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Mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
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Reacties op in dit blad verschenen artikelen
VRAAG: In 1 Sam. 16 lezen we hoe David bij Saul in dienst kwam en
zijn wapendrager werd. Maar in 17:55 weet Saul niet wie hij is.
ANTWOORD: We moeten bedenken dat de Bijbel geen geschiedenisboek is en dat daarom niet alles in strikt chronologische volgorde is
opgeschreven. Gebeurtenissen staan vaak naar thema gerangschikt.
Het thema van 1 Sam. 16 is dat Saul door God is verworpen, wegens
zijn ongehoorzaamheid, en dat Gods geest daarom van hem is geweken, terwijl David door God is aangewezen als de nieuwe koning, op
wie nu ook zijn geest rust (vs 13-14). God regelt het zo dat zij elkaar
ontmoeten. Saul vat dan veel genegenheid op voor de jonge David;
zodat hij hem uiteindelijk benoemt tot zijn persoonlijke assistent. Het
begrip ‘wapendrager’ hoeft absoluut geen militaire betekenis te hebben; het kan worden opgevat als persoonlijke assistent aan het hof
(aldus diverse commentatoren). Deze benoeming zal pas later hebben
plaatsgevonden; het verhaal grijpt hier vooruit op de uiteindelijke situatie. Want aanvankelijk was David telkens maar kort aan het hof om
voor Saul op de harp te spelen, om dan weer terug te keren naar zijn
schapen (1 Sam. 17:15). Het verhaal wil ons vertellen dat Saul uitstekend met David op kon schieten, zolang hij niet wist dat deze door
God was aangewezen als zijn opvolger. Dat geeft ons later het juiste
inzicht in de werkelijke reden van zijn vijandschap.
Het thema van 1 Sam. 17 is Sauls gebrek aan geloof. Dit was het werkelijke verschil tussen Saul en David. Er was oorlog, maar het komt
niet tot een veldslag. De Filistijnen schuiven een ‘kampioen’ naar voren, een ‘voorvechter’. De uitdaging is dat ook Israël zo’n voorvechter
aanwijst, om met hem te strijden. De partij welks kampioen die strijd
wint, wint de slag, zonder dat de anderen hoeven te vechten (verg. ook
2 Sam 2:14-16, al komt daar dan geen winnaar uit). Maar niemand uit
Israël durft dat gevecht aan. In 1 Sam. 8:20 had het volk gevraagd om
een koning die “voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd.” Saul
bezat het uiterlijk van de man die ze zochten, weliswaar geen reus
zoals Goliath, maar wel iemand die “met kop en schouders boven
iedereen uitstak” (1 Sam 10:23). En dus was het zijn taak geweest om
de strijd met Goliath aan te gaan. Maar hij durft niet.
Die reuzen waren niet nieuw. Kort na de uittocht uit Egypte kwamen
de verspieders van het beloofde land terug met het nieuws dat het
inderdaad zo goed was als God had aangekondigd, maar ze zouden
het niet in bezit kunnen nemen vanwege de reuzen die daar woonden

een

Bijbels antwoord op uw vraag

(Num. 13&14). Dat was gebrek aan geloof in Gods toezegging en die
generatie stierf dan ook in de woestijn. Alleen Kaleb en Jozua, die
wel geloof hadden getoond, mochten 40 jaar later het land binnengaan. Kaleb vraagt Jozua dan meteen om de streek te mogen veroveren waar die reuzen woonden (Joz. 14:6-15). Want reuzen waren
niet onverslaanbaar; ze waren al eerder verslagen in de tijd van
Abraham (Gen. 14). David kende zijn Schriften en wist dat ook. Hij
ziet terecht in Goliaths gesnoef een lastering van de God van Israël
die om bestraffing vraagt, en vertrouwt dat God hem helpt wanneer
hij die strijd aangaat (vs. 45). En zijn vertrouwen wordt beloond.
Saul ziet alleen de militaire kant (hij vertrouwt op zijn pantser, vs.
38), niet de geloofsaspecten. Hij is stomverbaasd wanneer hij dat
jongetje dat zo goed kon harpspelen, die Filistijnse reus ziet verslaan. Zijn vraag aan Abner is niet ‘wie is dat joch’ maar - wat er ook
staat - ‘uit wat voor familie stamt die?’ Is dat een familie van vechtersbazen? Zijn ze allemaal zo? Davids familie blijkt geen reputatie
te hebben op dat gebied, en ook Abner kan Saul niet verder helpen.
Geen van beide beseffen ze dat het hier niet gaat om militaire vaardigheden, maar om geloof. Als David dan weer terug is bij Saul,
vraagt die het hem zelf (vs. 58). Het antwoord dat we lezen (“Ik ben
de zoon van uw dienaar Isaï uit Betlehem”) zullen we moeten opvatten als een samenvatting. David zal Saul volledig hebben bijgepraat
over zijn achtergronden. Alleen zó kunnen we verklaren dat we in het
volgende vers lezen dat hij op slag de volle sympathie wint van Sauls
zoon Jonathan. Dit hoofdstuk gaat dus over geloof.
En het volgende hoofdstuk (1 Sam. 18) brengt vervolgens de feiten
samen. David komt nu volledig in dienst van Saul, wordt een legerleider en heeft succes. Met als gevolg dat Saul jaloers wordt, en zijn
vroegere genegenheid volledig omslaat in een ziekelijke haat, omdat
hij beseft dat David alles heeft waarin hijzelf tekortschiet. En bovendien begint hij te begrijpen dat deze jongeman door God is aangewezen als zijn vervanger/opvolger. Ook dat gebeurt niet onmiddellijk,
maar het is de onvermijdelijke uitkomst van het proces dat in hoofdstuk 17 is begonnen.
R.C.R.
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In het
Belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Brood en spelen
Op het moment van schrijven, is het: “de Olympische Spelen over u,
mens!” We weten uiteraard dat de mensenrechten in China niet optimaal zijn en de aanloop naar de spelen werd dan ook beheerst door de
worsteling tussen China, dat via de spelen de aandacht daarvan af wil
leiden, en actiegroepen, die daar juist nu de aandacht op wilden vestigen. Daarvóór lag er meer nadruk op de erbarmelijke luchtkwaliteit (en
de mogelijke gevolgen daarvan voor de atleten). Dat heeft alles te maken met geld. China is een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Dat levert geld op, maar milieuzorg kost juist geld, en in een land
als China is het goedkoper milieuproblemen aan te pakken met propaganda dan met kostbare maatregelen. De onderliggende factor, daar en
elders, is een bovengemiddelde bevolkingsgroei. Maar uit de ‘kleine
berichtjes’ op de nieuwspagina blijkt dat China nog een ander probleem
kent, dat serieuzer lijkt te zijn dan de toestand in Tibet: militante moslimgroepen in het westen van hun land.
Helaas voor China wordt hun propaganda-offensief nu ook nog overschaduwd door een humanitaire kwestie elders: een oorlog tussen Rusland en Georgië. Beide partijen daarin rechtvaardigen hun acties op humanitaire gronden, en beide wekken de indruk dat ook daar een flink
stuk propaganda meespeelt. Ingewijden kennen de werkelijke achtergrond: olie en gas, eerder al de bron voor een serieus conflict tussen
Rusland en de Oekraïne. Van de olievoorraden in het Midden-Oosten
begint het einde in zicht te komen (met uitzondering van Irak, wegens
de jarenlange boycot van dat land) en de belangrijkste voorraden, vooral aan gas, zitten nu in Rusland, of in landen die binnen de Russische
invloedssfeer liggen. Maar in die invloedssfeer wonen, net als in het
Midden-Oosten, erg veel moslims. En het Kremlin moet daar even voorzichtig mee omgaan als China. De Westerse wereld is echter verslaafd
aan energie en elke verslaafde is afhankelijk van zijn leveranciers. De
energiecrisis van de jaren ’70 werd opgelost met olie uit de Noordzee,
maar die is nu ook al weer bijna op. Nederland, ooit wonend op wat op
dat moment de grootste aardgasbel ter wereld was, bouwt nu op de
Maasvlakte een gigantische terminal voor de aanvoer van vloeibaar
aardgas per schip. Dat maakt je minder kwetsbaar voor pijpleidingen,
maar het blijft dezelfde leverancier.
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Nieuws

in het licht van de Bijbel
In feite gaat het niet alleen maar om energieschaarste, maar om grondstoffenschaarste. Landen als China schuimen de wereld af (vooral Afrika) op zoek naar de grondstoffen die ze nodig hebben voor hun economische groei. Veel machthebbers in die wereld neigen tot een antiwesterse houding (al dat gezeur over mensenrechten), zijn maar al te
vaak meer geïnteresseerd in persoonlijke rijkdom dan in algemene welvaart voor hun land, en zijn ofwel islamitisch of sympathiseren met communistische ideeën. En verwijzen graag naar de koloniale tijd. En juist
die landen kennen, evenals de Arabische wereld, een gigantische bevolkingsgroei. Een commentator sprak van een demografische tijdbom in
de Arabische landen, en voor Afrika beneden de Sahara geldt dat alleen
maar niet wegens de enorme sterftecijfers daar (die we met westerse
humanitaire hulp proberen te keren). Maar noch de voedselproductie
van die landen, noch hun economie groeit mee met hun bevolking. Nieuwe generaties groeien op zonder uitzicht op werk, inkomen of zelfs maar
voldoende te eten, en dat maakt ze desperaat.
Veel mensen van daar vluchten, uit pure overlevingsdrang, via Italië of
via Turkije met duizenden naar datzelfde westen. Opvangkampen zitten
overvol en het aantal illegale immigranten in Turkije loopt in de honderdduizenden. Italië is door de Raad van Europa op de vingers getikt voor
inhumanitaire behandeling van die vluchtelingen. Want wanneer je die
immigranten onvoldoende humanitair behandelt, verlies je je geloofwaardigheid wanneer je zelf anderen kapittelt. Maar laat je ze ruimhartig
toe dan ontwrichten ze ook ‘onze’ economie. Of wordt de huidige Europese bevolking op zijn minst op den duur overvleugeld door die mensen
van buiten: voor westerse leiders een duivels dilemma. Het Westen is
echter nog het meest beducht voor het religieus fundamentalisme van
de Islam, al verzekert de Islam zelf ons dat dat niet het ware gezicht is
van de boodschap van Mohammed. Maar het verschilt niet wezenlijk
van het religieus fundamentalisme waarmee het Westen zelf in voorgaande eeuwen de wereld tegemoet trad, wat toch evenmin het ware
gezicht was van de boodschap van Christus, maar voor de rest van de
wereld wel degelijk de realiteit. Wat we hier zien is een boemerangeffect, dat we in het boek Openbaring duidelijk aangekondigd vinden. Voor
de ware christen wordt het daarom tijd dat hij zijn eigen huis op orde
brengt, want de tijd loopt ten einde.
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Overdenking
Je vindt binnen het christendom zeer uiteenlopende ideeën over het
nut van Bijbellezen, uiteenlopend van helemaal niet tot de hele Bijbel,
en regelmatig. Mij valt het echter wel op dat de kennis van de letterlijke
inhoud van de Bijbel terugloopt. Dit kan betekenen dat de opvatting dat
het toch maar een oud boek is - dat ons in deze tijd minder te zeggen
heeft - terrein wint, hoewel velen er misschien in de drukte van het huidige leven eigenlijk alleen maar niet aan toekomen hoewel ze wel degelijk voelen dat ze er iets meer aan zouden moeten doen.
Daarnaast worden in de pers ook regelmatig vergelijkingen getrokken
tussen de Bijbel en de Koran: beide zouden uitspraken doen die je vandaag de dag niet meer ‘kunt maken’. Dat vindt weliswaar vooral zijn
oorsprong in het feit dat sommige gelovigen het feit, dat Gods wetten in
het Oude Testament golden voor iedereen in het land, onverkort van
toepassing verklaren op het heden, zodat je ook nu het recht zou hebben de ander te vertellen hoe hij of zij moet leven. Maar al komt het
dan voort uit verkeerd lezen, het draagt wel degelijk bij tot de vraag.
De houding van David
Terug dan tot die vraag over regelmatig Bijbellezen, en dan vooral van
de hele Schrift. Sommigen zullen zeggen dat vooral dat laatste geen
nut heeft, dat er gedeelten in staan die geen toegevoegde waarde hebben voor je geloof. Geslachtsregisters zijn uiteraard een voor de hand
liggend voorbeeld, maar er zijn meer Schriftgedeelten die niet echt tot
de verbeelding spreken. Daartegenover zien we echter een man als
David die aan het begin van de Psalmen zegt: “Gelukkig is de mens ...

