Artikelen en series

6
10
14
20
26
32
40

2009-2

Overdenking: Red mij van mijn vijanden, o mijn God
Effectief Bijbellezen: 3. Woordgebruik
De taal van de Bijbel: De wijzen uit het oosten
Opgaan naar Jeruzalem: 8. Jezus’ laatste reis (1)
Christus in de Tora: 2. De machtige nakomeling van Abraham
Bijbel en wetenschap: 2. Grenzen van de wetenschap
Bouwen op het Bijbels fundament: 2. De apostelen deden het toch ook
Vaste rubrieken
Persoonlijk
Forum
In het nieuws
Ontmoeting met: Maria, de moeder van Jezus
Hoe leest u? Door het oog van de naald
Het geschreven woord: heerlijkheid, kabod, doxa
Wonderen van de schepping: Nepenthes
Fundamenten van het geloof: De lankmoedigheid van God
Begrijpend zingen: Psalm 56-59
Dit is het land: Engedi
Boekbespreking: Bijbelse portretten en miniaturen

1
2
4
18
24
30
35
36
39
43
44

Bijlagen

1
2
3
4

Beginnend Bijbellezen
Studeren met Open Bijbel
Jij en de Bijbel (voor de leeftijd van 7 tot 11 jaar)
Kids en de Bijbel (voor de leeftijd van 4 tot 6 jaar)

Colofon

Met Open Bijbel is een uitgave van Broeders in Christus en verschijnt 5 maal per
jaar. Het heeft als doel belangstelling te wekken voor de Bijbel en aan te sporen tot
het zelf lezen van Gods boodschap daarin. Een abonnement is gratis.
Vrijwillige bijdragen in de verzendkosten kunt u overmaken naar NL68 INGB 0000
6429 73 t.n.v. Broeders in Christus, Amersfoort. Wij zijn als ANBI geregistreerd.
Redactie en abonnementenadministratie:
Met Open Bijbel, Postbus 520, 3800 AM Amersfoort. Tel 0318 845120 (ma-vr 9-20)
E-mail info@metopenbijbel.nl
Internet www.metopenbijbel.nl
Artikelen mogen worden overgenomen met bronvermelding.

mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
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Reacties op in dit blad verschenen artikelen
Dit keer gebruiken we deze ruimte voor een foto-impressie van onze jaarlijkse
Studie en Ontmoetingsdag, die op zaterdag 7 maart j.l. in Amersfoort werd
gehouden. Lezers van Met Open Bijbel kwamen bij elkaar, om te luisteren
naar studies op het thema Een dienaar van het Evangelie van Christus (de
apostel Paulus en zijn boodschap), en daarover met elkaar van gedachten te
wisselen. De gezamenlijke maaltijden zorgden voor een ontspannen sfeer.

De sprekers bereiden zich geconcentreerd voor

De voorzitter opent
de Studiedag

De foto’s werden deze keer gemaakt door Selma Davids. Onze dank!
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Bijbels antwoord op uw vraag

Een Bijbels
antwoord op
een vraag
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Veel belangstelling voor
nieuwe boekjes
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In het
Belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Darwin
Het zal u niet ontgaan zijn: het is Darwin-jaar. De controverses vliegen je
om de oren, en dat schreeuwt dus om commentaar, al komt de essentie
ook al elders in dit blad aan de orde. Er is aan de ene kant commotie
ontstaan omdat gelovigen op TV hebben opgebiecht toch niet helemaal
onwelwillend te staan tegenover de evolutiegedachte, en aan de andere
kant omdat een Cees Dekker het waagt te veronderstellen dat wetenschap en schepping misschien niet elkaars natuurlijke vijanden zijn.
Vervolgens over een huis-aan-huis verspreide Darwin-folder, terwijl in
Engeland een stadsbus rondrijdt met een grote gesponsorde ‘reclame’
dat het bestaan van God aan twijfel onderhevig dient te worden geacht.
Humanisten klagen, in verband met die folder, over ‘respectloze omgang met wetenschappelijke kennis’ met een nadruk waar geen Jomanda of Uri Geller ooit op getrakteerd is, en er wordt gesproken over ‘het
opdringen van een religieuze mening tot achter de voordeur’ op een
toon die slechts minachting toont voor andersdenkenden. En op Tholen
is de pinautomaat uitgeschakeld op zondag. Kortom, het is oorlog. En
“het eerste slachtoffer van elke oorlog is de waarheid”.
Daarbij vallen wat dingen op. Overlopers worden kennelijk niet geduld.
Je dient onvoorwaardelijk trouw te zijn aan de beginselen van je ‘eigen’
kamp. Wie zich afvraagt of de waarheid daar toch niet ergens tussenin
zou kunnen liggen, ligt meteen van beide kanten onder vuur. En de zaken waar het om gaat worden tot op het bot gesimplificeerd, want nuances werken maar verwarrend. De vraag is wat de actievoerders van beide kanten eigenlijk proberen te bereiken. Een folder die brede irritatie
wekt zal weinig bijdragen aan een grotere waardering voor de Bijbel.
Omgekeerd: wie wil opkomen voor de ‘zuivere wetenschap’ zou ook aan
de slag kunnen op veel terreinen waar het nu angstig stil blijft. Dus blijkbaar zijn er andere doelen. Als Bijbelkenner en wetenschapper vallen je
nog andere dingen op. Het heet te gaan over schepping versus evolutie.
Maar schepping is een heel breed onderwerp; in feite gaat het alleen
maar om het ontstaan van leven. Omgekeerd gaat evolutie over de ontwikkeling van dat leven. De theorie veronderstelt toevallige mutaties in
DNA die, via een proces van natuurlijke selectie, (zouden kunnen) leiden tot het ontstaan van nieuwe soorten. Maar dan moet je dus wel
eerst DNA hebben, anders valt er niets te muteren. Dus over het ont-
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Nieuw

in het licht van de Bijbel
staan van leven zegt die theorie dus absoluut niets, dat is gewoon een
ander onderwerp. Daar zijn ook wel gedachten over, maar daar heeft
Darwin weer helemaal niets mee te maken gehad, dus dat hoeven we
dit jaar niet te vieren. Het is alsof de een zegt: ‘die lantaarnpaal is van
ijzer’, en de ander: ‘nietwaar, hij is grijs’.
Maar ik zei het al: het is oorlog, en dan telt maar één ding: de vijand
moet worden verslagen. In het prestigieuze Amerikaanse blad Science
klaagde ooit een lezer in een ingezonden brief dat het blad aandacht
had besteed aan een mogelijke doorbraak in het wetenschappelijk denken over evolutie met het argument dat “dit maar munitie aan ‘de vijand’ gaf”. Het winnen van de oorlog was voor hem kennelijk belangrijker dan wetenschappelijke integriteit. En dat lijkt ook nu de voornaamste prioriteit te hebben. En dat van beide kanten! Dat is dat andere doel
waar ik het hierboven over had. Zo’n houding heeft niets te maken met
wetenschap, en evenmin met geloof. Dat is godsdienstig versus atheïstisch fundamentalisme, waarbij dat atheïsme onder de valse vlag vaart
van wetenschappelijke waarheid. Maar ook de ‘gelovige’ kant mist hier
de essentie. Wat beide partijen hier proberen te doen, is uit alle macht
hun medemens overtuigen van hun eigen gelijk, dat zij beiden liefst
verplicht zouden willen stellen. Maar van de gelovige wordt verwacht
dat hij in de allereerste plaats probeert zelf te leven naar Gods maatstaven. Dat is al moeilijk genoeg, dus daar kan hij al zijn tijd in steken.
En dan bekommert God zich wel om zijn buurman. We moeten niet proberen op Gods stoel te gaan zitten. God wil dat mensen Hem uit eigen
vrije wil dienen en je kunt nu eenmaal niemand dwingen iets vrijwillig te
doen. Maar dat vinden wij mensen al eeuwenlang een heel onverantwoord standpunt van God, en dus proberen we het toch voortdurend
met dwang. Vandaar dat ik hierboven die pinautomaat op Tholen noemde. Die heeft natuurlijk niets te maken met Darwin, maar wel alles met
die ‘dwang’. Het is niet onze opdracht het evangelie te prediken door
iedereen onderuit te kletsen, laat staan door hem te dwingen naar onze
opvattingen te leven, zelfs al zouden we gelijk hebben als we menen
dat onze opvattingen ook Gods maatstaven zijn. Ook in deze tijd predik
je nog steeds beter en krachtiger door je daden dan met je woorden. En
juist daarom zouden we allereerst bekend moeten staan om onze bovengemiddelde naastenliefde en niet om onze opdringerigheid.
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Overdenking
Op de pagina Begrijpend Zingen komen de psalmen 56-59 aan de orde. Het is
de moeite waard in deze overdenking wat dieper in te gaan op Psalm 59. David
bevindt zich in grote moeilijkheden, zelfs fysiek gevaar, want hij bidt:

“Red mij van mijn vijanden, o mijn God;
beveilig mij voor hen die tegen mij opstaan; red mij van de bedrijvers van ongerechtigheid, en verlos mij van de mannen des bloeds. Want zie, zij loeren op
mijn leven; sterken willen op mij aanvallen” (vs. 2-4a). Volgens het opschrift in
vers 1, verwijst hij naar een gebeurtenis die in 1 Samuël 19 wordt beschreven.
Saul probeerde David te doden en had mannen naar het huis van David gestuurd, om hem in de gaten te houden: “En Saul zond boden naar het huis van
David om het te bewaken en hem ‘s morgens te doden. Maar Mikal, de vrouw
van David, deelde hem mee: Indien u vannacht uw leven niet weet te redden,
zult u morgen ter dood gebracht worden” (1 Samuël 19:11). David beschrijft
deze mensen in de verzen 7 en 8 van de psalm als rondlopende honden: “Des
avonds komen zij terug, zij huilen als honden en lopen de stad rond. Zie, zij
smalen met hun mond; zwaarden zijn op hun lippen, want – wie hoort het?”
De toestand van David en zijn gebed
De meesten van ons zullen niet zo gemakkelijk kunnen voelen wat David ervoer. Wie is zich werkelijk zo bewust geweest van gevaar voor eigen leven? Ja,
wij lopen risico’s. Wij kunnen een dodelijk verkeersongeluk krijgen, of tijdens
het skiën door een lawine bedolven worden. De kans is klein, maar het kan.
David bevond zich echter niet in een zelfgekozen situatie. Het ging bij hem om
de vijandschap van anderen. Daar kunnen ook wij mee te maken krijgen. Wij
hoeven niet ver te gaan – in tijd of plaats – om mensen te vinden die gevaar
lopen of liepen hun leven te verliezen. Nog maar 70 jaar geleden was dit land
bezet. In zo’n situatie kon u opzettelijk worden gedood, als u zich verzette, of
gewoon zomaar, omdat de bezetter wraak voor iets wilde nemen. En als u Jood
was, waren uw kansen om te overleven wel heel erg klein. In Iran loopt ook nu
ieder die christen wordt, grote kans zijn leven te verliezen. Hoewel wijzelf nog
in relatieve veiligheid leven, is de mogelijkheid om, zoals David, de dood onder
ogen te moeten zien altijd aanwezig. En wie weet wat voor veranderingen er
nog gaan plaatsvinden, als de wereld - in de aanloop naar de wederkomst van
Christus - een onrustiger en gevaarlijker plaats zal worden.
Maar David bidt tot God om verlossing van hen die hem willen doden: “Red mij!
Beveilig mij! Verlos mij!” David zegt dat hij niets verkeerds heeft gedaan om zo
vijandig behandeld te worden; dus vraagt hij God hem te rechtvaardigen. Hij
vraagt God op te staan en iets te doen om hem te helpen, zodat zijn vijanden
inzien dat hij onschuldig is. Hij gebruikt het beeld van honden, die in de nacht
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door de stad lopen (vs. 6-7). Hun mond is vol belediging en bedreiging. Maar
David voelt zich veilig in zijn bescherming door God. Hij zegt dat God hen uitlacht (vs. 9); dat God zijn sterkte en zijn burcht is (vs. 10), en hem de overwinning zal geven (vs. 10). David vraagt drie dingen van God. Ten eerste hen niet
te vernietigen (vs. 12) – omdat de mensen dan snel zouden vergeten wat er
was gebeurd – maar hen tot een voorbeeld te stellen, zodat anderen hier iets
van zouden leren. Ten tweede dat hun zonde wordt bestraft (vs. 13), om het
rechtvaardige oordeel van God te tonen. En hij herinnert vooral aan de zonde
van hun mond: het (ver)vloeken en liegen. Dat is naar Davids mening erger dan
de fysieke bedreiging van zijn leven. En ten derde, dat de regering van God zal
worden gezien door alle mensen (vs. 14). Vooral dat laatste laat zien dat David
hier aan meer denkt dan alleen die gebeurtenis in 1 Samuël 19.
Vermoedelijk schreef hij deze psalm toen hij inmiddels koning was geworden.
Hij overdacht deze gebeurtenis als een eerder moment in zijn leven. Hij begint
met zijn bede van toen - “red mij” - maar dan past hij, als vertegenwoordiger
van het volk Israël, deze principes toe op de hele natie, en vraagt of God hen
wil redden van hun vijanden. Hij gebruikt uitdrukkingen als “mijn volk” (vs. 12),
“om al de heidenen te straffen” (vs. 6), en “opdat zij gewaarworden, dat God
heerst in Jakob, tot aan de einden van de aarde” (vs. 14). In de verzen 15-16
komt het beeld van die honden weer terug, maar met een klein verschil: nu
grommen en brommen zij alleen nog maar, alsof zij nu onderworpen zijn. Daarna zien wij het vertrouwen van David op God, die zijn sterkte en zijn burcht is.
In vers 11 was David zeker dat God hem zou gaan redden; maar in vers 17
prijst hij God, omdat hij hem heeft gered. De toekomende tijd is nu verleden tijd
geworden. En hij zingt deze lofzang: “Mijn sterkte, U wil ik psalmzingen; want
God is mijn burcht, mijn goedertieren God” (vs. 18).
Verlossing uit de dood
David werd gered. Het lukte hem te vluchten; en hoewel hij werd ontdekt greep
God in (1 Samuël 19:11-124). God verhoorde zijn gebed. In dat verband kunnen wij ook denken aan anderen die van de dood werden gered. Petrus bijvoorbeeld, die werd gevangengezet: “En omstreeks die tijd liet (Herodes) Jakobus,
de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard; en toen hij zag,
dat dit de Joden welgevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis
(Handelingen 12:1-3). Herodes doodde Jakobus, en hij zette Petrus in de gevangenis, want hij was van plan ook hem te doden. Maar voordat hij de kans
had dat te doen, kwam een engel en bevrijdde Petrus: “En Petrus ... zei: Nu
weet ik waarlijk, dat de Here zijn engel uitgezonden heeft en mij gerukt heeft
uit de hand van Herodes en uit al wat het volk van de Joden verwachtte” (Handelingen 12:11). Waarom redde God Petrus, maar Jakobus niet?
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Overdenking

