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mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
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reacties op in dit blad verschenen artikelen
Deze keer enkele van de vele reacties, die wij het afgelopen
jaar ontvingen na het bezoeken van onze website en het lezen
van Met Open Bijbel.

Graag zou ik een abonnement ontvangen op "Met
Open Bijbel". Ik heb al een hele tijd interesse in het geloof en zag nu uw blad. Dit lijkt mij een mooi begin om
de Bijbel en wat erbij komt, (het leven) te bestuderen.

Wat een mooie verrijkende site hebben jullie. Ik
dank de Heer daarvoor. Ik heb jullie tijdschrift ingekeken en zou graag een abonnement ontvangen.
Nog héél veel zegen in Gods akker.

Vandaag kreeg ik een prachtige folder in de bus en wil graag
een proefnummer van “Met Open Bijbel”.
Twee weken later: Ik wil graag het blad ontvangen. Het is mooier
en duidelijker dan ik dacht.
2
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Bijbels antwoord op uw vraag

Ik ben al een tijd abonnee en wil u danken voor de goede uitleg.
Ik ben de Bijbel nu heel anders gaan lezen. Ik zie nu pas (ik ben
al 61) dat God een duidelijk plan heeft. Ook dat alles zo mooi
klopt in de Bijbel. Ik lees nu met plezier in de Bijbel.

?
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Via een vriend ontvang ik altijd uw blad Met Open Bijbel. Ik lees dit met interesse en plezier, daarom zou ik
het graag zelf willen ontvangen. Mijn vriend komt er
niet aan toe. Kan ik in zijn plaats abonnee worden?
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In het
Belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Israël en de publieke opinie
Op het moment dat ik dit schrijf, is Israël weer groot in het nieuws wegens haar aanval op de Gazastrook, zoals u weet het ‘Filistea’ uit de tijd
van het OT (al woont er nu een totaal andere bevolking!). En dan kan
het je opvallen, dat er weinig drukte wordt gemaakt over de (bijna dagelijkse) raketaanvallen vanuit de Gazastrook, en heel veel drukte over
Israëlische raketten op de Gazastrook. En het kan je opvallen, dat er
heel veel nadruk wordt gelegd op ‘burgerslachtoffers’ in de Gazastrook,
en hooguit op ‘doden en gewonden’ bij zelfmoordaanslagen in Israëlische steden. Het kan je opvallen, dat bij ‘vrouwen en kinderen’ steevast
het woord ‘onschuldig’ staat. En je kunt erop wachten dat commentatoren weer eens nadrukkelijk betogen dat de berichtgeving is ‘gekleurd’,
omdat die niet verder teruggaat dan de recente beschietingen door de
Hamas, terwijl we – volgens die commentator – veel verder terug moeten, namelijk tot 1967 (maar waarom dan niet tot 1948, of tot 1939?).
En dat er bij 1967 dan melding wordt gemaakt van de Israëlische
‘bezetting’ van de Palestijnse gebieden, maar niet van het feit dat er in
dat jaar 1967 drie of vier Arabische landen op het punt stonden zelf die
oorlog te beginnen, om zich juist meester te maken van Israëlisch gebied. Ook hoor je in dat verband weinig van het feit, dat de toenmalige
koning Hoessein van Jordanië (het land dat, samen met de Gazastrook
en de westelijke Jordaanoever, toch het echte ‘Palestijnse’ deel van het
oorspronkelijke Britse mandaatgebied vormde) het in 1970 geraden
vond uit zijn land alle Palestijnse strijders te verdrijven, omdat ze de
stabiliteit van zijn land ondermijnden.
Wie deze ontwikkelingen nog volledig zelf heeft meegemaakt, beseft
wat hier werkelijk speelt: de publieke opinie vereenzelvigt zich altijd met
de ‘underdog’, de ‘David’ in elk ‘David en Goliath’ conflict. Toen de hele
Arabische wereld zich openlijk tegen het kleine Israël keerde, lag de
sympathie onverdeeld bij dat kleine Israël. Maar nu die machtige Arabische wereld zich heeft teruggetrokken achter de schermen, en de openlijke confrontatie overlaat aan die ‘Palestijnen’, ligt het ineens andersom. Het is nu die kleine zielige Palestijnse David tegen die machtige
Israëlische Goliath. En wie jonger is dan 40, was in 1967 nog niet eens
geboren, laat staan in 1948. Dus tel maar uit.
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Nieuws

in het licht van de Bijbel
Maar dat zijn allemaal politieke overwegingen. Laten we liever naar de
bijbelse kant kijken. Want wanneer we dat doen, weten we dat wat hier
echt speelt, het feit is dat Israël volledig op eigen kracht vertrouwt.
Maar die kracht steunde in het verleden uiteindelijk toch op de sympathie van de wereld, en die sympathie is in snel tempo bezig te verdampen. Uiteindelijk zal dit volk volledig alleen komen te staan, want de
publieke opinie is een grillig en onbetrouwbaar monster, dat net zo gemakkelijk zijn aanhangers verslindt als zijn tegenstanders. Israël zou
moeten vertrouwen op de God die het heeft geschapen, en door de
eeuwen heen heeft doen overleven. De Schrift vertelt ons dat dit volk
tenslotte volledig met de rug tegen de muur zal staan, en dat het pas
dan zal erkennen, zal moeten erkennen, dat haar werkelijke redding
uitsluitend kan komen van diezelfde God. Maar ook dat die redding zo
spectaculair zal zijn, dat ook de wereld zelf die God zal moeten erkennen, al zal dat niet van harte gaan. En daarom doen we er goed aan
ons af te vragen waar wijzelf eigenlijk op vertrouwen en steunen. Want
ook de Bijbelgetrouwe christen zou in de nabije toekomst wel eens met
de rug tegen de muur kunnen komen te staan.
R.C.R.

Piraterij
Het Romeinse rijk kwam pas echt tot bloei nadat het in 146 v. Chr. Carthago (in het huidige Tunesië) had vernietigd, en daarmee de heerschappij over de Middellandse Zee had veroverd. En het is weer ten
onder gegaan toen het die zes eeuwen later weer kwijtraakte aan de
Vandalen, die daar weer een zeemacht opbouwden, en in 457 na Chr.
een gecombineerd West-Oostromeinse vloot verpletterend versloegen.
Ook onze westerse maatschappij bestaat voor een belangrijk deel bij de
gratie van een vrije en onbelemmerde zeevaart. En uit het boek Openbaring zou je voorzichtig kunnen opmaken, dat het verlies daarvan wel
eens één van de oorzaken zou kunnen zijn van de ondergang van deze
westerse maatschappij. In dat verband zou het van belang kunnen zijn
dat die zeevaart momenteel op allerlei plaatsen ter wereld ernstig
wordt bedreigd door piraterij. De Nederlandse marine heeft bijvoorbeeld recent zelfs opdracht gegeven vier grote bestrijdingsvaartuigen te
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Overdenking
Ik heb tot aan mijn pensionering gewerkt met tbs’ers. En ik herinner mij
hoe een tbs gestelde zich eens vreselijk onrechtvaardig behandeld voelde. Hij had het steeds over gerechtigheid. Hij zag iedereen met verlof
gaan, terwijl híj moest binnen blijven. Voor hem was dat gebrek aan
recht. De frustraties stapelden zich bij hem op. Tijdens een woordenwisseling gaf hij een afdelingspsychiater zo’n harde schop dat deze met een
schedelbasisfractuur in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En
toen had hij er een nieuw probleem bij. Na een lange periode in de isoleercel kwam hij tenslotte in de kliniek terecht waar ik werkte. Het ging
geleidelijk beter en uiteindelijk mocht ook hij naar buiten. Vele malen
heb ik hem in zijn begeleid verloftraject vergezeld. Op onze reizen naar
het ‘oosten’ heb ik hem juist van zijn zachte kant leren kennen.

Mijn recht zal een licht
Wat is recht?
Sommigen in onze westerse wereld vinden het de normaalste zaak van
de wereld om op te lichten, te stelen, aan vrouwenhandel te doen of
zelfs te doden. Zij hebben hun eigen gedragscode. Maar wanneer zij zelf
te pakken worden genomen, is hun verontwaardiging groot: meten met
twee maten. Maar hanteren wij niet ook soms een eigen meetlat? Onze
wegen kunnen erg kronkelig zijn. We zitten vol smoesjes en uitvluchten:
“Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het
kennen?” (Jeremia 17:9). Denk niet dat slecht gedrag alleen bij bepaalde groepen voorkomt; je ziet het overal en altijd. In landen met een burgeroorlog beroven soldaten van de ene partij de mannen van de andere
partij en verkrachten de vrouwen, en altijd eindigt hun goddeloos gedrag
in een slachtpartij. Die dan op zijn beurt weer de kiem legt voor een
slachtpartij door de andere kant, om dat ‘onrecht’ te wreken. Elders kan
iemand met een eigen mening of overtuiging erop rekenen te worden
opgepakt en zonder vorm van proces in de gevangenis te belanden. Familie wordt niet op de hoogte gesteld, dat vindt de regering niet nodig en
zij bepaalt tenslotte zelf wat ‘recht’ is. De laatste oorlog in Irak is begonnen met een leugen, die achteraf ‘gerechtvaardigd’ is genoemd, want
die oorlog was hoe dan ook ‘nodig’. In Islamitische landen bestaan wetten, of zijn die in de maak, die bekering van een moslim tot het christendom strafbaar stellen. Want Islam, menen de machthebbers, is de enige
ter zake doende waarheid, en is dus niet te vergelijken met welke andere godsdienst dan ook. En christenen moeten daarom ook worden uitgeroeid. Misschien speelt hier mee dat ‘christenen’ in het verleden op de
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meest wrede en meedogenloze wijze zo Moslims (en Joden) hebben
vermoord. Maar al deze partijen eigenen zich in elk geval op eigen gezag zulk ‘recht’ toe, terwijl anderen dat juist ten hemel schreiend vinden en het toppunt van onrecht. Confronterende gedachten. Heeft God
het allemaal nog wel in de hand? Natuurlijk heeft Hij dat; wij weten alleen niet altijd duidelijk genoeg hoe. Wij menen dat de goeden onder
de kwaden moeten lijden. Want zo gaat dat in onze wereld, waar het
recht met voeten wordt getreden. Maar wie zijn die goeden, en wie is
volmaakt goed? In de jaren ’60 en ’70 heerste er een opvallende hoera
-stemming. De voortplanting werd ingeleverd ten gunste van genot. We
weten allemaal hoe dat verder is gegaan: de seksuele revolutie is intussen ongelooflijk ver doorgeschoten.

zijn voor alle volken (Jes. 51:4)
Ik ben het niet met alles van André Rouvoet eens, maar met instemming citeer ik uit een krantencolumn van Jacobine Geel:
“Sympathiek vind ik met name zijn aandacht voor meisjes als gebruiksartikel, altijd beschikbaar en voor zo’n beetje alles te porren”.
Weer iets anders: elke twintig seconden sterft er op de wereld een kind
als gevolg van het drinken van onveilig drinkwater, terwijl wij hier, in dit
deel van de wereld, de kraan royaal kunnen opendraaien zonder er bij
na te hoeven denken. Ook dat wordt door velen ervaren als een vorm
van onrecht. Wáár is er eigenlijk recht in deze wereld?
Recht in de Bijbel
De Bijbel spreekt ook over recht. Dat boek heeft daar een speciaal
woord voor: misjpat (zie ook: “Het geschreven woord”, op blz. 30-31).
Het is een Hebreeuws woord. Misjpat stamt van een werkwoord dat
zowel heersen als rechtspreken betekent. De leider van het volk was
de aanvoerder van het leger én de rechter. Hij was de man die moest
beslissen wat recht wàs, en die vervolgens dat recht ook moest verschaffen aan wie onrecht leed. Dat komt bij ons vreemd over, omdat
wij onafhankelijke instanties kennen, d.w.z. een wetgevende, een rechterlijke en een uitvoerende macht. Onze westerse opvatting van democratie lijkt betere garanties te bieden dat het recht gewaarborgd wordt.
Want zij behoedt ons voor dictatuur. En misschien is dat, onder de huidige omstandigheden, ook wel zo. Onze minister president is gelukkig
geen dictator. De president van Amerika evenmin. Hoewel? Is Medvedev een dictator? Was, of is, Poetin een dictator? Is Amerika goed en
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Overdenking

