In deze reeks artikelen willen wij kijken naar de rol van de
stad Jeruzalem in Gods plan, in verleden en toekomst. En zien
wat dat voor ons betekent.

Jeruzalem door de eeuwen
Jeruzalem is al een zeer oude stad, met een bewogen geschiedenis. Hij is
onder deze naam bekend vanaf het midden van de vijftiende eeuw v. Chr.,
maar al vijfhonderd jaar of meer daarvóór als Salem. In de Schrift vinden we
de eerste vermelding in Genesis 14. Wanneer Abram terugkeert van zijn over-

winning op de vier koningen uit Mesopotamië, komt Melchisedek ‘de koning
van Salem’ hem tegemoet en zegent hem. En Abram geeft hem op zijn beurt
een tiende van de buit. Deze Melchisedek is zowel koning als priester, en hij
wordt ons in de brief aan de Hebreeën (7:1-3) genoemd als voorbeeld van
een eeuwig priesterschap, en als een vooruitwijzing naar het priesterschap
van de herrezen Jezus. Dat is nu niet ons onderwerp, maar het spreekt in elk
geval van een groot koning. De naam Jeruzalem betekent ‘fundament (of
plaats) van vrede’ (salem = shalom). En ooit zal het werkelijk de stad van vrede zijn, want Jesaja zegt: “Vanuit Jeruzalem spreekt de HEER ... Geen volk zal
nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat
oorlog is” (Jesaja 2:3-4). Maar feitelijk is deze stad door de eeuwen heen eerder een bron van oorlog en twist geweest, dan van vrede. En dat zal zo blijven
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totdat de grote koning, Jezus Christus, komt om plaats te nemen op de troon
van David. Spoedig zal Jeruzalem de grote twistappel zijn waarvan de profeet
Zacharia sprak: “Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt ... Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem
oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers
zich vertillen” (Zacharia 12: 2-3).
Jeruzalem in Gods plan
Waarom neemt Jeruzalem zo’n grote plaats in, in Gods plan? Toen God aan
Abraham vroeg zijn zoon Isaak te offeren, moest hij dat doen op de berg
Moria (Genesis 22:1-2). Toen Abraham duidelijk zijn bereidheid toonde dat te
doen, verhinderde een engel hem op het laatste moment Isaak werkelijk te
offeren, maar het was een duidelijke voorafschaduwing van een later offer,
dat van Jezus Christus. En God had Zelf de plek daarvan aangewezen: daar
waar later de tempel zou staan. Vele eeuwen later, toen koning David Jeruzalem tot zijn hoofdstad had gemaakt, moest hij offers brengen om een einde
te maken aan een plaag over het volk. En weer wees een engel van God waar
dat gedaan moest worden: op de dorsvloer van een zekere Ornan, een Jebusiet (1 Kronieken 21:18). Nadat hij die dorsvloer had gekocht, riep David die
uit tot “de verblijfplaats van God, de HEER”. Van toen af aan stond hier “voor
Israël het brandofferaltaar” (22:1). En hij trof voorbereidingen voor de bouw
van de eerste tempel, die zijn zoon Salomo daar uiteindelijk heeft gebouwd
(2 Kronieken 3:1). David vervulde hiermee de bepaling in de wet van Mozes
dat er uiteindelijk in het land maar één plaats van eredienst mocht zijn
(Deuteronomium 12:10-14). Dat vereiste
een groot tempelcomplex en tal van tempeldienaren, om voor alle Israëlieten hun
offers te slachten, wanneer zij daar tijdens
de drie grote jaarlijkse feesten naartoe
zouden opgaan. Salomo “besteeg de troon
van de HEER en volgde zijn vader David als
koning op” (1 Kronieken 29:23), en de
‘Gouden Eeuw’ van Israël brak aan. Salomo ontving bijzondere wijsheid van God om de tempelbouw te volbrengen en
na zeven jaar was die gereed. Veertig jaar lang was Gods Koninkrijk op aarde
voor de mensen zichtbaar, en heel de aarde kwam naar Jeruzalem om naar
de wijsheid van Salomo te horen. In een later artikel zullen wij nog terugkomen op het bezoek van de koningin van Scheba.
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Opgaan naar Jeruzalem
Verwoesting en herstel
Na de dood van Salomo ging het bergafwaarts. Zijn zoon ontbrak het aan
wijsheid en het rijk werd in tweeën gesplist, Israël (of Efraïm) in het noorden
en Juda (later Judea) in het zuiden. Maar de beloofde koning zou stammen
uit het huis van David en dus bleef Jeruzalem in bezit van Juda. Het noordelijke rijk verviel onmiddellijk tot afgoderij
en werd tenslotte door God overgeleverd
aan de Assyriërs. Juda was echter niet
veel beter en werd ruim een eeuw later
(587 v. Chr.) eveneens weggevoerd,
maar dan naar Babel. Juda had gemeend veilig te zijn vanwege de aanwezigheid van Gods tempel in Jeruzalem,
dat die hen als een soort talisman zou
beschermen. Eeuwen daarvóór, in de tijd van de hogepriester Eli, had het
volk geprobeerd de ark te gebruiken als zo’n talisman (1 Samuël 4:1-3), maar
het had niet geholpen en God had het heiligdom te Silo, waar hij gestaan
had, door de Filistijnen laten verwoesten. Nu had Jeremia ze gewaarschuwd
dat ook de tempel hen niet kon beschermen tegen de gevolgen van hun ontrouw, maar dat Jeruzalem en de tempel als Silo zouden worden verwoest
(Jeremia 7: 1-15). En dat gebeurde. Vijftig jaar later mochten ze echter weer
naar huis terugkeren en konden zij beginnen de tempel weer te herbouwen.
Maar omdat er veel tegenstand was, duurde het twintig jaar voor zij daarmee
gereed waren. De stadsmuren bleven echter nog in puin liggen en pas ca. 80
jaar later lukte het Nehemia die te herstellen. Intussen had de priester Ezra
voor het herstel van de eredienst gezorgd. Toch bleef het volk onderworpen
aan een reeks wereldmachten: Medo-Perzië, Griekenland, Rome. De lang gekoesterde hoop op een herstel van Gods rijk en het koningschap ging niet in
vervulling. Maar dat had de profeet Daniël al bekend gemaakt. God had, in
antwoord op zijn gebed om Jeruzalem en het volk te herstellen, geopenbaard
dat het nog lang zou duren voordat hun zonden werkelijk verzoend zouden
worden, en dat de stad nog een nieuwe verwoesting onder de Romeinen tegemoet zou gaan. (Daniël 9:24-27, de profetie van de 70 weken).
De komst van de Messias
In Jezus’ tijd verwachtten de meeste Joden nog steeds dat ‘de Messias’ hen
uit de handen van de heidenen zou verlossen. Zij waren er niet op voorbereid, dat Hij bij zijn komst geen koning maar een lijdende Knecht zou zijn, die
moest sterven om hun zonden weg te nemen en hen met God te verzoenen.
Toch is het duidelijk dat Jezus de beloofde Zoon van David was, en dat Hij
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ooit wel degelijk de wereld vanuit Jeruzalem zal regeren. De engel Gabriël,
had aan Maria aangekondigd: “God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader
David geven” (Lucas 1:32). Jezus bevestigde dit koningschap nog in de Bergrede: “Jeruzalem is de stad van de grote koning” (Matteüs 5:35). Niet was,
maar is! Bij zijn intocht in Jeruzalem, kort voor zijn kruisiging, verweet Hij de
stad haar onbekeerlijkheid, maar kondigde tegelijkertijd aan dat de Psalm
waarmee de schare Hem binnenhaalde, wel degelijk vervuld zou worden: “Ik
verzeker jullie; vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult
zeggen: ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!’” (Matteüs 23:39;
Psalm 118:26). Opgaan naar Jeruzalem betekende voor Hem geen pelgrimsreis. Lucas geeft een uitgebreid verslag van zijn laatste reis, dat begint met:
“Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging
Hij vastberaden op weg naar Jeruzalem” (Lucas 9:51). Die reis duurde enkele
maanden en wij zullen daar in een later artikel nog op terugkomen.
Het hemelse Jeruzalem
Hoewel Hij de toekomstige rol van Jeruzalem dus bevestigde, is het duidelijk
dat Jezus voor “de stad van de levende God” een ander soort stad voor ogen
had. Tegen de Samaritaanse vrouw zei Hij: “Er komt een tijd dat jullie noch
op deze berg (Gerizim), noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden ... Maar
er komt een tijd ... dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en in
waarheid ... God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in Geest en
in Waarheid” (Johannes 4:21-24). De stad van het Oude Verbond zou voorbijgaan, en worden vervangen door een geestelijke stad. Over deze stad lezen wij in de brief
aan de Hebreeën dat Abraham “uitzag naar
een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd” (Hebreeën 11:10). Deze
stad bestaat niet uit dode maar uit levende
stenen: mensen zoals u en ik! Dat is wat de
apostel Petrus ons voorhoudt: “Voeg u bij
Hem, bij de levende steen … en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken
voor de bouw van een geestelijke tempel” (1 Petrus 2:4-5). Jezus is de hoeksteen en de gelovigen zijn de overige bouwstenen. En dat is ook het beeld
waarmee de Bijbel eindigt. Een engel toont de apostel Johannes in een visioen de bruid, de vrouw van het Lam, en wat ziet hij? De heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel. Dat is de werkelijke stad van de grote koning, en door de genade van God mogen ook wij daar deel van uitmaken.
De volgende keer zullen wij kijken naar het verhaal van Abraham en Isaak.
C.T.
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De Here Jezus vroeg zijn tijdgenoten:
Zo maakte Hij duidelijk dat
en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat

“Laten wij dan niet langer elkander oordelen,
uw broeder
De woorden ‘aanstoot’ en ‘aanstoot geven’ hebben in onze taal vooral de wat
vage betekenis van ergernis opwekken bij je medemens, hem ‘tegen de haren
instrijken’. Maar in de Schrift heeft het in principe een meer directe betekenis:
er de oorzaak van zijn dat iemand zich ‘stoot’. De meest letterlijke vertaling is
dan: struikelblok. In de Wet van Mozes vinden we het woord letterlijk zo:
Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok
leggen, maar gij zult voor uw God vrezen. (Leviticus 19:14, NBG’51).
Maar meestal wordt het toch wel figuurlijk gebruikt, zoals bij Jesaja:
(God zal voor u) de steen zijn, waaraan men zich stoot, de rots waarover de
twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin de
inwoners van Jeruzalem verstrikt raken (Jesaja 8:14).
Het woord wordt hier gebruikt voor dat struikelen, maar we vinden in dit vers
een aantal woorden bij elkaar, die in dit verband van belang zijn:
• Een steen waaraan men zich stoot
• Een steen of rotsblok waarover men struikelt (struikelblok)
• Een valstrik (gewoonlijk gebruikt voor het vangen van dieren)
• Een klapnet (gewoonlijk gebruikt voor het vangen van vogels)
Het Grieks gebruikt voor zulke attributen het woord skandalon. Dat duidt
eigenlijk het stokje aan dat een val of klapnet doet dichtklappen wanneer je
het wegtrekt, en vervolgens zo’n val of zo’n klapnet zelf. Een dier was dan
gevangen en verspeelde zijn leven! Vanuit die consequentie kreeg het woord
skandalon (en het werkwoord skandalizō) de overdrachtelijke betekenis van
‘ten val brengen’ (actief) of ‘ten val komen’ (passief). In het NT betekent het
dan ‘tot zonde verleiden’ of ‘van het geloof afvallig maken’. En dat is een stuk
ernstiger dan bij iemand wat ergernis veroorzaken.
In het NT vinden we dit begrip vooral bij Matteüs en Markus en in de brieven
van Paulus. Zo zegt Jezus in de bergrede bijvoorbeeld:
Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het
weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel
je lichaam in de Gehenna [de ‘gemeentelijke vuilverbranding’ van Jeruzalem] geworpen wordt (Matteüs 5:29).
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‘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.

maar komt liever tot dit oordeel:
geen aanstoot of ergernis te geven”
De NBG’51 heeft hier: ‘tot zonde verleiden’. Dat klinkt al weer wat ernstiger
dan ‘op de verkeerde weg brengen’. Maar eigenlijk zou je moeten vertalen ‘als
het je ten val brengt’. En dat gaat heel wat verder dan een beetje irritatie.
Ook bij Paulus zien we dat, maar dan niet passief (ten val komen) maar actief
(de oorzaak van iemand anders val zijn). In zijn 1e brief aan de Korintiërs
heeft hij het over het eten van vlees dat eigenlijk aan afgoden was geofferd,
maar dat vervolgens op de markten werd verkocht. Er liep in Korinte kennelijk
een heftige discussie of dat nu wel of niet kon. De ene partij redeneerde dat
die afgod om te beginnen helemaal niet bestaat, dus dat vlees is uiteindelijk
maar gewoon vlees, en de andere partij zag dit als toch een deelnemen in afgodische praktijken en dus als volslagen ontoelaatbaar. Paulus richt zich dan
eigenlijk uitsluitend tot de eerste partij, die in feite gelijk heeft. Maar hij betoogt dat het er helemaal niet om gaat wie gelijk heeft, maar om wat je bereikt
met dat gelijk. Als dat tot gevolg heeft dat er iemand gesterkt wordt in de overtuiging dat het dienen van afgoden kennelijk toch niet zo ernstig is, en zo voor
het ware geloof verloren gaat, zo ‘ten val komt’, ben je gewoon verkeerd bezig,
of je nu gelijk hebt of niet. En daar zou het dus om moeten gaan:
Dan gaat er immers iemand, die zwak is, ten gevolge van uw kennis verloren, een broeder, om wiens wil Christus gestorven is. Door zo tegen de
broeders te zondigen, en hun geweten, indien het zwak is, te kwetsen, zondigt gij tegen Christus. Daarom, indien wat ik eet, mijn broeder aanstoot
geeft [NBV: ten val brengt], wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om
mijn broeder geen aanstoot te geven (1 Korintiërs 8:11-13, NBG’51).
Waar het uiteindelijk om gaat is broederliefde. Maar als het alleen om wat
ergernis ging, zou ook de andere partij bereid moeten zijn zich wat aan te passen. Zodra het echter gaat over mensen die van het geloof afvallig worden
gemaakt, wordt het meteen bloedserieus: “Christus heeft - nota bene - met
zijn leven betaald voor hun verlossing, en dat doe jij dan weer teniet omdat je
zonodig dat vlees moet eten? Dat gaat je bij het oordeel zwaar aangerekend
worden, broeder!” Dat is de ware achtergrond van dat woord skandalon.
R.C.R.
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in Profetie
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