Paulus overleefde verscheidene pogingen hem te vermoorden. Meteen al in
Damascus beraamden de Joden een plan hem te doden. Zij bewaakten dag en
nacht de stadspoorten, maar net als David ontsnapte Paulus, toen de broeders
hem in een mand over de muur lieten zakken (Handelingen 9:23-25). Paulus
overleefde dit, evenals vele andere hachelijke momenten. En toch werd ook hij
uiteindelijk ter dood gebracht – tijdens de regering van Nero, een paar jaar nadat het verhaal van Handelingen eindigt.
Waarom de ene keer wel en de andere keer niet?
Waarom redde God Paulus van al die eerdere aanslagen op zijn leven, maar
niet van die van Nero? Misschien kunnen wij inzien waarom. Na zijn bekering in
Damascus, liet Jezus Paulus door middel van Ananias weten: “Deze is Mij een
uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en
[de] kinderen van Israël” (Handelingen 9:15). Paulus was uitgekozen om voor
de Here een taak te verrichten. Als hij in Damascus was gestorven, had hij daar
niet eens mee kunnen beginnen. Het is in de Handelingen heel duidelijk dat
Jezus de gebeurtenissen leidde, toen het evangelie vanuit Jeruzalem over de
gehele Griekse wereld werd verspreid. Dat zien we tijdens Paulus’ tweede reis
door Klein-Azië. Zij “werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Asia
te spreken” (Handelingen 16:6). Daarna “poogden zij naar Bitynië te reizen,
maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe” (Handelingen 16:7). Uiteindelijk
bevonden zij zich in Troas, aan de kust. Waarom daar? Waar moest hij heen?
Toen kreeg Paulus in de nacht een visioen: “Er stond een Macedonisch man,
die hem toeriep: 'Steek over naar Macedonië en help ons'” (Handelingen 16:9).
Dat was dus het plan van Jezus met Paulus: Hem in Europa laten prediken!
Enkele jaren later ging Paulus naar Jeruzalem, waar hij werd gearresteerd. De
Joden wilden hem onmiddellijk ter dood brengen, maar hij kreeg de kans te
getuigen. “En de volgende nacht stond de Here bij hem en zei: Houd moed,
want zoals u te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet u ook te Rome getuigen” (Handelingen 23:11). En zo, ondanks de inspanningen van Joden en heidenen, en ondanks een schipbreuk, bereikte Paulus Rome, zoals Jezus hem
had gezegd. Blijkbaar werd Paulus bewaard zolang hij werk voor de Heer te
doen had, en hij overleefde vele gevaren en vele pogingen om hem te doden.
En toen hij uiteindelijk door Nero ter dood werd gebracht, was zijn werk gedaan. Paulus zelf schijnt in ieder geval gedacht te hebben dat dit zo was. Want
hij schreef vanuit zijn gevangeniscel in Rome aan Timoteüs: “Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden
staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde
gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans van
rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal
geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefge-
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Red mij van mijn vijanden, o mijn God (vervolg van pagina 6 en 7)

had” (2 Timoteüs 4:6-8). Het is dus redelijk te veronderstellen, dat God al die
tijd met Paulus was. Hij redde hem van de dood zolang hij nog werk te doen
had; maar toen Paulus had gedaan waarvoor Hij was uitgekozen, liet God toe
dat hij werd geofferd. En misschien is dat ook het antwoord op de vraag waarom Petrus uit de hand van Herodes werd gered, maar Jakobus niet.
Het gebed van Jezus en zijn redding
En dan hebben wij uiteraard het voorbeeld van de Here Jezus. Vaak was zijn
leven in gevaar. Al tijdens de eerste dagen van zijn dienst probeerden de Joden
Hem te doden. Meerdere keren lezen wij woorden als deze: “Zij trachtten Hem
dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn ure was nog
niet gekomen” (Johannes 7:30). Net als Paulus, redde God Jezus van de pogingen Hem te doden omdat Hij nog werk te doen had, en ‘zijn tijd nog niet was
gekomen’. Maar uiteindelijk kwam voor Jezus wèl de tijd om te sterven. En, zoals David vóór hem, bad Jezus om verlossing. Maar Hij wist dat Hij afhankelijk
was van zijn Vader in de hemel: “Vader, indien U wilt, neem deze beker van Mij
weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!” (Lucas 22:42). Jezus liet het
definitieve besluit aan God over. En God verliet zijn Zoon om te sterven, net
zoals hij Jakobus verliet om te sterven, en net zoals hij Paulus uiteindelijk verliet om te sterven. Had God gefaald? Kon Hij Hem niet redden? Nee, Hij faalde
niet. Want Hij redde Jezus wel! Hij wekte Hem op uit de dood: “God evenwel
heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het
niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden” (Handelingen 2:24).
En wij?
Juist omdat Jezus uit de dood werd opgewekt, is Hij onze Redder geworden.
Het is zijn taak ons van de dood te redden. Niet dat wij niet zullen sterven als
wij in Hem geloven, maar wij zullen dan net als Hij worden opgewekt. Daarom
keek Paulus uit naar die “krans van rechtvaardigheid, welke te dien dage de
Here ... mij zal geven … (en) ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad”.
Dus, evenals David, Petrus, Paulus en Jezus, kunnen wij op de Here vertrouwen
als onze Verlosser. Net als David mogen wij God prijzen om zijn liefde voor ons:
Ik echter bezing uw sterkte,
‘s morgens jubel ik over uw goedertierenheid;
want U was mij een burcht,
een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
Mijn sterkte, U wil ik psalmzingen;
want God is mijn burcht,
mijn goedertieren God.
(Psalm 59:17-18)
D.D.
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Effectief Bijbellezen
3. Woordgebruik

Een goed hulpmiddel bij Bijbelstudie is te letten op het exacte woordgebruik,
en ook de ‘verdeling’ daarvan. In een vertaling gaat daar onvermijdelijk wat van
verloren, zeker als het een moderne vertaling is, maar concordanties kunnen
hier wel weer een heel nuttig hulpmiddel zijn. Vooral wanneer ze je in staat stellen te zoeken op basis van het oorspronkelijke woord. Computerprogramma’s
hebben soms ook zo’n zoekmogelijkheid, zelfs zonder dat je dan de oorspronkelijke taal hoeft te kennen. Laten we eens een paar voorbeelden bekijken.
Kaïns ‘stad’
In Genesis lezen we dat ‘Kaïn bij de HEER vandaan ging en zich vestigde in Nod,
een land ten oosten van Eden’ (Genesis 4:16). Daar bouwt hij dan een ‘stad’,
en dan denk je: waar zijn al die mensen dan ineens vandaan gekomen. Maar
dat is een denkfout. Bij ons is een stad groot en een dorp klein. In het Hebreeuws heeft een stad een muur er omheen en een dorp niet. Dit woord zegt
dus niets over de afmetingen, of over het aantal bewoners. Kaïns ‘stad’ hoeft
niet meer te zijn geweest dan een flinke boerderij met een palissade daaromheen. Het Hebreeuwse woord is ir, en het is afgeleid van een woordstam die
angst betekent. Kaïn had van God een garantie ontvangen dat niemand hem
kwaad zou doen om de moord op zijn broer Abel (vs 15). Velen hebben zich
afgevraagd wat voor ‘teken’ hij daar dan voor kreeg, maar dat is absoluut niet
van belang. Waar het om gaat, is het feit dat hij die garantie kreeg, van God
zelf. Maar Kaïn acht het toch raadzaam een flink stuk verderop te gaan wonen
en daar dan ook nog een ‘muur’ om zijn woonplaats heen te bouwen. Want hij
was bang. Dat vertelt ons dat hij niet op God vertrouwde. En dat is de les hier.
Wanneer de mensheid na de zondvloed de aarde opnieuw begint te bevolken,
arriveren zij in de vlakte van Sinear (Mesopotamië) en beginnen daar opnieuw
steden te bouwen (Gen. 10), daartoe in staat gesteld door een nieuwe bouwtechniek die gebruik maakt van metselen m.b.v. natuurlijk asfalt (11:3). Dit
vertelt ons dat zij beginnen rijken en imperia te vestigen. Vooral de heerser
Nimrod wordt daarbij genoemd (10:8-9). En hij wordt daarbij nadrukkelijk aangeduid als een jager, wat kennelijk niet in positieve zin is bedoeld. God had de
mens oorspronkelijk de aarde beloofd als domein om over te heersen (Gen.
1:28), maar dat verviel bij Adams zonde. Nu wordt ons een klasse heersers geschilderd die zelf wel nemen wat ze niet goedschiks krijgen. En Nimrods omgang met de dierenwereld moeten we kennelijk zien als symbolisch daarvoor.
Afschieten gaat nu eenmaal een stuk sneller dan fokken.
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Taalgebruik
Het gebruik van het woord ir (stad) in het boek Genesis
Hoofdstuk
In Genesis

Aantal malen
genoemd

4
10/11
13 + 18/19
23, 24, 26, 28
33-35
36
41, 44

2
5
1 + 14
7
10
3
4

Verband
Kaïn
Stedenbouw en imperiumvorming in Sinear
Lot en de steden van de vlakte
Diverse losse vermeldingen
Jakob en Sichem
Esau’s nakomelingen in Edom
Jozef in Egypte

Wonen in tenten
We vinden hier dat woord ir (stad) voor het eerst weer gebruikt, in totaal 5
maal. We moeten dat blijkbaar als kenmerkend zien voor deze ‘cultuur’. Dit is
de wereld waar Abraham uit wordt weggeroepen. Maar in Kanaän vestigt zijn
neef Lot zich uiteindelijk in de vlakte ten zuiden van de Dode zee, en gaat daar
vervolgens in een van de steden wonen, terwijl Abraham volhardt in zijn nomadisch bestaan (Gen. 13). Het is dan interessant om te lezen dat zich ook daar
in de buurt putten met natuurlijk asfalt bevonden (14:10), wat de suggestie
lijkt te wekken dat de steden Sodom en Gomorra zouden zijn gebouwd op eenzelfde manier als de steden in Sinear. Wellicht was dat zelfs een reden waarom
Lot toch maar weer in zo’n stad ging wonen. De voornaamste reden zal echter
zijn gelegen in het gevoel van veiligheid achter die muren. Maar God besluit die
steden te verwoesten, en Lot ontsnapt maar ternauwernood. In dat verband
vinden we het woord ‘stad’ in Gen. 18+19 ineens maar liefst 14 maal vermeld.
Kennelijk als les dat muren, als het er op aankomt, toch niet echt helpen. Want
muren zijn weliswaar bedoeld om bescherming te bieden, maar dat lukt hooguit tegen menselijke belagers die langs de grond komen, niet tegen een God
die van boven af ‘vuur en zwavel op de steden laat regenen’ (vs 24).
Na deze verwoesting komen we het woord een klein aantal malen tegen in een
viertal hoofdstukken (waarvan 3 maal in Gen. 24 voor Haran, waar Abrahams
knecht een vrouw voor Isaak moet halen). In Gen. 36 vinden we het enkele malen voor de hoofdsteden die de koningen onder Esaus nakomelingen bouwen
in het land Edom; dit lijkt een echo van Gen. 10. En in de hoofdstukken 41 en
44 vinden we het woord nog enkele malen i.v.m. Jozefs aanwezigheid in Egyp-
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te; maar daar betreft het voornamelijk de ‘voorraadsteden’ die werden gebouwd voor de graanopslag. Dat waren geen woonsteden, maar ze waren om
begrijpelijke redenen wel zwaar verdedigd. Wat er dan overblijft is een compacte groep vermeldingen in Gen. 33-35. Dit betreft het verblijf van Jakob bij de
stad Sichem, en de uitroeiing van de bevolking daarvan door zijn zoons Simeon
en Levi, uit wraak voor de verkrachting van hun zuster. Wanneer we hier over
nadenken zien we, los van de morele aspecten, wat hier in het geding is. Ook
Jakob lijkt zich te willen vestigen nabij – en op den duur wellicht in – een stad,
terwijl het de bedoeling was dat zij hun onafhankelijke bestaan zouden handhaven. Vermenging met de Kanaänitische bevolking zou rampzalig zijn geweest
voor hun relatie met God. De schrijver aan de Hebreeën zegt daarover:
Door het geloof heeft Abraham vertoefd in het land der belofte, als in een
vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeërfgenamen waren van dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is (Hebreeën 11:9-10).
Dit gaat niet over een gebrek aan comfort in die tenten, maar om het schijnbare gebrek aan veiligheid zonder muren om je heen: zij waren gedwongen hun
vertrouwen volledig op God te stellen. Niet een menselijke stad maar Gods
stad zou hun uiteindelijke bestemming zijn. Die ‘stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is’ komen we pas in Openbaring 21:10
tegen. Tot dan toe moesten zij (en moeten wij dus) vertrouwen tonen.
Wildbraad
Een tweede voorbeeld vinden we in Genesis 27. Isaak verwacht spoedig te zullen sterven. Dat bleek achteraf wat voorbarig, maar hij achtte nu toch de tijd
gekomen om de zegen door te geven aan zijn oudste zoon:
Zie toch, ik ben oud geworden, ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan,
neem toch uw wapentuig, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit, het veld in en
schiet voor mij een stuk wild; bereid mij dan een smakelijk gerecht, zoals ik
het gaarne heb, en breng het mij, opdat ik ete; dan zal ik u zegenen, eer ik
sterf (Genesis 27:2-4, NBG’51).
Als we dan lezen wat er vervolgens allemaal gebeurt, merken we dat er een
voortdurende herhaling is van een aantal zaken:
• De nadrukkelijke koppeling tussen het feit dat Isaak iets lekkers te eten
krijgt en het doorgeven van de zegen.
• Het feit dat dat ‘lekkers’ een stuk wild moet zijn (vs 3,5,7,19,25,31 en 33).
• En de voortdurende herhaling van die uitdrukking ‘een smakelijk gerecht
zoals hij dat gaarne heeft’ (vs 4,7,9,14,17 en 31).
Dat wild of wildbraad is het woord tsayid, dat jacht, jager of jachtbuit betekent.
Het komt 19 maal voor in het OT, waarvan 12 maal in Genesis. Daarvan twee-
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maal in Gen. 10:9 van Nimrod, de man die zelf wel nam wat God hem niet gaf.
Daarna vinden we het pas weer in Gen. 25 van Esau:
Toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man, ervaren in de jacht
(tsayid), een man van het veld, maar Jakob was een huiselijk man, die in
tenten woonde (Genesis 25:27).
Dit lijkt Jakob te beschrijven als een moederskindje, maar dat betekent het
hier niet. Het beschrijft hem als een man van de kudden (tamme dieren), en
die uitdrukking ‘die in tenten woonde’ komt maar op één andere plaats voor
in de Bijbel: dat vers uit Hebreeën dat we in de alinea hiervóór citeerden. Dit
beschrijft Jakob als levend in de navolging van Abraham, als een man die opgroeit in een traditie van zorg voor dieren. En het eerste deel van de zin beschrijft Esau als een man in de traditie van Nimrod, als een man die het veld
in gaat en gewoon neemt wat hem uitkomt; hij zorgt niet voor dieren, hij jaagt
er op. En dan is ook de volgende zin vol betekenis: “En Isaak had Esau lief,
want wildbraad (tsayid) was naar zijn smaak” (vs 28). Dat is het beeld dat dan
weer terugkomt in hoofdstuk 27, waar we de overige 8 maal vinden dat het
woord tsayid in Genesis voorkomt.
Nog vóór de geboorte van Isaaks beide zonen had God aan zijn vrouw echter
een profetie gegeven:
Twee volken zijn er in je schoot, volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere: de oudste zal de jongste
dienen (Genesis 25:23).
Jakob toonde vervolgens dat hij, ondanks enkele duidelijke karakterfouten, in
de goede traditie wilde opgroeien: die van Abraham. En zoals voor bijna alle
goede leiders van Israël betekende dat een training als schaapherder. Er bestaan nauwelijks hulpelozer dieren dan schapen, dus er bestaat ook geen betere training voor iemand die een leider moet worden volgens Gods maatstaven. Esau verkoos daarentegen de weg van Nimrod. En toch is Isaak hier van
plan de zegen aan de oudste te geven. En waarom? Omdat de liefde bij hem
door de maag ging. Want dat is blijkbaar de les van dit hoofdstuk, zoals een
studie van dat woord tsayid ons duidelijk toont. En let op; het gaat hier niet
uitsluitend om de loutere betekenis van het woord, zoals in de rubriek hierna,
maar ook om de vraag wáár het voorkomt en hoe vaak. Zo’n inventarisatie
kun je echter ook maken van de ‘ruimte’, in verzen of in hoofdstukken, die de
schrijver geeft aan bepaalde personen of perioden. Voor Genesis kun je dat
bijvoorbeeld doen voor de wereld van vóór Abraham (11 hoofdstukken), Abraham zelf (12), Isaak (2), Jakob (14), Jozef (9) en overig (2). Ook dat vertelt je
vrij goed waar een boek als Genesis nu eigenlijk de nadruk op legt.
R.C.R
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Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van
koning Herodes, zie, er kwamen