Rusland slecht? Of omgekeerd? Wat is goed, en wat is recht? De verkiezing van Obama tot president van de VS is door velen verwelkomd. Want
het maakt veel uit wie het voor het zeggen heeft. Dat geloof ik ook. Maar
in het Oude Testament waren er koningen die door God werden gebruikt
voor zijn doel, waarvan sommigen goed waren en andere juist slecht.
• Denk aan de Farao die Jozef tot onderkoning maakte. Maar ook de
latere Farao, die het volk Israël niet kon luchten, werd door God gebruikt. Dat zijn dingen die wij niet één-twee-drie begrijpen. Pas achteraf, en in het licht van Gods Woord, leren wij de diepere dingen van
God verstaan. Als wij tenminste open staan voor wat God in de Bijbel
openbaart. Maar niet allen geloven in de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ook dát onrecht komt er helaas nog bij.
• Denk eens aan koning Nebukadnezar. Hij leidde Gods volk in ballingschap en geloofde absoluut niet in de waarheid van ‘de Joodse Schiften’. Totdat God de aanvankelijk nog piepjonge Daniël aanwees om
Nebukadnezar de belangrijkste les uit zijn leven te leren: er is een Allerhoogste die het voor het zeggen heeft! De koning was uiteindelijk
zo onder de indruk dat hij diezelfde Daniël aanstelde tot tweede man
in zijn wereldrijk. Door deze Daniël openbaarde de God van de hemel
dingen die actueel zijn tot in onze dagen – en zelfs nog daar voorbij!
• Denk aan de Perzische koning Cyrus die het Joodse volk ruimhartig
toestemming gaf om terug te keren naar Jeruzalem om daar de tempel te herbouwen. God noemt hem in Jesaja zelfs ‘mijn gezalfde’ (Jes.
45:1). Maar toch diende hij niet de God van de Schriften; hij joeg
slechts zijn eigen doelen na.
Ook in Israël waren er koningen die het goed deden – in Gods ogen en in
die van het volk! Die werkelijk God vertegenwoordigden op de troon van
Jahweh in Israël. En op andere tijden waren er buitengewoon goddeloze
koningen. Maar allen vervulden zij hun rol in Gods plan. En dat plan leidt
onverstoorbaar tot de vestiging van Gods recht, Gods misjpat, op aarde.
Gods recht zal het laatste woord hebben
Wanneer wij voorbijzien aan het tijdelijke van deze wereld (ook wij leven
maar al te gemakkelijk in de waan van de dag) en onze blik richten op
de Bijbel (de enige echte waarheid), dan ontdekken we dat er uiteindelijk maar één macht is die de wereld fundamenteel zal veranderen: de
Almachtige Schepper! In het Oude Testament is God de Koning van het
volk en ook de Rechter. Als Koning geeft Hij het recht, als Rechter handhaaft Hij het. Feitelijk is God de enige ‘dictator’. Ja, ik weet het: dat
woord klinkt in onze tijd vreselijk politiek incorrect, ik zou het haast niet
mogen gebruiken. Maar ik bedoel het hier in de meest oorspronkelijke
zin: de enige God die wetten voorschrijft. Deze zijn gebaseerd op absolu-
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Mijn recht zal een licht zijn voor alle volken (vervolg van pagina 6 en 7)

te rechtvaardigheid, want God is zelf absolute rechtvaardigheid. Hij is
zelf degene die “het recht (de misjpat) verordent” (Ps. 7:7, NBG’51),
dus God kán niet anders dan rechtvaardig zijn!
In het verbond van de Sinaï heeft God vaste principes en leefregels voor
het volk gegeven. Deze misjpat regelt het hele leven, zowel het leven in
relatie tot God als dat in relatie tot de medemens. In onze moderne samenleving is alles verbrokkeld, heeft elk gebied zijn eigen regels en zijn
eigen ‘recht’, en heeft de Schepper niet de plaats die Hem rechtens toekomt. Zelfs binnen het oude verbondsvolk Israël, waar maar één ‘recht’
bestond, was er tweespalt tussen hen die vasthielden aan dat ene recht
en hen die dat niet deden. Gelukkig is er altijd een ‘restgroep’ in Israël
geweest die met verlangen uitkeek naar de grote dag van God, de dag
waarop de Eeuwige het geschonden recht zal herstellen en de overtreders zal straffen. Zo’n groep bestaat ook heden ten dage. Dat is een
wonder van Gods heilsgeschiedenis. Het Oude Testament kende maar
één misjpat, en geen absolute autonomie waar iedereen zelf mocht uitmaken hoe hij wilde leven, want in de grond van de zaak behoort het
leven geheel en ondeelbaar toe aan Jahweh. Wel lezen we over perioden, zoals ten tijde van de Richteren, waarin die ene universele misjpat
terzijde werd gesteld en “iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed
was” (Richt. 21:25). Maar dan ging het ook prompt vreselijk verkeerd in
het land, en riep het volk na verloop van tijd toch weer om Gods leiding.
Het is ook opvallend dat bij de profeten onheilsprediking en heilsprediking elkaar voortdurend afwisselen. Een ‘doemscenario’ is daar altijd
middel tot een doel. En dat grote doel is Gods recht, Gods ‘misjpat’! Dit
alles is samengevat in Deut. 32:4: “Al zijn wegen zijn misjpat”.
Mensen die een afkeer hebben van Gods misjpat zullen zijn gezag uiteraard niet erkennen. Een bekende filmregisseur hoorde ik laatst op televisie zeggen dat hij het boek ‘Openbaring’ een slecht stuk vond. Hij kon
niet begrijpen hoe dat boek in het Nieuwe Testament was terecht gekomen. Mag ik proberen die vraag te beantwoorden? Door de voorzienigheid en het sturen van God zelf! De ware gelovigen wandelen graag
voor Gods aangezicht. Zij weten dat ‘Openbaring’ ten diepste geen
doemscenario is, maar een goddelijk perspectief op echte vrede op aarde, Gods sjalom. Want zij weten dat Gods dag komt en dat op die dag
Gods misjpat zal zegevieren, voorgoed. God “heeft bepaald dat er een
dag komt waarop Hij een rechtvaardig oordeel zal laten vellen door een
man die hij voor dat doel heeft aangewezen. En het bewijs dat het om
juist deze man gaat, heeft Hij geleverd door hem uit de dood te doen
opstaan (Hand. 17:31).
M.R.
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Effectief Bijbellezen
2. De Bijbel als instructieboek