Psalm 89 – Een beroep op Gods belofte
Het begin van Psalm 89 leest als een dankgebed voor Gods trouw aan
zijn beloften, in het bijzonder Gods belofte aan koning David. Het boek
Samuël beschrijft hoe er vrede kwam en David bedacht: ‘Ik woon in een
paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat.’ (2 Samuel 7:2). David wil voor God een ‘huis’ (een tempel) bouwen, en krijgt
dan een belofte van God. David wilde een huis bouwen voor God, maar
God belooft David dat Hij voor hem een huis zal bouwen, een koningshuis dus een koninklijke dynastie.
‘Wanneer je leven voorbij is … zal ik je laten opvolgen door je eigen
zoon ... Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor
zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en
hij voor mij een zoon’ (2 Samuël 7:12-14).
Deze woorden spreken allereerst van Davids zoon Salomo, maar hebben een bredere vervulling zoals ook David zelf heeft begrepen. De
belofte eindigt met de woorden over die zoon:
‘Als hij zondigt, zal ik hem kastijden... maar hij zal nooit bij mij uit de
gunst raken zoals Saul, die ik verstootte omwille van jou. Jou stel ik
in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je
troon nooit zal wankelen’ (2 Samuël 7:14-17).
Gods liefdevolle trouw
Het woord dat hier is vertaald met ‘gunst’ (uit de gunst raken), of in de
NBG’51 met ‘goedertierenheid’ is het Hebreeuwse woord chesed dat
zich moeilijk goed in onze taal laat weergeven. Het komt talloze malen
voor, op verschillende manieren vertaald: weldaad, loyaliteit, genegenheid, goedheid, liefde, trouw. Chesed is gebaseerd op een verbond tussen twee partijen en beschrijft de wijze waarop de verbondspartners
met elkaar omgaan. Loyaliteit geeft dat ten dele weer, maar het gaat
verder dan dat: er is ook genegenheid in het spel. Het beschrijft een
relatie die veel verder gaat dan alleen op basis van dat verbond vereist
zou zijn. Als iemand buiten een verbond om chesed zou vragen, dan
zou hij om ‘genade smeken’. Maar als er een verbond is, doet hij een
beroep op de chesed daarvan. Gods chesed leidt tot zichtbare daden,
zoals de uittocht uit Egypte, maar ook de vergeving die Hij schonk toen
het volk, ondanks Gods belofte, het beloofde land niet binnen durfde te
trekken, al hadden ze nog zo vaak gezien hoe betrouwbaar Hij was. Het
hoeft ons dan ook niet te verbazen dat chesed in verband met God
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in de boekrol staat van mij geschreven”
vaak gebruikt wordt wanneer er een beroep wordt gedaan op Gods
genade op basis van een verbond dat Hij heeft gesloten met het volk.
Tijdens de woestijnreis sluit Hij zo’n verbond met het volk en maakt het
zijn naam bekend. We lezen als uitleg daarvan "Een God die liefdevol is
en genadig, geduldig, trouw (chesed) en waarachtig, die duizenden
geslachten zijn liefde (chesed) bewijst" (Exodus 34:6-7). Maar hetzelfde
zien we ook op basis van de belofte die God aan David heeft gegeven.
Chesed in Psalm 89
Dat blijkt ook uit het gebruik van chesed hier. ‘Mijn liefde (chesed) zal
hem altijd beschermen, hecht is mijn verbond met hem’ (Ps. 89:29).
Chesed komt ook regelmatig voor in combinatie met trouw: trouw aan
het verbond, het nakomen van beloftes. We zien hoe de psalmist regelmatig een beroep doet op Gods chesed en trouw aan zijn beloften aan
David. Beide woorden komen zeven maal voor in deze psalm. In de NBV
is chesed dan steeds vertaald met liefde. Het begint met de woorden:
‘Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen,
geslacht na geslacht. Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand, uw
trouw hebt u in de hemel gevestigd. ‘Ik heb met mijn uitverkorene
een verbond gesloten, aan mijn dienaar David gezworen: Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen, uw troon in stand houden, geslacht
na geslacht’ (Psalm 89:2-5).
Voordat de psalmist verder ingaat op dat verbond met David, roemt hij
eerst Gods grootheid en almacht zoals die te zien zijn in de schepping
en in het beschermen van zijn volk. Naast het verbond met David doelt
de psalmist ook op Gods verbond met het volk en zijn liefde daarvoor:
‘Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht
van uw gelaat. Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, door uw
gerechtigheid richten zij zich op’ (Psalm 89:16-17).
Maar dan komt hij weer terug op het verbond met David. Hij laat als het
ware God Zelf daarover aan het woord. Hij gaat ook verder in op Gods
woorden aan David, hoe Hij zijn zonen zal kastijden als zij afdwalen:
‘Als zijn zonen zich afkeren van mijn wet, niet leven naar mijn voorschriften, mijn wetten schenden, mijn bevelen niet opvolgen, dan zal
ik hen tuchtigen voor hun misdaden, hun zonden bestraffen met slagen’ (Psalm 89:31-33).
Maar dan nog blijft Gods chesed.
‘Maar mijn liefde zal ik hem niet afnemen, mijn trouw aan hem niet
breken, ik zal mijn verbond niet schenden, mijn woorden niet herroe-
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pen. Eens heb ik dat bij mijn heiligheid gezworen, nooit breek ik mijn
woord aan David’ (Psalm 89:34-36).
Een beroep op God
Maar dan neemt de psalm plotseling een andere wending. Het toneel
verschuift tot na de verwoesting van Jeruzalem. De laatste koning uit