wijzen uit het Oosten te Jeruzalem

en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij
hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem
hulde te bewijzen. (Matt.eüs 2:1-2, NBG’51)
In het evangelie naar Matteüs lezen we over de wijzen uit het oosten,
die naar Jeruzalem komen om de nieuwgeboren koning te aanbidden.
Het grote publiek kent ze echter als ‘de drie koningen’, hoewel Matteüs
in feite al evenmin een aantal noemt. Men neemt aan dat dit getal drie
is afgeleid uit het feit dat ze drie soorten geschenken bij zich hebben
(goud, wierook en mirre). En die transformatie van wijzen naar koningen
berust op het feit dat de kerk hierin reeds vroeg een vervulling heeft
menen te zien van Jesaja:
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van
de HEER … Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de
glans van je schijnsel … Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. (Jesaja 60:1,3,6)
En van Psalm 72:
De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij hem een geschenk
brengen. De koningen van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting
afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken
hem dienstbaar zijn. (Psalm 72:10-11)
De genoemde streken zouden dan staan voor Europa, Azië en Afrika (al
kan je – vanuit Judea gezien – toch eigenlijk alleen maar Azië opvatten
als ‘het oosten’) en de geschenken zouden daar dan karakteristiek voor
zijn (goud uit Europa, wierook uit Azië en mirre uit Afrika).
De Rijmbijbel van de middeleeuwse dichter van Maerlant spreekt dan
ook van (drie!) koningen. Maar al vanaf de eerste gedrukte Bijbels vinden we gewoon de echte Bijbeltekst met een niet nader genoemd aantal ‘wijzen’. Die heten in het oorspronkelijke Grieks van het NT magoi,
en in het Latijn van de middeleeuwse Bijbel magi. Een moderne opvatting wil hierin dan ook de aanduiding zien van een stel priesters van het
zoroastrisme (uit Perzië) die met deze benaming werden aangeduid.
Maar we kunnen de achtergrond toch beter in de Bijbel zelf zoeken.
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De wijzen uit het oosten
God tegen de Farao van Egypte
In het Oude Testament komen we enkele malen een confrontatie tegen
tussen de verzamelde wijsheid van een wereldheerser en iemand die
door God is aangesteld als Zijn vertegenwoordiger. De eerste keer vinden we dat in Gen. 41. De aartsvaders, die de kern zijn waaruit het volk
Israël is ontstaan, hebben dan vooral te maken met de ‘wereldmacht’
Egypte. Farao, de koning van Egypte, heeft in de nacht een tweetal dromen gehad die hij niet begrijpt, maar die hem zeer verontrusten. De
Egyptische wijzen beschouwden zichzelf als grote droomuitleggers, en
ze worden onmiddellijk door Farao ontboden. We vinden ze aangeduid
met chartom en chakam. Dat laatste woord duidt simpelweg op iets van
wijsheid; de NBV vertaalt het met ‘wijzen’ en de NBG’51 als ‘geleerden’.
Het eerste woord heeft veel meer de klank van paranormale begaafdheden en magie. Maar met deze dromen weten ze toch absoluut geen
raad, en dat geeft God a.h.w. de gelegenheid om Zijn deskundige naar
voren te schuiven: de jonge Jozef, uitgerust met Gods wijsheid. Waarmee het in één klap duidelijk wordt Wie de ware bron van wijsheid is.
Dit krijgt enkele generaties later nog een vervolg in Exodus 7 en 8, wanneer Mozes namens God moet optreden om Gods volk te bevrijden uit
de macht van de Farao die er dan is. Ook dat resulteert in een confrontatie, maar nu een vijandige, met de Egyptische ‘chartom’, die de NBG51 opnieuw vertaalt met ‘geleerden’, maar de NBV nu (meer correct)
met ‘magiërs’. Dat andere woord, chakam (wijzen), vinden we hier niet,
maar in plaats daarvan in Ex. 7:11 nog wel even het woord kashaph,
wat iets als tovenaar betekent.
God tegen de koning van Babylon
Een andere serie confrontaties vindt (vanaf Mozes gerekend) ruim 800
jaar later plaats in Mesopotamië (het huidige Irak), waar de andere
grootmacht van de oude wereld zetelde. Aanvankelijk was dat Assyrië
geweest, maar nu was dat - bijna van de ene dag op de andere - het
Nieuw-Babylonische rijk geworden, onder leiding van de machtige heerser Nebukadnezar. God zet nu de nog veel jongere Daniël in, want waar
Jozef nog 30 jaar oud was geweest toen hij voor Farao stond, moet Daniël bij de eerste confrontatie nog maar een tiener zijn geweest. Ook
Nebukadnezar had een droom waar zijn geleerden geen raad mee wisten. Het boek Daniël somt ze op als ‘de magiërs, bezweerders, tove-
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naars en Chaldeeën’ (2:2). Dat woord Chaldeeën duidt verderop de
hele groep aan, dus dat zullen we wel moeten zien als een algemene
aanduiding van dit soort ‘deskundigen’. De andere woorden duiden ze
aan als (opnieuw) de chartom en als de ashaph en kashaph, waarvan
die laatste twee woorden wel mede zullen zijn gekozen vanwege hun
klankgelijkheid. Alsof het wil zeggen: de hele reutemeteut. Maar die
kan, zoals gezegd, de koning toch geen spat wijzer maken, en Gods
piepjonge vertegenwoordiger moet het raadsel oplossen.
Verderop volgen er dan nog drie andere confrontaties. Eerst de weigering van Daniëls drie vrienden om Nebukadnezars gouden beeld te
aanbidden. En let ook hier op die veelzeggende opsommingen: ‘de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders,
rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies’ in 3:3 en
vervolgens ‘de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en
andere instrumenten’ in 3:5,7,10 en 15; alles wordt zogezegd uit de
kast gehaald. Vervolgens vinden we Nebukadnezars hoogmoed en vernedering in hoofdstuk 4. En tenslotte de hoogmoed van zijn nakomeling Belsassar in hoofdstuk 5 (met het schrift op de wand).
De lessen hiervan
Let echter op hoe Nebukadnezar geleidelijkaan tot erkenning komt van
de macht van Daniëls God. Na de eerste confrontatie erkent hij dat
God machtiger is dan zijn eigen goden:
Het is waar, uw God is de God der goden [d.w.z. de allerhoogste God,
hoger dan alle andere] en de heer der koningen [d.w.z. machtiger dan
menselijke koningen, inclusief hijzelf] (2:47).
Na de tweede confrontatie verbiedt hij zijn onderdanen ook maar iets
negatiefs te zeggen over die God van Daniël en zijn vrienden (geen
‘vrijheid van meningsuiting’ hier!):
Daarom vaardig ik het bevel uit dat eenieder, van welk volk, welke
natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van
Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt en dat zijn
huis in puin wordt gelegd, want er is geen god die kan redden als deze. (3:29)
Na de derde belijdt hij tenslotte zijn erkenning van Gods almacht:
Het heeft mij behaagd de tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven … bekend te maken. Hoe groots zijn zijn tekenen, hoe machtig
zijn wonderen! Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn
heerschappij duurt van generatie tot generatie voort! (NBV 3:32-33)
Ik, Nebukadnessar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de
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hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig
zijn, kan hij vernederen. (4:34, nummering wijkt af van NBG’51 !).
En na de laatste verwijt Daniël aan Belsassar dat hij is ‘gewogen en te
licht bevonden’, omdat hij dit toch niet ter harte heeft genomen:
Hoewel u dit alles wist, bent u, zijn nakomeling Belsassar, niet nederig
gebleven. U bent tegen de heer van de hemel opgestaan. (5:22-23).
Wat hier speelt is het feit dat God met deze confrontaties, in de aanloop
naar de Babylonische ballingschap van zijn volk nu, en de toekomstige
verstrooiing door de Romeinen over de wereld later, al is begonnen de
niet-Joodse wereld te tonen wie Hij is, en dat Hij degene is die bepaalt
wie koning wordt en wie niet (4:32 en 5:21).
Nog wat taal
Nog even terug naar het woordgebruik. De Septuaginta, de Griekse vertaling van het OT, vertaalde die chartom in Genesis met exègètai, uitleggers, van exègèsis, uitleg (we kennen dat als exegese, Bijbeluitleg).
Want in Genesis ging het om de uitleg van een droom. In Exodus vinden
we het vertaald als epaoidos, bezweerder, afgeleid van aoidos, zanger
(en een voorzetsel epi). Want daar ging het om de macht om een wonder te verrichten. Het woord dat onze Nederlandse vertalingen feitelijk
vertalen met ‘bezweerder’ is echter dat al genoemde woord ashaph. In
de Babylonische wereld was dat eigenlijk de aanduiding voor een astroloog, iemand die wereldgebeurtenissen kon ‘aflezen’ uit de sterren. De
Septuaginta geeft dat weer als magos (meervoud magoi). En dat was
weer het woord voor die wijzen uit het oosten, waar we mee begonnen.
De boodschap bij Matteüs
Wat vertelt ons dit? Dit vertelt ons dat de lessen die God de koningen
van Babylon (maar daarmee ook die van alle andere wereldmachten)
wilde leren, tenslotte toch zijn begrepen. En wanneer zes eeuwen later
eindelijk Gods koning wordt geboren, nemen de late nakomelingen van
die Mesopotamische astrologen een verschijnsel waar aan de nachthemel waarvan ze beseffen dat het (in de context hun belevingswereld)
van belang moet zijn. Ze doen er dik een jaar over om uit te zoeken wat
die betekenis dan moet zijn, en ze zullen terecht zijn gekomen bij de
Arameese versie van het boek Daniël. En hoe onbijbels en afgodisch
hun theorieën ook mogen zijn, God leidt ze daarmee naar de enig juiste
conclusie. En zo verschijnen deze magoi in het Jeruzalem van Herodes,
om hulde te brengen aan die nieuwe wereldkoning, die de ‘lichtgewicht’
Herodes zelf vervolgens prompt probeert uit te roeien. En dat is de werkelijke boodschap van Matteüs hoofdstuk 2.
R.C.R
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Lucas vertelt over twee bijzondere geboorten: de eerste van Johannes de Doper, de voorbode van de Here Jezus, en de tweede van
Jezus zelf: “In de zesde maand (van de zwangerschap van Elisabeth)
zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een
meisje (maagd) dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël
ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de
Heer is met je’. Maria schrikt en vraagt zich af wat dit te betekenen
heeft. De engel gaat verder: “Wees niet bang, Maria, God heeft je
zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon
baren, en je moet hem Jezus noemen”. Tot haar verbazing hoort zij
dat ze zwanger zal worden voordat ze met Jozef getrouwd is. Ze stelt
daarom de vraag: “Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit
gemeenschap met een man gehad”. Waarop Gabriël haar vertelt:
“De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God”. Gabriël vertelt
haar ook dat haar oude tante Elisabeth al zes maanden zwanger is.
Heel nederig, en vol geloof, antwoordt zij: “De Heer wil ik dienen:
laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd”. Ze denkt niet aan alle
problemen die er nu voor haar gaan komen. Wie zal haar geloven?
Iedereen zal denken dat ze overspel heeft gepleegd. Hoe zal Jozef
reageren? Als hij haar verlaat zal ze helemaal alleen zijn, niemand
zal voor haar willen zorgen. Op overspel staat zelfs de doodstraf. Ze