Wat je je bij het lezen van de Bijbel vóór alles voor ogen moet houden, is het
doel van het Boek. En dat doel is: te dienen als een instructieboek bij het leven.
Toen er vroeger nog algemene dienstplicht was, kreeg je bij je opkomen een
‘Handboek-soldaat’, waar alles in stond dat je als goed soldaat diende te weten. Zo krijgen we van God voor het leven in zijn dienst een ‘Handboek-discipel’
dat ons alles vertelt wat we als dienaar van God moeten weten. Niets meer en
niets minder. Dat betekent dat we voor ons leven in Christus niet zijn aangewezen op aanvullende informatie van buiten-bijbelse bronnen (ik heb het hier niet
over hulpmiddelen voor Bijbelstudie!). Maar het betekent ook dat we in de Bijbel niet moeten gaan zoeken naar informatie over onderwerpen die niets met
die doelstelling te maken hebben. En daar komt dan nog bij dat de Bijbel een
kenmerkend eigen taalgebruik hanteert, een taalgebruik dat je je eigen moet
maken. Dat is op zichzelf niet moeilijk, maar het vraagt wel inzet. Je hoeft er
niets anders voor te doen dan het Boek regelmatig en met aandacht te lezen,
zodat je er vertrouwd mee raakt, maar dat moet je dan ook wel doen; er bestaan helaas geen afsteekjes die je er sneller brengen. Heel veel gekibbel over
zogenaamde ‘geloofszaken’ heeft echter te maken met het feit dat mensen
deze ‘buitengrenzen’ uit het oog hebben verloren. Daarom willen we daar nu
wat aandacht aan besteden.
De Bijbel is geen geschiedenisboek
Om te beginnen moeten we beseffen dat de Bijbel geen geschiedenisboek is.
We vinden alleen die dingen die ons ter zake doende lessen leren. En dat kan
betekenen dat de beschreven gebeurtenissen soms niet op elkaar lijken aan te
sluiten. Dat komt dan alleen maar doordat we bepaalde informatie missen die
we nodig zouden hebben om die aansluiting te begrijpen, maar dat is geen tekortschieten van de Bijbel. De Bijbel heeft op dat moment niet de doelstelling
ons die historische ontwikkeling duidelijk te maken, maar alleen om ons enkele
opvolgende historische gebeurtenissen te presenteren waar wij belangrijke lessen uit kunnen leren. En dat is dan alvast de eerste conclusie: we moeten leren
ons bij elk verhaal af te vragen: waarom staat dat hier, wat wil het mij leren?
Daarvoor kan het van belang zijn dat we ons voor dat verhaal zelf afvragen ‘hoe
zit dat nu precies’, maar heel vaak is die vraag absoluut niet van belang om te
begrijpen hoe dit verhaal samenhangt met het vorige, of met het volgende. Alles wat er staat is van belang, maar wat er niet staat hoeven we blijkbaar ook
niet te weten. Dat zou ons maar afleiden van de zaken waar het wel om gaat.
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Taalgebruik
Sodom en Gomorra als voorbeeld
Een voorbeeld. Iedereen kent het verhaal van de ondergang van ‘Sodom en
Gomorra’. De namen zijn spreekwoordelijk geworden in onze taal. Maar tegen
het eind van het boek Richteren (Richt. 19) vinden we bijna net zo’n verhaal.
Dat wil ons kennelijk vertellen dat de toestand in Israël zover was afgegleden
dat die op het niveau was beland waarvoor God enkele eeuwen eerder een
aantal belangrijke steden van de Kanaänieten volledig had weggevaagd. Maar
ook al staat het bijna aan het eind van dat boek, toch zijn zelfs Bijbelgetrouwe
commentatoren het er in feite over eens dat dit verhaal zich moet hebben afgespeeld kort na de dood van Jozua, en dus heel aan het begin van de ruim 3
eeuwen lange periode van de Richteren. Wat hier van belang is, is kennelijk de
les die het ons leert en niet het geschiedkundige verloop van die periode.
En wat is dan die les? De uitdrukking ‘Sodom en Gomorra’ is in onze taal synoniem met zedelijk verval, en nog veel meer met homoseksualiteit, die in ouder
Nederlands lang is aangeduid als ‘sodomie’. Maar is dat correct? Zou er werkelijk iemand serieus willen betogen dat het gedrag van de inwoners van Sodom
wel acceptabel zou zijn geweest wanneer de engelen het voorkomen van vrouwen hadden gehad in plaats van dat van mannen? In Gibea ging het om een
vrouw en toch wordt het gedrag van de inwoners op één lijn gesteld met dat
van de inwoners van Sodom. Wat hier in werkelijkheid speelt is de vraag naar
veiligheid en zorg voor de naaste tegenover heerszucht en egocentrisch gedrag. Steden hadden, in tegenstelling tot dorpen, muren voor hun veiligheid.
Maar de vreemdeling die er bescherming zoekt wordt er aangerand en verkracht; hij is slechts een speeltje in plaats van een medemens die bescherming
zoekt. Wie beseft hoeveel nadruk de Mozaïsche wet legt op de zorg voor de
naaste, inclusief de vreemdeling, de wees en de weduwe, d.w.z. de kwetsbaren
in de maatschappij, moet wel beseffen dat juist die principes hier met voeten
worden getreden. De Leviet uit Richt. 19 ging het heidense Jebus voorbij en
zocht veiligheid in het Israëlitische Gibea, maar zijn bijvrouw werd juist dáár
behandeld als nog minder dan een dier. En het feit dat hij al in de opening van
het verhaal wordt aangeduid als een ‘vreemdeling’ in Efraïm, had ons al moeten waarschuwen. God had bepaald dat de Levieten over het land verspreid
zouden wonen. Zij moesten het hart zijn van het Israëlitische godsdienstige
leven, de leraren van de Wet. Maar deze Leviet was slechts een vreemdeling
onder het volk! Dat is de les van Richteren 19 (en dus ook van Gen. 19).
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Effectief Bijbellezen
De Bijbel geeft ook geen biografieën
Zo zijn ook levensbeschrijvingen van personen in de Bijbel geen biografieën
maar praktijklessen (in vakjargon: ‘case histories’) die ons vertellen hoe het wel
of juist niet moet. Of hoe het na een goed begin dramatisch verkeerd kan gaan,
en waarom dan precies. En het loont daarbij altijd om op zoek te gaan naar
overeenkomsten en verschillen tussen personen in vergelijkbare situaties. David en de vrouw van Uria tegenover Achab en de wijngaard van Nabot, de verloochening door Petrus tegenover het verraad van Judas, Judas tegen Jezus als
kopie van Achitofel tegen David, het nieuwe paasfeest van Hizkia tegenover dat
van Josia, Petrus als apostel vergeleken met Paulus als apostel; enz. enz. En bij
de bespreking van de Evangeliën hebben we al gezien dat de evangelisten ons
duidelijk laten weten dat zij een selectie hebben gemaakt uit het voorhanden
zijnde materiaal, omdat we anders door de bomen het bos niet meer zouden
zien. En we moeten er daarom dus ook op verdacht zijn dat ze ons die keuze
niet chronologisch presenteren, maar gerangschikt naar thema. Maar dat was
in het OT dus al niet anders, zoals we al zagen. En wie dat nog verder wil nalezen moet nog maar eens kijken naar het “Bijbels antwoord op uw vraag” in
nummer 5 van vorig jaar.
Gelijkenissen
Een aparte vorm van onderwijs vormen de gelijkenissen. In de Evangeliën zijn
ze kenmerkend voor het onderwijs van Jezus, hoewel we ze in feite ook al in
het OT tegenkomen. Toch zijn ze niet kenmerkend voor Jezus zelf; alle rabbijnen maakten daar gebruik van, ook nu nog. Een gelijkenis belicht een aspect
van de leer door een abstract principe te plaatsen in een alledaagse situatie.
Die situatie zelf is in principe een verhaal en geen werkelijkheid, al zijn in sommige van Jezus’ gelijkenissen wel historische achtergronden te herkennen.
Soms gaat de beschrijving van die situatie echter over de grenzen van een geloofwaardige werkelijkheid heen, wanneer de illustratie dat vergt. Dat is duidelijk in: “De distel op de Libanon zond tot de ceder op de Libanon de uitnodiging:
geef toch uw dochter aan mijn zoon tot vrouw” (2 Kon. 14:9). Maar ook in: “Wie
van u, die honderd schapen heeft en er één van verliest, laat niet de negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het
vindt?” (Luc. 15:4). De nadruk ligt hier op het zoeken van dat ene schaap, ondanks het bezit van nog 99 andere, niet op de vraag of je die ook in werkelijkheid onbewaakt achter zou laten. En van de man die ontdekt dat een bepaalde
akker een schat bevat en die vervolgens die akker voor de gangbare prijs koopt
zonder de eigenaar in te lichten over de werkelijke waarde ervan (Matt. 13:4446), staat niet het morele aspect van zijn handelen ten voorbeeld, maar alleen
het feit dat hij er alles voor over heeft om die akker in bezit te krijgen.
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Taalgebruik (vervolg van pagina 10 en 11)
Overdrijving als leermiddel
Soms bevat een gelijkenis echter duidelijk absurde elementen die dan juist
zijn bedoeld om onze aandacht ergens op te vestigen. Dat een koning zijn leger zou uitzenden om de steden van zijn niet geïnteresseerde bruiloftsgasten
plat te branden terwijl het eten, bij wijze van spreken, al op tafel staat (Matt.
22:7) lijkt in werkelijkheid niet zo voor de hand liggend. Maar het legt extreme
nadruk op het unieke van de uitnodiging en het feitelijk absurde karakter van
een afwijzen daarvan. Evenzo klinkt het niet waarschijnlijk dat de eigenaar
van een wijngaard aanvankelijk geen enkele actie zou ondernemen wanneer
de pachters daarvan zijn slaven vermoorden zodra die de pacht komen ophalen, maar in plaats daarvan steeds weer andere zendt, en pas in actie komt
wanneer ze ook zijn zoon doden. Maar het beschrijft uiteraard op treffende
wijze de absurde situatie van een onwillig volk, en dan vooral hun leiders,
waar God door de eeuwen heen nu juist wel zo mee heeft gehandeld. Wat
voor ons overigens alleen maar een uiterst dringende waarschuwing is om
niet net zo te handelen! En zo moeten we ook bij de gelijkenis van de rijke
man en de arme Lazarus niet de fout maken daarin een beschrijving te lezen
van hoe het hiernamaals er uitziet; het vertelt ons alleen maar dat we onze
erfenis niet tweemaal kunnen incasseren: eerst in dit leven en daarna nog
een keer (zie hiervoor ‘Hoe leest u?’ in nummer 5 van vorig jaar).
‘Highlighting’
Om effectief de Bijbel te kunnen lezen moeten we dus bedacht zijn op de
doelstelling van dat Boek. Details worden er soms uitgelicht, helderder gepresenteerd of uitvergroot. Toen ik in Tessaloniki was, heb ik een foto genomen
van de boog van Galerius, een deel van een oude Romeinse poort over de Via
Egnatia, die deel uitmaakte van de weg van Rome naar de Bosporus. Maar hij
viel bijna in het niet tegen een achtergrond van hoge flatgebouwen en de foto
werd ontsierd door over de weg gespannen kabels die er voorlangs liepen. Na
een middagje computeractiviteit waren die kabels helemaal verdwenen en
was de achtergrond, inmiddels veel vager en lichter van kleur, stukken minder
dominant, zodat de boog er nu onmiddellijk uitspringt als het indrukwekkende
bouwwerk dat hij destijds was. Zo moeten we de verhalen in de Bijbel ook
zien: ze geven beslist wel een ‘fotografische’ werkelijkheid, maar dan wel zo
bewerkt (‘highlighting’ heet dat in vakjargon) dat de dingen waar het om gaat
er duidelijker en helderder uitspringen, zodat we de lessen niet hoeven te missen. Maar toch moeten we daar ook dan nog ‘oog’ voor hebben, want het talent van de mens om te negeren wat hij niet wil zien en alleen in te zoomen op
wat hij wel wil zien is schier onbegrensd.
R.C.R
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Taal van de Bijbel
Wij achten het profetische woord
daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een
lamp, die schijnt in een duistere plaats. (2 Pet. 1:19 )
Een bekend begrip in de Bijbel is ‘profetie’. De woorden profeet, profeteren, profetie komen bijna 450 maal voor in het OT en zo’n 200 maal
in het NT, en toch hebben maar weinig mensen er een goed begrip van.
Profetie wordt geassocieerd met toekomstvoorspelling, terwijl het daar
feitelijk maar heel weinig mee te maken heeft. En bij profeet denkt men
aan Daniël, of misschien Elia, maar niet aan Mozes, of de Here Jezus.
Wat is profetie?
Om te begrijpen wat de Bijbel bedoelt met profetie en profeet, moeten
we bedenken dat de Joods-Christelijke religie is gebaseerd op openbaring. Dat is een fundamenteel contrast met religies die zijn gebaseerd
op, al dan niet mythologische, overlevering of op, al dan niet verborgen,
inzichten van ingewijden. God vertelt zijn dienaren precies wat ze moeten weten, en dat is voor hen ook meteen de enige ter zake doende
waarheid. Al de rest is speculatief.
Die leer en die waarheden zijn vanaf het eerste begin door God mondeling aan de mens overgedragen, en pas na verloop van tijd op schrift
gesteld door mensen die God daarvoor heeft aangewezen. In het verhaal over het eerste mensenpaar in de hof zijn aanwijzingen te vinden
voor contacten tussen God (naar we aannemen: in feite door middel
van engelen) en de mensen, die lijken te wijzen op mondelinge instructie. En de traditie wil dat Mozes degene is geweest die dat alles op
schrift heeft gesteld. Details ontbreken ons, maar het proces moet er
toch wel ongeveer zo hebben uitgezien. Maar Gods bemoeienis met de
mens stopte daar niet, en op alle belangrijke keerpunten in de geschiedenis vinden we profetische activiteit, d.w.z. mondelinge begeleiding
van de gelovigen door directe openbaring, afkomstig van God en overgebracht via door Hem aangewezen boodschappers, die we achtereenvolgens vinden aangeduid als ‘man Gods’, ‘ziener’ of ‘profeet’. Een profeet is dus iemand die mondeling aanvullende openbaring verschaft,
bedoeld als leiding voor Gods volk. En veel daarvan is vervolgens voor
latere generaties op schrift gesteld, en wij bezitten dat nu als ‘de
Schrift’ of de Bijbel. Met andere woorden: alle Bijbeltekst is profetie!
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Het profetische woord
Profeten in het OT
We zien dit op wat onverwachte wijze geïllustreerd, wanneer God Mozes
opdraagt namens Hem naar Farao te gaan, waarbij zijn broer Aäron dan
zijn woordvoerder zal zijn (omdat Mozes had geklaagd dat hijzelf zo’n
slecht spreker was): “Maar de HEER zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jij als
God [dus als vertegenwoordiger van God zelf] voor de farao staat, en je
broer Aäron zal je profeet [je woordvoerder] zijn” (Ex. 7:1). Feitelijk is
Abraham de eerste die een profeet wordt genoemd, wanneer hij Gods
regels duidelijk moet maken aan Abimelek (Gen. 20:7). Maar de eerste
die in het OT volledig zo’n woordvoerder-functie heeft is toch Mozes:
Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de HEER is, maak ik mij
in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar
met mijn dienaar Mozes ... ga ik anders om: met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels (Num. 12:6-8)
Maar Mozes had niet het eeuwige leven, en in zijn afscheidsrede kondigt hij aan dat God ooit een opvolger zou geven, iemand met wie Hij
net zo zou omgaan:
Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren …
Ik [God] zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen
zeggen, wat Ik hem gebied (Deut. 18:15, 18, NBG’51).
Dat slaat uiteraard op de Here Jezus, op wie Petrus deze woorden toepast in zijn toespraak in de tempel:
Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u
zal zeggen. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden” (Hand. 3:22-23).
Maar tussen Mozes en Jezus lagen ruim 14 eeuwen. En in die tussentijd gaf God andere woordvoerders. Ook zij moesten zijn woorden overbrengen aan het volk. En Mozes geeft het volk een ‘toets’ die zij kunnen
toepassen om te kunnen weten of zij inderdaad te maken hebben met
iemand die door God is gezonden:
Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een
profetie al dan niet van de HEER komt? Die is er inderdaad: als een
profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden
komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de
HEER geweest (Deut. 18:21-22).
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In de praktijk betekent dit dat een profeet een ‘korte-termijn’ teken
aankondigt; als dat komt, is dat het bewijs dat hij inderdaad door God
is gezonden. We zien dat aan de profeet die Gods oordeel uitspreekt
over het altaar dat Jerobeam heeft opgericht in Betel. En we lezen dan:
Hierop kondigde hij een wonder aan: ‘Dit is het teken dat het de
HEER is die gesproken heeft: het altaar zal splijten en de as die erop
ligt zal op de grond vallen’ (1 Kon. 13:3).
Als dat vervolgens gebeurt, is dat zijn legitimatie als profeet van God.
De taak van deze profeten was gewoonlijk om het volk op te roepen
zich te bekeren en terug te keren tot Gods wetten, of om het te waarschuwen voor Gods oordelen voor het geval zij dat niet zouden doen, of
in het uiterste geval om Gods oordeel aan te kondigen wanneer de situatie onherstelbaar was geworden. En alleen in dat laatste geval hebben
we te maken met de aankondiging van iets dat in de toekomst zal gaan
gebeuren. De meeste van deze profeten worden ons met name genoemd, en van sommige (Jesaja, Jeremia, etc.) bezitten we zelfs de
geschriften. Maar we vinden in de boeken der Koningen ook melding
van groepen profeten, waarmee een soort kloostergemeenschappen
lijken te worden aangeduid. Verdere details ontbreken echter.
Profeten in het NT
In het NT ontmoeten we profetie als één van de ‘gaven van de Geest’.
De achtergrond daarvan zou ons intussen duidelijk moeten zijn. Het
optreden van de beloofde Messias (de profeet zoals Mozes) had een
geheel nieuwe situatie geschapen. Bovendien zou er op korte termijn
een definitief einde komen aan het Oude Verbond. Er zouden zich onvermijdelijk allerlei situaties voordoen waar de bestaande schriftelijke
vastlegging van eerdere openbaring (ons Oude Testament) niet in voorzag. Daar was dus directe leiding van God voor nodig. Veel van deze
leiding kwam van de apostelen via hun brieven, waar wij er een aantal
van bezitten. Maar er was ook meer rechtstreekse leiding via gemeenteleden die deze ‘gave van profetie’ hadden. Zij konden rechtstreeks
Gods leiding doorgeven aan de gemeente. Ook nu was er natuurlijk de
vraag of deze uitspraken ‘echt’ waren, of dat degene die zich uitgaf
voor zo’n profeet in feite slechts op eigen gezag handelde. En daarom
zien we naast die gave van profetie ook de gave van ‘onderscheiding’,
d.w.z. de gave om te kunnen beoordelen of een bepaalde uitspraak
inderdaad rechtstreeks van God kwam of niet.
… weer anderen (ontvangen) de kracht om … te profeteren, om te
onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om …
(1 Kor. 12:10)
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Het profetische woord (vervolg van pagina 14 en 15)
Dit punt van echtheid was kennelijk toch een moeilijke kwestie, en we
krijgen de indruk dat de gemeente te Tessalonica besloten had om
maar liever alles te negeren dan risico’s te nemen met ‘valse’ profetie.
Want Paulus moet ze vermanen door te gaan met alle profetie te toetsen, omdat dat per saldo toch door de Geest gegeven leiding is:
Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft.
Onderzoek alles, behoud het goede (1 Tess. 5:19-21).
Maar de apostelen bedoelen in hun brieven met profetie meestal niet
deze ‘dagelijkse leiding’ door de Geest, maar de boodschap van Verlossing uit het OT, dus het evangelie. Wanneer Petrus schrijft over de zekerheid van zijn geloof en van de boodschap die hij predikt, zegt hij:
Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel
… (de stem van God) hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen
wij met (Jezus) op de heilige berg waren (2 Pet. 1:16-18).
En de conclusie die hij daar uit trekt is dan:
En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet
wel er acht op te geven (vs. 19, NBG’51).
Dat profetische woord is de boodschap van het evangelie, de boodschap van Verlossing. Dat gaat dus om de totale leer van de Bijbel, niet
om een voorspelling van hoe de eindtijd er uit zal zien!
Valse profeten
Tot slot nog iets over valse profeten (Grieks: pseudoprofeten). Op de
Olijfberg (Matt. 24) waarschuwt Jezus daar dringend voor, en alle apostelen nemen die waarschuwing over in hun brieven. Nogmaals Petrus:
Toch zijn er destijds onder het volk [van het Oude Verbond] ook valse
profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de
meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen (2 Pet. 2:1).
Merk op hoe hij die valse profeten gelijkstelt met dwaalleraren. Het gaat
om valse leer, verkondigd door mensen die wel beweren namens God te
spreken, maar toch niet Gods woord prediken. En Johannes vertelt ons
dat we ook op die mensen de ‘toets’ moeten toepassen die we hebben:
Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek
altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in
de wereld verschenen (1 Joh. 4:1).
Niemand van ons heeft nu nog de ‘gave van onderscheiding’, maar die
hebben we ook niet meer nodig. Wij hebben het geschreven woord, en
kunnen elke leer daaraan toetsen. En we moeten daarom nooit verzuimen dat ook te doen.
R.C.R
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Ontmoeting

met:

Tussen Israël en zijn noordelijke buurland Aram (Syrië) waren er regelmatig problemen. God gebruikte deze vijand om Israël te straffen
voor zijn ongehoorzaamheid. Zo lezen we in 2 Koningen 5:1
“Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de
HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen”.
Zijn naam betekent heel toepasselijk: liefelijkheid of vriendelijkheid,
want hij was zeer gezien en geliefd. Vers 1 gaat verder met een
‘Maar’: hij leed aan huidvraat (melaatsheid, lepra), en zou op een
vreselijke manier sterven aan deze pijnlijke ziekte. Niet als geëerd
krijgsman, maar als een verachte, een uitgestotene. Zijn vrouw had
een gelovig jong meisje uit Israël als slavin. De Arameeërs hadden
haar eens bij een inval als buit meegenomen. Zij dacht aan de profeet Elisa, en vertelde haar meesteres van de mogelijkheid van genezing. Zij had geen leedvermaak, was niet verbitterd, maar zocht
het goede voor haar vijanden. Zij is een voorbeeld van wat Jezus
vraagt: “... heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten”. Zodra de koning van Aram hoorde wat zij had verteld, kwam hij snel in
actie. Hij stuurde Naäman met een brief en veel kostbare geschenken naar de koning van Israël, met het dringend verzoek zijn dierbare dienaar te genezen. Die dacht aan een list om zijn land te kunnen
overvallen, want hoe zou hij deze man kunnen genezen? In zijn gejammer erkende hij wel dat alleen een god die macht heeft: “Ben ik
soms een god, dat ik kan beschikken over leven of dood?” (vs 7).
Maar deze ongelovige koning van Israël dacht helemaal niet aan
God of Elisa. Zodra Elisa dit hoorde berispte hij hem: “Waarom hebt
u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont” (vs 8). God gebruikte
deze situatie om Israël te tonen dat Hij er is, en dat zij zich tot Hem
moeten bekeren. Naäman ging vol vertrouwen op weg naar Elisa.
Voor het huis stond de stoet stil, verwachtende dat er iets spectaculairs zou gebeuren. Maar Elisa stuurde een bode. Het woord wat hier
gebruikt wordt is malak, waarmee niet zo maar een knecht wordt
bedoeld, maar een vertegenwoordiger van Elisa. Hetzelfde woord
wordt gebruikt voor wat wij een engel noemen: een bode van God.