de lijn van David, Jojakin, is afgezet. Zijn oom Zedekia werd door de
Babyloniërs als vazal op de troon gezet, maar kwam uiteindelijk in opstand. Jeruzalem werd daarop veroverd en Zedekia gedood, en sindsdien zit er geen koning uit de lijn van David meer op de troon. De psalmist beseft maar al te goed dat dit komt omdat de koning, evenals het
volk, God niet trouw waren gebleven, maar toch lijkt Gods belofte daarmee te zijn gebroken. "Toch hebt u hem verstoten en verworpen, uw
toorn over uw gezalfde uitgestort, het verbond met uw dienaar versmaad, zijn kroon vertrapt en ontwijd." (Psalm 89: 39-40). De psalmist
doet daarom een beroep op de chesed van God. "Waar is uw liefde
(chesed) van vroeger, Heer, hebt u David geen trouw gezworen?" (Psalm 89:50).
De toepassing in het NT
Het Nieuwe Testament laat duidelijk zien hoe God chesed toont. De
Griekse vertaling van de Psalm gebruikt voor chesed het woord eleos,
dat we (als barmhartigheid) in Lucas 1 zowel in het loflied van Maria
vinden als in dat van Zacharias. Zij loven God die heeft omgezien naar
zijn volk. Van Maria lezen we de woorden "Hij trekt zich het lot aan van
Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot
in eeuwigheid" (Lucas 1:54). In de belofte die de engel aan Maria deed
was deze al ingegaan op de vervulling van de belofte aan David:
‘Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren ... Hij zal een
groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en
God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in
eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn
koningschap zal geen einde komen’ (Lucas 1:31-33).
Ook Zacharias verwijst met nadruk naar het huis van David (Lucas
1:68). In de eerste drie evangeliën zien we Jezus aangeduid als ‘Zoon
van David’. In Matteüs, dat juist gaat over Jezus als de koning, zien we
dat bij zes verschillende gelegenheden. Daarmee wordt impliciet aangegeven dat Jezus de Messias (gezalfde, dus koning) was en dat Hij recht
had op de troon. Van David wordt gezegd dat hij regeerde op de troon
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van God in Jeruzalem, en het is die troon waar Jezus aanspraak op
maakt door zich te presenteren als de zoon van David.
Koning in eeuwigheid
Gods verbond met David lijkt betrekking te hebben op een dynastie, een
opeenvolging van koningen van vader op zoon, allen uit de lijn van
David. Toch heeft ook David begrepen dat de belofte vooral sloeg op één
nakomeling in het bijzonder. Petrus zegt op de Pinksterdag:
‘Maar omdat hij [David] een profeet was en wist dat God hem onder
ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat
die niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn
lichaam niet tot ontbinding zou overgaan’ (Handelingen 2:30-31).
Ook de psalm benadrukt dat het gaat om één afstammeling in het bijzonder:
‘Hij zal tot mij roepen: 'U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij
redt!' Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de
koningen der aarde’ (Psalm 89:27-28).
Jezus is inderdaad de eerste die God direct als Vader aanspreekt, en hij
leert ons dat ook te doen. Bovendien wordt deze psalm ook aangehaald
als beschrijving van Jezus in Openbaring:
‘... Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden
en de overste van de koningen der aarde’ (Openbaring 1:5).
De belofte vervuld
Toch is de bede van de Psalmist nog niet geheel beantwoord. God heeft
inderdaad genade getoond aan het volk. Hij heeft een verlossing gebracht waarvan het volk nog onvoldoende besefte dat die nodig was. De
Joden hadden een sterke wens om Jezus koning te maken, om weer een
zelfstandig koninkrijk te zijn. Maar het besef van de noodzaak voor een
verlosser was nog onvoldoende aanwezig. De boodschap van Jesaja was
ook tot Jezus’ eigen discipelen onvoldoende doorgedrongen, zodat ze in
de war raakten toen Hij in eerste instantie de lijdende dienaar werd.
Na zijn dood en opstanding hebben zij het wel volledig begrepen. Maar
ook toen nog zagen ze steeds uit naar een herstel van het koninkrijk,
zeker nu die verlossing er was (Handelingen 1:6). Zij zagen uit naar de
vervulling van het gebed van de psalmist, maar ook naar de vervulling
van het gebed dat Jezus hen leerde. Na het heiligen van Gods naam is
het belangrijkste: “laat uw koninkrijk komen” (Matteus 6:10). De koning
was er, op het oprichten van zijn rijk moest nog gewacht worden. Het is
ironisch dat tegenwoordig velen de noodzaak voor verlossing juist wel
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Geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het woord In het Hebreeuws en Grieks
Het Hebreeuwse woord is
tannin. Dat duidt op wilde
dieren, die ver van de menselijke cultuur wonen, of op
dieren met meer dan normale kracht. Soms duidt het op
slangen, en dan staat hun
dodelijkheid voorop. De Septuaginta, de Griekse vertaling van het OT, vertaalt het
in iets meer dan de helft van
de gevallen met drakōn. In
de overige gevallen vinden
we als vertaling een veelheid
van verschillende diersoorten of mythologische begrippen.
Het NT gebruikt uitsluitend
het woord drakōn, dat alleen
in het boek Openbaring voorkomt