gelooft de woorden van Gabriël en besluit direct naar Elisabeth te
gaan. De begroeting van Elisabeth klinkt haar als muziek in de oren.
Ze krijgt hierdoor nog een bevestiging dat Gabriël de waarheid heeft
gesproken: “Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het
kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep
luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is
de vrucht van je schoot! Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van
vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de
woorden van de Heer in vervulling zullen gaan’.” Deze woorden tonen dat Maria de woorden van Gabriël direct geloofde, in tegenstelling tot Zacharias, die als bewijs een teken vroeg. Maria antwoordt
Elisabeth met een lofzang. Hierin laat zij voor het eerst haar grote
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Maria, de moeder van Jezus
blijdschap zien, om wat de Here voor haar heeft gedaan. “Mijn ziel
prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij
heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige
voor mij gedaan, heilig is zijn naam”. Dit is alles wat zij over zich
zelf zegt. Belangrijker voor haar is de vervulling van Gods heilsbeloften: “Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan
onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.” Uit de
lofzang, waarin vele aanhalingen uit de psalmen en profeten staan,
blijkt dat Maria de Schriften goed kende. Na haar terugkeer neemt
Jozef zijn verloofde Maria bij zich in huis. God had hem in een
droom de situatie uitgelegd. Jozef gelooft God en neemt de verantEn
woordelijkheid voor moeder en kind op zich.
De geboorte vond plaats in een sombere stal. Het bezoek van de
herders gaf grote blijdschap en maakte diepe indruk op Maria. Ze
begreep niet alles van wat ze vertelden maar: “bewaarde al deze
woorden in haar hart en bleef erover nadenken”(Lucas 2:19). Deze
houding was typerend voor Maria. Wanneer Jezus bij verschillende
gelegenheden ‘vrouw’ en niet moeder zei, was dat niet koel en afstandelijk bedoeld. Het ging Jezus erom dat niet de biologische
maar de geloofsband belangrijk is. De liefde van Jezus voor zijn
moeder was groot. Bij de kruisiging gingen de woorden van Simeon
(Lucas 2:35): “en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden” in vervulling. Jezus troostte haar: “Toen Jezus zijn moeder zag
staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn
moeder: ‘Vrouw zie uw zoon’, en daarna tegen de leerling: ‘Zie uw
moeder’. “Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in
huis”( Johannes 19:26-27). Vrouw niet moeder. Jezus wilde niet dat
Maria alleen maar zou treuren om het verlies van een zoon, maar
zou zien dat zij Hem terugkreeg als haar Heer. Samen met de discipelen in de bovenzaal toonde zij een groot geloof in haar Heiland:
“Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige
vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders”( Handelingen 1: 14). Laten wij, net zoals zij, de Here aanbidden en uitzien naar zijn wederkomst!
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Opgaan naar Jeruzalem
8. Jezus’ laatste reis
Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen,
ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem (Lucas 9:51).
Dit zou geen gewone reis worden, zoals Hij vroeger drie keer per jaar naar
Jeruzalem ging voor de grote feesten, al zou het ook deze keer eindigen met
Pesach. Nee, de opdracht van zijn Vader om zijn leven te geven als losprijs
voor velen, zou nu keiharde werkelijkheid worden. Zijn prediking in Galilea
was nu ten einde, en na drie jaar intensieve arbeid moest Jezus bedroefd
constateren dat het weinig had opgeleverd. Betsaïda, Chorazin en vooral
Kapernaum, de steden waar hij de meeste wonderen had gedaan, bleven
onvruchtbaar; zelfs Tyrus en Sidon, waar God in het verleden zijn toorn over
had uitgestort, zouden het er bij het oordeel beter van afbrengen dan zij
(Lucas 10:13-15). Nu keerde Hij zich naar de zuidelijker streken en vermeed zelfs Samaria niet. Dit was een laatste oproep aan het volk om zich te
bekeren. Hij zond vooraf zijn boden uit, waarschijnlijk eerst de twaalf, om
zijn komst voor te bereiden, en ook om onderdak te regelen. Maar omdat de
tijd drong, stuurde Hij vervolgens nog eens zeventig van zijn discipelen.
Alleen Lucas beschrijft deze periode, die maanden zou duren, waarbij Jezus
kris-kras door het land zou trekken, soms zelfs terug naar Galilea (Lucas
17:11), en af en toe onderbroken door de verplichte feesten in Jeruzalem.
Maar Lucas beschrijft het als één lange reis naar Jeruzalem, zijn definitieve
‘opgaan’. Van deze 8 hoofdstukken (10 t/m 17) vinden we weinig of geen
parallellen in de andere Evangeliën. Er komen maar 4 afzonderlijk beschreven genezingen in voor, maar niet minder dan 44 gelijkenissen (!), waarvan
we er 20 nergens anders vinden.
De lessen aan de twaalf
Toen Hij de eerste keer met de twaalf over zijn komende lijden sprak, probeerde Petrus Hem tegen te houden: “God verhoedde het, Heer! Dat zal u
zeker niet gebeuren!” (Matteüs 16:22). Waarop hij van Jezus de berisping
kreeg: “Ga terug, achter mij, satan (tegenstander)! Je zou mij nog van de
goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat
de mensen willen.” Petrus moest nog leren dat zelfs de Zoon van God moest
lijden voordat Hij verheerlijkt zou worden. Toch had de Vader zijn Zoon niet
zonder bemoediging gelaten, want kort daarna ging Hij de berg op en ontving daar dat prachtige visioen van het komende Koninkrijk, een voorproefje
van de heerlijkheid van de verlosten, die door zijn reddingswerk behouden
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‘onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem’ (Ps. 122:2)
(deel 1)
zouden worden (Matteüs 17). We vinden daar ook een verwijzing naar de
profetie van Jesaja over de lijdende Knecht:
Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken Ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met
machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en
zich tot de zondaars liet rekenen (Jesaja 53:11-12).
Het is duidelijk dat de Here in die paar maanden veel aandacht heeft besteed aan het opleiden van zijn discipelen om hen voor te bereiden op hun
toekomstige taak als evangeliepredikers. Daarbij zouden zij een aantal
praktische lessen krijgen in hoe zij met mensen moesten omgaan, te beginnen met de Samaritanen. Bij hun aankomst in een Samaritaans dorp waren
zij niet welkom; want zij waren op weg naar Jeruzalem en de Samaritanen
geloofden dat men God op de berg Gerizim moest aanbidden en niet in Jeruzalem (Johannes 4:20). Jakobus en Johannes, niet voor niets door de
Heer “zonen van de donder” genoemd, reageerden - met de ontmoeting
met Elia op de berg nog vers in hun geheugen - met het aanbod vuur uit de
hemel te laten vallen op deze ‘ongelovigen’! (Lucas 9:52-54). Maar Jezus
wees hen streng terecht. Volgens sommige handschriften zei Hij daarbij:
“Jullie weten niet van welke gezindheid jullie zijn, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om mensenlevens te vernietigen, maar om hen te redden.” Zij waren kennelijk vergeten met hoeveel enthousiasme de Samaritanen eerder in een andere stad Jezus’ boodschap hadden ontvangen, en
hoe Jezus toen had gezegd dat de velden rijp waren om te oogsten
(Johannes 4:35). Het was een noodzakelijke les voor al diegenen die later
het evangelie naar ‘de uiteinden der aarde’ zouden brengen. En bij het volgende dorp vonden zij wel huisvesting!
De lessen aan de zeventig
De zeventig discipelen kregen dezelfde opdracht als de twaalf bij een eerdere uitzending: in geloof op weg gaan, zonder geld, reistas, of sandalen,
en vertrouwen dat God hen onderdak en voedsel zou schenken. Wanneer
een stad hun geen gastvrijheid zou verlenen, hadden zij de opdracht om
daar een oordeel over uit te spreken: “Zelfs het stof van uw stad dat aan
onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” (Lucas 10:10-11). Maar dat was
kennelijk niet nodig geweest, want toen de zeventig terugkwamen, waren zij
blij en vol verwondering over alles wat zij door Gods Geest bereikt hadden:
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Opgaan naar Jeruzalem
“Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw
naam” (10:17). Maar Jezus waarschuwde: “Verheug je er echter niet over
dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie
naam in de hemel opgetekend is.” En Jezus zelf verheugde zich over het feit
dat God deze eenvoudige mensen wilde gebruiken, liever dan de wijzen en
verstandigen van die tijd. Zij hadden het ongeëvenaarde voorrecht om, als
Jezus’ medewerkers, zowel de Vader te mogen kennen als de geheimen van
het Koninkrijk Gods dat zij predikten (10:21-24).
Dat eenvoudige vertrouwen in God zien wij ook in het “Onze Vader”, dat Jezus zijn discipelen leerde in antwoord op hun verzoek (Lucas 11:1-4). Maar
waar in de bergrede de nadruk lag op vergiffenis, prent Jezus hen hier de
noodzaak in om vol te houden. Hij gebruikt de gelijkenis van een aandringende vriend, die midden in de nacht brood wil lenen en niet ophoudt tot hij
dat heeft gekregen, waarvan de les dan is: “Blijf vragen en er zal je gegeven
worden, blijf zoeken en je zult vinden, blijf kloppen en er zal voor je opengedaan worden” (vs 9, ‘Joods Nieuwe Testament’). God is niet doof maar Hij wil
ons geloof doen groeien; Hij is niet onverschillig, maar wil ons veel meer
schenken dan wij voor mogelijk houden (11:11-13). En zulk geloof zouden
de discipelen wel nodig hebben, kwetsbaar als ze waren voor de wereld om
hen heen. Hij moedigt ze vervolgens aan om vrij voor het evangelie uit te
komen en niet bang te zijn voor mensen die alleen maar het lichaam kunnen doden, maar wel ‘bang’ voor God die bij het oordeel een mens kan veroordelen tot de tweede dood. Als God voor elke mus zorgt, dan zorgt Hij beslist wel voor zijn kinderen, op voorwaarde echter dat zij onbevreesd voor
Jezus durven uitkomen, zelfs wanneer zij voor een rechtbank gesleept worden, want dan zal God hen steunen met zijn Geest (Lucas 12:1-12).
De tegenstand
En hun vijanden waren al actief! De Farizeeën en de schriftgeleerden namen
elke gelegenheid te baat om Jezus te bekritiseren of in de val te lokken, en
Hij waarschuwt daarom ook zijn discipelen voor hen. Kort daarvoor was hij te
gast geweest bij een Farizeeër en had toen de oppervlakkige aard van hun
geloof aan de kaak gesteld. Hij kende hun harten en had tegen hen een
drievoudig ‘wee’ uitgesproken (11:42-44), maar de daar aanwezige wetgeleerden hadden zich ook aangesproken gevoeld. Jezus had daarop ook over
hen een reeks ‘weeën’ uitgesproken! (11:46-52). Dit had uiteraard tot heftige reacties geleid en pogingen om Hem in zijn woorden te vangen (11: 5354). Een andere keer zou Hij zich opwinden over de negatieve houding van
de leider van een synagoge, die Hem kwalijk nam dat Hij op sabbat een ver-
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8. Jezus’ laatste reis (1) (vervolg van pag. 20 en 21)