K e n n i s m a k i n g
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Naäman
De bode bracht de woorden van Elisa over: “Ga heen baadt u zeven
maal in de Jordaan”. Dit paste niet bij wat Naäman voor ogen had.
“Ik dacht bij mijzelf” (vs 11). Hij had een heel scenario bedacht,
waarin hij de hoofdrol zou spelen. Nu werd hij vernederd: de profeet
die niet zelf naar hem toe kwam; een rivier, die hij verachtte; zich
baden voor de ogen van zijn dienaren. Dat nooit! Zij spraken hem
echter aan: met “Mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zou u dat dan niet doen?” (vs 13 NBG). ‘Mijn vader’ is een
aanspreektitel van eerbied en liefde. Naäman luisterde naar hen:
“Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar
zeven maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd
weer gezond” (vs 14). Hij mocht als een nieuw mens, gereinigd van
zijn melaatsheid, opstaan uit het water.
En Hij keerde terug om zijn
dankbaarheid te tonen. Zijn trots was weg. Hij bleef nu niet op zijn
wagen zitten, maar ging het huis van de profeet binnen. Nederig
noemde hij zich Elisa’s dienaar: “Zie, nu weet ik, dat er geen God is
op de ganse aarde, dan in Israël. Neem dan een geschenk van uw
dienaar” (vs 15b). Maar Elisa beschouwde zichzelf slechts als dienaar van God, en wilde niets aannemen. Naäman antwoordde: “Als
u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed
mij twee muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik
nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de HEER” (vs
17). Niet zomaar een god, zoals de koning van Israël deed, maar
het eerbiedige de HEER. Naäman had nog een groot probleem. Hij
vertelde het eerlijk aan Elisa: “Maar ik hoop dat de HEER mij het
volgende zal willen vergeven: wanneer mijn vorst naar de tempel
gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, steunt hij altijd op mijn
arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in de tempel van Rimmon
neer te buigen” (vs 18). Hij kreeg geen ingewikkeld antwoord, maar
een eenvoudig: “Ga in vrede” (vs 19). Hoe belangrijk de geschiedenis van Naäman is, laat Jezus zien in Lucas 4: “En in de tijd van de
profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër
Naäman.”( Lucas 4:27). Jezus laat zien dat niet afkomst, maar het
ware geloof belangrijk is. Kunnen wij net als Naäman alles achter
ons laten wanneer we het ware geloof gevonden hebben? N.D.
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Opgaan naar Jeruzalem
7. De tempeldienst in de tijd van Jezus
De tempel die Salomo had gebouwd, was door de troepen van Nebukadnessar in de as gelegd. Na de Babylonische ballingschap was een aantal Joden
echter naar Jeruzalem teruggekeerd om hem te herbouwen. Maar toen de
fundamenten werden gelegd, weenden zij die de vroegere tempel nog hadden gekend, uit teleurstelling over het bescheiden karakter van dit nieuwe
huis Gods. De profeet Haggai moest ze aanmoedigen:
Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe
ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden! Maar
houd vol ... de luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen - zegt de HEER van de hemelse machten - en van hieruit zal ik jullie
vrede en voorspoed geven (Haggaï 2:3-4,9).
In werkelijkheid waren ze nog eeuwen onderworpen aan de Perzen en de
Grieken. Toen echter de hellenistische Antiochus Epifanes de tempel ontheiligde door er zwijnenvlees te offeren (om ze te dwingen zijn ‘superieure’
Griekse goden te erkennen), rukte het volk zich tenslotte los en was vanaf
165 v. Chr. weer onafhankelijk. Maar in 63 v. Chr. viel de Romeinse keizer
Pompejus het land binnen, en keerde de vroegere situatie weer terug.
De tempel in de 1e eeuw
Toch: wat een enorm verschil met dat bescheiden begin uit de tijd van Haggaï zouden de aanbidders 500 jaar later aantreffen! Daar stond toen het
tempelcomplex van de fanatieke bouwer Herodes de Grote, de Idumeese
koning die de Romeinen over het land hadden aangesteld. Hij had de top
van de tempelberg kunstmatig geëffend en verbreed en zo het tempelplein
uitgebreid tot een vlakte van ca. 300 bij 450 meter, met de tempel zelf (ca.
180 bij 100 m) centraal daarop. Het was een schitterend bouwwerk, verfraaid met goud en zilver en allerlei edelstenen. Vooral vanuit het oosten,
vanaf de Olijfberg, had men een fantastisch zicht op deze glinsterende tempel die hoog boven de stad uitstak. Joden kwamen uit alle delen van de wereld om daar te aanbidden en hun geschenken en offers te brengen. Men
heeft berekend dat het plein ruim 200.000 mensen kon bevatten!
In zo’n enorme tempel waren heel veel priesters en Levieten nodig om voor
alles te zorgen en de offers van alle aanbidders te brengen. De priesters
waren ingedeeld in 24 afdelingen, volgens de regeling van koning David van
duizend jaar eerder (1 Kron. 24:1,19). Volgens Joodse traditie woonde de
helft van hen in Jeruzalem. Elke afdeling deed twee keer in het jaar een
week lang dienst. Wanneer Lucas ons vertelt over de priester Zacharias, de
vader van Johannes de Doper, zegt hij bij welke afdeling hij hoort - die van
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‘onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem’ (Ps. 122:2)

Abia (Lucas 1:5, verg. 1 Kron. 24:10). De wet van Mozes schreef ook voor
dat de priester (eigenlijk de hogepriester) ’s ochtends en ’s avonds reukwerk moest branden op het reukofferaltaar (Ex. 30:1,7-8). En we lezen dat
het lot viel op Zacharias om dat reukoffer in het heiligdom te brengen (Luc.
1:8-9). Aangezien er in Jezus’ tijd misschien wel 20.000 priesters waren,
was het een groot voorrecht die taak te mogen verrichten; sommigen zouden er hun leven lang op wachten zonder ooit aan de beurt te komen.
Het ijveren van de priester Ezra, na de terugkeer, voor wetsonderricht en de
stipte naleving van de wet, leidde tot het ontstaan van de partij van de Farizeeën, die zich strikt aan de wet van Mozes hielden. Maar in hun ijver geen
enkel gebod te overtreden, voerden zij een heel scala aan ‘overleveringen’
in, die wij kennen als de Misjna. Deze waren een soort commentaar op de
Wet en probeerden precies vast te stellen wat wel en wat niet mocht. De
Here Jezus kwam op dat punt met hen in botsing, want hun nadruk op de
letter van de Wet en het negeren van de geest daarvan leidde gemakkelijk
tot huichelarij en vormde daarmee een gevaar voor het geloof van het volk.
Daartegenover stonden de priesters, en de hogepriester, leden van de partij van de Sadduceeën en zowel politiek als godsdienstig georiënteerd. Zij
vormden in Jeruzalem de aristocratie en onderhielden nauwe contacten
met het koningshuis van de Hasmoneeën en de partij van de Herodianen.
Zij werden door het gewone volk gehaat, omdat zij samenwerkten met de
Romeinen, terwijl de Farizeeën bij het volk juist in groot aanzien stonden,
omdat zij voor hen opkwamen en zich inspanden hun de Wet te leren.
Jezus en de tempel
Beide elementen, de naleving van de wet, en de leer en praktijken van deze
twee partijen, zien wij in de Evangeliën duidelijk naar voren komen. Bij de
geboorte van Johannes de Doper, en ook van de Here Jezus, werd het voorschrift van besnijdenis op de achtste dag strikt nageleefd (Lucas 1:59 en
2:21). Ook het bezoek aan de tempel voor de reinigingsprocedure van Maria voor een eerstgeboren zoon en het voorstellen van haar kind aan God,
40 dagen na de geboorte, worden door Lucas nauwkeurig beschreven (Luc.
2:22-24). Later, toen Jezus als twaalfjarige, misschien voor het eerst, met
Jozef en Maria opging naar Jeruzalem voor het pesachfeest (Pasen), bleef
Hij in de tempel achter om vragen te stellen aan de leraren. Dat zullen de
schriftgeleerden zijn geweest, wier taak het was onderricht te geven in de
Wet. Dit deden zij in de zgn. ‘Zuilengang van Salomo’, aan de oostzijde van
het tempelplein. Pas na drie dagen hebben Jozef en Maria Hem daar ge-
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Opgaan naar Jeruzalem
vonden. Maar op hun verwijt “Kind, wat heb je ons aangedaan?”was zijn onthullend antwoord: “Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest
zijn?” (Lucas 2:41-50). Al op jonge leeftijd was Jezus zich bewust van zijn
roeping, en hij zocht hier antwoorden op de diepgaande vragen die de dorpsrabbijn in Nazaret Hem niet langer kon geven. Zelfs de leraren in de tempel
stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden (Luc.2:47).
Er volgde voor de Here nog een lange voorbereidingstijd, van 18 jaar. Hij zou
telkens weer opgaan naar Jeruzalem voor elk van de drie grote feesten, en
vertrouwd raken met de tempel en de offerdienst daar. Met zijn begrip van
de profetieën en de voorbeelden uit het Oude Testament, zouden de offers
een constante herinnering voor Hem zijn aan het offer dat Hij Zelf ooit zou
moeten brengen. Abraham mocht een ram als offer de plaats laten innemen
van zijn zoon Isaak. Maar Jezus was zelf het offerlam, dat de Vader niet zou
sparen. Maar intussen moest Hij werken en zijn moeder helpen voor een
groeiend gezin te zorgen. Van Jozef leerde Hij het timmermansvak, want al
zou Hij ooit leraar zijn, elke Joodse jongen moest ook een vak kennen, zoals
later Paulus tentenmaker was. Deze periode zou een tijd van groeiende
mensenkennis zijn en de regelmatige reizen naar Jeruzalem, voor de feesten, zouden het schrille contrast onderstrepen tussen het weelderige leven
van de priesters en het dorpsleven van het gewone volk.
Totale reiniging
Wanneer Jezus dan, de eerste keer na zijn doop en zijn beproeving in de
woestijn, naar een Paasfeest gaat, vinden wij Hem in conflict met de autoriteiten. De tijd van handelen was nu aangebroken; het huis van zijn Vader
mocht niet langer als een markt worden gebruikt!
Op het tempelplein trof Hij de handelaars in runderen, schapen en duiven
aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van
touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij
smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en
riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van
het huis van mijn Vader!’ (Johannes 2:14-16).
Jezus was boos. Dit tempelplein was de enige plaats waar niet-Joden, aangeduid als heidenen, God mochten aanbidden. Hoe moest dat, als om hen
heen niets anders was te horen dan loeien en blaten en handelsleuzen?
De priesters waren ook boos - op Jezus! Want zij werkten nauw met deze
handelaars samen en verdienden daar veel geld aan omdat de gelovigen
volgens de wet alleen gave offerdieren mochten aanbieden, en de priesters
die moesten goedkeuren; en iets dergelijks gold ook voor het wisselen van
‘profaan’ geld, dat iedere gelovige verplicht moest omwisselen voor tempel-
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7. De tempeldienst in de tijd van Jezus (vervolg van pag. 20 en 21)
De tempel gezien van uit het zuidoosten

© Broeders in Christus

geld om zijn verplichte en vrijwillige heffingen en gaven te voldoen. Ze eisten
van Hem een bewijs van zijn bevoegdheid, maar zijn antwoord was zowel
provocerend als profetisch: “Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in
drie dagen weer opbouwen” (v.19). De tempel afbreken - ondenkbaar! Hun
hele leven draaide om de tempel. En in drie dagen opbouwen? Zesenveertig
jaar lang had de bouw al geduurd en nog was die niet gereed (pas in 64 na
Chr. zou die zijn voltooid); hoe zou Jezus zoiets kunnen doen? Deze Jezus
was óf gek, óf een verrader van zijn volk. Maar, verklaart Johannes, “hij
sprak over de tempel van zijn lichaam” (v.21). Hij was de ware tempel, waarin God woonde, en al zouden deze zelfde priesters Hem laten doden, toch
zou Hij binnen drie dagen weer leven. En de tempel waar zij zo trots op waren zou hetzelfde lot treffen als de tempel van Salomo.
Maar er stak nog iets meer achter dit optreden van Jezus. Bij het instellen
van het Paasfeest (pesach) in Egypte, werd bepaald dat er in de huizen van
de Israëlieten dan zeven dagen lang geen zuurdesem te vinden mocht zijn
(Exodus 12:19). Daarom wordt het ook ‘het feest van het ongezuurde (of ongedesemde) brood’ genoemd. Onder de Joden werd het een gewoonte, die
ook nu nog bestaat, dat er voorafgaand aan dat feest een grote schoonmaak
plaatsvindt van het hele huis. De profeet Sefanja vergelijkt deze praktijk met
de manier waarop God zijn stad doorzoekt om de bozen er uit weg te doen
(Sef. 1:12). Zo heeft de Here Jezus in de tempel grote schoonmaak gehouden, en dat zou Hij aan het eind van zijn 3½ jaar prediking opnieuw doen.
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