Bij het woord ‘draak’ zijn wij geneigd te denken
aan een enorm hagedisachtig dier, eventueel
met vleugels, zoals dat vaak werd afgebeeld bij
uitgaven van de sprookjes van Grimm of de boeken van Tolkien. Maar in de Bijbel gaat het om
iets heel anders. Het Hebreeuwse woord in het
OT is tannin, dat bijna dertig maal voorkomt. We
vinden het meteen al in het allereerste hoofdstuk van de Bijbel, wanneer we lezen: “En (God)
schiep de grote zeemonsters (NBG’51: grote zeedieren) en alle soorten levende wezens waarvan
het water wemelt en krioelt. Die zeemonsters/
dieren zijn tannin. In de rest van het OT slaat tannin dan ook in ruim een kwart van alle voorkomen op een of andere vorm van (vaak niet nader
aangeduid) zeedier. In de NBG’51 vinden we het
dan vertaald met uitdrukkingen als zeedier, zeemonster of zeedraak. Soms wordt het dier gelijkgesteld aan een wezen dat ‘Rahab’ wordt genoemd. Dat geeft het een tamelijk mythologische
klank, als van een onbekend zeemonster dat
over ongekende krachten beschikt, maar door

Gebruik van het woord Openbaring
In Openbaring vinden we drakōn in Op. 12&13 (en ook nog in 16 en 20). Openbaring is
een boek van symbolen, dus zal het ook hier, net als in het OT, gaan om een menselijk
rijk, voorgesteld met die draak van het Egypte en Babylonië van vroeger. De draak verbeeldt dan menselijke heerszucht, in die dagen belichaamd door het Romeinse rijk,
maar feitelijk van alle tijden. In 13:2 schenkt de draak zijn macht aan een ander beest
dat de kenmerken combineert van de vier dieren in Dan. 7. Dat is dus de opvolger van
de vier rijken uit Dan. 7. De draak zelf is meer de heerszucht als zodanig, en wordt
daarom tweemaal aangeduid als ‘de oude slang’ (die andere betekenis van tannin),
dat is ‘lasteraar’ en ‘tegenstander’ (de feitelijke betekenissen van de woorden duivel
en satan). Hij duidt het soort mensen aan waarvan Petrus schrijft: “Maar deze mensen,
die net redeloze dieren zijn, van nature bestemd om gevangen en gedood te worden,
lasteren wat ze niet eens kennen. Ze zullen aan hun eigen verderfelijke gedrag ten
onder gaan (2 Pet. 2:12). Het beest uit de zee is een concreet rijk (vermoedelijk het
zgn. ‘christelijke’ Romeinse rijk vanaf Constantijn de Grote. En van beide wordt gezegd
dat ze de leden van het volk van het Nieuwe Verbond zullen vervolgen, zoals Egypte en
Babylonië dat deden met de leden van het volk van het Oude Verbond.
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van een sleutelwoord in de grondtekst
God overwonnen wordt. Een kenmerkende passage is: “Ontwaak, ontwaak,
arm van de HEER, en bekleed u met kracht! ... Was u het niet die Rahab vermorzelde, die het monster doorboorde?” (Jes. 51:9).
Maar dit is poëtische taal; de betekenis wordt ons duidelijk als we opmerken
dat het in tenminste drie gevallen gaat over Egypte: ‘Dit zegt God, de HEER: Farao, ik keer me tegen je, jij, koning van Egypte, jij, grote krokodil (tannin) die
daar ligt in de waterstromen van de Nijl, jij die zegt: ‘De Nijl is van mij, ik heb
hem voor mijzelf gemaakt.’ (Ezech. 29:3, zie ook 32:2). Egypte wordt hier gezien als een varende natie. Niet echt zeevarend, maar wel met belangrijk
scheepvaart-verkeer op de Nijl. En het wordt beschreven als een ‘monster’.
Dieren zijn in het OT een bekend beeld voor machtige menselijke rijken. Ook
het Babylonische rijk van Nebukadnezar wordt ons, in Jer. 51:34, voorgesteld
als een tannin (draak, NBV: krokodil). En in Daniël 7 wordt een opeenvolging
van wereldrijken ons voorgesteld als achtereenvolgens een leeuw, een beer,
een panter of luipaard, en een niet nader te benoemen monster.
De Statenvertaling vertaalt tannin vaak met draak, modernere vertalingen geven meer de voorkeur aan jakhals. Bij jakhals gaat het vooral om beschrijvingen van een woest landschap, ongeschikt voor menselijke bewoning. Of om
steden die door Gods ingrijpen zijn verwoest, en nu a.h.w. teruggegeven zijn
aan de natuur: “Babel wordt een berg van
Het woord in de Concordantie
puin, een oord voor jakhalzen. Het is huiveTannin komt in het OT 28x voor,
ringwekkend, ademstokkend, alle inwoners
de helft daarvan bij de profeten
zijn verdwenen” (Jer. 51:37). De achter(vooral Jesaja en Jeremia). De
grond van deze beeldspraak is dat de mens
Septuaginta vertaalt dit 15x met
zonder God niet meer is dan een (wild) dier
drakōn, en gebruikt drakōn ook
(zie bijv. Ps. 49:13,21).
nog 2x voor nachash, slang. De
Statenvertaling heeft in 21 geDe Septuaginta, de Griekse vertaling van
vallen draak of zeedraak. De
het OT, vertaalt tannin in de meeste gevalNBG’51 heeft dat maar 3x, en
len met drakōn, wat overigens de reden is
vertaalt het 13x als jakhals.
dat de SV tannin bij voorkeur vertaalt met
Drakōn komt in het NT 13x voor,
draak. In klassiek Grieks betekent het woord
uitsluitend in het boek Openbaechter eerder slang dan draak. Dat is ook de
ring (daarvan 11x in Op. 12 en
reden dat de Septuaginta in Jes. 27:1 ook
13), en steeds vertaald als
het tweemaal voorkomende woord nachash
draak.
(slang) heeft vertaald met drakōn. Het NT
De vertaling in de NBV verschilt
nauwelijks van die in de NBGheeft dit woord overgenomen in het boek
51. Alleen vinden we tannin 2x
Openbaring.
R.C.R .

vertaald als krokodil
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wereld van Lucas