kromde vrouw genas (13:10-17). “Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op
sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken?” En
dan (letterlijk): “Moest deze vrouw, die een dochter is van Abraham … niet
juist op de sabbat uit deze boeien worden losgemaakt?” (zie ook NBG’51).
Geloof is bezig zijn
Het moet ons daarom ook niet verbazen dat Jezus, langs steden en dorpen
op weg naar Jeruzalem, nadruk legt op het doen van Gods wil (Lucas 13:22).
De vraag “Zijn er maar weinigen die worden gered?” ontlokt Hem de ernstige
waarschuwing alle mogelijke moeite te doen om het Koninkrijk binnen te
gaan voordat de deur gesloten wordt. Wie denken er recht op te hebben
daar binnen te gaan, zullen tot hun verbijstering ontdekken dat zij buitengesloten worden. En hun argument dat zij met Jezus meegegeten hebben, of
naar Hem geluisterd hebben, vernietigt Hij met: “Ik ken jullie niet … weg met
jullie!” (13:25-27). Hun wanhoop zal nog groter worden wanneer zij daar de
aartsvaders en de profeten zullen zien, en zich realiseren dat zij hun kans op
eeuwig leven hebben vergooid. En deze waarschuwing is ook nu nog nodig;
als wij alleen luisteren maar niets in praktijk brengen, wacht ons hetzelfde
lot. Dit klinkt misschien hard, maar toch was het ook wanneer mensen waren getroffen door bloedig onheil zijn oproep om tot inkeer te komen (13:15). De gelijkenis die daarop volgt (13:6-9), toont hoe onvruchtbaar het volk
geestelijk gesproken was, maar toch wilde Jezus (de wijngaardenier) hun een
laatste kans geven. “Omspitten en mest geven” betekende voor Jezus een
intensivering van zijn werk, zoals wij zagen in de uitzending van de twaalf, en
vervolgens de zeventig.
De principes en de levenshouding die de Heer zijn discipelen wilde inprenten, heeft Hij verder benadrukt in een aantal krachtige gelijkenissen. Vooral
barmhartigheid, een karaktereigenschap van de Vader zelf, was hard nodig,
wilden zij bij het volk geloofwaardig overkomen. In antwoord op de vraag van
een schriftgeleerde - “Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?” kwam er het prachtige verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25
-37). En later, toen de Farizeeën en schriftgeleerden Hem in hun starheid
bekritiseerden omdat Hij met zondaars at, vertelde Hij de drie gelijkenissen
over wat verloren was: het verloren schaap, de verloren drachme (of penning) en de verloren zoon (Lucas 15). In elk van deze verhalen gaat het over
zoeken, en niet opgeven voordat het doel is bereikt, in dit geval het redden
van één zondaar. En over de grote blijdschap die daarvan het gevolg is, niet
alleen op aarde, maar ook in de hemel.
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 is gemakkelijker voor een kameel om
dan voor een rijke
Rijkdom is de grote afgod van deze wereld. Dat is niet alleen zo in onze tijd,
dat is altijd al zo geweest. De mens vertrouwt maar al te snel op rijkdom om
hem te vrijwaren van alle ongemakken en alle onheil dat hem zou kunnen
overkomen. Maar “bij zijn dood kan hij niets meenemen, zijn weelde volgt
hem niet in het graf” (Psalm 49:18). Rijkdom is op zichzelf geen zonde, maar
het maakt de mens te snel blind voor de dingen waar het werkelijk om gaat.
En dat is wat Jezus uitdrukt in zijn commentaar op die rijke jongeman waar
het hierboven over gaat. Maar hoewel dit beeld enerzijds tot een staande
uitdrukking is geworden in onze taal, hebben mensen er anderzijds in alle
tijden moeite mee gehad. De toepassing is duidelijk, maar wat is nu eigenlijk
de feitelijke situatie die hier wordt beschreven? Concreet: waarom zou je ooit
een kameel door het oog van een naald willen wurmen?
Een veel gehoorde oplossing is dat dat ‘oog van de naald’ een nauw stadspoortje, alleen voor voetgangers, zou zijn. Wie daar met een volbeladen kameel zou arriveren, zou het beest eerst volledig moeten afladen voordat het
erdoorheen zou kunnen. Zo zou ook de rijke zich eerst moeten ontdoen van
zijn ‘last’ aan rijkdom, voordat hij de poort naar het ‘koninkrijk van God’ zou
kunnen passeren. Had Jezus zelf niet gezegd: “Ga door de nauwe poort naar
binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen
door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het
leven, en smal de weg ernaartoe” (Matteüs 7:13-14)? Maar feitelijk is er
geen historisch bewijs voor deze stelling, hoe aantrekkelijk hij ook klinkt.
Een minder vaak gehoorde, maar evenzeer creatieve oplossing is de volgende. Het woord voor kameel is in het Grieks kamèlos. Maar er zou oorspronkelijk kamilos hebben gestaan, dat ankerkabel betekent. Jezus zou dan hebben gesproken over een draad zo dik als een scheepskabel in een situatie
waar je normaal een draadje naaigaren zou gebruiken, wat dan toch een zekere logica zou hebben. Inderdaad zijn er enkele handschriften die zo lezen.
Maar helaas: dat betreft maar enkele laat-middeleeuwse handschriften, die
we niet als van erg groot belang mogen beschouwen. Het lijkt er eerder op
dat de overschrijvers daar een eigen oplossing voor dit probleem hebben

24

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.

door het oog van een naald te gaan,
om het koninkrijk van God binnen te gaan ” (Matteüs 19:24)
verzonnen dan dat we daar te maken hebben met de ‘oorspronkelijke’ versie
van Jezus’ uitspraak. Bovendien is er een soort basisregel bij het beoordelen
van tekstvarianten tussen verschillende handschriften: wanneer de ene versie duidelijk meer logisch is dan de andere, moet je er in principe van uitgaan dat de minder logische de correcte is. Omdat een overschrijver nu eenmaal meer geneigd zal zijn een woord of een zin te wijzigen van iets dat minder logisch is in iets dat meer logisch is, dan omgekeerd. En als goede wetenschapper moet je dan, hoewel misschien met spijt in het hart, toch bereid
zijn te accepteren dat we dit niet serieus kunnen nemen. Toch trof ik deze
‘oplossing’ aan in het tweewekelijkse taalrubriekje van mijn krant.
Meer voor de hand ligt het dan om wat te gaan rondneuzen in de oude rabbinische litteratuur, om te zien of we daar misschien wat parallellen kunnen
vinden. En dat blijkt dan inderdaad het geval te zijn. In de rabbinische litteratuur wordt vaker gebruik gemaakt van voorbeelden die iets aanduiden dat
zowel onlogisch als onmogelijk is. In de Talmoed (zeg maar: de vertaling van
de Mozaïsche wet in praktische voorschriften voor het dagelijkse leven)
wordt tweemaal gewag gemaakt van de onmogelijkheid een olifant door het
oog van een naald te krijgen, als voorbeeld van iets dat absoluut onmogelijk
is. En een andere keer vinden we zo’n onmogelijkheid geïllustreerd als gelijk
aan het willen laten dansen van een kameel in een korenmaat. In het eerste
voorbeeld herkennen we tot onze verrassing dat oog van de naald. En in het
tweede voorbeeld vindt je een goede illustratie van iets dat niet alleen onmogelijk is (i.v.m. de beperkte afmetingen van die korenmaat) maar evenzeer
onlogisch (waarom zou je ooit een kameel willen laten dansen?).
We kunnen dus maar het beste besluiten dat dat oog van de naald inderdaad het oog van een naald is en geen nauw stadspoortje, en dat die kameel inderdaad een kameel is en geen scheepstros. Maar dan leert het ons
wel dat Jezus geen wereldvreemde leraar was, maar iemand die zich gewoon
aansloot bij de geaccepteerde onderwijsprincipes van zijn wereld. Anders
gezegd: in zijn onderwijsmethoden was hij gewoon een rabbijn, een godsdienstleraar, en een kind van zijn tijd en wereld.
R.C.R.
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Christus

in de

Tora
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

In zijn eerste brief aan de gemeenten die hij bij zijn eerste zendingsreis
heeft gesticht, zegt Paulus: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven
of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En
omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte” (Gal. 3:28-29). Als ook wij erfgenaam zijn van
die beloften aan de nakomelingen van Abraham, zouden we eigenlijk
precies moeten weten wat die inhouden. Maar voor wie ze toch iets minder helder op het netvlies heeft, willen we ze hier nog eens bekijken.
De beloften aan Abraham
Abram wordt door God gevraagd zijn eigen veilige omgeving, in de stad
Ur in het huidige Irak, te verlaten en te gaan wonen in tenten, temidden
van een voor hem vreemd volk, in het land dat wij nu kennen als Israël,
waar hij in een onbeschermde omgeving zal leren volledig op God te vertrouwen. En hij krijgt dan ook een belofte: God zal met hem zijn, zegenen
wie hem zegenen en vervloeken wie hem bespotten, en hem bovendien
tot een groot volk maken (Gen. 12:1-3). Daarnaast zegt God hem toe dat
met hem ook alle volken der aarde gezegend zullen worden.
Abram doet wat hem gevraagd wordt, en we zien zijn geloof en vertrouwen met de jaren groeien, en ook hoe de beloften enkele malen herhaald en uitgebreid worden. Naast een groot volk als nageslacht wordt
nu ook het hele land Kanaän (thans: Israël) voor altijd beloofd aan zowel
hemzelf als aan zijn nageslacht. Inmiddels is hij echter oud en kinderloos, en hij neemt aan dat zijn knecht alles zal erven. Maar God belooft
hem een eigen zoon. Dan lezen we hoe zijn vrouw Sara voorstelt dat hij
een kind verwekt bij haar slavin. Die krijgt inderdaad een zoon: Ismaël.
Maar Abram, inmiddels bijna honderd, krijgt van God een veranderde
naam - Abraham, vader van een menigte - en een nieuwe belofte: dat de
beloofde zoon een kind van Sara zal zijn hoewel ook zij inmiddels bijna
negentig is. Dat kind zal de vader zijn van dat grote volk dat beloofd is,
en een jaar later wordt Isaak geboren. Het lijkt inderdaad alsof de beloften werkelijkheid gaan worden. Maar dan krijgt hij van God het bevel om
deze zoon Isaak te offeren. De schrijver aan de Hebreeën zegt later:
Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak
als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn
enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was: Alleen door
Isaak zul je nageslacht krijgen … (Hebreeën 11:17-18).
Het gaat er dus niet uitsluitend om dat hij een geliefd kind moet opge-
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2. een machtige nakomeling
in de boekrol staat van mij geschreven”
ven, maar dat hij moet vertrouwen dat de beloften, ondanks Isaaks
dood, toch vervuld zullen worden. Zijn enige oplossing is te beredeneren
dat er een opstanding moet zijn, iets dat tot dat moment onbekend was.
Daarom vervolgt de schrijver aan de Hebreeën:
Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht
krijgen’, zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug,
bij wijze van voorafbeelding (Hebreeën 11:18-19).
Dat ‘bij wijze van voorafbeelding’ is letterlijk ‘als een gelijkenis’. God
hield Abraham op het laatste moment tegen, maar voor Abraham was
het toch min of meer alsof Isaak werkelijk gestorven was (hij was immers van plan hem te doden zoals hem gevraagd was). Daarom vertaalt
de NBG’51 dit als ‘bij wijze van spreken’. Maar het kan ook slaan op een
overeenkomst (gelijkenis) met iets anders, zoals de NBV aanneemt. En
dan wijst het vooruit naar Christus, de zoon van de belofte die God ter
dood liet brengen, zoals Abraham in Genesis tegen Isaak zei: "God zal
zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen". Hierin herkennen we
iets van wat Jezus later zei: “Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn
komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.” (Joh. 8:56).
De grootste belofte
Nadat Abraham hiermee zijn geloof heeft getoond, geeft God hem een
herhaling en verdere uitbreiding van de beloften. In de vertaling van de
NBG’51 (die wat letterlijker is):
Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN: omdat gij dit gedaan
hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk
zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de
poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle
volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord
hebt (Genesis 22:16-18).
Nu is in het Hebreeuws het woord nageslacht (net als in het Nederlands)
enkelvoud. Het is daardoor niet altijd duidelijk of het om een enkeling
gaat of om het hele volk. Het kan dus zowel een bepaalde nakomeling
aanduiden als het hele nageslacht. Tegen deze achtergrond zijn we beter in staat om de redenering van Paulus te volgen:
Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er
staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat om
één: ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is Christus (Galaten 3:16).
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Christus in de Tora
Dat de NBG’51 het heeft over de poort zijner vijanden geeft aan dat zij
dit deel van de belofte als enkelvoud willen zien. Dat is echter de keuze
van de vertalers, want het kan ook meervoud zijn, zoals in de NBV. Gezien de loop der geschiedenis is het echter alleszins redelijk om dit inderdaad op een enkelvoudige nakomeling te laten slaan. Bovendien is
het het volk Israël niet gelukt een zegen te zijn voor alle volken. Zij hadden Gods vertegenwoordiger in de wereld moeten zijn, zijn knecht, maar
Jesaja maakt duidelijk dat het volk zelf doof en blind was en zelf verlossing nodig had. Niet zij hebben Gods zegen aan alle volken gebracht,
maar de ware Knecht (Christus) brengt die zegening:
Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar
het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt’ (Jes. 49:6).
Een voorzegging van de Christus
Deze serie studies betreft profetieën over Jezus in de boeken van Mozes. Vorige keer zagen we de overwinning over het kwaad, voorzegd in
de belofte aan Eva. Maar nu gaat het een stuk verder. We zien een drietal voorzeggingen in deze hoofdstukken van Genesis:
• De zoon door wie de beloften in vervulling zouden gaan, als een lam
geslacht maar door God weer uit de dood opgewekt: in Isaak nog als
een ‘gelijkenis’, waarbij hij net niet is gestorven, maar in Christus volledige werkelijkheid.
• De speciale nakomeling door wie alle volken der aarde gezegend zullen worden.
• De nakomeling die de poort van zijn vijanden in bezit zal hebben.
Het eerste punt zien wij in de Evangeliën vervuld. Bij de aankondiging
van Jezus’ geboorte lezen we hoe zowel Maria als Zacharias in hun lofliederen herinneren aan Gods beloften aan Abraham. Deze is het die Israël
verlossen zal, de zoon der belofte. Maar aan het eind van Lucas zien we
hoe groot de teleurstelling van de discipelen is: “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). In tegenstelling tot
Abraham, twijfelden zij wel aan de beloften. Pas als zij hun opgestane
Heer zien, gaan de discipelen weer in de beloften geloven.
Het tweede punt zien we eveneens in Christus vervuld. De beloften golden de afstammelingen van Abraham, maar zoals Paulus schreef zijn
ook wij - in Christus - nakomelingen van Abraham geworden, en dus
deelgenoot aan de beloften die God hem heeft gedaan. In Romeinen 9
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2. een machtige nakomeling (vervolg van pagina 26 en 27)
betoogt Paulus dat de erfgenamen van de beloften niet diegenen zijn die
letterlijk van hem afstammen (dat doen heel veel volken in het Midden
Oosten) maar diegenen die net als hij op de beloften vertrouwen.
Het derde punt behoeft misschien eerst wat uitleg. In het Oude Testament is het verschil tussen een stad en een dorp het hebben van een
muur als bescherming (zie ook het artikel op blz. 10-12). Het bezitten
van de poort betekent dan dus zeggenschap hebben over de stad, en het
beeld van ‘het in bezit nemen van de poort van je vijand’ betekent daarmee: heersen over je vijand. Daarom vertaalt de NBV dit (in meer gangbaar Nederlands): “Je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden
in bezit krijgen”. Zoals we al gezien hebben wordt de keuze tussen het
meervoud ‘je nakomelingen’ of het enkelvoud ‘je nakomeling’ gemaakt
door de vertalers. In de geschiedenis van Israël is dit ‘bezitten’ echter
geen werkelijkheid geworden terwijl we wel lezen hoe dit voor Jezus opgaat. In Psalm 110 lezen we in woorden die meermalen op Jezus toegepast worden: “Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de macht, u zult
heersen over uw vijanden”.
Werkelijk vertrouwen op de beloften
We zien dus hoe deze beloften aan Abraham in een notendop de gehele
heilsboodschap weergeven. Paulus noemt het dan ook het evangelie:
Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham
zijn. En de Schrift, die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof
rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In
u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden
dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham (Gal. 3:7-9, NBG'51).
Abraham heeft de vervulling van deze beloften zelf nooit meegemaakt.
Toch maakt dat ze niet minder betrouwbaar, want God heeft ze onder
ede beloofd. Over Abraham en anderen lezen we: “Zij allen zijn in geloof
gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden” (Hebr. 11:13), en iets verderop in hetzelfde hoofdstuk: “Al deze
mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de
belofte niet in vervulling zien gaan omdat God voor ons iets beters had
voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken” (Hebr. 11:39-40). Iets soortgelijks zegt ook Petrus:
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat (2 Petrus 3:9).
Ook wij kunnen dus reikhalzend uitzien naar de dag dat die beloften werkelijk vervuld zullen worden.
M.H.
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Woord

Verklaring en gebruik

Het woord in het Grieks
Het Hebreeuwse woord kabod is
afgeleid van het werkwoord kabad, dat zoiets betekent als
zwaar zijn, maar dan ook gewichtig in overdrachtelijke zin.
In de Septuaginta (de Griekse
vertaling van het OT) vinden we
het in veruit de meeste gevallen
vertaald met doxa, dat dan terugkomt in het NT.
Doxa is afgeleid van een werkwoord dokeō, dat ofwel schijnen
betekent, als van licht, en dan
ook: een indruk geven, ofwel
van mening zijn, de indruk hebben. Doxa is dan, naast mening,
vooral een stralend licht, of
overdrachtelijk iets als grootsheid of majesteit.