“Het beest liet bij alle mensen, jong en oud,
een merkteken zetten
Over dit ‘teken’ bestaan allerlei opvattingen. Sommigen denken zelfs dat het
gaat om het logo van de Europese Commissie, maar velen denken tegenwoordig dat we allemaal een onderhuidse chip zullen krijgen, en dat we alleen nog zullen kunnen kopen en verkopen wanneer we die hebben. Maar
wie ook maar een klein beetje vertrouwd is met de Bijbel zou moeten begrijpen dat dit beeldtaal is. Bovendien: onderhuidse chips laten zich slecht zetten op je voorhoofd; daar zit je huid veel te dicht op het bot. Laten we daarom maar eens wat verder kijken naar het gebruikte woord.
Snijwerk
Dat woord is charagma, en het komt (vrijwel) alleen voor in Openbaring.
Maar vanuit klassiek Grieks valt er toch veel over te zeggen. Het behoort tot
een groep woorden die is afgeleid van een stam die iets van snijden betekent. Een charax is een puntig bijgesneden paal, die bijv. in de grond wordt
gestoken om een wijnstok mee op te binden, maar ook om een palissade te
maken. Vandaar betekent het ofwel een verdedigingswerk (‘bolwerk’) van
een stad, of juist een belegeringswerk, en dan ook de belegering zelf van die
stad. Maar in een andere richting vinden we het woord charagma gebruikt
voor een snijwerktuig, en dan ook een stuk houtsnijwerk dat daarmee is gemaakt, en op die manier ook een gesneden afgodsbeeld. Vooral in klassiek
Grieks wordt het zo gebruikt, maar we vinden het ook zo in Hand. 17:29.
Een derde betekenis is die waarbij een gesneden vorm wordt gebruikt om
iets te brandmerken. In klassiek Grieks werd het zo gebruikt voor een brandmerk op paarden, waarmee de eigenaar aangaf dat dit zijn paard was. Een
paar duizend jaar later werd in Amerika zo vee gebrandmerkt. En, in de zuidelijke staten van de VS, ook negerslaven die op de plantages werkten.
Ook de Grieks-Romeinse wereld kende slaven: de huisslaven, en de dwangarbeiders op de plantages en in de mijnen. De eerste groep, de huisslaven,
had vaak nog een redelijk goed leven. Zij waren huispersoneel, en hun diensten werden door hun meesters vaak hoog gewaardeerd. Niet zelden hadden
zij een verantwoordelijke positie, en vaak genoten ze relatief veel vrijheid. Ze
bezaten in latere tijd ook een relatief goede rechtspositie. Voor de slaven op
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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.

rijk en arm, slaaf en vrije,
op hun rechterhand of op hun voorhoofd ” (Op. 13:16)
de plantages en in de mijnen lag dat totaal anders. Zij waren volkomen rechteloos. Vaak werden zij gebrandmerkt om weglopen te voorkomen, terwijl bij
een huisslaaf het eigendomsrecht, wanneer zijn meester dat al nodig vond,
eerder zou worden aangegeven door het dragen van een ijzeren halsband
met een ‘penning’ met het adres van zijn meester en de belofte van een beloning bij terugbrengen. Wanneer een huisslaaf zich, in de ogen van zijn
meester, had misdragen, was verbanning naar een plantage een mogelijke
straf, die hij evenzeer vreesde als onmiddellijke executie.
Het brandmerk en het zegel
Dat ‘teken’ van het beest is dus de symbolische aanduiding van een brandmerk, waarmee de macht, die door het beest wordt voorgesteld, haar onderdanen markeert als haar slaven, die haar absolute gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Wie zo gemerkt is, is haar eigendom; die heeft geen recht
meer op een eigen leven, en ‘weglopen’ wordt bestraft met de dood. Maar,
anders dan bij de Romeinse slaven (en die op Amerikaanse plantages), gaat
het hier om een vrijwillig aangegane dienstbaarheid. Je maakt jezelf tot de
slaaf van deze wereld en van haar afgod: het materialisme. Of van een goddeloze overheid, om vervolging te ontlopen. Maar in feite steeds tot een vrijwillige slaaf van de zonde. Zonde is echter als een loverboy, wanneer die je
eenmaal in zijn macht heeft, laat hij je niet meer los. En tegen die tijd is er
niets vrijwilligs meer aan. Dan kun je niet meer kiezen, en de weg waar je je
dan op bevindt kent maar één eindbestemming: de dood.
Maar er is nog een ander woord met deze woordstam. Dat is charaktèr, ons
woord karakter. Ook dat beschrijft de afdruk van een gesneden vorm, maar
dan niet als brandmerk, maar als een zegelafdruk, gedrukt in nog zachte
was. We vinden dat in Heb. 1:3, waar Jezus wordt aangeduid als “de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen”. Als ‘zegel’ vormt Hij
de volmaakte afbeelding van God zelf. En wij moeten op onze beurt daar
weer de afbeelding van worden. En dat is de betekenis van dat zegel dat in
Openbaring wordt verleend aan hen die God dienen voordat de plagen over
de wereld losbarsten (Op 7:3 en 9:4).
R.C.R.
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Christus

in de

Tora
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

De Evangeliën schetsen ons hoe de discipelen, zelfs na drie jaar prediking, de taak van de Here Jezus niet volledig hadden begrepen. Hoewel
Jezus herhaaldelijk had verteld dat hij in Jeruzalem moest lijden en sterven, waren ze na zijn kruisdood volledig verslagen: “Wij leefden in de
hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het
de derde dag sinds dit alles gebeurd is” (Luc. 24:21). Met bevrijden (of
verlossen, in andere vertalingen) geven zij aan nog niet te beseffen welke verlossing zij werkelijk nodig hadden; zij denken nog uitsluitend aan
een politieke bevrijding, om weer een zelfstandige natie te kunnen zijn.
De wet van Mozes
Na zijn opstanding zegt Jezus tot zijn discipelen:
Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de
Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven
staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften” (Luc. 24:44-45).
In eerdere jaargangen hebben we al naar één van de profeten gekeken
en naar de Psalmen. Nu is de derde groep aan de beurt, die Lucas hier
aanduidt als ‘de Wet van Mozes’ en elders vaak eenvoudig als ‘Mozes’.
Deze serie is echter getiteld “Christus in de Tora”. Op zichzelf is Tora het
Joodse woord voor de Wet, maar bij ‘Mozes’ en ‘de Wet’, denken wij teveel aan alleen het verbond te Sinaï, terwijl het voor een Jood alles in de
eerste vijf boeken van de Bijbel zou betekenen. Dat is wat in een Hebreeuwse Bijbel de Tora heet. Zo zien we Jezus de Sadduceeën, die geloofden dat alleen ‘de Wet’ Gods woord was, op een strikvraag als antwoord geven: “… dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst
over de doornstruik” (Luc. 20:37), en dan spreekt over een voorval in
het boek Genesis. Daarom zullen we deze serie beginnen bij Genesis,
het begin, en een selectie maken van alles wat over Jezus geschreven
werd. En dan spreekt het vanzelf om in de hof van Eden te beginnen.
De zondeval
In de hof zien we hoe ‘de mens’ (in het Hebreeuws ‘adam’) en Eva leefden. Zij hadden, lezen we, een taak en een wet. De wet was simpel, één
gebod: van een bepaalde boom mochten zij niet eten. Daarna zien we
ook de verleiding komen in de vorm van de slang. Die zegt tot Eva:
… Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je
daarvan eet, dat jullie dan als God* zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad (Gen. 3:5).
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1. de belofte aan Eva
in de boekrol staat van mij geschreven”
Het is deze gedachte, gelijk aan God te zijn, dus een hogere rangorde te
krijgen, die Eva aan het denken zet. Daarna kijkt ze nog eens goed naar
de boom, en we lezen:
De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze
waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom
haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan.
Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan
(Gen. 3:6).
En dan is de zondeval een feit. Hun begrip van goed en kwaad was inderdaad toegenomen. Helemaal aan het andere eind van de Bijbel, in
een van de laatste brieven, verwijst de apostel Johannes naar dit voorval
in Genesis als hij stelt dat de mensheid uit zichzelf voor dezelfde verleidingen zwicht als Eva. De aanleiding is anders, het gaat niet langer om
een boom, maar de mens reageert op dezelfde wijze. We gebruiken hier
de NBG’51 vertaling omdat het daarin wat directer vertaald is.
Genesis 3:6
1 Johannes 2:16
En de vrouw zag, dat de boom
Want al wat in de wereld is:
− goed was om van te eten,
− de begeerte van het vlees,
− dat hij een lust was voor de ogen, − de begeerte van de ogen,
− dat de boom begeerlijk was om
− en een hovaardig leven,
daardoor verstandig te worden
is niet uit de Vader
maar uit de wereld
Eva kwam in verleiding door de verzekering van de slang dat zij gelijk
aan God zouden zijn. Johannes heeft het over een hovaardig leven,
meer willen zijn dan je bent. We lezen vervolgens de straf over de drie
partijen:
• De slang wordt veroordeeld over de grond te kruipen en stof eten
• De vrouw wordt veroordeeld tot moeilijke bevallingen en een leven
waarin de man over haar wil heersen
* De NBV is hier erg misleidend. God wordt met een hoofdletter gedrukt maar
om onbegrijpelijke reden is hetzelfde woord verderop feitelijk vertaald als
‘goden’: jullie zullen als goden zijn. Adam en Eva kenden geen goden, zij kenden uitsluitend God. Bijna alle andere Nederlandse vertalingen geven de
betekenis goed weer, door ook het tweede woord God in het enkelvoud en
met een hoofdletter te schrijven en zo alle misverstand te vermijden.
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Christus in de Tora
• Adam wordt veroordeeld tot een leven van zwoegen om de kost te

verdienen.
En daar tussen staat een belofte van God, die tegen de slang is gericht:
Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht
en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’ (Gen. 3:15).
Hoewel gesproken tot de slang, is het een belofte aan de vrouw. In het
Hebreeuws is ‘nageslacht’ mannelijk en enkelvoud. Dus “hij verbrijzelt je
kop, jij bijt hem…”. Bovendien is verbrijzelen en bijten feitelijk hetzelfde
woord. Het komt erop neer dat of één kind of alle kinderen van de vrouw
die van de slang zullen overwinnen, maar daaronder zullen lijden.
In het volgende hoofdstuk lezen we over Kaïn en Abel. Kaïn vermoordt
zijn broer, dus geen van beide kan het nageslacht zijn dat de slang zou
overwinnen. In hoofdstuk 5 volgt dan een geslachtsregister, en wat daar
opvalt is steeds het refrein “en hij stierf” – de straf voor zondigen. Kortom, ook hij was de verlosser niet. Als laatste lezen we over Noach. Wellicht was hij die zoon. In een echo van de vloek lezen we over hem:
Lamech... verwekte een zoon die hij Noach noemde. ‘Deze zoon,’ zei
hij, ‘zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is
omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt’ (Gen. 5:28-29).
Maar ook Noach was het niet. De belofte lijkt niet in vervulling te gaan.
Bovendien wordt het duidelijk dat er nooit bedoeld kan zijn dat alle kinderen de slang, als verpersoonlijking van het kwaad, zullen overwinnen.
Het moet daarom wel één in het bijzonder zijn. Dat was dan ook de verwachting van Lamech: één zoon als verlosser (deze is het misschien).
De beloofde Zoon
In de tijd van de profeet Jesaja is het al duidelijk dat ook als God één
volk in het bijzonder uitkiest het effect niet anders is. Ook zij falen in het
dienen van God. Dat wordt dan zelfs al als min of meer normaal ervaren
en de meerderheid is al niet langer meer op zoek naar de verlosser.
Daarom laat juist Jesaja zien wat Gods verlossing in de praktijk inhoudt:
De Here zelf zal u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger
worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven
(Jes. 7:14, NBG’51).
En om elk misverstand te vermijden over wie dit uiteindelijk gaat lezen
we in Matteüs na de geboorte van Jezus:
Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de
profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een
zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven’, wat in onze
taal betekent ‘God met ons (Matt. 1:22-23).
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1. de belofte aan Eva (vervolg van pagina 26 en 27)
Vervolgens zien we in alle Evangeliën Jezus’ optreden, waarbij hij volkomen zondeloos is, maar uiteindelijk toch aan het kruis moet sterven. Hij
laat zien dat hij is gekomen om te dienen, en geeft een voorbeeld in de
voetwassing van de discipelen in de bovenzaal, bij het laatste avondmaal
(Joh. 13). Hij toont wat het betekent om, wat Jesaja noemde, ‘de Knecht
des HEREN’ te zijn. Het is de apostel Paulus die ons in de brief aan de Filippenzen wijst op de vervulling van de belofte aan Eva in Jezus, omdat
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die
in de gestalte Gods zijnde,

Een verwijzing naar Adam: geschapen
naar het beeld en gelijkenis van God
er niet aan dacht de gelijkheid Een verwijzing naar Eva die gelijk aan
met God door roof zich toe te ei- God wilde zijn door een gebod te overtreden
genen (Leidse Vertaling)
Een verwijzing naar Jesaja: “zich heeft
uitgegoten in de dood”
de gestalte van een dienstknecht Hierin en in de volgende woorden
heeft aangenomen, en aan de herkennen we de Knechtprofetieën
van Jesaja
mensen gelijk geworden is

maar zichzelf heeft geledigd en

En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem
ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus
Christus is Heer, tot eer van God, de Vader. (Fil. 2:5-11).
hij niet haar fout maakt. Hierbij wordt een schitterende koppeling gemaakt tussen Genesis en Jesaja, al gaat die in vertalingen vaak verloren.
De overwinning is dan eindelijk een feit, de belofte aan Eva is vervuld en
wij worden opgeroepen dezelfde gezindheid of mentaliteit te tonen. Wij
moeten proberen te lijken op wat Paulus noemt de tweede Adam
(Christus) en niet meer te lijken op de eerste, onze natuurlijke afstamming, om te leren dienen en zo onze menselijke trots te overwinnen. We
zullen daar niet volledig in slagen, maar er is nu een mogelijkheid van
vergeving wanneer we falen. In het boek Openbaring lezen we in beeldtaal hoe de slang uiteindelijk vernietigd wordt. En we lezen vervolgens:
Ik hoorde een luide stem die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de
mensen, hij zal bij hen wonen… Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn,
want wat er eerst was is voorbij’.” (Op. 21:3-4).
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Geschreven Woord

Verklaring en gebruik

Het woord in het Grieks
Het Hebreeuwse woord voor
‘recht’ is mishpat, dat een
betekenis heeft die loopt vanaf een aanduiding van wat
gebruikelijk is tot aan een aanduiding van wat wettelijk verplicht is, inclusief alle voorzieningen en rechtshandelingen
die een rol spelen bij het
handhaven van dat recht.
De Septuaginta, de Griekse
vertaling van het OT, vertaalt
dit vaak met het woord krisis,
scheiding, dat is afgeleid van
het werkwoord krinō, scheiding maken. Ook het NT gebruikt het woord krisis, maar
vrijwel uitsluitend met betrekking tot het oordeel dat God
aan het eind der tijden velt
over het leven en handelen
van de mens.