IN DEZE NIEUWE SERIE willen we u kennis laten maken met de evangelist
Lucas en zijn wereld. Want al lijkt het alsof de Bijbel ons weinig over hem vertelt, tussen de regels door kunnen we toch veel over hem te weten komen. We
kennen hem uiteraard als de schrijver van het derde evangelie. Maar wie de
inleiding van zijn evangelie vergelijkt met de inleiding op het boek Handelingen,
ziet onmiddellijk dat beide boeken van dezelfde schrijver zijn. In tegenstelling
tot het evangelie, speelt Lucas in dat boek Handelingen zelf ook een bepaalde
rol, maar hij benadrukt die nergens. Integendeel, het moet je opvallen dat in
het verhaal over Paulus tijdens zijn 2e zendingsreis de verhaalstijl op bepaalde
punten op subtiele wijze overgaat van bijv. ‘zij kwamen te Troas’ tot ‘wij zochten dadelijk gelegenheid om (van daar) naar Macedonië te vertrekken’ (Hand.
16:8 en 10). Alleen zo kunnen wij opmerken dat Lucas zich te Troas bij hen
voegde, vervolgens in Filippi achterbleef (Hand. 16:16-17 en 17:1), bij Paulus’
terugkeer van zijn 3e zendingsreis vanaf Filippi weer in zijn gezelschap is
(Hand. 20:3-4 en 5), en met hem in Jeruzalem aankomt (Hand. 21:17). Wanneer Paulus twee jaar later als gevangene naar Rome wordt gebracht, is Lucas
weer bij hem (Hand. 27:1), hoewel wij uit zijn verslag niet kunnen opmaken
waar hij in die tussentijd is geweest. Op die periode van twee jaar komen we in
de volgende aflevering echter nog terug.
De metgezel van Paulus
Paulus noemt Lucas in zijn brieven drie keer bij name. In zijn persoonlijke brief
aan Filemon doet hij de groeten namens enkele van zijn ‘medearbeiders’. Eén
daarvan is Lucas, die dus kennelijk meer was dan alleen maar een reisgenoot.
In de vermoedelijk parallelle brief aan de gemeente te Kolosse (waar Filemon
waarschijnlijk woonde) doet hij eveneens namens hem de groeten, maar duidt
hem daarbij aan als ‘de geliefde geneesheer’. Het ligt voor de hand aan te nemen dat dat meer is dan zomaar een aanduiding van zijn beroepsmatige achtergrond. We weten dat Paulus’ gezondheid te wensen overliet, en het lijkt
waarschijnlijk dat Lucas, behalve medearbeider in de prediking, vooral tijdens
Paulus’ latere jaren ook diens persoonlijke lijfarts zal zijn geweest. En dat hij
hem in zijn brief aan de gemeente te Kolosse juist daarom zo aanduidt. Dat
zou ook meer achtergrond geven aan het feit dat Paulus hem noemt in de laatste brief die we van hem hebben, en die waarschijnlijk kort voor zijn martelaarsdood is geschreven. Hij schrijft daarin hoe een aantal van zijn medewerkers hem in de steek heeft gelaten, naar we mogen aannemen omdat het in
Paulus’ nabijheid te gevaarlijk voor hen begon te worden. En dan schijft hij:
‘alleen Lucas is nog bij mij’ (2 Tim. 4:11). In de gegeven omstandigheden zegt
dat ene kleine zinnetje heel veel over Lucas’ trouw en toewijding.
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In tegenstelling tot de andere drie evangelisten
was Lucas van oorsprong een heiden (een niet
-Jood). Zijn naam lijkt Romeins van oorsprong
(wellicht afgeleid van Lucanus), en er is een
traditie dat hij afkomstig zou zijn uit Antiochië
in Syrië. Hij zou dan een van de niet-Joden zijn
geweest die zich daar tot het nog jonge christendom hebben bekeerd (Hand 11:20-21). Als
dat juist is, zal Paulus hem al hebben gekend,
toen hij hem in Troas ontmoette, en dat kan
dan weer verklaren waarom hij hem opnam in
zijn reisgezelschap.
De geneesheer
Dat hij dokter was, is echter een interessant Geneeskunde betrof heel lang
vooral het behandelen van uitgegeven, want er bestond nog maar weinig
wendige problemen (illustratie
echte medische kennis in die dagen. Genees- Joannes Luiken 1694)
kunde was een vak dat maar al te vaak op het
niveau lag van de ‘medicijnman’ van de latere Afrikaanse of Indiaanse stammen: het had aanzienlijk meer te maken met magie en bijgeloof dan met wetenschappelijke inzichten. De kennis van het menselijk lichaam, en van de biologische en anatomische aspecten daarvan, was nog maar minimaal of volledig
afwezig, en dat betekende dat de dokter was aangewezen op het constateren
van uiterlijke symptomen en maar weinig begrip had van een mogelijke onderlinge samenhang bij een complex van symptomen. Medische kennis zou in die
tijd vooral zijn gebaseerd op ervaring en niet op begrip. Een dokter zou verwondingen kunnen behandelen, maar bij ziektes zou hij hooguit wat natuurgeneesmiddelen kunnen toepassen waarvan uit de praktijk bekend was dat ze een
zeker effect hadden. Ziektes waren in die tijd al snel levensbedreigend, waarbij
de dokter alleen maar machteloos kon toezien. Een kenmerkend voorbeeld is
de vrouw met de bloedvloeiing, waarvan Markus ons in zijn evangelie vertelt
dat zij “veel ellende had doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen,
aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij
had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan”. Het is overigens
kenmerkend voor de beroepsethiek van Lucas dat hijzelf dat samenvat met de
mededeling dat zij ‘door niemand genezen kon worden’ (Luc. 8:43).
De Egyptenaren uit de tijd van Mozes koesterden allerlei quasi-medische opvattingen die sterk waren gebaseerd op hun godsdienstige opvattingen, en die
hun patiënten wellicht meer kwaad dan goed hebben gedaan. Maar in elk ge-
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val stond dat soort medische wetenschap meer in dienst van allerlei afgodenverering dan van zinvolle kennis. Het is tegen dat soort achtergrond dat we bijvoorbeeld de negatieve beoordeling van koning Asa moeten begrijpen: “Maar
ook toen hij ziek was zocht hij zijn heil niet bij de HEER, maar bij genezers” (2
Kron. 16:12). Dat is geen verbod om een dokter te raadplegen, maar hangt
samen met het magische karakter van de geneeskunde van die dagen. In Lucas’ dagen was de geneeskunde voornamelijk gebaseerd op een door de Grieken ontwikkelde, en als wetenschap bedoelde, theorie van ‘de vier humoren’ (lichaamssappen), die verantwoordelijk zouden zijn voor de gezondheid
van een mens: ziekten zouden het gevolg zijn van een overmaat aan één van
deze vier. Het nog in de 17e eeuw zo populaire aderlaten was nog steeds hierop gebaseerd (bloed was een van die vier lichaamssappen). We kunnen daar
nu over glimlachen, maar geneeskunde is de tak van wetenschap die zich in de
moderne tijd als laatste aan zulk soort primitieve ideeën heeft ontworsteld. Nog
ver in de 19e eeuw, toen de moderne wetenschap op allerlei terreinen al behoorlijke voortgang had geboekt, stond de medische wetenschap nog op een
dergelijk laag en primitief niveau. En dat contrasteert daarom des te nadrukkelijker met de ook naar moderne maatstaven zinvolle hygiënische maatregelen
in de Mozaïsche Wet.
De academicus
We zullen echter moeten aannemen dat Lucas’ geneeskundige aanpak, in elk
geval na zijn bekering, niet was gebaseerd op afgodische uitgangspunten,
maar - voor zover mogelijk - op wetenschappelijk gefundeerde ervaring, hoe
beperkt en primitief dan ook. Anders zou Paulus nooit met zulke waardering
over hem hebben gesproken. In elk geval weten we dat hij wist waar hij het
over had. In de vertaling gaat het uiteraard grotendeels verloren, maar in een
aantal beschrijvingen van genezingen blijkt dat Lucas steeds de correcte, in
zijn dagen gangbare, terminologie gebruikt. Dus hij is inderdaad volledig op de
hoogte met het vak geneeskunde. Maar niet alleen op dat vlak toont hij zich
een gestudeerd man. In al zijn beschrijvingen blijkt hij voortdurend de correcte
termen te hanteren. Of het nu gaat om een beschrijving van de exacte bestuursvorm in een stad, wanneer die afwijkt van het normaal gangbare, of om
de beschrijving van de nautische aspecten van een zeereis, telkens blijkt hij
inderdaad de zaken volkomen correct weer te geven. Dus of hij had een brede
kennis van de wereld van zijn dagen, of hij had de gewoonte zich overal te verdiepen in de aspecten van hetgeen waar hij mee te maken kreeg. En dat kenmerkt hem als een volkomen betrouwbaar getuige, een wetenschapsman die
voortdurend weet waar hij het over heeft, en waar wij dus ook volkomen op
blind kunnen varen. In de komende afleveringen zullen we daar een aantal
voorbeelden van geven.
R.C.R.
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Wonderen van
de Schepping