Het Hebreeuwse kabod is afgeleid van een
werkwoord dat ‘zwaar zijn’ betekent. In overdrachtelijke zin duidt het dan iemand van
‘gewicht’ aan, dus iemand die belangrijk is,
en vervolgens ook iemand die rijk is, of zulke
rijkdom zelf. Ook de adel in het oude Israël
werd er mee aangeduid (Jes. 5:13, letterlijk:
de kabod van het volk). In de Bijbel wordt het
echter vooral van godvrezende mensen gebruikt, en anderzijds ook van God zelf. Het
wordt daarom vaak vertaald met ‘eer’ of een
daarvan afgeleid woord (eerbied, eerbetoon).
Het Griekse doxa heeft een wat andere achtergrond. Het is afgeleid van een werkwoord
dat schijnen betekent. Dat gaat twee kanten
uit: een gewekte indruk en dan een mening,
of een lichtglans en dan overdrachtelijk: luister (ook in onze taal is ‘luister’ in feite een

Doxa in het evangelie van Johannes
Doxa en doxaō spelen een grote rol bij Johannes. Hij noemt het even vaak als de drie
andere evangelisten samen. Soms als de eer die iemand zoekt of ontvangt (“Hoe zou u
ooit tot geloof kunnen komen? U, die van elkaar wel doxa wilt ontvangen, maar die niet
de doxa zoekt die de enige God u kan geven” 5:44). Maar meestal als het erkennen
van God als soevereine heerser, of de identificatie van zijn Zoon als zijn unieke vertegenwoordiger. Jezus’ wonderen identificeren Hem als de Verlosser (“Dit heeft Jezus in
Kana gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn doxa en zijn leerlingen geloofden in hem” 2:11). Toch was dit nog maar een voorlopige, beperkte doxa; uiteindelijk
zou Hij God ‘verheerlijken’ met zijn gehoorzame lijden aan het kruis. Johannes duidt
die kruisdood in hoofdstuk 12 daarom aan als zijn ‘verheerlijking’. En op zijn beurt zou
God Hem daarvoor belonen met de onbeperkte doxa die al vanaf het begin voor Hem
was weggelegd. Al eerder had Johannes erop gewezen dat de vervulling van dat ‘plan’
al door Jesaja was geprofeteerd: “Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn
[geplande] doxa zag” (12:41). Jezus zelf wijst erop in zijn gebed: “Vader de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke” (17:1, NBG’51). Dit was van
het begin van de schepping af Gods verlossingsplan geweest: “Vader, verhef mij nu tot
uw doxa, tot de doxa die ik bij u had voordat de wereld bestond” (17:5). Bij Johannes
draait het allemaal om die Verlossing, waarvan zij getuige zijn geweest, en dat is ook
wat hij in gedachte heeft wanneer hij zijn evangelie begint met: “Hij heeft bij ons gewoond … en wij hebben zijn doxa gezien, de doxa van de enige Zoon van de Vader.
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Heerlijkheid, kabod,
van een sleutelwoord in de grondtekst

lichtglans). Lucas gebruikt doxa van het licht dat de herders omstraalt bij de
aankondiging van Jezus’ geboorte (Luc. 2:9), en Paulus van het licht dat hem
trof op de weg naar Damascus (Hand. 22:11). Maar meestal vinden we het
overdrachtelijk gebruikt van Gods ‘majesteit’, of ook hier van eerbetoon.
Dat eerbetoon betreft meest het eren van God, in woorden maar ook in daden.
We lezen van mensen die God ‘verheerlijken’ (NBG’51) of ‘eer bewijzen’, dan
wel ‘hulde brengen’ aan God (NBV), vanwege Diens daden. En doxa duidt dan
die eer of hulde aan, of Gods ‘majesteit’ die zo wordt geroemd. Maar Paulus
schrijft: “Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en
eenstemmig lof brengen aan God” (Rom. 15:5-6). En uit het verband blijkt dat
te gaan om een leven in gehoorzaamheid, in navolging van Jezus zelf. In het NT
is Jezus’ kruisdood het voorbeeld van de gehoorzaamheid aan Gods wil die ook
van zijn volgelingen wordt verwacht; daarmee ‘verheerlijken’ (eren) zij God.
Van zijn kant schenkt God dan ‘eer’ aan wie Hem zo dienen, eerst aan Jezus
zelf, maar vervolgens ook aan zijn volgelingen. Van Jezus zegt Paulus: “Hij
heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het
kruis. Daarom heeft God hem hoog verheHet woord in de Concordantie
ven en hem de naam geschonken die elke
Kabod komt in het OT 200x voor,
naam te boven gaat” (Fil. 2:9). Weliswaar
met bijna de helft in Psalmen en
gebruikt hij hier niet het woord doxa, maar
Jesaja. De NBG’51 vertaalt het in
wel dezelfde gedachte. Johannes drukte die
meer dan de helft van de gevalzo uit: “Als Gods doxa door hem [Jezus]
len met heerlijkheid en in nog
zichtbaar geworden is, zal God hemzelf ook
eens een kwart met eer, of een
daarvan afgeleid woord. De NBV
in die doxa laten delen” (Joh. 13:32).
vertaalt het vooral met majesteit
Van zijn volgelingen zegt Paulus: “De Geest
indien gebruikt van God, of eer
zelf verzekert onze geest dat wij Gods kin(soms ook aanzien of roem) inderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn
dien gebruikt van mensen.
we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van
Doxa komt in het NT ca. 170x
God. Samen met Christus zijn wij erfgenavoor (en het werkwoord doxao
ook nog eens ca. 60x), waarvan
men: wij moeten delen in zijn lijden om met
ca. de helft bij Paulus. De NBG
hem te kunnen delen in Gods luister
vertaalt het meestal met heerlijk(doxa)” (Rom 8:16-17). En Jezus zelf had in
heid, maar ook met eer of eren.
zijn hogepriesterlijk gebed gezegd: “de doxa,
De NBV vertaalt het 50/50 met
die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven,
luister en eer, maar ook met maopdat zij één zijn, gelijk wij één zijn” (Joh.
jesteit. In een paar gevallen be17:22, NBG’51)
M.R.
schrijft het een helder licht.
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Wetenschap
Geloof en onderzoek
Wetenschap: God of afgod?
2. De grenzen

De vorige keer stelden we de vraag of wetenschap in strijd zou zijn met
de Bijbel. Daarvoor moeten we allereerst begrijpen wat wetenschap eigenlijk is en wat het doet. Daarover gaat het nu. Wetenschap bestudeert
waargenomen verschijnselen en tracht daar een logische onderlinge
samenhang in te vinden of, wat kort door de bocht, die te ‘verklaren’.
Maar al zal er voor ieder ‘waarom’ ook een ‘daarom’ zijn, ieder ‘daarom’
roept weer zijn eigen ‘waarom’ op. Waarom valt die vogel in de lucht niet
naar beneden? Omdat hij vleugels heeft. Maar hoe werken die vleugels
dan? Dat volgt uit de stroming van de lucht er omheen, en dat kun je
weer verklaren uit de theorieën van de aerodynamica, die zelf weer volgen uit de wetten van de stromingsleer, die weer berusten op meer fundamentele behoudswetten (zoals behoud van massa en energie). Enz.
enz. enz., totdat je bent aangeland bij de grenzen van de gezamenlijke
kennis. Maar niet bij die ene, unieke alles verklarende basisoorzaak!
Verschuivende grenzen
Die grenzen schuiven voortdurend op, maar die primaire oorzaak zul je
zo nooit bereiken. Enerzijds kan dat frustrerend zijn, want als wetenschappers willen we graag alles weten. Anderzijds houdt het ons van de
straat, want er blijft altijd weer wat te onderzoeken over. En voor de dagelijkse praktijk kunnen we er prima mee uit de voeten. Ooit moest je
flink wat bruggen bouwen, waarvan er vrij veel op ongelegen momenten
instortten, voordat we door begonnen te krijgen hoe je dat een beetje
betrouwbaar kon voorkomen. En toen de Zweden in 1625 een nieuw
oorlogsschip wilden hebben dat een maatje groter was dan alles tot dan
toe, is dat al vóór de afvaart in de haven van Stockholm gezonken, omdat de stabiliteit wat te wensen over liet. Tegenwoordig lukt zulk opschalen van bekende ontwerpen naar grotere toch aanzienlijk beter. Je kunt
al dat soort dingen nu van tevoren uitrekenen (ook al gebeurt er ook nu
nog wel eens iets dat niet helemaal was voorzien). Het is echter van belang te beseffen dat wetenschap is gebaseerd op (waargenomen) feiten.
En mits die waarnemingen betrouwbaar zijn, moeten we ervan uitgaan
dat die feiten nooit in strijd kunnen zijn met de waarheid: ze zijn de
waarheid. En de zich Bijbelgetrouw noemende christen die bang is voor
feiten, gelooft strikt genomen niet echt in de waarheid van de Bijbel.
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Wetenschap en Bijbel
een wetenschappelijke benadering

van de wetenschap
De ‘ondergrens’
Het moet daarom wel duidelijk zijn dat we al te simpele opvattingen wel
als onwetenschappelijk naar de prullenmand moeten verwijzen, omdat
ze niet voldoen aan een minimum van wetenschappelijke redelijkheid. In
mijn loopbaan ben ik regelmatig geconfronteerd met spectaculaire uitvindingen die auto’s op slag 20-30 % zuiniger zouden maken. Iemand
komt dan bijvoorbeeld aanzetten met een apparaat dat de brandstofmoleculen zou ‘ioniseren’ en daarmee ‘richten’ zodat ze allemaal met de
neuzen dezelfde kant op staan, wat een zoveel completere verbranding
zou geven dat je die 30 % besparing beslist zou halen. Nu is het wetenschappelijk niet bekend dat je brandstofmoleculen zo zou kunnen ioniseren, en wetenschappelijk gezien kun je je ook al niets voorstellen bij
dat ‘richten’, noch over de invloed die dat hoe dan ook zou kunnen hebben op de kwaliteit van de verbranding als dat al mogelijk zou zijn. Dat is
gewoon consequent doorredeneren op basis van wat we weten. Je kunt
ook overwegen dat er nooit meer dan iets van 5 % van de brandstof verloren ging door onvolledige verbranding, dus dan ga je die 30 % besparing ook dan nog niet halen. Daar hoef je niet eens voor te weten hoe
het werkt, of zelfs maar òf het werkt. Dat is gewoon een kwestie van gezond verstand en kennis van zaken. En daar is niets mysterieus aan.
Dit voorbeeld lijkt misschien wat opgeklopt (hoewel toch echt uit het leven gegrepen). Maar tot ver in de 19e eeuw stond bijvoorbeeld de medische ‘wetenschap’ nog steeds op zulk peil. Op basis van wat we nu weten over bacteriën en virussen, en over de opbouw en het functioneren
van het menselijk lichaam, stond die kennis nog op het niveau van middeleeuwse kwakzalverij. Volgens sommigen was het relatieve succes
van een, wetenschappelijk gesproken, dubieuze theorie als homeopathie voornamelijk een gevolg van het feit dat deze theorie voor de patiënt in elk geval een stuk minder gevaarlijk was dan de toenmalige
‘reguliere’ geneeskunde. En bij alle publiciteit over medische missers
zouden we er goed aan doen te bedenken dat in bijbelse tijden ziekten
vaak al heel snel levensbedreigend waren. Onze opvatting dat doodgaan
aan een ziekte eigenlijk ‘niet zou moeten kunnen’ is een luxe van zeer
recente datum (en dan nog alleen voor onze westerse maatschappij!).
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Bijbel en Wetenschap
Wetenschap: God of afgod? (2)
De ‘bovengrens’
Maar behalve een ‘ondergrens’ is er ook een ‘bovengrens’. In een interview met de auteurs van een nieuw boek viel (in het kader van God als
schepper) de vraag of er plaats zou zijn voor een ‘boedelscheiding tussen wetenschap en godsdienst’. Het antwoord was: “Of je bent lid van
de wetenschappelijke gemeenschap, of je bent het niet. Beide tegelijk
kan niet.” Maar zo’n opmerking snijdt wetenschappelijk totaal geen
hout. Wetenschappelijke theorieën en wetten beschrijven de logische
samenhang tussen ‘normale’ verschijnselen. Maar elke goede wetenschapper weet dat als je de grenzen van het mogelijke nadert, die samenhang kan gaan verschuiven. Zo is er een wet van behoud van energie en één van behoud van massa. Onder normale omstandigheden zal
energietoevoer aan een bewegend voorwerp resulteren in toename van
de snelheid. Maar Einstein toonde aan dat als je de snelheid van het
licht nadert, die energie zich gaat omzetten in massa. En in elke kernreactie wordt massa omgezet in energie. Dus onder extreme omstandigheden werken die beide wetten elk voor zich niet meer (hoewel nog
wel de combinatie). En ‘God’ is uiteraard ook zo’n uiterste grens.
Wetenschap kan evenmin een primaire oorzaak aangeven, zoals ik al
eerder aangaf. Wetenschap kan ontwikkelingen verklaren, en daarmee
kun je uiteindelijk soms een beginpunt vaststellen. Maar een beginpunt
is nog geen oorzaak. Zoals de politie uit een voetspoor in de sneeuw
wel kan zien waar de verdachte zijn wandeling is begonnen, maar absoluut niet waarom hij dat deed. Zo zou je ook een perfecte geluidsopname kunnen maken van de Matthäus Passion en daar via Fouriertransformatie en frequentieanalyse een compleet geluidsspectrum van bepalen; en dat dan weer volledig verklaren uit de interactie tussen de
akoestische eigenschappen van de instrumenten en stemmen enerzijds en de zaalcondities (akoestiek, luchtsamenstelling, vochtigheidsgraad, temperatuur, etc.) anderzijds. Maar betekent dat echt dat je dan
afstand zou moeten doen van J.S.Bach als ‘schepper’ (primaire oorzaak) van dat werk? Omdat dat niet wetenschappelijk zou zijn? Kom
nou! Dit is gewoon quasi-wetenschappelijk geleuter.
R.C.R
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Wonderen van
de Schepping