… die vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in de wet, dag en nacht”

Als David hier over ‘de wet’ schrijft, bedoelt hij de eerste vijf boeken van
de Bijbel. In Psalm 119 gaat hij nog een stuk verder en zegt hij zijn diepere begrip van het geloof uit Gods wet te hebben:
“Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden... Ik ben verstandiger dan
al mijn leermeesters, want ik overdenk uw richtlijnen. Ik heb meer
inzicht dan ouderen… Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is, zo
kan ik mij houden aan uw woord" (Psalm 119:97-102).
Dit is niet zomaar een dichterlijke visie: het vertelt ons iets over David.
Zijn studie van Gods woord helpt hem om God te leren kennen. Blijkbaar ziet David ook diepere lessen die wijzelf, bij een oppervlakkiger
lezen, misschien over het hoofd zien.
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Een voorbeeld
Laten we daarom, als voorbeeld, eens een lang en op het eerste gezicht saai hoofdstuk uit die eerste vijf boeken pakken, en zien of we
daar ook zelf diepere lessen in kunnen vinden. In Numeri vinden we
een verslag van het leven in de woestijn, vanaf de verbondsluiting bij
Sinaï tot aan de aankomst bij het beloofde land. Bij nadere bestudering zien we echter dat het geen volledig verslag is: er zijn een aantal
gebeurtenissen uitgelicht, maar er zijn ook heel veel jaren overgeslagen. In hoofdstuk 7 vinden we dan een lange opsomming van de gaven van de verschillende stammen voor de inwijding van de tabernakel. Het is een lang hoofdstuk, met zeer veel herhaling. Twaalfmaal
voor de twaalf stammen, en dan aan het eind nog eens alles bij elkaar
opgeteld alsof we dat zelf niet zouden kunnen. Kortom, dit is typisch
zo’n hoofdstuk dat ons niet echt iets nuttigs lijkt te vertellen. We lezen
allereerst wanneer dit gebeurde:
“Op de dag waarop Mozes de laatste hand legde aan het opbouwen
van de tabernakel, zalfde hij die, met alle toebehoren, en ook het
altaar en het altaargerei; zo heiligde hij alles” (Num. 7:1).
In Exodus 40:2 en 17 vinden we wanneer dat precies was. De gebeurtenissen van Numeri 7 blijken echter twaalf dagen in beslag te nemen,
één voor de gaven van iedere stam. Maar in de praktijk gebeurden er
op die dagen ook andere dingen. Tijdens deze 12 dagen was er bijvoorbeeld ook de voorbereiding voor het eerste Pesach (Paasfeest)
met gebruikmaking van de tabernakel. We lezen hierover in hoofdstuk
9. En de gebeurtenissen van Numeri 1, speelden zich, volgens de tijdsaanduiding daar, in werkelijkheid een maand later af. Daaruit kunnen
we dus alvast concluderen dat dit verslag in Numeri niet zomaar een
chronologisch verslag is van wat er gebeurde; er is kennelijk een structuur aangebracht. De gaven van de twaalf stammen zijn bij elkaar gezet. Het hoofdstuk zit dan ook ingesloten tussen de zegen die Aäron
het volk geeft (Num. 7:22) en de opmerking dat God tot Mozes spreekt
vanaf de ark. Mogelijk betreft dat de bepalingen in Leviticus, die op
deze wijze in de loop van deze dagen werden gegeven.
Wat valt ons dan op in dit hoofdstuk? In de eerste negen verzen zien
we dat een aantal wagens (met ossen als trekdieren) wordt geschonken. We vinden drie groepen Levieten genoemd: de Gersonieten, de
Merarieten en de Kehatieten. Die vonden we ook al in de hoofdstukken 3 en 4, waar ondermeer het vervoer van de tabernakel wordt beschreven. De Gersonieten vervoerden de kleden van de tabernakel
met de gordijnen en doeken (Num. 4:24). De Merarieten vervoerden
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Overdenking

de planken, de dwarsbalken, en alle palen van de omheining (Num.
4:31). De Kehatieten moesten tenslotte de ark, en de andere heilige
voorwerpen uit de tabernakel dragen (Num. 4:4); die moesten beslist
worden gedragen en mochten niet op een wagen worden vervoerd.
We zien dus hoe het volk meedenkt met de taken van de Levieten en
dat die geschenken waren bedoeld om hun taak te verlichten. Vervolgens vinden we de opsomming van de twaalf dagen met elke dag een
andere stam, die echter wel steeds hetzelfde geeft. Met dat steeds herhalen ligt er nadruk op het feit dat elke stam een gelijke bijdrage leverde in de dienst aan God: geen stam blijft achter, allen steunen die.
Bovendien valt op hoe er een aantal offers wordt genoemd, maar
steeds als eerste het spijsoffer. In verschillende bepalingen van de wet
vinden we het spijsoffer altijd als toevoeging aan iets anders, maar nu
wordt het zelf als eerste genoemd. In de praktijk was het spijsoffer de
voornaamste bron van voedsel voor de priesters. Als deel van de stam
Levi zouden de priesters geen eigen grond ontvangen om hun voedsel
op te verbouwen. Zij moesten niet iedere dag met hun eigen landbouw
bezig zijn, maar juist zorgen voor het verspreiden van kennis over Gods
wetten en het volk leiden bij het brengen van hun offers. En om te zorgen dat zij toch konden leven waren er de spijsoffers (of graanoffers
zoals ze in de NBV worden genoemd): tarwebloem vermengd met olijfolie. In Leviticus 2 lezen we de bepalingen hiervoor.
Wat leert dit ons?
Wat we tot nu toe in dit lange hoofdstuk hebben gezien, is dus hoe de
Israëlieten, nu ze een tabernakel hebben gekregen waarmee God in
hun midden is, en ze gezegend zijn met priesters, allen hun gaven brengen: elke stam, niet één uitgezonderd. Deze gaven brengen tot uitdrukking hoe zij in de eerste plaats zullen zorgen voor degenen die zijn vrijgesteld van het werk op het land, om het volk te kunnen helpen in hun
dienst aan God, en om het volk te onderwijzen in Gods woord. Dit is niet
de mondelinge belofte van een voornemen: “ja, dat zullen wij doen”,
maar een praktisch begin met iets dat ze vol willen houden. Wellicht is
het ironisch om te merken dat er later juist op dit punt problemen ontstaan, dat er dan niet meer voor de priesters gezorgd wordt, zodat ze in
hun eigen onderhoud moeten gaan voorzien zodat ze onvoldoende toekomen aan hun taak om Gods woord bekend te maken, wat dan weer
leidt tot een verminderde kennis van dat woord. Maar dat ligt nog in de
toekomst. Wat dit hoofdstuk ons vertelt, is dat deze generatie er wel de
noodzaak van inziet en het met graagte doet.
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Gelukkig is de mens (vervolg van pagina 6 en 7)

Maar er zit nog meer in dit hoofdstuk. Na het spijs- of graanoffer volgt
het reukwerk. In de Schrift is reukwerk, speciaal indien verbrand op
het altaar in de tabernakel of de tempel, een beeld van gebeden tot
God. Zij brengen hiermee hun dankbaarheid tot God. En daarna volgen
de gaven van brandoffer, zondoffer (NBV: reinigingsoffer) en vredeoffer. Dit zijn in feite alle offers behalve het schuldoffer (NBV: hersteloffer) dat bedoeld was voor specifieke zonden, maar zoals gezegd in een
wat afwijkende volgorde. Waar normaal de brandoffers, zondoffers en
vredeoffers, als offers aan God, voorop staan zien we nu dat als het
ware de eigen verantwoordelijkheid voorop staat. Dit is hun belofte. Zij
maken duidelijk dat iedere stam in gelijke mate bijdraagt aan de
dienst van God, en hoe ze zich allen verbonden achten met het onderhoud van de tabernakel en het priesterschap dat daar bij hoort.
Het antwoord
En de diepste les vinden we in dit hoofdstuk zelf. Het laatste vers had
even zo goed aan het eind van Exodus vermeld kunnen worden, maar
we vinden het niet zonder reden juist hier:
“Telkens als Mozes de ontmoetingstent binnenging om met de HEER
te spreken, hoorde hij een stem die tot hem sprak vanaf een plaats
boven de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst, tussen
de twee cherubs. Zo sprak de HEER tot hem.”
De tabernakel is dus geen lege, onbewoonde tent, het is werkelijk
Gods woonplaats te midden van zijn volk. En daarmee vinden we hier
een uiterst belangrijk principe: er is een wisselwerking. God geeft Zijn
verbond. Daarna doet het volk een eerste stap, zij tonen in de praktijk
dat zij God willen dienen. En het gevolg is dat God werkelijk in hun midden woont zoals Hij beloofd heeft. Uiteraard houdt God Zijn woord,
maar Hij verwacht wel dat het bij Zijn volk ook een reactie oproept, niet
alleen in woorden maar ook in de daad.
En zo helpt deze op het eerste gezicht lange, droge opsomming ons
toch te begrijpen wat David bedoelde toen hij schreef dat hij meer van
God begreep uit zijn studie van de wet. En voor ons is het niet anders.
God biedt ons het nieuwe verbond aan, maar Hij verwacht wel van ons
een eerste stap, een praktisch bewijs van onze dankbaarheid, voordat
Hij werkelijk in ons midden komt wonen. Jezus zei later:
“Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg …
en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen”.
Dat is, meen ik, het beslissende antwoord op de vraag waar we mee
begonnen: ‘wel of niet de Bijbel lezen’, en dan: ‘alles of alleen maar
wat ons op het eerste gezicht aanspreekt?’
M.H.
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Effectief Bijbellezen
5. Het Evangelie van Johannes