De mier

“Vier dieren zijn de kleinste op aarde, maar zij zijn buitengewoon wijs;
de mieren - sterk zijn ze niet, maar al in de zomer leggen ze een voorraad aan” (Spreuken 30:24-25).
Wij weten niet wie Agur was - de schrijver van deze woorden - maar hij
had wel ogen om op te merken en verstand om de lessen te trekken uit
wat hij waargenomen had.
In het land Israël wemelt het van allerlei soorten mieren, van zeer klein
(een paar millimeter) tot zo groot als een bij. Het soort waarover Agur het
had, was waarschijnlijk de oogstmier, die in de kustgebieden veel voorkomt. Deze mier verzamelt in de zomer een voorraad zaden en slaat ze
op in ondergrondse galerijen. Zaden die zouden kunnen ontkiemen, worden verwijderd en buiten het nest gedeponeerd, om later als voedselbron
te dienen. Al eerder in het boek Spreuken vestigt Salomo de aandacht op
deze ijverige insekten:
“Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs.
Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning,
halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een
voorraad aan” (Spreuken 6:6-8).
Iedere mier kent zijn of haar plaats in de mierenstaat; zij werken allemaal op efficiënte wijze samen, om voor de koningin en haar larven te zorgen. Sommige miersoorten zijn gevaarlijk en trekken samen uit op rooftocht, maar de oogstmier is
vegetarisch en vormt geen bedreiging voor andere
dieren. In tropische landen komt men de befaamde bladmier tegen, wiens voorraad uit vers afgebeten bladgedeelten bestaat, en wiens heen en weer gaan tussen boom en
nest op een protestmars lijkt! Mieren weten instinctief dat hun leven afhangt van het tijdig inzamelen. Wij mensen hebben de neiging om dingen
uit te stellen en gaan liever luieren in de zon. Maar, zegt Salomo, die weg
leidt tot armoede en gebrek (Spreuken 6:9-11).
Mieren zijn niet alleen voorbeeldig in hun ijver, maar ook in de manier
waarop zij samenwerken; alle energie wordt in dienst van de kolonie of
staat gestopt. Van gelovigen wordt dat ook gevraagd: “maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één
van geest” (Filippenzen 2:2).
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamenten
13. Rechtvaardiging door geloof
Om mensen met God te verzoenen, heeft Christus Jezus zijn leven gegeven
als losoffer. Hierdoor kunnen wij verlost worden van zonde en de schuld
die wij daardoor hebben bij God. Maar hoe kan God ons vergeven wanneer
Hij geen zonde kan verdragen en daarover toornt? Hij kan toch niet doen of
wij ze niet gedaan hebben? Nee, dat is niet in overeenstemming met zijn
rechtvaardigheid! Onze zonden zijn niet te ontkennen en te verbergen.
Ze maken ons onrein en ongeschikt voor onze heerlijke bestemming. Wij zijn
strafwaardig, maar omwille van zijn Zoon rekent God ons de zonden niet toe:
“… dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun
overtredingen niet toe te rekenen …” (2 Korintiërs 5:19)
“Zalig zij, van wie ongerechtigheden vergeven en van wie zonden bedekt zijn.
Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.” (Romeinen 4:7,
Psalm 32:1)
Paulus legt in de brief aan de Romeinen uit, dat God tegenover de onrechtvaardigheid van Adam, de rechtvaardigheid van Christus Jezus stelt. En
evenals ons de onrechtvaardigheid van Adam wordt toegerekend door onze
verbondenheid met hem in de zonde, wordt ons de rechtvaardigheid van
Christus Jezus toegerekend door onze verbondenheid met Hem in geloof:
“Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor
alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de
gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden … opdat, gelijk de
zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door
rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Christus Jezus onze Here.” (Romeinen 5:12-21)
Met die ene daad van gerechtigheid wordt het offer van de Here Jezus Christus bedoeld. Hij heeft al onze zonden op zich genomen en in zijn lichaam aan
het kruis gebracht. Zijn offer bekrachtigde het verbond van genade en barmhartigheid dat God met mensen wilde sluiten.
“Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” (Mattheüs 26:28; vergelijk Ef. 1:7; Kol. 1:14 Luc. 24:47
Hand. 5:31; 10:43; 13:38; 26:18)
“Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor
onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen.” (1 Petr. 3:18; Rom. 5:7-8)
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van het Geloof
Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
Daarom is God rechtvaardig, ook al vergeeft Hij ons en reinigt Hij ons van
alle zonden die wij deden:
“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God, en worden
om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om
zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid van God gepleegd waren, had laten geworden – om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is,
ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is” (Rom. 3:23-26)
“… Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door
Hem behouden worden van de toorn …” (Romeinen 5: 9)
Niet toerekenen van zonden wordt in de Bijbel rechtvaardigen genoemd.
Hiermee wordt iets geheel anders bedoeld dan het rechtvaardigen van
onszelf. Dat is onszelf vrijpleiten met allerlei uitvluchten, zodat wij verkeerde
dingen goedpraten (1 Kor. 4:3-5). God echter ontkent onze zonden niet,
maar ziet of wij oprecht berouw hebben. Op grond van oprecht berouw en
bekering rekent Hij ons de zonden niet toe, verleent Hij ons vrijspraak.
Bekering is: ons omkeren op de weg van zonde en dood, om voortaan de
weg tot eeuwig leven te gaan door gehoorzaam Gods wil te doen:
“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Joh. 1:9)
“Bekeert u en laat een ieder van u zich dopen op de naam van Christus Jezus,
tot vergeving van zonden …” (Handelingen 2:38)
“Maar u hebt u laten afwassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus ...” (1 Korinthiërs 6:9-11)
Berouw en bekering tot God komen voort uit geloof in zijn verlossingswerk in
zijn Zoon. In Hem bewijst Hij ons zijn liefde en genade door ons te vergeven:
“Want wij zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt …”
(Romeinen 3:28-30; 4:1-5; zie Galaten 2:15-16; 3:11 en 24)
“Zo zij u dan bekend … dat door Hem (Christus) u vergeving van zonden
verkondigd wordt … wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem.”
(Handelingen 13:38-39; vergelijk Romeinen 8:33-34)
“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 …” (Rom. 5:1-2; Tit. 3:7)
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13. rechtvaardiging door geloof (vervolg)
Het geloof dat God van ons vraagt om gerechtvaardigd te kunnen worden, is
te zien bij Abraham: een rotsvast vertrouwen dat God doet wat Hij belooft,
getoond in het doen van wat God van hem vroeg:
“… aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd
versterkt in zijn geloof en gaf God eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte
was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Echter niet alleen om zijnentwil alleen werd geschreven: het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil, wie het zal worden
toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de
doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt
om onze rechtvaardiging.” (Romeinen 4:21-25)
“Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon
Isaak op het altaar legde? Daaruit kunt u zien, dat zijn geloof samenwerkte
met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken; en het
schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem
tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.
...” (Jacobus 2: 21-23)
Dit zijn niet door mensen bedachte werken, gedaan op eigen kracht, maar de
geloofsdaden die God van ons vraagt. Wie deze rechtvaardigheden, goede
werken of gerechtigheid doet, en niet het kwaad van deze wereld, wordt een
rechtvaardige voor God genoemd. Een die voor Hem vrij van schuld is en
straks bij zijn Zoon zal mogen zijn, wanneer Hij komt in heerlijkheid:
“Maar wanneer een goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan
heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt,
dan zal hij voorzeker leven ... Geen van de overtredingen die hij begaan heeft,
zal hem worden toegerekend.” (Ezechiël 18:21-22; 33:15-16)
“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken
te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeziërs 2: 10”; zie ook 4:20-24; 5:9 Lucas 1:75)
“Voorts broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat
rein, al wat beminnelijk is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat …
breng dat in toepassing.” (Fil. 4:8-9)
“… dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden (Staten Vertaling: rechtvaardigmakingen) van de heiligen.” (Openbaring 19:6-9; vergelijk Psalm 106:30;
1 Johannes 2:28-29; 3:7-10)
J.K.D.
Vraag ter overdenking:
Wat is de eerste openlijke daad van gerechtigheid die God van ons vraagt?
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Dit is het