Nepenthes

Nepenthes is een insectenetende plant, die voorkomt op arme grond in
tropische regenwouden. Om aan voedsel te komen heeft deze bekerplant
een aantal strategieën, waarmee zij insecten (vooral mieren) lokken en
verteren. Tot voor kort dacht men dat zij dit alleen voor elkaar kregen
door hun prooi te laten verdrinken. Maar recent onderzoek heeft aangetoond dat er veel meer bij komt kijken.
Eerst worden insecten gelokt met nectar, afkomstig van klieren onder de
deksel en aan de binnenkant van de beker. Het bovenste deel heeft een
glad en wasachtig oppervlak, waarop de pootjes van een insect geen
houvast hebben en het insect dus niet kan ontsnappen. Zelfs na hevige
regenval blijft de bovenkant glibberig, in tegenstelling tot de meeste andere planten, die zo zijn uitgerust dat zij regendruppels afweren. Bij nauwkeurige beschouwing is te
zien dat de bovenrand van de beker zeer kleine
ribbels heeft, die de regen langer vasthouden. Verder naar beneden heeft het oppervlak vele klieren,
die verterende enzymen afscheiden om zachte
weefsels op te lossen.
Nepenthes heeft ook een bijzondere vloeistof, die
slijmerig aanvoelt en draderige vezels vormt wanneer je die tussen je vingers wrijft. Met behulp van
zeer snelle video's is te zien dat, terwijl mieren en
vliegen makkelijk uit water kunnen ontsnappen,
geen enkel insect zich uit deze vloeistof kan bevrijden. Want hoe meer zij worstelen, hoe dradiger de
vloeistof wordt en hoe steviger zij vastgehouden worden. Daarnaast kent
nepenthes een dagelijkse cyclus van nectarproductie, die vocht uit de
lucht trekt en de bovenrand nat maakt, of het nu regent of niet. De
meest effectieve vangtijd ligt tussen de late avond en de vroege ochtend,
wanneer de nectarproductie zijn hoogste niveau bereikt.
Het is eenvoudig in te zien dat deze planten zich alleen hebben kunnen
handhaven door de strategieën voor het te lokken en het verteren op
hetzelfde moment te ontwikkelen. Dat spreekt van een Ontwerper en niet
van toeval.
C.T.
Gebaseerd op een artikel in Testimony (www.testimony-magazine.org). Foto David Burges.
In de Hortus Botanicus in Leiden is een grote collectie Nepenthes te zien.
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Fundamenten
19. De lankmoedigheid van God
Wanneer God zondaars niet direct straft, komt dit voort uit zijn lankmoedigheid, zijn
verdraagzaamheid, geduld, afwachting. Zijn lankmoedigheid staat uiteraard in directe relatie tot zijn barmhartigheid (zie artikel 20 in het volgende nummer), als uiting
van zijn goedertierenheid (zie artikel 18), zijn verbondsliefde, zijn verbondstrouw:
De HERE ging aan hem (Mozes) voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw … (Exodus 34:6)
Als een Vader voedt God zijn kinderen op. Daarbij is geduld en verdraagzaamheid
nodig, want opvoeden is een leerproces, met onderwijs en beproeving, waarin het
geleerde in de praktijk gebracht moet worden. Zo heeft God gehandeld met zijn volk:
Vele jaren was U lankmoedig over hen en vermaande hen door uw Geest, door de
dienst van uw profeten … (Nehemia 9:30)
In het Hebreeuws wordt het begrip lankmoedigheid omschreven als: het uitstellen,
het vertragen van zijn toorn, of de uitbarsting daarvan. God ontziet het volk dus en
geeft het nog een kans, zodat het in zijn genade aangenomen kan worden. In die
periode wordt van het volk verwacht dat het zijn zonden zal belijden, onder afsmeking van vergiffenis daarvan, en zich vervolgens bekeren, zodat het niet meer zondigt. Petrus schrijft dat om die reden de zondvloed niet direct kwam:
“… toen de lankmoedigheid van God bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl
de ark in gereedheid werd gebracht. (1 Petrus 3:20)
En Paulus wijst op Gods verdraagzaamheid in de periode van Israëls omzwerving
door de woestijn:
… en Hij heeft gedurende een tijd van ongeveer veertig jaren in de woestijn hun eigenaardigheden verdragen. (Handelingen13:18)
Het motief voor Gods afwachten is te vinden in het boek van de profeet Ezechiël:
Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? Luidt het woord van de
Here, HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?
(Ezechiël 18:23, 32; 33:11).
Maar ook nu nog luidt het woord van de HERE: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en
met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen en
bekeert u tot de HERE, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot
van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil … (Joël 2:12-14)
In het Nieuwe Testament herinnert Paulus zijn volksgenoten aan Gods lankmoedigheid met hen en roept hen op de tijd die hen nog is vergund goed te benutten:
En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen
van zijn toorn, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen
heeft – juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen
van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid? (Romeinen 9:22-23)
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van het Geloof
Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft u niet, dat de goedertierenheid van God u tot boetvaardigheid leidt?
(Romeinen 2:4)
De lange tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Christus Jezus is een
voorbeeld van Gods lankmoedigheid, van zijn wachten met zijn oordeel over tot zonde geneigde mensen. De apostel Petrus herinnert zich kennelijk wat zijn Here eens
tot hem zei, als hij schrijft om het geloof van broeders en zusters te versterken:
De Here talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen … en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid …
(2 Petrus 3:9).
En u (Petrus), als u eenmaal tot bekering gekomen bent, versterk dan uw broeders.
(Lucas 22:32)
Paulus meent God te dienen door de gemeente van Christus te vervolgen. Vol ijver
trekt hij door het gehele land, en gaat zelfs daarbuiten, om wie belijden dat zij volgelingen van Christus zijn gevangen te zetten en te (laten) doden. Zelf zegt hij later, dat
hij dat in tomeloze woede deed, verontwaardigd omdat deze mensen durven zeggen
dat die vervloekte mens, Jezus van Nazareth, leeft en zelfs in de hemel bij God is.
Maar dan verschijnt hem de levende Jezus zelf en moet hij belijden dat hij, met al
zijn kennis van de Schriften, geen inzicht heeft. Maar als Jezus hem uit de wet en de
profeten uitlegt wat op Hem betrekking heeft, valt alles op zijn plaats. Dan is hij bereid met positieve ijver, voortkomend uit liefde voor God en de naaste, zoveel mogelijk zondaars te bekeren, zodat zij behouden worden van Gods toorn. Voor hem heeft
God zijn grote lankmoedigheid aan hem bewezen, met als doel dat ook anderen die
zouden ervaren door zijn prediking van het evangelie:
Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij
zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen, tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem
zouden vertrouwen ten eeuwigen leven. (1 Timoteüs 1:16)
Ook in dit geval is deze goddelijke eigenschap ook de eigenschap van zijn Zoon. En
wanneer wij kinderen van God willen zijn, zal deze eigenschap ook bij ons aanwezig
moeten zijn, want God wil dat wij deel krijgen aan zijn natuur (2 Petrus 1:4):
… wij doen onszelf in alles kennen als dienaren van God: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in gevangenschappen … in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in
rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde … (2 Korintiërs 6:3-10)
… de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22)
… vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmee u geroepen bent, met
alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid en elkaar in liefde te verdragen … (Efeziërs 4:1-5)
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19. De lankmoedigheid van God (vervolg van pagina 37)
Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt en vergeeft elkander …
(Kolossensen 3:12,13)
God heeft ons mensen tot nu verdragen en vergeven, en de kans gegeven ons te
bekeren. Maar zijn geduld duurt niet eeuwig. Daarom is het van het grootste belang
te luistern naar de leraars, die Hij in de wereld gezonden heeft met de woorden:
… verkondig het woord … weerleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en
onderrichting. (2 Timoteüs 4:2)

Vragen ter overdenking:
1. Waaruit blijkt in onze tijd de goedertierenheid van God?
2. Wat gaat u doen om Gods goedertierenheid te mogen ervaren?
3. Waarin heeft God lange tijd met u geduld moeten hebben?
4. Hoe brengt u de eis van God geduld met anderen te hebben in praktijk?
De betrouwbaarheid van God
De namen die God geeft aan mensen, zeggen iets over wat zij zijn of zullen zijn. Hun
naam vertelt iets over hun eigenschappen, over hun levenswijze of hun daden. Dat
moet dus ook het geval zijn met zijn eigen naam JWHW (HERE), die God aan Mozes
bekendmaakte volgens Exodus 34. Gezien de eigenschappen die God daar van Zichzelf
bekendmaakte in verband met zijn naam, mogen we zeggen dat deze niet alleen vandaag kunnen gelden, maar eeuwig zijn, omdat zij deel zijn van zijn wezen en kenmerkend voor zijn handelen. Goedertierenheid kan nooit voor een korte tijd gelden, omdat
bijvoorbeeld zijn verbondsliefde of verbondstrouw zich over lange tijd uitstrekt. Maar
ook over lankmoedigheid, ofwel geduld, kan alleen gesproken worden als het over een
langere periode gaat. God heeft niet slechts 1 of 3 dagen, of een maand geduld, zoals
wij mensen, maar eeuwen, zelfs duizenden jaren. De betekenis van zijn Naam heeft
daarom betrekking op het heden, maar ook op het verleden en de toekomst. De God
die lang geleden alle leven heeft gewekt, die er heden nog steeds is en er morgen zijn
zal tot in alle eeuwigheden. De God die spreekt over toekomstige dingen en van de
mens vraagt Hem op dat punt te beproeven, of Hij doet wat Hij heeft gezegd (zie bijvoorbeeld Jesaja 45-48). Daaruit moet blijken of Hij Degene is die Hij zegt te zijn: de
betrouwbare God. En zijn betrouwbaarheid komt aan het licht wanneer het woord dat
Hij heeft gesproken waarheid wordt (zie Psalm 19:8 en 93:5). Het woord dat Hij spreekt
heeft eeuwigheidswaarde, zoals God zelf eeuwig is. Hij is daarom zowel de God Die is,
de Ik ben, als de God die in de toekomst is wat Hij tevoren heeft gezegd te zullen zijn,
de Ik zal zijn, ofwel de Ik ben, die Ik zal zijn. We vinden herinneringen aan Exodus 34 in
onder andere: Psalm 86:15; Psalm 89; Psalm 103:17-18; Psalm 145:8-10; Joël 2:13;
Jona 2:2b; Mattheüs 23:23; Romeinen 2:4. De eeuwen door hebben gelovigen een
beroep gedaan op deze openbaring van Gods naam, van de eigenschappen waarmee
Hij zijn liefde en trouw wilde bewijzen aan zijn vriend Abraham en allen die in hetzelfde
geloof als hij met Hem zouden wandelen.
J.K.D
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psalm 56-59

zingen

Wees mij genadig, o God … Red mij van mijn vijanden
In uw kerkelijk liedboek staan waarschijnlijk bovenaan of onderaan elk lied - of
soms ook in een apart register - de naam van de auteur en/of componist, de
naam van de melodie, en eventueel nog andere gegevens, die ons helpen de
woorden en de muziek beter te waarderen. Ook bij vele psalmen in de Bijbel
staan bovenaan - meestal als vers 1 van de psalm - gegevens die ons iets vertellen van de achtergrond en stijl van de psalm.
Neem, bijvoorbeeld, de psalmen 56 t/m 59: de auteur was David; het zijn psalmen “voor de koorleider”. Dat wil zeggen geschreven om opgenomen te worden in de erediensten van het volk Israël, onder leiding van de Korachieten, die
de verantwoordelijkheid hadden voor muziek en zang. Daarbij staat ook nog
vermeld: “Een kleinood”, waarmee waarschijnlijk een psalm tot overdenking (of
“tot lering”, 60:1) wordt bedoeld. Maar staat er iets over de muziek?
Uit de tijd van David is weinig bekend van de muziek: geen notatie, alleen nog
de namen van sommige melodieën, en af en toe de vermelding van de instrumenten voor de begeleiding - bijvoorbeeld “Bij snarenspel” (54:1; vgl. 57:9).
Van Psalm 56 is de naam van de melodie bekend: “Op de wijze van: De duif op
verre terebinten”. Waar slaat dat op? Joodse commentatoren menen dat de
woorden betrekking hebben op de toestand van Gods volk, toen zij uit het land
verdreven werden. Er zou hier zelfs een weerklank kunnen zijn van de vorige
psalm: “O, had ik vleugelen als een duif … ver zou ik heenvlieden” (55:7). Na
zoveel eeuwen is de betekenis niet meer met zekerheid vast te stellen. Maar in
ieder geval moet dit in die tijd een bekende melodie zijn geweest. Hetzelfde
geldt voor de psalmen 57-59, waar boven staat: “Op de wijze van: Verderf niet”.
Waar makkelijker achter te komen is, zijn de omstandigheden waarin David
zich bevond. Daarbij helpen ons de verwijzingen naar andere Bijbelpassages.
Zo verwijst in mijn Bijbel een kanttekening bij 56:1 naar 1 Samuël 21:10,11;
bij 57:1 naar 1 Samuël 22:1; 24:3; en bij 59:1 naar 1 Samuël 19:11. Het is de
moeite waard deze passages op te zoeken; dan begrijpen wij waarom David het
steeds over zijn benauwdheden heeft: “Zij loeren op mijn leven … Ik echter bezing uw sterkte” (59:4,17).
Willen wij deze psalmen begrijpend zingen? Dan slaan wij de inleidende woorden niet over, maar zoeken steeds de achtergrond daarvan op!
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,