Het Hebreeuwse mishpat duidt een hele reeks
begrippen aan. De basis is: iets dat vast staat,
waar je zeker van kunt zijn. Te beginnen met
gewoonten en vaste kenmerken – zo is het altijd, zo wordt het altijd gedaan. Dat kan overgaan in voorschriften, verordeningen en wetten: zo moet het; wat zo gebeurd is recht, wat
niet zo gebeurd is onrecht, schuld, zonde. Ook
dat wat volgens die normen recht is, en dat
‘recht zijn’ zelf, wordt door mishpat aangeduid.
Tenslotte duidt het de handhaving van dat
recht aan en alles wat daar mee te maken
heeft: de rechtbank die het beoordeelt (soms
vertaald met ‘vierschaar’), de rechtszitting
waarin dat gebeurt, en het vonnis dat zij velt.
‘Oordeel’ beschrijft daarom ook de eindbeslissing die ooit eens zal worden genomen over het
leven dat de mens heeft geleefd, waarin definitief wordt vastgesteld of hij dat heeft gedaan in
overeenstemming met Gods normen of niet.
Dat is iets waar de mens zich zijn leven lang
van bewust zou moeten zijn.

Krisis in het Nieuwe Testament
Het woord krisis komt in het NT bijna 50 maal voor. Meestal vinden we het vertaald
als ‘oordeel’, en anders als ‘gerecht’. Dus als de rechtszitting waarin wordt geoordeeld over het leven dat de mens heeft geleefd, of de rechtbank waarvoor hij moet
verschijnen. Met andere woorden: de nadruk ligt daar sterk op de verantwoording die
de gelovige aan het eind van zijn leven zal moeten afleggen tegenover God zelf of
tegenover zijn ‘vertegenwoordiger’, de Messias (Christus) aan wie God “het gehele
oordeel heeft gegeven” (Joh. 5:22,27). Anders dan in het OT, speelt in het NT de
handhaving door mensen niet langer de beslissende rol. Want de gelovigen vormen
onder het Nieuwe Verbond niet langer een staatkundige eenheid, maar leven als
afzonderlijke, verspreide groepjes in een anders georganiseerde maatschappij. Pas
aan het eind van hun leven zullen zij verantwoording moeten afleggen over wat zij
met dat leven hebben gedaan. En dat brengt het risico mee dat zij zich die verantwoordelijkheid niet langer zo bewust zijn. “Omdat een slechte daad niet snel bestraft
wordt, is een mensenhart maar al te snel tot het kwaad geneigd” (Pred. 8:11). Maar
de ‘dag van het oordeel’, van de mishpat, de krisis, komt onvermijdelijk ook voor
hen. En daar leggen zowel Jezus zelf als zijn apostelen sterke nadruk op.
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mishpat, krisis, recht
van een sleutelwoord in de grondtekst

Uiteraard vinden we het woord mishpat in de Wet. In Deuteronomium gebruikt
Mozes het regelmatig om aan te geven wat goed en recht is in Gods ogen. En
hij benadrukt dat dit niet zo maar voorschriften zijn, maar dat geen van de wereldrijken van die dagen zulke wetten kent, want “welk volk, hoe groot ook,
heeft wetten en een mishpat zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu
geef?” (Deut. 4:8). Die regels betreffen de verhouding tot God zelf en tot de
naaste, maar ook tot de vreemdeling en de sociaal zwakke in de maatschappij. Bij het uitspreken van de zegen en de vloek op de Ebal en de Gerizim moeten zij plechtig verklaren “Vervloekt is een ieder die de mishpat van vreemdelingen, weduwen en wezen schendt” (Deut. 27:19).
Maar we vinden het woord vooral bij de profeten. Maar liefst een derde van
alle gebruik van mishpat staat daar. Gods woorden door Jeremia illustreren de
brede betekenis van het woord, wanneer Hij zegt: “De ooievaar aan de hemel,
de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek [hun eigen vaste
gewoonte], maar mijn volk kent niet de orde [de voorgeschreven rechtsorde]
van de HEER” (Jer. 8:7). En bij Ezechiël zegt Hij, in een beeld waarin Hij zijn volk
vergelijkt met de schapen van een kudde: “Ikzelf zal mijn schapen weiden en
ze laten rusten – spreekt God, de HEER … Ik zal ze weiden zoals het moet
[volgens de mishpat]” (Ezech. 34:15-16). In Jesaja 28:17 verkondigt God dat
Hij zijn volk zal oordelen volgens zijn maatstaven: “Ik zal de mishpat als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood”. Maar ooit zal er een vrederijk zijn,
Het woord in de Concordantie
geregeerd door een vredevorst, waarin die
Mishpat komt in het OT ruim 400x
voor. Heel vaak bij de Profeten en
mishpat de norm zal zijn, want “Groot is zijn
vervolgens veel in de Wet en in de
heerschappij, aan de vrede zal geen einde
Psalmen. Het wordt meestal verkomen. Davids troon en rijk zijn erop getaald met iets van verordening of
bouwd, ze staan vast, in mishpat en gerechvoorschrift, of met iets als recht,
tigheid” (Jes. 9:7). Die vredevorst zal er niet
rechtspraak of vonnis, of soms
alleen zijn voor Israël, maar voor alle voloordeel. Maar ook andere juridiken: “Mijn volk, luister aandachtig naar mij
sche termen komen voor.
… De wet vindt zijn oorsprong in mij, en
Krisis komt in de Septuaginta
mijn mishpat zal een licht zijn voor alle volruim 200x voor. In het NT vinden
ken” (Jes. 51:4). Het is tenslotte Micha
we het bijna 50x, waarvan ⅔ in
de Evangeliën (vooral Matteüs en
waar we lezen: “Er is jou, mens, gezegd wat
Johannes) en de rest meest in de
goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets
Brieven (vooral 2 Petrus en Juanders dan mishpat te doen, trouw te bedas). Het is dan gewoonlijk vertrachten en nederig de weg te gaan van je
taald met oordeel of (ge)recht.
God” (Micha 6:8).
R.C.R.
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Wetenschap
Geloof en onderzoek
Wetenschap: God of afgod
1. Gezworen

Het is vreemd, maar veel christenen menen dat Bijbel en wetenschap
natuurlijke vijanden van elkaar zijn. Alles wat wetenschap in feite doet,
is echter de wereld om ons heen systematisch beschrijven. Goede wetenschap berust op feiten en doet daar verslag van. Waarom zijn zoveel
christenen daar dan bang voor? Vrezen zij dat een al te helder licht op
de feiten wellicht zou kunnen aantonen dat hun opvattingen over de uiterste houdbaarheidsdatum heen zijn? Natuurlijk, er zijn gezaghebbende wetenschappers die hun status misbruiken om hun privé opvattingen
over atheïsme gezag te verlenen, zoals er ook theologen zijn die hun gezag als theoloog misbruiken om onverantwoorde uitspraken te doen. Dat
zegt weliswaar veel over de beperkte betrouwbaarheid van mensen,
maar nog niets over nut of onnut van wetenschap, of van theologie.
Wat is wetenschap?
Wetenschap beschrijft de werkelijkheid. Je gaat uit van waarnemingen,
vaak meetresultaten al hoeft dat niet. Die probeer je te verklaren; dan
krijg je een ‘hypothese’. Vervolgens redeneer je: als ik dit doe dan moet
er dat gebeuren, en dat ga je dan controleren d.m.v. experimenten. Als
het klopt wordt je hypothese een theorie. Die theorie is een mogelijke
verklaring/beschrijving van wat je in de natuur waarneemt, en daar mogen geen uitzonderingen op bekend zijn. Het vervelende is alleen dat
zo’n uitzondering altijd morgen kan opduiken. Als dat gebeurt moet je je
theorie zodanig aanpassen dat die nieuwe waarneming daar ook in past.
Als dat niet lukt, moet je hem weggooien en een andere bedenken. Maar
een theorie is altijd gebaseerd op waargenomen feiten. En die zijn in elk
geval juist. Alleen de verklaring daarvan zou tekort kunnen schieten. In
concreto: dinosaurussen hebben bestaan; de vraag is alleen: hoe zijn we
er ooit aangekomen, en hoe zijn we er weer van afgekomen. Dat laatste
is een verklaring, een theorie, waar je over kunt discussiëren. Maar te
ontkennen dat die beesten ooit hebben bestaan is niet aan de orde.
Wat is de Bijbel?
Aan de andere kant hebben we de Bijbel, Gods instructieboek aan ons,
ons ‘Handboek-soldaat’, dat ons alles vertelt wat we moeten weten om
een goed christen te zijn. Zoals dat Handboek-soldaat de dienstplichtige
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vijanden?
destijds alles vertelde wat hij moest
weten om een goed soldaat te zijn.
Maar de Bijbel vertelt je beslist niet
waar de dynosaurus vandaan kwam,
of waar hij is gebleven, want dat hoef
je als christen niet te weten. Zoals
het Handboek-soldaat je niet vertelde
wie de Mona Lisa heeft geschilderd,
of waar je die nu kunt zien. En zoals
de wetenschapper er van uit gaat dat
zijn waarnemingen juist zijn - dat zij
de feiten zijn waar hij zich op kan baseren - zo gaat de bijbellezer er van
uit dat de tekst die hij voor zich heeft juist is, dat die de waarheid is waar
hij zich op kan baseren. Strikt genomen is noch het een noch het ander
volledig gegarandeerd. Waarnemingen kunnen achteraf wel eens vals
blijken te zijn geweest, en evenzo kan de Bijbeltekst wel eens verkeerd
zijn overgeleverd, en wij lezen hem in elk geval altijd in een vertaling!
Maar door de bank genomen klopt dat allemaal wel.
Maar zoals feiten op zichzelf geen betekenis hebben, en eerst moeten
worden geïnterpreteerd voordat ze iets voor ons betekenen, zo moeten
we ook de Bijbeltekst eerst uitleggen voordat die iets voor ons betekent.
En zoals een wetenschappelijke theorie achteraf wel eens onjuist, of op
zijn minst onvolledig, kan blijken te zijn, zo hoeft ook een theologische
uitleg niet altijd de absolute waarheid te zijn. Anders gezegd: feiten liegen niet, maar wetenschappers soms wel, en die zijn in elk geval niet
onfeilbaar. Maar evenzo: Gods woord is weliswaar de waarheid, maar
Bijbellezers en Bijbeluitleggers kunnen, al dan niet met de beste bedoelingen, soms heel scheve schaatsen rijden.
Welke raakvlakken zijn er eigenlijk
U vindt een en ander geïllustreerd in het schema. Wetenschap is gebaseerd op waargenomen feiten en christendom op de tekst van de Bijbel.
Die kunnen nooit met elkaar in strijd zijn. Dat kan hooguit met de uitleg
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Bijbel en Wetenschap
Wetenschap: God of afgod? (1)
van die feiten en teksten, maar hoe groot is die kans? Wetenschap
gaat vooral over fysieke zaken, en de Bijbel over geestelijk leven. De
meeste ‘conflicten’ ontstaan wanneer christenen in bepaalde teksten
een beschrijving gaan lezen van natuurkundige of biologische principes. Zoals de middeleeuwse kerk in de Schrift de bevestiging zag van
een wereldbeeld met de aarde als het middelpunt van het heelal. Daar
kwamen geleerden als Copernicus en Galileï mee in conflict toen ze
beweerden dat de aarde om de zon draaide, in plaats van andersom.
Maar de Bijbel gaat niet over de fysieke inrichting van het heelal, die
gaat over het feit dat God de aarde heeft geschapen als geestelijk middelpunt van zijn plan met de mens. Wat hier mis gaat is daarom niet de
interpretatie van bepaalde teksten als zodanig, maar het feit dat de
Bijbel wordt gelezen vanuit een totaal verkeerde invalshoek. Waarna
die invalshoek vervolgens tot zulke mis-interpretaties leidt.
Helaas is die middeleeuwse invalshoek tot ons christelijk erfgoed gaan
behoren, zodat dit soort mis-interpretaties nog steeds voorkomen.
Wanneer de wetenschap dan aantoont dat die niet overeenstemmen
met onze waarnemingen, ligt dat echt niet aan die waarnemingen. Ja,
de Bijbel is geïnspireerd, en kan niet fout zijn. Maar onze uitleg van die
Bijbel is niet geïnspireerd, en kan er wel degelijk mijlenver naast zitten!
Het schema toont ons dat, en we moeten ons dan steeds afvragen of
de interpretatie van de feiten onjuist is, of toch onze uitleg (exegese)
van de Bijbel. Maar het schema toont ons ook waar het veel vaker mis
gaat: feilbare mensen, aan de ene kant of aan de andere, bouwen op
hun begrip van de feiten of van de Bijbeltekst een verdere redenering
(bij gebrek aan een betere term heb ik dat maar filosofieën genoemd)
die in conflict is met wat we aan de andere kant weten. Maar dat mag
je de Bijbel niet verwijten, en evenmin de wetenschap. Dat ligt aan de
neiging van mensen die iets willen ‘bewijzen’ om daar hun vakgebied
voor te misbruiken, of dat nu Bijbelexegese is of juist wetenschap.
Maar in feite is het geen van beide, in feite is het in beide gevallen een
vorm van bijgeloof. In de komende afleveringen willen we daarom een
aantal van dit soort confrontaties wat nader beschouwen.
R.C.R
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Wonderen van
de Schepping