De meeste bijbellezers zijn er zich wel van bewust dat het evangelie van Johannes qua karakter in belangrijke mate afwijkt van de andere drie. Maar het is
één ding te weten wat het niet is, maar nog iets anders om te weten wat het
dan wel is. Johannes geeft zelf aan wat het doel is van zijn evangelie:
“Deze (dingen) zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is,
de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam”
(Joh. 20:31).
Dat herinnert ons eraan dat hij zijn brieven heeft geschreven met hetzelfde
doel. Want keer op keer benadrukt hij, vooral in zijn eerste brief, dat Jezus de
Christus (Messias) is. Daar begonnen aan het eind van de 1e eeuw alternatieve
ideeën over te circuleren, en zowel Johannes’ brieven als zijn evangelie zijn
duidelijk geschreven om die ideeën te weerleggen. Dat betekent echter ook dat
dit evangelie pas laat is geschreven, veel later dan de andere drie. En dat verklaart weer de indruk die je krijgt bij het lezen ervan, dat Johannes het evangelieverhaal als zodanig bekend veronderstelt bij zijn lezers. Hij vertelt het verhaal niet nog een keer opnieuw, maar stoot door naar diepere betekenissen,
laat achtergronden zien en legt de essentiële betekenis bloot wat er toen eigenlijk is gebeurd. Het gaat niet om het levensverhaal van Jezus van Nazaret,
maar om zijn identificatie als de door God beloofde Messias.
De structuur van het evangelie
Voortkomend uit deze doelstelling heeft Johannes’ evangelie ook een volledig
andere opbouw dan die andere drie. Waar de synoptische evangeliën zijn opgebouwd rond de genezingen (al is dat met een verschillende nadruk voor elk ervan), is Johannes’ evangelie opgebouwd rond een serie tekenen. Dat kunnen
genezingen zijn, maar ook andere wonderen. Dat grijpt terug op de OTgedachte dat een door God gezonden profeet zich moet kunnen legitimeren
met een ‘teken’. Jezus doet dat, en toont daarmee dat Hij inderdaad door God
gezonden is. Alleen vraagt het om geloof om die tekenen te kunnen zien. De
leiders van het volk, maar ook grote groepen uit het volk zelf, mankeert het aan
dat geloof, met als gevolg dat zij voortdurend om een teken vragen en tegelijkertijd de tekenen niet zien die Hij doet. En daar tegenover mensen als Nikodemus:
“Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand
kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is”
(Joh. 3:2, NBG’51).
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We vinden zeven van zulke tekenen beschreven tijdens zijn prediking; gevolgd
door nog een na zijn opstanding, als om aan te geven dat het met zijn hemelvaart niet ophoudt. Dat zien of niet zien van de tekenen is daarom een voortdurend terugkerend thema. Wanneer Jezus een blindgeborene geneest op sabbat, redeneren de wettisch denkende Farizeeën dat Hij niet door God gezonden
kan zijn, ‘want hij houdt zich niet aan de sabbat’, terwijl anderen (waaronder de
blindgeborene zelf) juist redeneren: ‘Hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen?’ (Joh. 9:16). En Johannes maakt vervolgens duidelijk dat
het in feite die ongelovigen zijn die blind zijn, terwijl de blindgeborene in werkelijkheid de zaak juist scherp ziet.
Een structuur in ‘lagen’
Een probleem bij het verder doorgronden van de structuur van Johannes’ evangelie is echter dat het is opgebouwd uit verschillende ‘lagen’ die niet volledig
parallel lopen. De eerste daarvan wordt gevormd door de 6 stadia van Jezus’
werk, gevolgd door een soort samenvatting:
• Roeping van zijn discipelen en de aanvang van zijn prediking.
• Tekening van wie Hem zoeken en in Hem geloven om de tekenen en om
zijn woorden.
• Tekening van wie er eigenlijk geen behoefte aan hebben door Hem te worden genezen.
• De nieuwe oogst: Jezus begint scheiding te maken tussen wie Hem willen
volgen en wie dat niet willen.
• Die scheiding is gemaakt en Jezus versterkt het geloof van de eerste groep.
• Johannes beschrijft hoe die gelovigen zullen leven door Jezus’ dood.
• Samenvatting.
In de tweede ‘laag’ zien we hoe Johannes Jezus’ werk beschrijft alsof het een
jaar is uit de Joodse kalender, een jaar van zaaien, oogsten en dankbaarheid
voor die oogst. Dat jaar loopt van een Paasfeest tot een Paasfeest, met achtereenvolgens eerst de drie oogstfeesten: Paasfeest, een niet met name genoemd
feest (dat wel Pinksteren moet zijn) en het Loofhuttenfeest, dan Chanukka (de
gedenkdag voor de herinwijding van de tempel in 164 v. Chr.) en tenslotte opnieuw een Paasfeest. Deze laag loopt niet helemaal parallel met die van de 6
stadia van Jezus’ werk, omdat stadia 2 en 4 niet zijn gerelateerd aan een feest,
en stadium 5 zowel de Loofhutten-periode als de Chanukka-periode omvat.
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Effectief Bijbellezen
De derde laag bestaat uit 7 ‘Aspecten’, respectievelijk:
1. Een nieuw begin – in stadium 1.
2. Het leven gevende woord – in stadium 2.
3. Het brood des levens - in stadium 4.
4. Licht en leven: manifestatie en verwerping - in stadium 5.
5. Oordeel door dat licht - in stadium 5.
6. Overwinning van het leven over de dood - in stadium 6.
7. Leven door dood: de betekenis van het kruis - in stadium 6.
Dit sluit ook nauw aan bij het licht-duisternis thema, hieronder.
De laatste laag bestaan tenslotte uit de eerder genoemde 7 tekenen in combinatie met 7 ‘leerredenen’. In de meeste gevallen begint dat met een of andere
gebeurtenis, die dan aanleiding geeft tot een (twist)gesprek tussen Jezus en de
Farizeeën of de religieuze leiders, wat tenslotte uitloopt op zo’n ‘leerrede’, die
steevast wordt ingeleid met “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u …” (althans in de
bewoordingen van de NBG’51). De gebeurtenis die Johannes als aanleiding
gebruikt, kan dan één van de 7 tekenen zijn, maar in sommige gevallen volgt
het teken juist op de leerrede, in plaats van daaraan vooraf te gaan.
Thema’s
Als we voorbijzien aan dat niet volledig parallel lopen van deze lagen, is het duidelijk dat Johannes hier op verschillende wijzen beschrijft hoe Jezus een laatste oproep aan zijn volk doet tot bekering en terugkeer tot hun God, gevolgd
door zijn zorg voor wie aan die oproep gevolg hebben gegeven. En tenslotte
een beschrijving hoe hun verlossing tot stand wordt gebracht door de offerdood
van hun Heer. Dit alles moet zijn lezers ervan overtuigen dat Hij inderdaad de
beloofde Messias was, wat - zoals gezegd - zijn voornaamste thema is.
Daarnaast zien we hoe hij Jezus’ optreden presenteert als een nieuwe schepping. Zijn proloog is bekend, en het is buitengewoon jammer dat vrijwel elke
theoloog en bijbeluitlegger er zo op gefocust is hier een beschrijving te zien van
Jezus als lid van een drie-eenheid, dat ze stuk voor stuk de werkelijke boodschap missen: die beschrijving van die nieuwe schepping. De tabel rechts boven toont de overeenkomsten tussen het begin van Genesis, het begin van Johannes’ evangelie en het begin van zijn eerste brief (alles in de NBG’51 versie).
We zien duidelijk hoe Genesis de fysieke schepping beschrijft, die God tot
stand brengt door het fysiek spreken van zijn scheppend woord, hoe Johannes
in de aanhef van zijn evangelie – met gebruikmaking van dezelfde terminologie
– een ‘nieuwe, geestelijke, schepping’ beschrijft, als vervulling van Gods beloften uit het OT, waarbij dat ‘woord’ staat voor die beloften (die nu werkelijkheid
zijn geworden in Jezus Christus), en in zijn brief de voortzetting daarvan, waar-
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Genesis 1:1-4
In den beginne schiep
God de hemel en de aarde.

De aarde nu was woest
en ledig, en duisternis
lag op de vloed, en de
Geest Gods zweefde
over de wateren.

Johannes evangelie 1:1-5
In den beginne was het
Woord en het Woord was
bij God en het Woord was
God.
Dit was in den beginne
bij God. Alle dingen zijn
door het Woord geworden en zonder dit is
geen ding geworden,
dat geworden is.

1e brief van Joh. 1:1-5
Hetgeen was van den
beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen
wij gezien hebben met
onze eigen ogen … hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook
gij met ons gemeenschap
zoudt hebben …

En God zei [= sprak het
woord]: Er zij licht; en er
was licht.
En God zag, dat het licht
goed was, en God maakte scheiding tussen het
licht en de duisternis.

In het Woord was leven
en het leven was het licht
der mensen;
en het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

En dit is de verkondiging,
die wij van Hem gehoord
hebben en u verkondigen: God is licht en in
Hem is in het geheel
geen duisternis.

bij het ‘woord’ overgaat in de verkondiging van die beloften, en van de vervulling daarvan, in de wereld; en dan vooral de wereld buiten Israël. Evenzo zien
we dat thema van licht en duisternis zich ontwikkelen. In Genesis gaat het om
het fysieke licht zonder welk geen leven mogelijk is. In zijn evangelie staat
licht voor de waarheid van Gods aanbod van leven door zijn Zoon, en de duisternis voor de menselijke krachten die Hem uit de weg willen ruimen omdat
Hij een gevaar vormt voor hun machtspositie. En in zijn brief staat licht voor
Gods karakter en voor de zuiverheid waarmee eerst zijn Zoon en vervolgens
de ware gelovigen dat licht van God op hun beurt trachten te weerspiegelen,
terwijl duisternis staat voor alle tegen God ingaand menselijk streven.
De geloofstest
Het evangelie van Johannes is geen gemakkelijk evangelie. Het diept de boodschap heel ver uit en je mist daarom gemakkelijk relevante lessen. Nikodemus vatte het wedergeboren te letterlijk op, de Samaritaanse vrouw vatte het
water dat haar dorst voor altijd zou lessen te letterlijk op, de menigte in Galilea vatte het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed te letterlijk op,
en zo zijn er talloze voorbeelden. En ook in onze tijd zijn er velen die de symboliek en de verwijzingen naar het OT niet doorzien en verkeerd willen toepassen. Maar wie de boodschap ziet, heeft daarmee iets van God gezien en begrepen (Joh. 1:18).
R.C.R.
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Taal van de Bijbel
Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij
gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en
in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? Zij zei
tot Hem: Ja, Here,

ik heb geloofd
dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen
zou. (Joh. 11:25-27, NBG’51)
Taal is vaak minder recht-toe recht-aan dan je zou verwachten, laat
staan hopen, waardoor vertalingen in een andere taal, die oppervlakkig gezien precies lijken weer te geven wat de originele uitdrukking
betekent, dat in de praktijk toch niet altijd helemaal doen, of zelfs helemaal niet. Dat geldt al voor overzettingen tussen moderne talen,
maar des te meer wanneer er een taal bij betrokken is uit een totaal
andere cultuur en/of een totaal andere tijd. Mijn Engelse kennissen
hebben een hardnekkige neiging om van iemand te zeggen ‘hij had
dat moeten doen’, wanneer ze bedoelen ‘hij moest dat doen’ (‘hij had
geen andere keus’). Vanuit hun Engelse achtergrond is dat verklaarbaar, maar ze beseffen niet (en ik slaag er maar niet in dat duidelijk te
maken) dat dit in het Nederlands betekent dat de betrokken persoon
het in werkelijkheid dus niet heeft gedaan, en daarmee dus zijn plicht
heeft verzuimd! Wanneer zulke dingen al gebeuren tussen twee redelijk verwante talen, dan zouden we (ook alweer zo’n zegswijze met een
verborgen extra lading!) er op verdacht moeten zijn dat we daar ook
mee te maken krijgen bij een vertaling uit oud-Hebreeuws of oudGrieks in een moderne taal als de onze. En bovenstaand citaat is daar
een goed voorbeeld van. In onze taal wekt de zegswijze ‘ik heb dat geloofd’ automatisch de indruk dat we het over iets uit het verleden hebben, dat nu niet meer van toepassing is. Maar we zullen hopelijk beseffen dat Martha dat onmogelijk kan bedoelen.
Het Griekse perfectum
We hebben hier te maken met een ‘voltooid tegenwoordige tijd’, in de
klassieke talen aangeduid als een ‘perfectum’. En het Griekse perfectum heeft ook zo’n verborgen lading. Het duidt niet zozeer een gebeurtenis uit het verleden aan, als wel het huidige resultaat daarvan. In
aflevering 3 van dit jaar hadden we het over de taalkundige vorm die
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aoristus heet, en ik heb er toen op gewezen dat we de verleden tijd
van vluchten moeten opvatten als: hij was op de vlucht, maar de aoristus als: hij ontsnapte. In diezelfde zin moeten we het perfectum (hij is
gevlucht) opvatten als: hij is ontsnapt. Zoals ook bij ons de mededeling
‘hij is overleden’ in feite betekent: hij leeft niet meer, hij is dood. In
bovenstaand citaat moeten we Martha’s woorden dus lezen als: ‘ik
heb geloof gehecht aan’ uw claim dat u de Christus bent, de Zoon van
God. En dat betekent dan dat dat nu haar vaste overtuiging is. De vertalers van de NBV hebben in dit geval dus volkomen gelijk wanneer ze
dit vertalen met ‘… ik geloof dat u de Messias bent …’ als een vorm
van geloofsbelijdenis.
Geloofd hebben
Wanneer we dit eenmaal weten zal het ons opvallen dat we deze constructie (in de NBG’51) veel vaker ontmoeten. De oude Elisabet zegt
over de jonge Maria:
‘zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar
gezegd is, zal volbracht worden’ (Luc. 1:45).
de NBV vertaalt dat als:
‘Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan’
Maar in beide gevallen moeten we ‘die geloofd heeft’ opvatten als ‘die
geloof heeft gehecht aan …’ Wanneer Paulus en Barnabas, op hun eerste zendingsreis, van plan zijn weer naar huis te gaan, gaan zij eerst
nog een keer langs alle gemeenten die zij in Galatië hebben gesticht.
‘En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Here op, in wie zij
geloofd hadden’ (Hand. 14:23).
De NBV vertaalt hier:
‘… in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld’
Het opvallende daarvan is dat de NBV de teneur van de werkwoordstijd daarmee volkomen correct weergeeft, maar met ‘vertrouwen stellen in’ eigenlijk een te zwakke uitdrukking heeft gekozen. Het gaat in
deze toepassingen duidelijk om een rotsvaste overtuiging. Dat zien we
ook in de tegenstelling die Jezus schildert in de reactie op de prediking
van Johannes de Doper:
‘Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt
hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem
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geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd’ (Matt. 21:32, NBG’51).
De NBV vertaalt hier:
‘Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u
toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En
ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven’.
Dit vermijdt het risico dat ‘geloofd hebben’ wordt opgevat als iets dat
intussen alweer achterhaald zou zijn, maar geeft toch onvoldoende
aan dat het uiteindelijk niet gaat om de reactie van destijds, maar om
de huidige situatie die daar het gevolg van is. Zij (zijn toehoorders)
hebben met hun leven geen nieuwe richting ingeslagen, en zitten
daarom nu nog steeds op de oude verkeerde koers.
Liefgehad hebben
Naast ‘geloofd hebben’, komen we in deze zin ook veelvuldig de uitdrukking ‘liefgehad hebben’ tegen. Vooral bij de evangelist Johannes
vinden we hem vaak. Maar ook Paulus gebruikt hem regelmatig. Paulus schrijft in zijn algemene rondschrijven dat wij kennen als de brief
aan de Efeziërs:
‘Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en
ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en
zich voor ons gegeven heeft als offer’ (Efez. 5:1-2).
Christus ‘heeft ons liefgehad’, maar ook hier betekent dat niet dat
deze liefde nu over is. Liefde is in de Schrift geen emotioneel gevoelen, maar een praktisch bezig zijn. We hadden het daarover in aflevering 1 van de 1e jaargang. En wanneer Paulus hier schrijft dat Christus ons ‘heeft liefgehad’, heeft hij het dus ook niet over een gevoelen
van liefde, maar over een daad van liefde, en die daad was eenmalig.
Hij doelt uiteraard op het feit dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven, zoals hij in de daarop volgende woorden ook zelf aangeeft.
Die daad was eenmalig, maar wat telt is het gevolg van die daad, dat
blijvend is: het feit dat er nu verzoening is voor onze zonden. En het is
in die zin dat wij die ‘weg van de liefde’ moeten gaan: niet alleen
maar met een emotioneel gevoelen, maar met praktische daden.
Dat verklaart dan ook weer Paulus’ verzekering in zijn afscheidsbrief
aan Timoteüs:
‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de
krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de recht-
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(vervolg van pagina 14 en 15)

vaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad’ (2 Tim 4:7-8, NBG’51).
Wanneer je dit leest met een Nederlandse bril, zou je denken dat
Paulus met die ‘verschijning’ wel iets uit het verleden moet bedoelen,
dus Jezus’ eerste komst, omdat hij spreekt van ‘liefgehad hebben’.
Maar hij heeft het over een daad uit het verleden, die te maken heeft
met Jezus’ toekomstige verschijning bij zijn wederkomst. Die daad
moet betrekking hebben op het accepteren van de consequenties
van die wederkomst, en dat kan alleen maar een beschrijving zijn van
de bekering van die ‘allen’ over wie hij het hier heeft. Die bekering
was een gebeurtenis uit het verleden, maar het heeft hun hele verdere leven bepaald, en wat telt zijn die consequenties.
En alles wat Hij verder nog ‘heeft’ gedaan
Deze twee uitdrukkingen zijn echter niet de enige. Jezus ‘heeft’ onze
zwakheden op zich genomen en onze kwalen gedragen (Matt. 8:17),
dus dat is gebeurd en daar komt Hij noch God nog op terug. En daarmee ‘heeft’ Hij ons gered uit de macht van de duisternis (Kol. 1:13),
dat is definitief. Tegelijkertijd moeten we bedenken dat God Hem het
gezag ‘heeft’ toegekend om het oordeel uit te spreken over aangenomen of verworpen zijn van elk van zijn volgelingen, of hen die menen
of beweren dat te zijn. Maar ook dan kunnen wij troost putten uit het
feit dat God rekening houdt met zijn oprechte dienaren, die Hij ‘heeft’
uitverkoren, en die nu dus zijn uitverkorenen zijn (Marc. 13:20). En
we ‘hebben’ kostbare en zeer grote beloften ontvangen (2 Pet. 1:4),
waar God niet meer op terugkomt; m.a.w.: we bezitten die. En tenslotte: Jezus ‘heeft’ ons tot een koninkrijk gemaakt en tot priesters voor
zijn God en Vader (Op. 1:6).
Wanneer we dit alles in een wat groter verband bezien, moeten we
constateren dat het ons vertelt dat God volledig werkt volgens een
vooropgezet plan, dat Hij consequent uitvoert. Hij doet wat nodig is
voor de verwezenlijking van dat plan, en hoeft dat ook niet voortdurend bij te sturen aan de hand van onvoorziene gebeurtenissen.
Want Hij wordt bij de uitvoering ervan niet verrast door ontwikkelingen die Hij niet zou hebben verwacht: Hij heeft alles Zelf in de hand.
En daarom spreekt de Schrift soms zelfs over dingen die nog moeten
gebeuren, alsof ze al zijn gebeurd, en in termen die aangeven dat ook
de consequenties daarvan al blijvende werkelijkheid zijn. Want op
God kun je bouwen.
R.C.R.
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Na de dood van Jozua ging Israël de Baäls dienen. Jozua had hen in
zijn afscheid heel ernstig gewaarschuwd: “Wanneer u de HEER verlaat en andere goden gaat dienen, zal hij zich tegen u keren. Dan zal
hij u niet langer weldaden bewijzen, maar u kwaad doen en u vernietigen” (Jozua 23:16). Als straf kwam er in de tijd van de Richters een
zware hongersnood in het land. In die tijd trekken een man en zijn
vrouw met hun twee zonen weg uit Betlehem in Juda. Het zijn Elimelek en Naomi, die naar Moab vluchten om daar als vreemdelingen te
verblijven. Elimelek sterft daar, zodat Naomi achter blijft met haar
twee zonen. Die trouwen met de Moabitische vrouwen Orpa en
Ruth. Maar na 10 jaar sterven ook haar zonen en Naomi blijft achter
met haar schoondochters. Wanneer zij hoort dat de hongersnood in
Juda voorbij is wil Naomi terug naar haar eigen land. Ondanks dat zij
weet dat het voor haar moeilijk zal zijn daar als weduwe te leven,
zegt ze tegen haar schoondochters dat zij in hun eigen land moeten
blijven, bij hun familie en goden. Orpa kiest inderdaad voor haar
volk en familie en blijft in Moab. Maar Ruth wil met Naomi naar Israël. Als Naomi aandringt laat Ruth een groot geloof en trouw aan de
Heer zien. Zij heeft door haar huwelijk de God van Israël leren kennen en wil niet bij de afgoden van Moab blijven, maar alles achter
zich laten. Heel anders dan velen van het volk Israël, want die waren
juist afgoden gaan dienen. “Kijk, je schoonzuster gaat terug naar
haar volk en haar god” zegt Naomi, “ga haar toch achterna!” Maar
Ruth antwoordt: “Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te
gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal
ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!”(Ruth 1:16-17). Liefdevol en onderdanig blijft ze haar hele leven voor haar schoonmoeder
zorgen. Arm, zonder mannen, zonder toekomst komen ze in Betlehem aan. Ruth als vreemdelinge, maar dicht bij de Heer. Zonder
aarzelen gaat ze vol ijver koren rapen op een veld, waar de gersteoogst binnengehaald wordt. Ze maakt gebruik van het recht van de
armen, om op te rapen wat de maaiers laten liggen. Haar goede gedrag valt Boaz (de eigenaar van het veld) en ook de maaiers op: “en
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Ruth
nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend - ze heeft
maar even gezeten” (2:7). Boaz spreekt Ruth liefdevol met dochter
aan. Ook dan laat Ruth zien wat nederigheid is: ze knielt, buigt diep
voorover en zegt: “Waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor
mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben?” (10). De woorden van Boaz hebben Ruth moed en troost gegeven: “Meer dan
eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen –
de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht
hebt gezocht” (11,12). Vol dankbaarheid antwoordt ze: “Ik dank u,
heer, want u hebt zich mijn lot aangetrokken
En
en mij moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben” (13). Naomi is dankbaar
en blij, vooral omdat Boaz familie van haar is. Zij ziet hierin de hand
van God en bedenkt een plan om Ruth met Boaz te laten trouwen.
Ruth doet precies wat haar schoonmoeder zegt. Zij aanvaardt in
alle nederigheid dit plan. Geen opstandigheid. Je leest: “Ik zal doen
wat u mij zegt” (3:5). Het verhaal eindigt dat Ruth en Boaz trouwen
en een zoon krijgen. Deze zoon, Obed zal de grootvader worden van
David waaruit de Here Jezus geboren is.” Ruth had karaktereigenschappen die belangrijk zijn in een leven met God, en daarom was
zij zo geschikt om een voorouder van Jezus te zijn. In Maria, de
moeder van Jezus zien we dezelfde karaktereigenschappen. Wanneer de engel haar vertelt dat zij de moeder van de Here Jezus mag
zijn, antwoordt zij: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren
wat u hebt gezegd” (Lucas 1: 38). In het geslachtregister van de
Here Jezus zien we twee bijzondere vrouwen dicht bij elkaar staan:
Rachab en Ruth, vreemdelingen voor de Israëlieten maar aanvaard
door God. We zien hier dat niet afkomst belangrijk is, maar de goede gezindheid. Zoals Paulus zegt in Galaten 3:7: “U ziet dus dat zij
die geloven kinderen van Abraham zijn.” Kunnen wij net als Ruth
trouw beloven en zijn aan God, Hem nederig dienen, en wat ons
aan deze wereld bindt achter ons laten? Dan zullen ook wij kinderen van God genoemd worden.
N.D.
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Opgaan naar Jeruzalem
5. De veldtocht van Sanherib
“In het veertiende regeringsjaar van koning Hizkia trok koning Sanherib
van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en nam ze in”
(Jesaja 36:1).
Het zal je maar gebeuren: je doet je uiterste best om naar Gods wetten te
leven, en dan word je ineens met een schijnbaar onoplosbaar probleem geconfronteerd. Je staat er machteloos tegenover. Raadgevers zijn er te over,
maar niets helpt. Zo verging het de Judeese koning Hizkia. Hij had onder het
volk een grote opwekkingscampagne gevoerd en de eredienst, die in verval
was geraakt, weer hersteld. Onder zijn leiding werden alle afgodsbeelden en
hun altaren vernietigd, en God heeft zijn inspanning beloond:
Hij deed wat goed en juist is in de ogen van de HEER, zijn God, en bewees
hem trouw. Alles wat hij in zijn streven om God te dienen ondernam ten
behoeve van de dienst in de tempel en voor de naleving van Gods wet en
geboden, deed hij met volle overgave, en daardoor bracht hij het tot een
goede einde (2 Kronieken 31:20-21).
Maar toen kwam de grote klap:
Nadat (Je)hizkia met deze maatregelen de HEER trouw had bewezen, viel
koning Sanherib van Assyrië Juda binnen en belegerde de versterkte steden, ervan overtuigd dat hij ze met geweld zou kunnen innemen.
(2 Kronieken 32:1)
De machtige vijand
Assyrië was op dat moment het machtigste rijk op aarde en was bezig zijn
territorium sterk uit te breiden. Acht jaar eerder had Salmanassar, Sanheribs
voorganger, het tienstammenrijk Israël ingenomen en het volk in ballingschap weggevoerd naar Assur. Nu was het kennelijk de beurt aan Juda, het
tweestammenrijk in het zuiden. De aanleiding daartoe was het goddeloze
gedrag van Hizkia’s vader, Achaz, die Juda daarmee in het nauw had gebracht. Toen Achaz werd bedreigd door een alliantie van zijn noordelijke buren, Israël en Syrië, zocht hij liever militaire steun bij Assyrië dan op God te
vertrouwen. Die opzet leekt aanvankelijk te lukken, maar daarmee leverde hij
zich wel uit aan de op macht beluste Assyrische koning Sanherib, want die
was er niet mee tevreden slechts die buurlanden te veroveren, maar liet zijn
oog ook vallen op Juda. De profeet Jesaja had Achaz daarvoor gewaarschuwd:
“En voor u, uw volk en uw koningshuis zal de HEER een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm [het noordelijke
rijk] zich van Juda afscheidde: de heerschappij van Assyrië” (Jesaja 7:17).
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‘Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem’ (Ps. 122:2)