2. “De apostelen deden het toch ook”
Elke christen zou zich eigenlijk moeten afvragen: wat is nu feitelijk de essentie
van dit christendom van mij, waar gaat het nu echt om? Dat kan soms best lastig zijn, zoiets als ‘beschrijf het eiland waar je woont’, wanneer je daar nog
nooit vanaf bent geweest. Als je de rest van de wereld kent, ken je ook de verschillen en weet je wat kenmerkend is voor je eigen plekje. Maar als je die niet
kent, waar leg je dan de nadruk op? Maar ook: als je die rest van de wereld wel
kent, waar leg je dan de nadruk op? Op het strand en de duinen, de polder en
de vogels? Of op de saamhorigheid van die kleine leefgemeenschap enerzijds,
en anderzijds het feit dat je er niet op hoeft te rekenen dat je binnen een half
uur in een ziekenhuis ligt wanneer er iets grondig mis is gegaan?
Verpakking of inhoud
Zo ook: hoe zou je je geloof omschrijven ten opzichte van andere christelijke
stromingen, of ten opzichte van andere religies? Waar leg je de nadruk op? Benadruk je de verschillen met die anderen, of zoek je het in het positieve en ben
je in staat te wijzen op wat werkelijk kenmerkend is en waarde heeft? Dat laatste vereist uiteraard een goed inzicht in waar het echt om draait. Noem je bijvoorbeeld het feit dat je elke zondag naar de kerk gaat? Of spreek je over verlossing, vergeving van de schuld waarvoor je eigenlijk zou moeten sterven, en
een hoop op leven die je desondanks toch hebt gekregen? En doe je dat dan
op de trotse toon waarop een ander het over zijn nieuwe dure auto heeft, of
doe je dat op de nederige toon van iemand die ten volle beseft dat hij - naar
Gods maatstaven gemeten - al dood had moeten zijn en nu op cadeau gekregen tijd leeft? Wat geen enkele andere levensbeschouwing zou kunnen bieden? Anders gesteld: leg je de nadruk op de verpakking, of op de inhoud?
Wie om zich heen kijkt, ziet dat voor velen de verpakking vandaag allang belangrijker is geworden dan de inhoud. Een ‘bekende Nederlander’ werd onlangs gevraagd of ze religieus was. Het antwoord was: ‘Ik ben diep religieus’, en
meteen daar achteraan: ‘maar met het concept God kan ik niet zo goed uit de
voeten’. Religie betekende voor haar glas-in-lood ramen, Mariabeelden en de
geur van wierook. Een extreem voorbeeld? Uiteraard, maar staat het echt zo
alleen? Voor velen bestaat christendom inderdaad uit indrukwekkende diensten met indrukwekkende rituelen, liturgische gewaden en loepzuiver gezang
van professionele koren. Voor anderen juist uit massale bijeenkomsten in de
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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)

open lucht met veel spontaan gezang op moderne muziek, handgeklap en hallelujageroep. Voor weer anderen zijn het genezingssessies in grote ‘glazen tempels’, spectaculaire duiveluitdrijvingen, of ‘het spreken in tongen’. En in het
dagelijks leven is het voor de een sociaal bezig zijn in zijn omgeving, en voor de
ander het vermijden van frivoliteiten en geen TV-kijken op zondag; voor de een
het steunen van een bevrijdingsbeweging in een ver land en voor de ander het
verspreiden van traktaatjes, of geld geven voor een of ander kerkelijk doel.
Op zoek naar de essentie
Sommige van zulke dingen zijn heel spectaculair, andere juist veel minder
‘zichtbaar’. Veel ervan zijn ontegenzeggelijk nuttig voor de maatschappij, andere toch meer gericht op het krijgen van ‘een goed gevoel’. Sommige worden
verdedigd door er op te wijzen dat ook de apostelen zulke dingen deden, andere met het argument dat ze juist ‘de vertaling naar deze tijd’ zijn van zulke
apostolische activiteiten. Maar ze hebben allemaal gemeen dat ze uiterlijkheden en bijzaken betreffen. Niet dat ze in alle gevallen onbelangrijk zouden zijn,
maar ze vormen - als zodanig - toch niet de essentie van het christendom. Ook
een atheïstische humanist kan heel sociaal en onbaatzuchtig bezig zijn, en op
het eerste gezicht lijkt er ook weinig verschil te zitten tussen het ‘heb je vijanden lief’ van de bergrede en het ‘je moet je vijanden overwinnen door beter te
zijn dan zij’ van een door orthodoxe christenen weinig gewaardeerde vorm van
‘afgoderij’. Genezingen, zelfs ‘duiveluitdrijvingen’, zijn veelvuldig te vinden op
de pagina’s van het Nieuwe Testament, maar evenzeer in de binnenlanden van
Afrika. Ook zulke zaken vormen niet de essentie van het Christendom.
Imiteren of navolgen
Je ziet jonge kinderen vaak het gedrag en het spreken van hun ouders imiteren
zonder dat ze werkelijk begrijpen waar dat toe dient. Ze imiteren de uiterlijke
vorm maar het heeft geen inhoud. Ze denken zo te tonen dat ze al ‘groot’ zijn,
maar het toont juist hun gebrek aan begrip. Als volwassenen weten we dat
‘groot zijn’ niet zit in zulk gedrag, maar in de dingen die daar toe leiden. En zo
gaat dat ook met het opgroeien in het geloof. Dat gaat ook niet om het imiteren
van het gedrag van Christus of de apostelen, maar om het ontwikkelen van een
karakter, om het opbouwen van ‘de gezindheid van Christus’: niet het ‘imiteren’
maar het ‘navolgen’ van Christus. En wellicht leidt dat dan weer tot zulk gedrag,
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vervolg van pagina 40 en 41

maar dat hangt af van de situatie waarin God ons plaatst. Veel wat we als christen doen, of zouden moeten doen, kan ook gedaan worden vanuit andere motieven, en wordt ook vaak gedaan vanuit zulke andere motieven. Op zichzelf is
dat nog geen christendom. Je kunt weliswaar geen christen zijn zonder naastenliefde te tonen, maar je kunt wel degelijk heel erg veel naastenliefde tonen
zonder christen te zijn. Dus daar zit de kern toch niet.
Jezus’ missie was niet het genezen van zieken of het ‘solidair zijn met de armen’, maar het doen van een laatste oproep tot bekering aan zijn volk. Die genezingen waren een vervulling van de profetieën die Hem aanwezen als de
Messias, ze waren zijn identificatie. Hij wijst de boden van Johannes de Doper
daarop (Luc. 7:21-22), maar wat werkelijk van belang is, laat Hij er meteen op
volgen: “Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt” (vs 23), wat in
dit verband betekent: … wie mij niet houdt voor een valse profeet. O zeker, Hij
was vervuld van mededogen met allen die het moeilijk hadden in het leven.
Maar Hij was niet gekomen om alle ziekte uit het land uit te bannen. Zijn genezingen waren zijn identificatie, en tegelijkertijd een voorafschaduwing van het
koninkrijk dat Hij ooit op deze aarde zou komen oprichten. En het zou de taak
van zijn apostelen zijn het woord verder te verspreiden, tot in heidense landen.
En ook daarbij zouden de genezingen die dubbele functie vervullen van autorisatie en van voorafschaduwing van wat eens zou komen. Maar tijdens zijn driejarige prediking genas Jezus niet alle zieken, want wanneer Petrus en Johannes
in Hand. 3 naar de tempel gaan treffen zij bij de toegangspoort een verlamde
die daar al vele decennia lag. En in de brieven van Paulus lezen we af en toe
over medewerkers die ‘ten dode toe’ ziek zijn geweest en die hij kennelijk niet
heeft kunnen genezen, of die hij ergens ziek heeft moeten achterlaten.
De kern van het geloof
Het gevaar van het louter imiteren van wat Jezus en de apostelen deden, of de
gelovigen van het eerste uur, is dat het de nadruk legt op wat per saldo toch
maar uiterlijkheden en bijzaken zijn. Sommige daarvan zijn niet echt belangrijk
of zelfs helemaal niet. Andere zijn inderdaad van groot belang, maar ook dan
niet de hoofdzaken, de dingen waar het ten diepste om gaat. Waar het werkelijk om gaat is de relatie met God, om het besef dat we die relatie eigenlijk hadden verspeeld door onze zonde maar dat die toch weer is hersteld, niet door
onze verdienste maar door Gods genade, en om de diepe dankbaarheid die we
daarvoor zouden moeten voelen. Al die andere aspecten zijn alleen maar de
consequenties daarvan, vaak zelfs de onvermijdelijke consequenties, maar
toch niet de hoofdzaken. Wat kenmerkend is voor het ware geloof is die relatie,
en de rest heeft alleen werkelijke waarde voor zover het daar uit volgt. Want
alleen dan gaat het echt om de inhoud en niet om de verpakking.
R.C.R.
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En Gedi
Eén van de mooiste plekjes van Israël ligt in het meest woeste en afgelegen
deel: in de woestijn van Juda aan de westoever van
de Zoutzee of Dode Zee. Het heeft de welluidende
naam En Gedi, wat betekent: de bron van het geitje. Regenwater dat in de 800 m hoge bergen van
de woestijn Zif valt, vindt zijn weg door de poreuze
kalkbodem naar het 1000 meter lager liggende En
Gedi. Hier welt warm water op uit een aantal bronnen. Ook is er een 90 m hoge waterval die zich van
de rotsen stort. Het is dan ook een prachtige oase,
met een weelderige plantengroei.
En Gedi ligt 30 km ten zuiden van Qumran, waar in één van de vele grotten de
bekende Dode Zeerollen werden gevonden. Ook in de omgeving
van En Gedi zijn er veel grotten. David zwierf hier rond op zijn
vlucht voor koning Saul, en gebruikte de grotten als schuilplaats.
Tijdens de verdeling van het land onder Jozua, viel dit namelijk
Jeruzalem
Juda ten deel; de stam waartoe David behoorde. Saul zat David
•
dicht op de hielen, maar hij wist niet in welke grot David zich had
•
En Gedi
verborgen. Op een gegeven moment moest Saul zich even afzonderen om zijn behoefte te doen. Hij deed dat precies in de grot
waar David zich bevond met zijn familie en volgelingen - 400
mensen in totaal. Een aantal van zijn mannen spoorde David aan
de gehurkte Saul om te brengen. Maar David wilde de gezalfde
van de HERE niet doden. Door zo te handelen toonde David zijn
vertrouwen op de bescherming van zijn God (1 Samuël 24).
In Hooglied 1:14 lezen we over wijngaarden die in de oase waren aangelegd:
“Mijn lief is mij een hennatros in de wijngaarden van En Gedi”. Tijdens de regering van koning Josafat van Juda, verzamelden vijandige buurvolken zich hier.
Hun aanval mislukte echter door het ingrijpen van God (2 Kronieken 20:2).
Bij Tel En Gedi, de puinheuvel van het oude En Gedi, werden begin jaren zeventig van de vorige eeuw opgravingen gedaan. In de vloer van een synagoge die
uit de tweede eeuw na het begin van onze jaartelling stamde, vond men een
inscriptie met het geslachtsregister van 1 Kronieken 1:1-4 “Adam … Noach”.
In 1949 richtten de Israëli’s in En Gedi, dat toen nauwelijks 4 km van de Jordaanse grens lag, een militair kamp in. Hieruit ontstond in 1953 een landbouwnederzetting. Landbouw en toerisme zijn nu de voornaamste bronnen van inkomsten. Want En Gedi is een trekpleister geworden. Veel schoolklassen komen hierheen om in de grotten de belevenissen van koning David na te spelen.
H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Boekbespreking

Bijbelse portretten
en miniaturen
Mensen zoals wij
Dit boek gaat over mensen, mensen waar we in de Bijbel snel overheen
lezen. Ze worden soms maar terloops genoemd en lijken van weinig belang
voor het verhaal. Toch valt er veel van te leren, zelfs in die weinige verzen.
Sommige van deze verhalen zijn toch nog wat uitgewerkte schetsen, andere zijn gereduceerd tot op het niveau van een cartoon. Maar altijd geven ze
ons alle informatie die we nodig hebben. Alleen hebben wij nooit geleerd
ze zo te lezen. Dit boek wil u laten zien hoe je zulke verhalen kunt lezen
om de lessen eruit te halen die het ons wil vertellen

Het eerste deel gaat over mensen uit het Nieuwe Testament, maar de portretten zijn wat uitgebreider, en de studie gaat wat dieper. Het tweede deel
heeft een wat bredere blik, maar de portretten zijn daar juist weer wat beknopter, het zijn meer ‘pasfotootjes’. Stuk voor stuk blijken ze echter mensen te tonen waaraan we een voorbeeld kunnen nemen. Vaak van hoe wijzelf Christus zouden moeten volgen, een enkele keer juist als illustratie
van de fouten die wijzelf moeten vermijden.
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