De slechtvalk

Van de 39 verschillende valken in de wereld, is de slechtvalk de snelste.
In horizontale vlucht haalt hij 60 á 80 km per uur, en in duikvlucht een
gemeten wereldsnelheidsrecord van 380 km per uur. Hoe is dat mogelijk? Omdat hij sterk gebouwd is, en zeer lange pijlvormige vleugels heeft
die elkaar boven de staart kruisen, zodat hij extra gestroomlijnd is.
Zijn favoriete prooi is de duif, maar die moet hij wel in de lucht vangen.
Dat is niet makkelijk, want in horizontale vlucht kan een duif net zo snel
vliegen. De slechtvalk kiest er daarom meestal voor van bovenaf aan te
vallen, met de zon achter zich. Een techniek die piloten in de Tweede Wereldoorlog ook gebruikten.
Om een duif te vangen heeft hij niet alleen grote snelheid, maar ook behendigheid nodig, want zijn prooi kan plotseling van koers veranderen. In
duikvlucht stoot hij die prooi met zijn tot knokkels ingetrokken klauwen,
om die bewusteloos te slaan. Daarna draait hij zich razendsnel om, zodat
hij het vallende slachtoffer met zijn klauwen
kan pakken. Het spreekt vanzelf dat hierbij een
groot gezichtsvermogen vereist is. Zijn enorme
ogen hebben een vier keer hogere resolutie
dan het menselijk oog, en maken het mogelijk
zijn prooi van grote afstand te bespieden en in
zijn razendsnelle vlucht te volgen.
Maar hoe kan een slechtvalk ademen als hij zo
snel duikt? Het antwoord is dat hij in beide
neusgaten een kegeltje heeft, dat de optredende stuwdruk reguleert en geleidt, en zo schade
aan zijn longen vermijdt. De luchtvaart heeft van deze ontdekking geprofiteerd, want door zulke kegels in de luchtinlaat van straalmotoren te
plaatsen, kon men ook de instroming daarvan efficiënter maken, en zo
sneller te kunnen vliegen. Zo leert de moderne mens van de vogels!
Het moet duidelijk zijn dat deze fantastische roofvogel zó geschapen is,
dat hij zijn plaats aan de top van een voedselketen kan innemen. Alle
delen van zijn lichaam zijn onmisbaar en werken samen. Hier hebben wij
een schitterend voorbeeld van de wijsheid van zijn, en onze, Schepper.
Hef voor de HEER een hymne aan, zing voor onze God een lied bij de lier,
voor Hem die de hemel met wolken bedekt ... die voedsel geeft aan de
dieren, aan de roepende jongen van de raaf. (Psalm 147:7-9)
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamenten
18. De goedertierenheid van God
Vooral in het Oude Testament wordt gesproken over een specifieke uiting van Gods
liefde: goedertierenheid. Dit is de vertaling van het Hebreeuwse chesed, waarmee
verbondsliefde of verbondstrouw wordt bedoeld. God toont zijn liefde voor zijn uitverkorenen, in zijn trouw aan zijn voornemens, door te doen wat Hij hen heeft beloofd,
en bekrachtigd met eden en verbonden. Goedertierenheid is in de openbaring van
de naam HERE (JWHW) de hoofdeigenschap van God. Uit Zijn goedertierenheid komt
voort wat God is, wil zijn en zal doen voor mensen met wie Hij Zich verbonden heeft:
En de HERE daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem (Mozes) en riep de
naam van de HERE uit: De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft …
(Exodus 34:5-7a)
We komen goedertierenheid voor de eerste keer in de Bijbel tegen in het boek Genesis, waar Abraham zijn vertrouwensknecht naar zijn familie stuurt, in de hoop dat
daar een geschikte vrouw voor zijn zoon Isaak zal zijn. Hieruit blijkt Abrahams geloof
in Gods beloften. Want wanneer Hij zegt dat door Isaak van nageslacht gesproken
zal worden, zal hij een vrouw moeten hebben om hem kinderen, nageslacht te
schenken. Wanneer God deze knecht dan inderdaad een vrouw aanwijst, zegt hij dat
God inderdaad trouw is geweest aan het woord dat Hij tot zijn meester sprak:
Toen zei hij: HERE, God van mijn heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs
genade (chesed) aan mijn heer Abraham … Geprezen zij de HERE, de God van mijn
heer Abraham, die zijn goedertierenheid (chesed) en trouw niet onttrokken heeft aan
mijn heer. (Genesis 24:12 en 26-27)
Goedertierenheid en trouw (de Statenvertaling geeft voor trouw: waarheid) worden in
beide gevallen in één adem genoemd, ze liggen in elkaars verlengde. Omdat God
goedertieren is, trouw aan zijn verbond met Abraham (waarheid is voor Abraham, zijn
beloften omzet in daden), wil Hij barmhartig, genadig en geduldig (lankmoedig) zijn
voor diens nakomelingen. Hij bestendigt zijn verbonden, houdt eraan vast, beëindigt
ze niet, gaat door met de vervulling - het waar maken - van zijn beloften aan Abraham. Wat Hij zegt is waarheid, het is als het ware al vervuld wanneer Hij zijn woord
spreekt. Wanneer het nageslacht van Abraham door de lijn van Isaak en Jakob groot
in aantal is geworden, maakt God hen tot zijn volk, door een verbond met hen te
sluiten dat zijn beloften aan Abraham bevestigt. Zijn naam is de garantie dat Hij Zich
daaraan zal houden, wat zij ook doen. Immers het verbond is gebaseerd op zijn eerdere verbond met Abraham, en daarom niet afhankelijk van wat diens nakomelingen
doen. Zij het dat de heerlijke gevolgen alleen gelden voor wie wandelen in hetzelfde
geloof dat Abraham toonde. We zien in de Bijbel dan ook vele herinneringen aan, en
bevestigingen van, Gods goedertierenheid; ook wanneer het merendeel van zijn verbondsvolk afdwaalt en zondigt:
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van het Geloof
Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
Maar omdat de HERE u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft
de HERE … u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte,
opdat u zou weten, dat de HERE, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten. (Deuteronomium 7:8-9)
HERE, God van Israël, er is … geen God als U, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens uw knechten, welke met hun gehele hart voor uw aangezicht wandelen. (1 Koningen 8:23)
Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van
u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de HERE.
(Jesaja 54:10)
Ja, U zult al onze zonden werpen in de diepte van de zee. U zult trouw bewijzen aan
Jakob, goedertierenheid aan Abraham, gelijk U van oude dagen af aan onze vaderen
hebt gezworen. (Micha 7:19-20)
Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God teniet
doen? Volstrekt niet! (Romeinen 3:3)
We hebben in Exodus 34 gezien dat er een verband is tussen Gods goedertierenheid
en de zonde van mensen: in zijn goedertierenheid, in zijn gedenken aan het verbond
met Abraham, is God bereid zijn nakomelingen zonden te vergeven, daaraan voorbij
te zien. Hierdoor stierf het volk Israël niet uit na hun zware zonde bij Sinaï, toen zij
een gouden kalf maakten, dat zij hun God noemde die hen uit Egypte had verlost.
Alleen zo kan Hij zijn belofte, dat uit Abraham, hèt nageslacht, de volmaakte Zoon
zou voortkomen, werkelijkheid, waarheid worden.
Maar de HERE is niet alleen de God van Israël: Hij is de Schepper van alle mensen.
Zijn goedertierenheid is daarom al vanaf het begin van de schepping van mensen
zichtbaar: Hij was voornemens mensen te maken naar zijn beeld en als zijn gelijkenis. In zijn trouw en liefde voor wat Hij maakte, en waarvan Hij zei dat het goed was,
doet Hij alles om zijn doel te bereiken. Daarom zal Hij ook zijn beloften aan Adam en
Eva houden:
… Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit
zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. (Genesis 3:15)
Omdat de zonde echter blijft toenemen, maakt God door de zondvloed een einde
aan de toenmalige wereld en begint Hij als het ware opnieuw met Noach en zijn gezin. Uit zijn nageslacht kiest Hij na verloop van tijd weer één man, die geschikt is
voor het bereiken van het doel met zijn schepping: Abraham. Uit zijn nageslacht kiest
God eeuwen later opnieuw één man: David, die Hij tot koning maakt over zijn volk.
Het verbond dat Hij met hem sluit, vloeit dan ook voort uit zijn eerdere verbonden
met Adam en Abraham. Het verbijzondert het verbond met Abraham in de vervulling
van de belofte van nageslacht in enkelvoud. Ook over Gods goedertierenheid, specifiek gericht op David en zijn nageslacht lezen we herhaaldelijk in de Bijbel:
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Maar mijn goedertierenheid zal van Hem niet wijken … (2 Samuël 7:15)
Toen zei Salomo: U hebt uw knecht, mijn vader David, grote goedertierenheid bewezen,
evenals hij voor uw aangezicht in trouw (waarheid) en rechtvaardigheid en oprechtheid
van hart jegens u gewandeld heeft; en U hebt aan hem deze grote goedertierenheid
bevestigd door hem een zoon te geven, die op zijn troon zit... (1 Koningen 3:6)
Hij (God) schenkt zijn koning grote uitreddingen, en betoont trouw (chesed) aan zijn
gezalfde, aan David en zijn nageslacht voor altijd. (Psalm 18:51; vgl. Psalm 89:20-25)
… dan zal op goedertierenheid een troon worden gevestigd en in getrouwheid
(waarheid) zal daarop in Davids tent zetelen een, die richt en die het recht zoekt en die
zich haast gerechtigheid te oefenen. (Jesaja 16:5)
Gods trouw aan zijn belofte aan David is in eerste instantie zichtbaar in zijn zoon
Salomo, maar wijst vooral naar dè Zoon, de Messias. Als Hij als Koning zal regeren,
zal Gods goedertierenheid aan alle mensen blijken, in het bijzonder aan het nageslacht van Abraham. De verschijning van Jezus van Nazareth als de Zoon des mensen, is voor de goede verstaanders dan ook het bewijs van Gods trouw aan zijn verbonden met Abraham en David, en van Gods liefde voor alle mensen. Zo schrijft Paulus over Christus Jezus:
Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen
… (Titus 3:4).
In Hem heeft God een verbond gesloten, bekrachtigd door diens eigen bloed, dat Hij
op grond van geloof, berouw, bekering en gehoorzaamheid, zonden zal vergeven.
Niet alleen van wie van het nageslacht van Abraham zijn, maar van alle mensen.
Niet allen zonder uitzondering, maar voor wie hetzelfde geloof als Abraham tonen:
… God … die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft
liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt
met Christus – door genade bent u behouden – en heeft ons mede een plaats gegeven
in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus. (Efeziërs 2:4-7)
Let dan op de goedertierenheid van God ... indien u bij de goedertierenheid blijft …
(Romeinen 11:22)
Altijd hebben gelovigen een beroep gedaan, en niet tevergeefs, op Gods beloften,
plechtig bevestigd in de verbonden die Hij sloot:
“Vele malen redde Hij hen (Israël), maar zij waren weerspannig in hun voornemen, zodat zij wegzonken in hun ongerechtigheid. Maar als Hij hun benauwdheid zag … dan
gedacht Hij te hunnen gunste aan zijn verbond, en had deernis naar zijn grote goedertierenheid (chesed)” (Psalm 106:43-45; zie ook Psalm 107 voor voorbeelden).
Zo mogen ook nu allen die zijn gebracht onder het verbond dat God in Christus sloot,
een beroep doen op Gods goedertierenheid, Gods trouw aan zijn verbond. De opwekking en verhoging van zijn Zoon is de garantie dat allen die met Hem wandelen zijn
waarheid en trouw zullen ervaren
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Werp uw bekommernis op de Here
David de schaapherder heeft “zowel leeuw als beer verslagen”; hij heeft Goliath gedood (1 Samuël 17:36,49). Als koning van Israël heeft hij de Filistijnen
en andere vijanden verslagen (2 Samuël 8). David was onoverwinnelijk: voor
welke tegenstander zou hij vrezen?
Maar lees Psalm 55, en de held van de hoofdstukken die wij zojuist geciteerd
hebben is haast niet meer te herkennen: wie is de man die “kreunend rondzwerft” (v. 3) , op wie “verschrikkingen des doods” zijn gevallen (v. 5)? Hoe is
het mogelijk, dat “vrees en beving” komen (v. 6) over de man die “zijn tienduizenden” heeft verslagen (1 Samuël 18:7)?
Het antwoord ligt in het feit dat David menselijk, kwetsbaar was, zoals alle anderen. Tegen de vijand buiten Israël kon hij wel op: veel moeilijker was het met
de tegenstand van zijn bekenden. Hij werd meerdere keren tot wanhoop gedreven door de houding van zijn knechten (zie b.v. 2 Samuël 16:9,10). En veel erger nog was de opstand van zijn eigen zoon, Absalom.
Verschillende andere psalmen rond Psalm 55 hebben het over de vijanden
waarmee David te kampen had, en bij enkele hiervan (b.v. 52, 56, 57, 59 en
60) staat bovenaan een korte beschrijving, die vertelt van de omstandigheden
die aanleiding hebben gegeven tot de psalm. Bij Psalm 55 ontbreekt die, maar
zo moeilijk is het niet uit de taal van de psalm op te maken, dat David hier de
opstand van Absalom voor ogen heeft, en de beschrijving van “mijn vriend en
vertrouwde” doelt duidelijk op Achitofel, die eerst Davids raadsman was, maar
die in de opstand tegen David partij koos voor Absalom.
Dit gebeuren heeft David zwaar getroffen: “Want het is geen vijand, die mij
smaadt; dat zou ik dragen … Maar gij zijt het, een mens – mijns gelijke, mijn
vriend en vertrouwde” (v. 13,14). Hoe zou David zo’n situatie aanpakken? Door
de vijand te lijf te gaan als vanouds? David is zich bewust van eigen zonde; hij
laat het oordeel aan God over: “De Here zal mij verlossen … Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen … de mannen van bloed en bedrog
zullen hun dagen niet ter helfte volbrengen” (v. 17,23,24).
En David eindigt deze prachtige psalm met een belijdenis die ook ons wachtwoord dient te zijn: “Ik echter vertrouw op U”.
J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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bouwen op het
Indien iemand op dit fundament bouwt met
ieders werk zal aan het licht komen,
en hoedanig ieders werk is,