Land

De Karmel
Haifa (de toegangspoort tot Israël) is gelegen aan de gelijknamige baai
aan de Middellandse Zee en heeft een grote haven. Het is de derde
stad van het land met ± 290.000 inwoners, en is in drie slingerende
gordels tegen de hellingen van het Karmel (boomgaard/
wijngaard) gebergte gebouwd. De moderne stad breidt zich
Karmel
•
steeds verder over de bergen uit. De gebouwen op de 500
meter hoge kam, gekroond door een hoge slanke toren, zijn
ontworpen door de beroemde Duits-Braziliaanse architect
•
Jeruzalem
Oskar Niemeyer. Er is een universiteit en de belangrijkste
Technische Hogeschool van Israël, met duizenden studenten. Deze TH is in het hoogste gelegen deel van de stad
gebouwd. Van hieruit heeft men een prachtig uitzicht over
de baai richting Akko, dat ±15 km ten noorden daarvan ligt
op de bergen van opper Galilea.
Ten zuidoosten meandert de beek Kison. Deze stroomt vanaf het Tabor
gebergte naar de Middellandse Zee, door de vlakte van Jizreël, langs de
20 km lange en 8 tot 10 km brede bergrug, die naar het westen toe
geleidelijk hoger wordt (tot 552 m) en dan
binnen het stedelijke gebied van Haifa steil
naar de zee afdaalt. De naam Haifa komt
het eerst voor in de Talmoed (3e eeuw). Misschien is die ontstaan uit ‘Hof Jafee’ wat
mooie kust betekent.
Ten tijde van Koning Achab en de profeet
Elia waren er waarschijnlijk moerassen
langs de beek gelegen. Hier riep Elia (zijn
naam betekent: mijn God is Jahwe) het volk Israël bijeen, met de Baälpriesters. In een treffende beeldspraak vergeleek hij het volk Israël met
een vogel die op een tak balanceert: bij een gaffel aarzelt hij hoe hij verder zal gaan, hij heeft één poot op de linker- en één poot op de rechtersteel van de gaffel en dat maakt een dwaze indruk. Zo ging Israël mank
aan beide kanten (1 Kon. 18:21), omdat het geen keus kon maken tussen het dienen van Jahwe en Baäl. Ook wij hebben te kiezen!! Want de
aantrekkingskracht van de Baälcultus lag in het menselijk verlangen
naar materiële voorspoed en naar bevrediging van het driftleven, zodat
Elia’s getuigenis op de Karmel nog steeds actueel is.
H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Begrijpend

psalm 18

Zingen

Daarom wil ik uw naam psalmzingen
Koning David heeft in zijn leven veel gepresteerd. Hij begon als schaapherder
en werd uiteindelijk een machtige koning. Hij overwon zijn vijanden en maakte
Israël tot een wereldberoemd koninkrijk. Hij bracht de ark van de God van Israël naar Jeruzalem, en trof de voorbereidingen voor de bouw van de tempel –
die Salomo zijn zoon zou bouwen. Als één van de voornaamste koningen van
die tijd, had hij heel erg trots kunnen zijn.
David was niet volmaakt, maar hij was nederig. Hij wist dat zijn prestaties
alleen met de hulp van God verricht waren. Psalm 18, die ook (met kleine variaties) in 2 Samuël 22 te vinden is, verhaalt in dichterlijke woorden wat David in
de sterkte van de HERE zijn God heeft kunnen doen.
De inleiding vertelt ons al hoe “de HERE hem verlost had uit de greep van al zijn
vijanden en uit de hand van Saul”. Jarenlang vluchtte hij voor Saul; hij heeft
(om de woorden van Hebreeën 11:38 te gebruiken) “rondgedoold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde”, maar hij vertrouwde
steeds op God: “Ik heb U hartelijk lief, HERE mijn sterkte, o HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder … Daarom loof ik U, o HERE, onder de volken
en wil ik uw naam psalmzingen” (Psalm 18:2,3,50).
Maar David vertrouwde niet slechts op Gods macht, waarmee Hij hem in de
strijd bijstond; hij wist dat God hem ook geestelijk steunde: “Ook gaaft Gij mij
het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende
goedheid maakte mij groot” (v. 36).
Vele psalmen kunnen worden toegepast op de Here Jezus Christus. Is ook
Psalm 18 op Hem toe te passen? Zeker wel! Zoals David, met Gods hulp, zijn
vijanden heeft verslagen, heeft ook Jezus, met de hulp van zijn Vader, zijn
tegenstanders en zelfs de dood overwonnen. Ook in de benaming van David als
“de knecht des HEREN” (Psalm 18:1) zien wij een voorafschaduwing van Jezus,
die immers dé Knecht des Heren werd (zie b.v. Jesaja 42:1).
David zegt van God: “Hij redde mij, omdat Hij welgevallen aan mij had” (v. 20)
– en doen deze woorden ons niet onmiddellijk denken aan Gods uitspraak over
Jezus: “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen
heb” (Mattheüs 3:17)? Heel duidelijk, tenslotte, is de toepassing op Jezus van
vers 44: “Gij steldet mij tot hoofd der natiën”.
J.M.

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