Juda’s vreugde over de nederlaag van hun vijanden zou daarom maar van
korte duur zijn:
De HEER zal de koning van Assyrië en zijn geweldige legermacht over hen
uitstorten als de grote watermassa’s van de Eufraat: ze zullen buiten hun
oevers treden en over alles heen stromen … Ze zullen je land over de volle
breedte overvleugelen, o Immanuël (Jesaja 8:7-8).
Toch zou het met die trotse Sanherib niet goed aflopen, want God had ook
tegen hem geprofeteerd:
Maar zodra de HEER heeft afgerekend met de Sion en zich op Jeruzalem
gewroken heeft, zal hij de koning van Assyrië straffen om zijn hoogmoedige houding en trotse blik (Jesaja 10:12).
Maar voor koning Hizkia brak er eerst wel degelijk een tijd van grote beproeving aan. Hoe zou hij uit de macht van deze geweldenaar kunnen ontsnappen? Zijn eerste reactie was te proberen Sanherib af te kopen (2 Koningen
18:14-16). Maar dat lukte niet; Sanherib wilde per se Jeruzalem hebben. Hizkia begon vervolgens de stad te versterken en de waterbronnen die buiten de
stad waren af te sluiten (2 Kronieken 32:1-5). Een andere mogelijke poging
van Hizkia zichzelf te redden, blijkt uit het verwijt van de rabsake dat hij op
Egypte vertrouwde:
En in wie stelt u zoveel vertrouwen dat u tegen mij in opstand durft te komen? In Egypte, die geknakte rietstengel die je hand doorboort wanneer je
probeert erop te leunen! (2 Koningen 18:20-21).
Ook Jesaja had al gewaarschuwd dat zij in Egypte niets te zoeken hadden, en
door daar toch een verdrag mee te sluiten gingen zij in tegen Gods wil (Jesaja
30:1-5). Tegelijkertijd moedigde Hizkia echter zijn leger aan door hen erop te
wijzen dat er een veel grotere macht aan hun kant stond dan aan de kant van
de Assyriërs (vers 6-8).
De Assyriër trekt op tegen Jeruzalem
Toch leek het alsof Sanherib niet te stoppen was, onoverwinnelijk zelfs. Hij
nam alle versterkte steden van Juda in en alleen Jeruzalem bleef tenslotte
nog over (2 Koningen 18:13). Maar Sanherib was ook slim. Hij wist hoe moeilijk het zou zijn om een stad als Jeruzalem in te nemen; latere belegeringen
hebben vaak ook jaren geduurd. Daarom stuurde hij zijn legeroversten en
hoogwaardigheidsbekleders om de Judeeërs over te halen zich vrijwillig over
te geven. Zijn woordvoerder, de rabsake (“maarschalk” in de NBG’51) deed
eerst een poging om hun geloof in God te ondermijnen. Had Hizkia niet alle
offerplaatsen en altaren uit het land verwijderd? Wat voor een vertrouwen in
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God was dat? (2 Kron. 32:11-14). Maar daarin vergiste hij zich, want Hizkia
wist heel goed het verschil tussen de God van Israël en de hulpeloze afgoden.
En toen de rabsake de machteloosheid van die afgoden om hun aanbidders
in andere landen uit de hand van Assyrië te redden, aanvoerde als bewijs van
de Assyrische onoverwinnelijkheid, en de ware God met hen op één lijn stelde, bad Hizkia dat God hen zou redden terwille van zijn Naam (2 Kon. 19:1419). God verzekerde hem dat Hij dat zou doen, met een prachtig spotlied op
Sanherib, waarin die vergeleken wordt met een razend roofdier dat met haak
en bit naar zijn eigen land teruggevoerd moet worden (vers 20-28).
Gods ingrijpen
Wij zien dus in de reacties en maatregelen van Hizkia een mengsel van menselijke, en goddelijke, oplossingen. Maar zijn wij zoveel anders? Merken wij
niet in ons eigen gedrag soms de neiging om eerst een eigen oplossing te
vinden om pas als het duidelijk niet anders kan, bij God te rade te gaan?
Maar voor Hizkia was er waarschijnlijk nog een andere factor van doorslaggevende betekenis geweest. Hij werd omstreeks diezelfde tijd geveld door een
levensbedreigende ziekte, en was de dood zeer nabij (Jes. 38:1). Waarop de
koning met tranen om zijn leven smeekte. Daarop kreeg hij niet alleen de
belofte nog vijftien jaar in leven te zullen blijven, maar ook de verzekering dat
God hemzelf en de stad zou redden (vers 2-6). Hij stond machteloos tegenover twee aartsvijanden: de dood, en de macht van Assur. Maar het is juist in
onze zwakheid dat God Zich sterk betoont. En hoe groot heeft Hij Zich hier
niet getoond! Eerst kondigde Hij aan: “Hij zal
deze stad niet te na komen. Hij zal er geen
pijl op afschieten, geen schild tegen opheffen en geen wal tegen opwerpen” (2 Koningen 19:32). En vergelijk deze uitspraak dan
eens met het verslag van Sanherib, dat op
diens prisma voor ons bewaard is gebleven:
“Omdat Hizkia de Judeeër zich niet aan
mijn juk heeft onderworpen, belegerde ik
zesenveertig van zijn versterkte steden en
nam ze in ... Hemzelf, heb ik in zijn koninklijke stad opgesloten, als een vogel in
een kooi ...”
Maar daar eindigt het verhaal: we vinden
geen woord over het innemen van Jeruzalem. En dat had hij zeker vermeld als hem
Het prisma van Sanherib
dat gelukt was! Waarom lukte dat dan niet?
(foto: Brits Museum, Londen)
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5. De veldtocht van Sanherib (vervolg van pag . 21 en 22)

Omdat God zich hield aan zijn belofte en zijn engel uitstuurde, die in één
nacht 185.000 van Sanheribs keursoldaten heeft geveld, zodat de koning
beschaamd de terugtocht moest aanvaarden (2 Kron. 32:21). En zijn nederlaag was compleet toen zijn eigen zoons hem vermoordden. Uiteindelijk
bleek dit zelfs het begin van de totale ondergang van dat machtige Assyrische rijk, die tenslotte een eeuw later definitief werd.
God waakt over zijn stad
We zien hier dus hoe God Hizkia uit zijn ellende en (menselijk gezien) onoplosbare problemen heeft gered. Zelfs zozeer dat Hizkia van toen af in groot
aanzien stond bij alle volken. Wij zagen al eerder, in het geval van Abraham,
hoe noodzakelijk het is dat Gods knechten op de proef worden gesteld. Hier
hebben wij nog zo’n voorbeeld, al zijn de omstandigheden hier heel anders.
En uit zulke voorbeelden kunnen wij de nodige kracht putten om in geloof
verder te gaan, met een absoluut vertrouwen dat God het beste met ons voor
heeft. Maar het gaat verder dan Hizkia persoonlijk. In een van de psalmen
van de Korachieten (Psalm 48) worden de gelovigen aangemoedigd Sions
torens te tellen, en de andere verdedigingswerken, en daarover aan hun nageslacht te vertellen (vers 13-15). Maar wat moeten zij dan vertellen? Dit lijkt
een verwijzing te zijn naar de rabsake en zijn medeofficieren, die een inventarisatie maakten van Jeruzalem, voordat zij aan de belegering zouden beginnen. Want in Jesaja lezen we:
Waar zijn nu de mannen die schreven en wogen, waar is de man die de
torens telde? Je ziet dat onbeschaamde volk niet meer terug, dat volk met
zijn onverstaanbare taal, zijn vreemde, onbegrijpelijke tongval. Aanschouw
dan Sion, de stad waar wij onze feesten weer vieren … Daar toont de HEER
ons zijn macht (Jesaja 33:18-21).
Wat zij de volgende generaties moesten vertellen, is hoe God zijn stad beschermt. God had Jeruzalem gesteld tot de plaats waar Hij zou wonen en
waar Hij zich aan de volken zou tonen. En dan laat Hij niet toe dat een hoogmoedige Assyrische koning Hem gelijkstelt met de goden van die andere volken, die hun aanbidders niet hadden kunnen redden. Die les moest hem
even geleerd worden. Dat zou echter ook weer niet betekenen dat zijn volk
daarop kon vertrouwen voor zijn eigen veiligheid, zoals Jeremia’s tijdgenoten
een eeuw later ten onrechte meenden (Jer. 7:1-7). Want Gods tempel in hun
midden was geen vrijbrief voor hun wangedrag. Integendeel, dat feit maakte
ze alleen maar des te meer verantwoordelijk. Maar wie Hem getrouw dient
kan op Hem rekenen. En dat geldt uiteindelijk ook voor de gelovigen van het
Nieuwe Verbond, die zijn geroepen om gezamenlijk de nieuwe, geestelijke
tempel te vormen. En dat is dan de les voor ons.
C.T.
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Hoe leest u ?

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

“Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede
terwijl Lazarus niets dan ongeluk
In de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus wijst Jezus op een misverstand waarin velen, ook in latere tijden, voortdurend blijven geloven. Het
misverstand namelijk dat iemand die rijk is, kennelijk door God is gezegend,
en dus wel een goed mens moet zijn, terwijl iemand die arm is, kennelijk niet
is gezegend, en dus wel van alles verkeerd zal hebben gedaan. Dat misverstand is al zo oud als de wereld, maar kennelijk onuitroeibaar.
Jezus’ leer in Lucas 15 en 16
In deze gelijkenis stelt Jezus het heel zwart-wit: de rijke man van deze gelijkenis heeft zijn volledige beloning al in dit leven ontvangen, terwijl de bedelaar
Lazarus tijdens zijn leven niets heeft ontvangen. Dan is het niet meer dan billijk dat Lazarus na zijn dood alsnog zijn deel ontvangt, terwijl de rijke dan niet
meer moet zeuren, want die heeft zijn deel al gehad. In feite heeft de rijke zijn
‘erfdeel’ er al tijdens zijn leven doorgejaagd, terwijl dat van Lazarus lag te
wachten tot het hem werd ‘uitbetaald’. De hoofdstuk-indeling in onze Bijbels
verbergt wel eens wat verbanden, maar we moeten dit duidelijk koppelen aan
de gelijkenis van de verloren zoon een hoofdstuk eerder. Ook die had zich zijn
erfdeel voortijdig laten uitbetalen, om het er vervolgens door te jagen. En niet
voor niets staat daartussen de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester
(let op het identieke begin in de verzen 1 en 19: Er was een rijk man … en er
was een rijk man…). Dit is niet de gelegenheid om daar in detail op in te gaan,
maar de slotconclusie is in dit verband wel degelijk van belang:
Ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie
in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet
meer is (Luc. 16:9).
Wanneer de rijke zijn geld had gebruikt ten bate van anderen, had hij na zijn
dood nog een erfdeel mogen verwachten. Maar nu had hij dat geld volledig
ten eigen bate gebruikt: hij “was gewoon zich te kleden in purperen gewaden
en fijn linnen en vierde dagelijks uitbundig feest”, terwijl de bedelaar Lazarus
“voor de poort van zijn huis lag, overdekt met zweren, en hoopte zijn maag te
vullen met wat er ‘overschoot’ van de tafel van de rijke man” (vs 19-21). En
daarmee had hij dus al volledige uitbetaling ontvangen van zijn erfdeel.
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Wat leest u ?

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

al tijdens je leven hebt ontvangen,
heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn”
Uitbetaling nu of straks
Eerder had Jezus er, in de bergrede, al op gewezen dat mensen die hun aalmoezen geven, of op straat hun gebeden doen, of op opvallende wijze andere
‘vrome werken’ verrichten, met als voornaamste bedoeling door de mensen te
worden gezien en bewonderd, met die bewondering hun volle loon al hebben
ontvangen (Matt. 6:2,5,16). Na hun dood hoeven zij dan verder niets meer te
verwachten. Lucas gebruikt voor deze ‘uitbetaling’ het Griekse werkwoord
apolambanō, een financiële term, die volledige uitbetaling aanduidt. We vinden dat woord (althans in deze betekenis) vrijwel uitsluitend bij Lucas en in de
brieven van Paulus, dus Paulus zal er wel de bron van zijn. Zo schrijft Paulus
aan de gemeente te Kolosse:
Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de
mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning [apolambanō: volledige uitbetaling] zult ontvangen (Kol. 3:23,24).
Daartegenover geeft Lucas de woorden van de misdadiger aan het kruis tegen zijn maat als volgt weer:
Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf [als Jezus] ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond [apolambanō:
ten volle uitbetaald] naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs
gedaan. (Luc. 23:40-41)
Wanneer Jezus dus spreekt van vrienden maken met behulp van de onrechtvaardige mammon, heeft Hij het niet echt over geld, maar over de manier
waarop wij omgaan met het leven dat wij nu (tijdelijk) mogen gebruiken, evenals alles dat wij daarin hebben gekregen. Want dat is het wat bepaalt of wij
daarna nog in aanmerking komen voor het erfdeel dat ‘voor ons is weggelegd’ (1 Pet. 1:4, NBG’51), of dat wij worden behandeld als mensen die dat,
als de jongste zoon in die eerdere gelijkenis, al voortijdig te gelde hebben gemaakt en er vervolgens doorgejaagd. En het is Johannes die ons, als de enige
andere gebruiker van deze financiële term, vermaant:
Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u
het volle loon ontvangt (2 Joh. 8).
R.C.R.
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Christus