1. Feit of fantasie?
Christendom is de religie van het boek, en dat boek is uiteraard de Bijbel. In de
1e eeuw bezaten de gelovigen alleen ‘de Schriften’, dat waren de boeken van
ons Oude Testament. Later zijn de geschriften van de evangelisten en de apostelen daaraan toegevoegd als ons Nieuwe Testament. En dat alles was toegankelijk, want in het algemeen kon men lezen. Maar in de middeleeuwen lag dat
totaal anders. Velen konden niet lezen en de Bijbel lag ontoegankelijk weggeborgen. Bovendien was hij geschreven in het Latijn, dus ook als hij werd voorgelezen was hij nog steeds onbegrijpelijk. We vergeten misschien wel eens dat
de mensen 1000 jaar lang geen toegang hadden tot de Schrift en volledig waren overgeleverd aan wat de kerk nuttig voor ze vond om te weten. De opvattingen van de kerk waren onaantastbaar, en wie daar van afweek was een ketter.
Dat alles veranderde met de Reformatie en de uitvinding van de boekdrukkunst. Er kwamen Bijbels beschikbaar, en ook nog in de landstaal. Maar 1000
jaar onwetendheid poets je niet zomaar even weg met wat gedrukte letters.
Leren Bijbellezen
Vanaf de 16e eeuw bezaten mensen wel in toenemende mate eigen Bijbels,
maar dat wil nog steeds niet zeggen dat ze die ook konden ‘lezen’. De Bijbel
spreekt een eigen taal die je moet kunnen verstaan. En daar moet je in geoefend zijn. Na 1000 jaar bij de hand te zijn genomen moet je als het ware eerst
weer zelf leren lopen. De Reformatoren hebben hun best gedaan, maar moesten het zelf ook eerst weer leren. En ze hadden, zoals velen na hen, de neiging
bijbelse uitspraken te eenzijdig op te vatten, of te absoluut, of om die onvoldoende te zien in het licht van de rest van het Boek. Want 1000 jaar lang hadden de mensen geleerd dat het Oude Testament achterhaald was. Dat was
Joods en dus verleden tijd. Wat telde was alleen nog maar het Nieuwe Testament. Maar dat werd dus absoluut niet meer gelezen in het licht van het voorafgaande. Uitdrukkingen werden opgevat zoals je iets zou opvatten dat in je
eigen tijd is geschreven, op basis van traditioneel Europees (eigenlijk: Grieks)
denken. Maar niet vanuit een begrip van het OT, vanuit een achtergrond van
Hebreeuws denken. In die zin werkten de middeleeuwen nog heel lang door. En
dat doen ze nog steeds, want de opvattingen van de Reformatoren werden op
hun beurt ‘onaantastbaar’ verklaard, en konden dus achteraf ook niet meer
worden gecorrigeerd, opnieuw op straffe van beschuldiging van ketterij.
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goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro,
want de dag zal het doen blijken...
dat zal het vuur uitmaken. (1 Korintiërs 3:11-13)

Nog weer later ontstond ook daar weer een rebellie tegen. Maar ook die leidde
zelden tot een zuiverder opvatting. Nog steeds is de meerderheid van het christendom ervan overtuigd dat het OT passé is en niet meer ter zake doet. Alleen
al het feit dat je overal ter wereld losse Nieuwe Testamenten kunt kopen, illustreert dit op treffende wijze; alsof God ons een boek zou geven waarvan je de
eerste ¾ rustig kunt overslaan omdat dat toch niet van belang zou zijn! Nog
steeds zien te weinigen het NT als het verhaal van de vervulling van dat OT, ook
al zou een enigermate zorgvuldig lezen van dat NT je er onmiddellijk van moeten overtuigen dat dat nu juist de boodschap was die de apostelen predikten.
In plaats daarvan begonnen allerlei zelfbenoemde ‘evangelisten’ met veel fantasie eigen opvattingen en interpretaties te ontwikkelen. En ze deden dat gewoonlijk door uit te gaan van bepaalde NT-passages waar ze vervolgens onevenredig veel nadruk op legden. Zulke passages vormden volgens hen nu juist
de kern van de boodschap. En ook zulke opvattingen waren voor hun aanhangers op hun beurt weer onaantastbaar, en mochten niet ter discussie gesteld
worden. En opnieuw moeten we constateren dat het ontbrak aan oog voor de
interne harmonie die de diverse delen van de Schrift met elkaar verbindt.
Onthullingen
Een andere reactie op eerdere opvattingen is die welke alles ziet als een gigantisch complot van de middeleeuwse kerk. Inventieve schrijvers hebben goudgeld verdiend met boeken over vermeende sensationele ontdekkingen die zouden ‘bewijzen’ dat Jezus nooit heeft bestaan, of nooit aan het kruis is gestorven en dus ook niet uit de dood zou zijn opgestaan. Het Vaticaan zou dit alles
allang weten maar het angstvallig geheimhouden. Achtergehouden informatie
afkomstig van de Dode Zee Rollen, of van oude gnostische geschriften (het
evangelie van Judas!), of de lijkwade van Turijn, zouden dit ‘onweerlegbaar’
aantonen. Of Jezus Christus zou in werkelijkheid een verbastering zijn van een
vergoddelijkte Julius Ceasar. Maar ook wanneer we afzien van dergelijke volledig uit de bocht gevlogen ideeën, moeten we helaas constateren dat er veel te
koop is in deze wereld, dat ons wordt aangeboden als ‘christelijk’ terwijl we bij
nadere beschouwing moeten constateren dat er slechts sprake is van volslagen onbijbelse opvattingen, die ons alleen maar worden gepresenteerd in een
bijbels jasje; waarvan de terminologie wel ontleend is aan de Bijbel, maar waar-

41

bouwen op het Bijbels fundament

vervolg van pagina 40 en 41

van je het gedachtegoed tevergeefs in de Schrift zult zoeken. En dan hebben
we het nog niet eens over ‘goden die kosmonauten’ zouden zijn geweest, of
een Exodus die zou hebben berust op een gigantisch misverstand veroorzaakt
door mis-begrepen kosmische verschijnselen.
Wat is waarheid?
En zo zitten we met een palet aan opvattingen die elkaar zodanig uitsluiten dat
ze onmogelijk allemaal tegelijk waar kunnen zijn, al heten ze allemaal gebaseerd te zijn op vaste bijbelse grondslag. Dat loopt dan van ‘behoudenis alleen
door kerkelijke sacramenten’ tot ‘alle behoudenis is voorbestemd’, van ‘alles is
genade’ tot ‘bewerk uw behoudenis met vreze en beven’, van ‘slechts 144.000
die worden behouden’ via ‘wie dit niet gelooft kan niet behouden worden’ tot
‘uiteindelijk zal ieder worden behouden’. En het omvat duiveluitdrijving en gebedsgenezing, het spreken in tongen, de opname der gemeente, het zich voor
doden laten dopen, geheime loges, geheime documenten, verborgen waarheden en inzichten, gouden platen met aanvullende leer, verloren stammen die
toch bekend zijn, teruggekeerde profeten, en nog veel meer.
Al deze opvattingen vinden hun aanhang, terwijl anderen door de bomen het
bos niet meer zien en zich vertwijfeld afvragen wat ze moeten geloven en wat
niet. Want ‘elke ketter heeft zijn letter’. De grondoorzaak voor dit ‘bijbelse’ Babel is echter maar al te duidelijk: slechte Schriftkennis. En daar begonnen we
mee. Wie zijn Schrift kent, ziet de interne harmonie van de ware leer, en doorziet wat menselijk is en niet bijbels, ook al is het gestoken in een quasi-bijbels
jasje en wordt het genoemd met bijbelse namen. Wie voldoende bekend is met
de symboliek die waarmee OT-schrijvers een verschijning plegen te beschrijven
van de ‘onzienbare’ God, zal niet snel in de verleiding komen in Ezechiëls visioenen een verschijning van buitenaardse vliegende schotels te zien. Wie ziet
hoezeer het optreden van Jezus een vervulling is van Gods beloften in het OT
(vooral Jesaja) en tot in hoeveel detail de Evangeliën ons dat duidelijk maken,
is immuun voor allerlei ongebalanceerde opvattingen die heten te zijn gebaseerd op diezelfde Evangeliën. Wie voldoende doordrongen is van de aspecten
van bijbels taalgebruik, zal niet zo snel uit de bocht vliegen door misbegrepen
toepassing van uit hun verband geciteerde uitdrukkingen. Maar daarvoor moet
je wel vertrouwd zijn met die symboliek, en met die beloften en met dat taalgebruik. Kortom: voor wie zijn weg wil vinden in het boven geschetste doolhof, wie
wil kunnen onderscheiden wat daarin waarde heeft en wat niet, is er maar één
oplossing: Bijbellezen, vertrouwd zijn met dat Woord. Maar om u een stukje op
weg te helpen zullen we het komende jaar in deze rubriek een aantal van bovengenoemde verschijnselen aan een nader onderzoek onderwerpen.
R.C.R.
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Megiddo en de Vlakte van Jizreël
Tussen de cultuurgebieden in het noorden, aan de oevers van de rivier
de Eufraat, en die in het zuiden, aan de oevers van de Nijl en in de Nijldelta, liep eeuwenlang een handels- en verbindingsweg over zandvlakten en via bergpassen naar strategisch gelegen steden.
Megiddo
Eén van die steden was Megiddo, gelegen tegen de flanken
•
van het Karmel gebergte en aan de rand van het Dal van
Megiddo of de Vlakte van Jizreël. Farao Toetmosis III, die in
Jeruzalem
de eerste helft van de 15de eeuw voor onze jaartelling
•
maar liefst zestien veldtochten naar Azië ondernam, slaagde er slechts onder grote tegenstand in Megiddo te veroveren. Zijn buit bestond uit o.a. 2041 paarden en 924 wagens. De stad had dus in die tijd een grote slagkracht.
Megiddo kwam pas in de tijd van koning David in Israëlische handen. Zijn zoon Salomo liet een aantal steden,
waaronder Megiddo, door onderworpen Kanaänieten inrichten als voorraad- wagen- en ruitersteden (1 Koningen 9:15). De stad werd tijdens
de Assyrische verovering van het land verwoest, en er rest slechts een
puinheuvel. Bij opgravingen in deze, 8
km ten westen van de huidige stad Afula
gelegen, Tel Megiddo, zijn de fundamenten van paardenstallen en voorraadkamers blootgelegd. Deze stammen uit de
tijd dat Achab koning was over het Tienstammenrijk Israël. Vele malen hebben
volkeren, komende van noord en zuid, in
de Vlakte van Jizreël strijd geleverd om
de hegemonie van hun rijk (zie 2 Kronieken 35:22).
Megiddo wordt ook wel ‘Har-Megiddon’ genoemd, wat ‘berg van Megiddo’ betekent. Van deze benaming komt het ‘Harmágedon’ uit Openbaringen 16:16: En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws
genoemd wordt Harmágedon. In het derde hoofdstuk van het boek van
de profeet Joël wordt dit ‘het dal van Josafat’ genoemd. Hier zullen eens
de volkeren die Gods volk willen vernietigen, de strijd aanbinden. Dan
zal God ingrijpen, en als triomfator door de mens worden erkend als De
Koning over de gehele aarde.
H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Christus in Profetie
2 Christus in de Psalmen
Voor ons Bijbelbegrip is het belangrijk de profetieën over de komende Messias goed te begrijpen. Ze leiden ons tot een dieper inzicht in de aard van
zijn werk en het belang daarvan. Alleen een visie die is gebaseerd op een
zorgvuldige studie, die begint in de boeken van het Oude Testament, kan
ons een voldoende gebalanceerd beeld verschaffen. In de serie boekjes
Christus in profetie willen wij een aanzet leveren tot zo’n studie. Het tweede
deel behandelt in 12 hoofdstukken een aantal psalmen.

Zij geven ons op een of andere wijze een beeld van de Messias. Soms gaat
het om een gebeurtenis uit het leven van de psalmist zelf, die zich echter
evengoed laat lezen als een profetie van Jezus als de Koning of Verlosser.
Een andere keer zijn ze volledig profetisch. Soms beschrijven ze wat Hem
zal overkomen, en een andere keer geven ze ons inzicht in zijn gevoelens.
Maar altijd kunnen ze ons iets leren over zijn missie op aarde. Wanneer we
beseffen dat, en op welke manier, zij op Hem van toepassing zijn, zullen we
ook de evangeliën met meer begrip kunnen lezen.
Auteur: Mark Hale
Pagina’s: 56 in A5 formaat
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