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

Vorige keer keken we naar voorbeelden waar een vers uit een psalm
elders op Jezus toegepast wordt, terwijl andere verzen daaruit overduidelijk niet op Jezus kunnen slaan. Nu kijken we naar het omgekeerde:
een psalm die van toepassing verklaard wordt op een aardse koning,
maar die in hem nooit zijn volledige vervulling kan vinden; pas in Jezus
wordt hij werkelijk vervuld. Deze psalm (Psalm 72) is al kort besproken
in de rubriek “Begrijpend zingen” (1e jaargang, nr. 1), maar we zullen
hem nu wat nader bekijken in verband met de Messias.
Het tweede boek van de Psalmen
We kunnen de psalmen bij nadere bestudering, waarvoor hier echter de
ruimte ontbreekt, opdelen in een vijftal boeken. De eerste twee bevatten veel psalmen van David, terwijl in de laatste drie nauwelijks psalmen aan David worden toegeschreven. Het tweede boek wordt dan ook
afgesloten met de woorden “Hier eindigen de gebeden van David, de
zoon van Isaï” (Ps. 72:20). In de voorlaatste psalm van dit boek (Psalm
71) zien we iemand die oud en zwak is, alsof het tijdperk met David ten
einde loopt. Hij kijkt terug op zijn leven en beseft dat hij binnenkort zal
sterven. De volgende psalm (Psalm 72) is dan een samenvatting van de
beloften die aan hem gedaan zijn. Hier vraagt David Gods zegen voor
zijn troonopvolger, Salomo. Hij draagt als het ware het koningschap
over. Het beeld dat je daaruit krijgt, is dat David aan het eind van zijn
leven staat, maar dat de beloften niet ophouden met zijn dood: met zijn
zoon zal er een rijk van vrede zijn, waarin Gods zegeningen rijkelijk zullen vloeien. Deze zoon is in eerste instantie Salomo, maar de psalm zal
pas volledig werkelijkheid worden als de beloften in vervulling gaan met
de ware Zoon van David, die op zijn troon zal regeren.
Psalm 72 – Een gebed voor de koning
In een aantal vertalingen staat boven de psalm: “Van Salomo”. Al vanaf de tijd van de Septuaginta (de Griekse vertaling van het Oude Testament) wordt dit soms gewijzigd in: “Voor Salomo”. De Nederlandse vertalingen zijn hierover verdeeld. De situatie waarin deze psalm het best
zou passen, is - zoals hierboven aangegeven - een gebed vlak voor of
aan het begin van Salomo’s koningschap. Het is een gebed tot God dat
deze koning werkelijk een ware opvolger van David mag worden. Aan
David was beloofd dat God hem aan alle kanten vrede zou geven, en
dat hij bovendien aan het hoofd zou staan van een dynastie, waarbij
een zoon uit zijn lijn voor eeuwig koning zou zijn. We zien elementen
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De Psalmen (11)
in de boekrol staat van mij geschreven”
hiervan terugkomen in deze psalm. Maar voordat er gevraagd wordt om
al deze zegeningen werkelijkheid te maken, wordt er gevraagd of de
koning zijn taak naar behoren mag vervullen. Dit is typerend voor veel
wat we in de Schrift vinden. Eerst moet de mens bereid zijn om zelf een
stap te zetten voordat hij mag verwachten dat God hem rijkelijk zegent.
In de eerste verzen gaat het daarom over de taak van de koning om
namens God recht te spreken. Uiteraard gaf de Wet regels en voorschriften, maar in het dagelijks leven rezen er geschillen waarvoor men
de tussenkomst zocht van een rechter. Een van de bekendste uitspraken is dan ook die van Salomo in het geschil tussen twee moeders.
Toen het volk pas in het land woonde, stelde God richters aan. In de
NBV heet dit Bijbelboek dan ook Rechters. Maar toen deze richters niet
integer bleken, vroeg het volk om een koning. Volgens de Wet was de
eerste taak van een koning een eigen afschrift van de Wet te laten maken, dat altijd in de buurt te hebben, en dat regelmatig te lezen om zijn
rechtspraak daarop te baseren (Deut. 17:18). Als Salomo dan aan het
begin van zijn regering één wens mag uitspreken, vraagt hij daarom om
wijsheid, juist om een goede rechter te kunnen zijn.
"Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan
besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want
hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van
u?" (1 Kon. 3:9).
Er bestond natuurlijk het risico dat de rijken zouden worden bevoordeeld, of de eigen kring voorgetrokken. Vandaar de bede:
“Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de
koningszoon. Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk
naar recht en wet ... Moge hij recht doen aan de zwakken, redding
bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan” (Psalm
72:1-4).
Daarop volgen enkele verzen die heel goed op Salomo van toepassing
kunnen zijn. In Koningen wordt ons zelfs op enkele vervullingen gewezen. Salomo wordt een koning in hoog aanzien.
“De bevolking van Juda en Israël was zo talrijk als zandkorrels aan
de zee. De mensen hadden volop te eten en te drinken en waren
gelukkig. Salomo had de heerschappij over alle koninkrijken tussen
de Eufraat en het land van de Filistijnen, en tot aan de grens met
Egypte. Zolang Salomo leefde, waren ze aan hem onderworpen en
droegen ze hem schatting af” (1 Kon.4:20-5:1).
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Heersers van omringende landen komen hem bezoeken met geschenken en om hem hulde te brengen. Seba wordt met name genoemd (zie
bijv. blz. 20-23 van het vorige nummer). Maar de psalm gaat verder:
“Moge hij heersen van zee tot zee, van de Grote Rivier tot de einden
der aarde. Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, zijn vijanden het stof van zijn voeten likken ... Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn.” (Psalm 72:8-11).
Hier wordt dus niet meer gesproken over het gebied van de grote rivier
(de Eufraat) tot aan de grens met Egypte, maar tot de einden der aarde.
Niet langer zijn het de lokale volken die hem schatting brengen, maar
alle volken. Natuurlijk kun je dit opvatten als dichterlijke vrijheid, maar
dan zouden we een belangrijke les van Salomo’s koningschap missen.
Salomo als voorafschaduwing van Christus
De twee grote koningen van Israëls gouden eeuw zijn David en Salomo.
En juist van deze twee (en ook alleen van hen) wordt gezegd dat zij op
de troon van God zaten, als diens vertegenwoordiger. We lezen ondermeer "Zo besteeg Salomo de troon van de HEER en volgde hij zijn vader
David als koning op. Hij ondervond geen tegenstand en heel Israël accepteerde hem" (1 Kron. 29:23). David was een man naar Gods hart,
die God in alles trouw was, maar ook een man aan wiens handen teveel
bloed kleefde om de tempel te kunnen bouwen. Salomo was een man
rijkelijk gezegend door God, die regeerde in vrede over een groot gebied, en met ongekende wijsheid Gods volk kon leiden. Geen van beiden konden zij een volledig beeld zijn van de Messias, maar juist de
combinatie van de positieve elementen van beiden vertellen ons veel
over het koningschap van Christus. Christus is duidelijk een vervulling
van de belofte: een zoon van David die over Gods volk zal regeren totdat de noodzaak voor koningen ophoudt, wanneer Jezus het koningschap overdraagt aan zijn Vader (zie 1 Kor. 15:24). We zien dan ook
hoe vers 8 van de psalm geciteerd wordt in een vers dat duidelijk
spreekt over het koningschap van Jezus:
“Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in
aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel. ... Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn
heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde” (Zach. 9:9-10).
Het eerste deel zag het volk voor zijn ogen gebeuren, een week voor de
kruisiging - de evangelisten wijzen op de vervulling hiervan - maar de
rest is ook voor ons nog toekomst, ondanks hun verwachting toen.
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De Psalmen (11) (vervolg van pagina 26 en 27)
Een heilrijk koninkrijk
In deze serie hebben we eerder naar Psalm 2 gekeken (2e jaargang, nr.
2). Ook daarin wordt gesproken over het koninkrijk van Christus. Maar
daar wordt juist beschreven hoe Christus met zijn vijanden zal omgaan,
hoe Hij hen “kan breken met een ijzeren staaf, ze stukslaan als een aarden pot”. Deze Psalm 72 geeft echter een hele andere kijk op het koninkrijk van Christus. Hier komen de zegeningen naar voren, zegeningen
die we bijvoorbeeld ook bij Jesaja tegenkomen. Deze psalm heeft de
vorm van een gebed, in eerste instantie voor Salomo. Dat heeft tot gevolg dat in sommige moderne Nederlandse vertalingen bepaalde verzen
zijn vertaald als wens: “moge” dit of dat zo zijn. In feite is dat echter een
keuze van de vertaler, en kan het evenzeer gelezen worden als een beschrijving hoe het zal zijn. In de tweede helft van de psalm laat ook de
NBV deze bede-vorm echter varen en gaat over op een beschrijving.
Toch gaat er met deze vertaling een belangrijke koppeling met Gods beloften verloren. We zagen al hoe deze messiaanse koning de uiteindelijke vervulling is van de belofte aan David. Maar het is ook een vervulling
van een andere belofte van God. In vers 17 lezen we in de Statenvertaling “en zij [de volken] zullen in hem gezegend worden”. Wellicht herkent
u hierin de belofte aan Abraham gedaan:
“En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt” (Gen. 22:18 NBG ‘51).
In Galaten laat Paulus zien dat op sommige plaatsen het “nageslacht”
van Abraham een enkeling beschrijft en niet het hele volk.
Toch hebben veel Christenen moeite zich voor te stellen hoe dit Koninkrijk zal zijn. Hoe kunnen er dan verdrukkers zijn die de armen proberen
te onderdrukken? Hun probleem komt gedeeltelijk doordat zij verwachten dat de inwoners van het rijk de heiligen (de getrouwe gelovigen) zullen zijn, degenen die bij de wederkomst het eeuwige leven ontvangen.
Maar als we alle beschrijvingen naast elkaar leggen zien we duidelijk dat
het rijk zal worden bevolkt door sterfelijke mensen (zie ondermeer Jesaja 65 vanaf vers 17). De taak van de heiligen is om Jezus bij te staan in
zijn rol als koning. In een beschrijving door Jesaja van dat rijk lezen we in
Hebreeuwse dichtvorm, dus met parallelle regels:
"Een koning die rechtvaardig regeert
en leiders die leiden volgens het recht" (Jes. 32:1).
De koning beschrijft Jezus, en de leiders zijn degenen die door Hem geschikt zijn bevonden om hem daarin bij te staan.
M.H
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Het

Geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het woord in
het Hebreeuws en Grieks
Het Hebreeuwse woord voor
dienaar of slaaf is ebed, en het
bijbehorende werkwoord abad.
Deze woorden duiden een algemene situatie aan waarin de
ene mens ondergeschikt is aan
de andere. Ze kunnen zowel
een vrijwillig als een gedwongen
dienen aanduiden.
De Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) gebruikt hiervoor heel vaak de woorden doulos en douleuō (of nog andere
van dezelfde woordstam). Deze
vinden we ook in het NT weer
terug. Soms vinden we ook het
Griekse woord pais gebruikt, dat
eigenlijk een ouder-kind relatie
aanduidt.

Het Hebreeuws abad betekent van oorsprong
gewoon ‘werken’, bijvoorbeeld het bewerken
van het land. In Genesis 2 lezen we dat op de
aarde nog geen cultuurgewassen groeiden,
omdat er nog geen mensen waren om die te
verbouwen. Dat begint pas wanneer God de
mens daarvoor in de hof plaatst. Maar wanneer die mens het gebod heeft overtreden,
wordt hij uit de hof verwijderd en moet hij de
grond daarbuiten bewerken met moeizame
arbeid (“zweten zul je voor je brood”). Dan
gaat het ‘zware arbeid’ betekenen. Dienstbaarheid houdt dus in dat je weinig keus hebt,
en gaat dan dwangarbeid betekenen, dus slavernij. Want als je iets niet zelf wilde doen kon
je het alleen maar een ander laten doen, en
dat was gewoonlijk een overwonnen vijand.
Dienstbaarheid betekent dus ook ondergeschiktheid: iemand anders is de baas, die je
moet gehoorzamen. Voor het volk Israël wordt

De doulos in Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs
Veel christenen vragen zich af wat te denken van het verschijnsel slavernij in de Bijbel.
Het lijkt wel of de Schrift de onmenselijkheid daarvan volledig negeert, en de slavernij
op de Amerikaanse plantages was dan ook op die opvatting gebaseerd. We beperken
ons hier tot Paulus’ raad in 1 Kor. 7:21-24 aan de slaven zelf. Mag een slaaf zijn meester ongehoorzaam zijn, omdat hij een dienaar van Christus is? Mag hij weglopen? Nee,
zegt Paulus, bekommer je niet om je maatschappelijke positie, want in Christus ben je
vrij; dat is het enige dat telt. Zoals omgekeerd ook een ‘vrije’ niet maar kan doen en
laten wat hij wil, want hij is in feite een slaaf van Christus. Mocht je de kans krijgen vrij
te komen, maak daar dan echter wel gebruik van. Paulus gaat voorbij aan wat de
maatschappij normaal vindt en plaatst het in een breder kader. Een slaaf moet zich
het sociale kwaad laten welgevallen, omdat hij in essentie in Christus een vrij mens is.
Krijgt hij die vrijheid echter aangeboden, dan moet hij die kans met beide handen aangrijpen, want die sociale vrijheid is niet in strijd met het Evangelie, doch juist de consequentie ervan. Niet altijd kan de vrijheid-in-Christus reeds vóór de Wederkomst gestalte krijgen in een sociale vrijheid. Krijgt hij echter die kans, dan mag hij die dankbaar
aanvaarden als een teken van de realiteit van de vrijheid-in-Christus. Dit was zijn regel
voor de slaven. Voor de meesters golden weer andere regels die we o.a. vinden in zijn
brieven aan Efeze en Kolosse. Want dit was absoluut geen vrijbrief voor slavernij!
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doulos: dienstknecht
van een sleutelwoord in de grondtekst

Egypte in die zin een ‘slavenhuis’ genoemd (Ex. 20:2), waar zij slechts ebed,
dienstknechten, waren geweest, die dwangarbeid moesten verrichten.
Maar dienstbaarheid kon wel degelijk ook vrijwillig zijn. Wie een ander eer wilde bewijzen noemde zich tegenover hem ‘uw dienaar’ of ‘uw knecht’. Abraham
noemt zich in Genesis 19 ‘uw knecht’, wanneer hij (in de persoon van een engel) God op bezoek heeft. Exodus 21 vertelt dat zij een volksgenoot niet langer
dan 6 jaar dienstbaar mochten maken. Maar wanneer die volksgenoot liet weten dat hij aan zijn heer gehecht was geraakt, kon hij ervoor kiezen die voor de
rest van zijn leven dienstbaar te blijven. Dat is uiteraard een beeld van de vrijwillige dienstbaarheid aan God, die van elke gelovige wordt verwacht. En in die
zin noemt God op zijn beurt Abraham ‘mijn knecht’ (NBV: ‘mijn dienaar’) in
Gen. 26. Dat moeten we dus zien als een eretitel, evenals in het geval van Mozes, David en anderen (zie bijv. blz. 27). Ruth noemt zich tegenover Boaz ‘uw
dienstmaagd’ (de vrouwelijke vorm van ‘dienstknecht’), en de weerklank daarvan vinden we bij Lucas, wanneer Maria zichzelf aanduidt als ‘de dienstmaagd
(doulè) van de HEER’ (Luc. 1:48). Dienstbaarheid duidt in zulke gevallen op
een volkomen toewijding die volledig voorbij ziet aan het eigen belang. Zulke
mensen waren een ebed JHWH, een dienstknecht van God de HEER. In Jesaja
wordt Israël zo aangeduid, maar omdat zij zich die titel niet waardig betoonden, ging die over op die ene ware Knecht die komen zou: de Messias.
De Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) vertaalt ebed echter ook wel
met pais, eigenlijk jongen of meisje, in de zin van zoon of dochter. Strikt taalkundig kunnen we dit verklaren door er op te wijzen dat ook een zoon ondergeschikt is aan zijn vader. Maar je kunt het ook omdraaien: wie zich beschikbaar stelt als Gods dienaar, gaat in feite een
Het woord in de Concordantie
vader-zoon/dochter relatie met Hem aan. In
In het OT komt ebed 800 x voor,
het NT zijn het vrijwel uitsluitend Matteüs en
en abad bijna 300 x. Oudere
(vooral) Lucas die dat woord gebruiken in de
vertalingen geven ebed meestal
betekenis van dienstknecht. Want de ultieweer als knecht of dienstknecht,
me ‘Knecht van de HEER’ was Gods eigen
en modernere als dienaar of
Zoon. Maar wie van ons evenzeer zijn dieslaaf. Abad vinden we vaak vernaar wil zijn, zal ook evenzeer als zoon of
taald met dienen of dienstbaar
dochter worden aangenomen:
zijn, maar soms ook gewoon als
Maar toen de tijd gekomen was zond God
werken of werkzaam zijn. Ook de
Griekse woorden doulos en douzijn Zoon … om ons vrij te kopen … opdat
leuō (met andere varianten, in
wij zijn kinderen zouden worden (Gal. 4:4het NT in totaal ca. 170 x) vinden
5).
R.C.R.
we zo vertaald.
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wereld van Lucas

Zeno van Citium

Een interessante episode in het boek Handelingen
is Paulus’ verblijf in Athene (Hand 17:15-34). Griekenland, en dan vooral Athene, had in de voorafgaande eeuwen een grote naam opgebouwd met
zijn filosofen en filosofische stromingen. En hun
namen en ideeën worden tot in onze dagen nog
steeds in ere gehouden. In Lucas’ dagen was de
glans er eigenlijk wel alweer vanaf, maar gegoede
families uit de Romeinse wereld stuurden hun zonen toch nog graag voor een jaartje studie naar
Athene. Ook de naderhand berucht geworden keizer Nero bijvoorbeeld, had daar gestudeerd en poseerde graag als Grieks opgevoede intellectueel.

De rivaliserende denkrichtingen
De Grieks-filosofische richting die ons het meest bekend in de oren klinkt, is
die van Socrates-Plato-Aristoteles. Die heeft ook de grootste invloed gehad op
de denkwereld van het christendom. Maar in de eerste eeuw waren de twee
meest bekende stromingen die van de Stoïcijnen en die van de Epikureërs. De
stoïcijnse school was rond 300 v. Chr. gesticht door Zeno van Citium (op Cyprus). Het was een van meerdere richtingen die waren voortgekomen uit de lijn
van Socrates. Hij is genoemd naar de ‘stoa poikilè’, een zuilengang in Athene,
waar Zeno zijn leer verkondigde. In de eerste eeuw hebben we te maken met
de zgn. ‘Middenstoa’. Een belangrijke leider daarvan was Zeno van Tarsus geweest, en wellicht daarom bestond er een belangrijke school van deze richting
in Tarsus, waar Paulus was geboren. Hierna zou nog een ‘Romeinse’ fase volgen, die werd gedomineerd door Romeinse filosofen in plaats van Griekse.
De Epikureïsche denkrichting is eveneens rond 300 v. Chr. gesticht door
Epikouros van Samos, in de stad Kolophon in de buurt van Efeze aan de westkust van Klein-Azië. Later heeft hij deze verplaatst naar Athene, waar ze bekend stond als ‘de tuin’, omdat de bijeenkomsten plaats vonden in een tuin,
die zich overigens op korte afstand bevond van ‘de stoa’. Deze filosofische richting is in alle tijden als het buitenbeentje van de Grieks-filosofische wereld beschouwd, en lag daarom altijd overhoop met de meer geaccepteerde richtingen. De Epikureërs waren globaal van mening dat met de dood alles is afgelopen, en dat de mens er daarom het beste aan doet het leven te genieten zolang hij het heeft. Het is echter pertinent onjuist dat zij daarmee een leven van
genotzucht predikten, zoals hun tegenstanders (waaronder de middeleeuwse
kerk!) dikwijls hebben beweerd; Epikouros leidde zelf een zeer ingetogen leven.
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5. De wereld van de filosofen
Lucas geeft (niet zonder humor) een behoorlijk rake typering van het wat sleetse karakter en de reeds half vergane glorie van het filosofische leven van Athene ten tijde van Paulus’ verblijf daar, wanneer hij schrijft:
Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen
hebben immers voor haast niets anders tijd dan
voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën
(Hand. 17:21).
Het tekent de situatie dat Paulus’ prediking in botsing komt met zowel de ‘traditionele’ stoïcijnen als
met de meer ‘controversiële’ Epikureërs. Eveneens wat humoristisch is Lucas’ mededeling dat zij
menen dat Paulus een tweetal nieuwe goden komt
verkondigen genaamd ‘Jezus’ en ‘Anastasis’ (=
opstanding). Wat Lucas ons hier subtiel laat weten, is dat de gedachte aan een lichamelijke opstanding zover van hun denkwereld af stond, dat
zij voetstoots aannamen dat Paulus dat onmogelijk letterlijk kon bedoelen (zie ook vs. 32).
Epikouros van Samos

Paulus voor de Areopagus
Vervolgens lezen we dat deze discussies ter kennis van de overheid waren gekomen, en dat Paulus wordt gevraagd zijn ideeën uiteen te zetten voor de Areopagus. De ‘Areopagus’ was een soort overheidsraad die tot taak had te waken
over de aanvaardbaarheid van alle verkondigde leer en gedachtegoed. En hoewel de Atheense overheid op dat punt buitengewoon ruimdenkend was, waren
er toch grenzen. Paulus’ prediking leek die grenzen inderdaad te overschrijden,
want hij predikte dat er maar één god is en dat betekende automatisch een
aantasting van het gezag van hun beschermgodin Pallas Athene. Nu kon een
kind begrijpen dat die zich daardoor behoorlijk beledigd zou voelen, en van een
beledigde godin viel nu eenmaal weinig goeds te verwachten. Dus dit raakte
direct aan de Atheense staatsveiligheid. Hun opmerking in vs. 20 dat Paulus
hun ‘enige vreemde dingen’ verkondigde moet dus kennelijk wel worden opgevat als een wat onderkoelde uiting van hun buitengewone bezorgdheid. Uit Lucas’ verslag blijkt echter dat het niet tot een formele veroordeling komt. Maar
Paulus’ kort daarop volgende vertrek uit de stad (Hand. 18:1) zou toch wel
eens kunnen berusten op een tamelijk dringend ‘advies’ in die richting.
We moeten dus constateren dat er kennelijk meer aan de hand was dan de
moderne bijbellezer er bij oppervlakkige lezing uit zou halen. Het vereist echter
voldoende achtergrondkennis om dat te zien. Hebben we die kennis eenmaal,
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5. De wereld van de filosofen (vervolg)

dan blijkt het verslag naadloos aan
te sluiten op wat
we daar dan zouden mogen verwachten. En met
nog wat meer kennis van de kenmerkende ideeën van
de betrokken filosofische denkrichtingen vallen ons
nog andere dingen
op. Voor Paulus’
boodschap was de
Epikureïsche denkrichting niet vreseHet oude Athene, met de agora (marktplaats) waar Paulus
predikte en met de Areopagus-heuvel, waar hij terechtstond.
lijk gevaarlijk, maar
de Stoïcijnse des te
meer (zoals later ook wel is gebleken). En zijn verdediging voor de Areopagus is
dan ook vooral daarop gericht. Hij citeert enkele Stoïcijnse en andere auteurs:
Aratos van Soli, de vermaarde Griekse filosoof/profeet Epimenides, en wellicht
ook Cleanthes van Assos, de opvolger van Zeno van Citium, die drie eeuwen
eerder zelf voor de Areopagus was gedaagd en daar toen met vlag en wimpel
doorheen was gekomen. Paulus presenteert dan zijn eigen leer als het antwoord op de vragen waar deze ‘grootmeesters’ zelf destijds niet uitkwamen.
Blijkbaar is hij uitstekend op de hoogte van hun denkbeelden, en wellicht heeft
hij zelfs gestudeerd aan de Stoïcijnse school in zijn geboortestad Tarsus. Zoals
al aangegeven: het lukte hem niet de leden van de Areopagus te overtuigen
(met opvallende uitzondering van één van hen: vs. 34). Maar het feit dat zij
hem toch ook weer niet formeel hebben durven veroordelen, zou kunnen betekenen dat Paulus hiermee toch redelijk raak heeft geschoten.
Maar als conclusie mogen we in elk geval opnieuw constateren dat Lucas’ verslag volledig aansluit bij wat we uit andere bronnen weten over de situatie in
het Athene van toen, al ligt dat hier dan misschien wat meer onder de oppervlakte. Ook in deze situatie presenteert de wetenschapper Lucas zich op overtuigende manier, weliswaar niet als ooggetuige, maar toch ontegenzeggelijk als
zelf een burger van de wereld die hij hier beschrijft, waarin hij leeft en die hij
overduidelijk van binnenuit kent.
R.C.R
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Wonderen van
de Schepping

De leeuw

Als vijfde en laatste in de reeks van dingen die een grote indruk op Agur
hebben gemaakt, komt een lijst van vier wezens die fier voortbewegen:
“Drie hebben een voorname tred, vier schrijden statig voort” (Spreuken
30:29). Het zijn de leeuw, de haan, de bok en de koning.
De leeuw is feitelijk ook een koning, die van de dieren, want hij “deinst
voor niets terug” (vers 30). Hij weet dat hij de baas is en laat dat merken
ook. Het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt, “layish”, betekent
een oude leeuw, een die zijn vrouwen en welpen
om zich heen heeft.
Leeuwen zijn de enige katachtige roofdieren die in
groepen jagen. Hun jachttactieken zijn zo effectief,
dat zelfs olifanten hun soms ten prooi vallen. Met
één klap van hun klauwen kunnen zij een groot dier
vellen, en hun schaarachtige tanden kunnen vlees
afscheuren, snijden en vermalen.
In de Bijbel staat de leeuw vanzelfsprekend voor een vertoon van kracht
en trots. In die tijd kwamen leeuwen overal in het land Israël voor, en zij
waren geduchte vijanden van o.a. de schaapherders. De jonge David
toonde zijn bekwaamheid in de strijd tegen de reus Goliat nadat hij, om
zijn schapen te beschermen, zowel leeuw als beer had overmeesterd (1
Samuël 17:32-37).
Al vroeg in de Bijbel vinden wij de koning vergeleken met een leeuw.
Toen Jakob de toekomst van zijn zonen voorzegde, beschreef hij Juda als
een jonge leeuw, aan wie het koningschap zou toebehoren (Genesis 49:8
-10). Aan het eind van Gods Woord komen wij de uitdrukking “de leeuw uit de
stam Juda” tegen (Openbaring 5:5), iets
dat duidelijk betrekking heeft op de Here
Jezus. Hij is de ware Koning, die tot in
eeuwigheid zal regeren op de troon van
David (Lucas 1:32-33).
Toch zag Johannes geen leeuw maar een geslacht Lam; op aarde had Hij
Zich nederig en gehoorzaam aan de wil van Zijn Vader onderworpen, tot
de kruisdood toe. Daarom kwam het koningschap Hem toe en werd Hij
bovenmate verhoogd (Filippenzen 2:8-11). Als lam is Hij gestorven, maar
als leeuw zal Hij afrekenen met zijn vijanden (Psalm 2).
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamenten
17. Het Koninkrijk van God op aarde (1)
De evangelieschrijvers Mattheüs en Marcus beginnen hun verslagen van de
prediking door Johannes de Doper en de Here Jezus, met hun aankondiging
van het Koninkrijk van God:
“… want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.” (Matt. 3:2 en 4:17)
“De tijd is vervuld (gekomen) en het Koninkrijk van God is nabij gekomen.” (Marcus 1:15)
Een koninkrijk vereist in de eerste plaats een koning. In het Oude Testament
is overduidelijk dat God, de Schepper van alle leven, rechtens Koning is over
alles wat Hij heeft gemaakt:
“Want de HERE, de Allerhoogste, is geducht, een groot Koning over de ganse
aarde …” (Psalm 47:3).
Maar ondanks zijn almacht en heerlijkheid doen de meeste mensen zijn wil
niet. Zij hebben zichzelf tot koningen gemaakt, en geven de wil van de God
van hemel en aarde in hun leven geen plaats. Zij willen niet dat Hij Koning
over hen is, en tonen dat door zelf uit te maken wat zij doen of niet doen.
En hoewel zijn macht en invloed daarom gering lijkt op aarde, kunnen de
volken en hun macht slechts bestaan wanneer en zolang God dat wil.
Zoals Nebukadnezar, de koning van Babel, die zichzelf bijna als een god
beschouwde, na zijn vernedering door God moest erkennen:
“…hij erkende, dat God, de Allerhoogste, macht heeft over het koningschap van
de mensen en daarin aanstelt wie Hij wil.” (Daniël 5:21)
“God regeert over de volken, God is gezeten op zijn heilige troon.” (Psalm 47:9)
Eén van zijn scheppingen is het volk Israël. Dit volk ontstond omdat God
trouw is aan zijn beloften aan Abraham, Isaak en Jakob. Over dit volk was Hij
in een bijzondere zin Koning, op een wijze die duidelijk was voor hen en alle
omringende volken. Hij gaf hun een woonplaats in het land, dat Hij Abraham
beloofde, door hen te verlossen van al hun vijanden en hen rijk te zegenen:
“Ik de HERE, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning” (Jesaja 43:15).
“De Koning van Israël is in uw midden, u zult geen kwaad meer vrezen … De
HERE uw God is in uw midden, een held, die verlost” (Zefanja 3:15-17).
“Israël verheuge zich in zijn Maker, laten de kinderen van Sion juichen over
hun Koning” (Psalm 149:2).
Israël, het volk en het grondgebied, was bedoeld als het begin van Gods Koninkrijk op aarde. Het vertegenwoordigde de aarde met alle mensen die
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van het Geloof
Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
daarop wonen. Dit noemen we het ‘pars pro toto’ principe: een deel van het
geheel. In dit verband betekent het dat niet alleen het land Kanaän, met
daarin Israël, maar uiteindelijk de gehele aarde, met alle mensen daarop,
onder Gods Koningschap zal komen. De Here Jezus leerde zijn discipelen
bidden voor die tijd, dat Gods wil gedaan zal worden op aarde:
“Onze Vader die in de hemelen bent, uw naam worden geheiligd; uw Koninkrijk
kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.”
(Matteüs 6:9,10).
God had de aarde bestemd voor de mensen, die Hij naar zijn beeld en als
zijn gelijkenis had gemaakt:
“De hemel is … van de HERE, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven” (Ps. 115:16).
Zij waren bestemd om te regeren over wat God op aarde had geschapen,
wanneer zij zich daarvoor geschikt zouden tonen. Maar de eerste mensen
diskwalificeerden zich. In hun proeftijd in de Hof eisten zij het koningschap
voor zich op, in plaats van af te wachten of God het hun geven zou. Toen het
volk Israël in het beloofde land woonde, wilde het zijn als alle andere volken
en een koning uit de mensen hebben. Zo verwierpen zij God als hun Koning.
Evenals de eerste mensen in de Hof, doorliep het volk Israël met zijn koningen een proeftijd, waarin ook het merendeel faalde. Hun gedrag is daarom
niet uniek, maar typerend voor dat van alle mensen. Allen hebben zich met
Adam verbonden, in dezelfde zonde, door zich in ongeloof van hun Schepper
af te keren en zijn aarde, met al wat daarop en daarin is, te beschouwen als
hun bezit. En zoals God de eerste mensen wegzond uit de Hof, zo ontnam Hij
zijn volk het land en verliet Hij de hoofdstad van zijn Rijk op aarde, Jeruzalem. God maakte echter bekend dat dit niet voor eeuwig zo zou blijven:
“Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal Ik ze maken. Maar ook zo zal
het niet blijven. Totdat hij komt, die er recht op heeft en aan wie Ik het geven
zal.” (Ezechiël 21:27)
Wie is het die het recht heeft op het koningschap? Wie is het die zal komen?
En waar zal Hij regeren? David was de koning naar Gods hart. Hij verhoogde
niet zichzelf, maar zijn God en Koning in de hemel. Hij was nederig, niet het
type van een koning zoals de wereld die zoveel heeft voortgebracht. Daarom
beloofde God hem dat uit Hem de eeuwige Koning zou voortkomen, die er na
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17. Het koninkrijk van God op aarde (vervolg van pagina 37)
gebleken geschiktheid recht op had. En evenals David regeerde vanuit Jeruzalem zal deze Koning dat ook doen. Jeruzalem zal dan niet de hoofdstad
zijn van dat kleine land Israël, maar van de gehele wereld:
“Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen … uw troon zal vast staan
voor altijd.” (zie de hele perikoop 2 Samuël 7:11-29)
“… Ik zeg u in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon
van God is … bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning
is.” (Matteüs 5:34-35)
“Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem.” (Micha 4:1-5)
David heeft zich altijd beschouwd en gedragen als een knecht van de werkelijke Koning van Israël. Daarom kon hij een voorafschaduwing zijn van de
grote Zoon, de grote Koning die naar Gods belofte uit hem zou voortkomen.
Deze toekomstige Koning moest echter eerst Knecht zijn en zou, als Hij
bereidwillig de wil van zijn vader in de hemel gedaan zou hebben, de
koninklijke waardigheid ontvangen. Door zijn verheerlijking van God, in het
volmaakt doen van wat Hij van Hem vroeg, heeft God hem koninklijke macht
en heerlijkheid geschonken. In het Nieuwe Testament wordt duidelijk
gemaakt dat Jezus van Nazareth deze Koning is. Zijn intocht in Jeruzalem
was de vervulling van een profetie aangaande de komst van de Koning:
“Zegt de dochter van Sion: Zie uw Koning komt tot u, zachtmoedig …”
(Matteüs 21:5)
Wanneer Pilatus hem direct vraagt of Hij de Koning van de Joden is, bevestigt Hij dat Hij dat:
“…Bent u de Koning van de Joden?...Jezus antwoordde: U zegt, dat Ik Koning
ben.” (Johannes 18:33-37)
Maar God zei dat zijn koningschap zich verder zou uitstrekken dan alleen
over Israël. Hij zou de heerschappij ontvangen over de gehele aarde, wanneer Hij nederig zou wachten tot God Hem gaf waarop Hij recht had:
“Vraag Mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw
bezit” (Psalm. 2:8).
Deel 2 (slot) in het volgende nummer
Vraag ter overdenking:
Welke eigenschappen heeft Christus Jezus, die Hem geschikt maken
Koning te zijn?
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Eilat
De zuidelijkste stad van Israël, liggend aan de Rode Zee, is Eilat. In
1917 werd de stad op de Turken veroverd door de Britten, die er een
politiepost vestigden. Na het uitroepen van de staat Israël, op 14 mei
1948, werd het een jaar later door het leger ingenomen.
Eilat of Elot (meervoud van Eilat
= bos van hoge bomen) heeft
zich nadien ontwikkeld tot een
Jeruzalem
•
moderne havenstad.
De kuststrook, die tegen de
heuvels ligt en een lengte heeft
van 13 km, is voor het grootste
deel bebouwd en wordt ten oosEilat
•
ten door Jordanië en ten westen door Egypte begrensd. Het
is de grootste en meest zonnige zeebadplaats van Israël
(slechts ca. 9 regendagen per jaar en overdag hoge temperaturen) en
er trekken jaarlijks duizenden toeristen naar de zonnige stranden. Eilat
heeft ongeveer 45.000 inwoners, die voor het merendeel van het toerisme bestaan. Buiten de hotels, appartementen, kampeerterreinen en
duikscholen, is bij het Koraalstrand (Hof Ha Almog) het beroemde onderwaterobservatorium te bezichtigen. Vanuit een soort duikersklok, op
6 m diepte, kan de kleurrijke en veelvormige flora en fauna van de Rode Zee worden bekeken. Ook grote aquaria en zelfs een verduisterde
afdeling met lichtgevende diepzeevissen maken het observatorium
compleet. De overweldigende onderwaterwereld van de koraalriffen
kunnen ook op schepen met een glazen bodem waargenomen worden.
Zoals koning Salomo door handel het land tot bloei bracht: “Koning Salomo had ook een vloot laten bouwen, in Esjon–Geber bij Elat, [beide
worden al door Mozes als pleisterplaats genoemd in Deut. 2:8] aan de
kust van de Rode Zee, in Edom.” [het huidige Jordanië] (1Kon 9:26
NBV) en deze handelsvloot, gebouwd en bemand door knechten van
koning Hiram van Tyrus omdat ‘die vertrouwd waren met de zee’. Zo is
ook nu voor de ontwikkeling van Israël de handel van groot gelang. En
daarvan getuigt heden ten dage de havenbedrijvigheid. Vanuit Eilat zijn
na zonsondergang de lichten van de buurstad Akaba duidelijk te zien.
En waarschijnlijk is dat de oorspronkelijke plaats waar het in de Bijbel
genoemde Eilat heeft gelegen.
H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Begrijpend

psalm 50

Zingen

Offer Gode lof en betaal den Allerhoogsten uw beloften
David was niet de enige die bekwaam was in muziek en zang. Vooral onder de
Korachieten en de zonen van Asaf (allen Levieten) waren er die instrumenten
bespeelden, of die voor het zingen van de psalmen bij de tempeldiensten zorgden. Het zal ons dan ook niet verbazen, dat enkele van de psalmen in de Bijbel
door deze muzikanten werden geschreven. Zo zijn o.a. de Psalmen 44 t/m 49
“van de Korachieten” terwijl Psalm 50 en de Psalmen 73 t/m 83 “van Asaf”
zijn.
Dag aan dag, zouden deze muzikanten, bij hun zingen en spelen, in staat zijn
hun dienst als priesters te verrichten. Dag aan dag brachten de Israëlieten hun
offers; steeds kwam het volk ter gelegenheid van de feesten bijeen.
Het zou dan vooral deze zonen van Asaf opvallen, dat de dienst bij velen niet
altijd uit het hart kwam. De godsdienst van Israël was langzamerhand tot een
saaie routine geworden; men was de betekenis van de offers vergeten.
God had er op een gegeven moment genoeg van, en in deze psalm spreekt
God Zijn ergernis uit. Weliswaar zegt Hij (vers 8): “Niet om uw offers berisp ik
u”; toch laat God in de verzen 8 t/m 13 Zijn misnoegen blijken: “Eet ik soms
stierenvlees, of drink Ik bokkenbloed?”. God had wel door Mozes de offerdiensten ingesteld, maar het ging bij Hem om de oprechtheid van degene die het
offer bracht: “Offer Gode lof en betaal den Allerhoogste uw geloften” (vers 14).
De profeten van Israël hebben ook zó gesproken! “Waartoe dient Mij de menigte uwer slachtoffers? zegt de Here” (Jesaja 1:11). “Zal de HERE welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? … Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders
dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen
met uw God” (Micha 6:7,8). Psalm 50 hoort bij de profeten, zou je bijna kunnen
zeggen, want ook in deze psalm spreekt God Zijn oordeel uit.
God verwacht van ons geen slachtoffers: Jezus heeft immers door één offer de
zonde – en daarmee ook de offers onder de Joodse Wet – weggedaan
(Hebreeën 9:26). Wij brengen geen offers: wij brengen onszelf: “Ik vermaan u
… dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit
is uw redelijke eredienst” (Romeinen 12:1).
J.M.

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