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mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel

1

!

F
O
R
U
m

reacties op in dit blad verschenen artikelen
Vraag: Wat bedoelde Jezus met: “Ik ben van boven” en “Ik ben van
de hemel neergedaald”? Bewijst dit niet dat Hij in de hemel was
voordat Hij op aarde verscheen?
Laten we beginnen met Johannes hoofdstuk 8. Hier doet Jezus allerlei
pogingen om Zijn tijdgenoten duidelijk te maken, dat Hij de door God
gezondene is, door Wie zij eeuwig leven kunnen ontvangen. Maar er is
bij hen weinig enthousiasme en dankbaarheid voor deze genade van
God. Deze situatie ontstond door Zijn woorden in Johannes hoofdstuk
6, na de spijziging van de 5000.
De vraag om een teken uit de hemel
Het begon met een vraag van de Joden om een teken uit de hemel.
Daarmee bedoelden zij iets dat alleen God kan doen. Dan zouden zij
het bewijs zien dat God Jezus gezonden had om hen Zijn woord bekend te maken. Hierbij voerden zij als voorbeeld het manna aan, dat
volgens hen door tussenkomst van Mozes uit de hemel neerdaalde:
Brood uit de hemel gaf hij (Mozes) hun te eten. Jezus antwoordde:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de
hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel; want dat is het brood van God, dat uit de hemel neerdaalt en
aan de wereld het leven geef. (Johannes 6:32b, 33).
En op hun wedervraag: geef ons altijd dit brood, antwoordde Hij: Ik
ben het brood des levens. Hiermee wilde Hij de eigenlijke betekenis
van het manna aanduiden, namelijk niet zomaar voedsel voor de
maag, maar het leven dat God geeft aan wie dreigen te sterven. In
verband met dat manna zei Hij vervolgens: Ik ben van de hemel neergedaald (6:38). Woorden die tot veel misverstanden leiden. Maar is
dat nodig? Zelf ben ik van mening, dat Jezus in werkelijkheid zei wat
Johannes in vers 41 in een herhaling citeert: Ik ben het brood, dat uit
de hemel neergedaald is. Dan is er sprake van een verhelderende
parallel: zoals God hun vaderen leven gaf door het manna, wil Hij hen
nu eeuwig leven geven door Zijn Zoon. Het manna kwam niet letterlijk
uit de hemel. Het was een wonder dat God dagelijks deed, en daarom
had het geen aardse oorsprong, maar een hemelse.
Het teken dat Jezus gaf
Omdat velen aanstoot namen aan zijn woorden, en een groot deel
van Zijn discipelen Hem zelfs verliet (6:60) - vooral in verband met
wat Hij zei over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed
(6:51-58) - vroeg Hij hen tenslotte: Geeft u dit aanstoot? Wat dan in-
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dien u de Zoon des mensen daarheen zag opvaren, waar Hij tevoren
was? (Johannes 6:62). Wat bedoelde Hij daarmee? Jezus stelde hen
die vraag naar aanleiding van hun ongeloof in zijn regelmatige uitspraken, dat zij alleen door Hem eeuwig leven zouden kunnen ontvangen. Dat deed Hij met de zogenaamde ‘Ik ben’ woorden. Die werken
sterk polariserend, en dwingen de hoorders een keuze te maken.
Want als Jezus het is, en zijn woorden het zijn, dan is er dus niet iemand anders en zijn andere woorden dan die Hij sprak, niet leven
gevend. De vraag van Jezus dwong hen dus diep na te denken, zodat
zij zouden begrijpen wat Hij bedoelde. Maar omdat Hij niet paste in
het beeld dat zij zich hadden gevormd van de Messias, en dus niet
konden geloven dat wat Hij zei waarheid was, zou nog slechts één
ding hen kunnen overtuigen: het opvaren van Jezus naar de hemel,
als vervulling van de profetische uitnodiging in Psalm 110: Zet u aan
Mijn rechterhand. Dat zou zijn ultieme rechtvaardiging zijn, het bewijs
dat zijn woord waarheid was en God met Hem was. Maar wie zou
daarvan getuige zijn? In ieder geval niet zij die aanstoot aan Hem namen en van Hem weggingen.
Het probleem in de relatie tussen Jezus en de Joden, wordt al aan het
begin van het Evangelie naar voren gebracht: … de wereld heeft Hem
niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet
aangenomen (zie hoofdstuk 1: 9-13). De meesten van hen hadden
Gods woord niet lief, omdat ze God niet werkelijk liefhadden. God
heeft Zich eeuwenlang bekendgemaakt door middel van Zijn woord,
waarmee Hij ook hemel en aarde tot stand heeft gebracht, en al het
leven daarop geschapen (zie hoofdstuk 1:1-4, waar overigens geen
enkele reden is om ‘woord’ met een beginhoofdletter te schrijven,
omdat hier in het Grieks ’logos’ wordt gebezigd, wat het gangbare
woord voor ’woord’, en geen persoonsnaam is). Dit onzichtbare
woord, dat de mensen openbaart wat God voornemens is te doen,
kan alleen worden opgemerkt door de uitwerking die het heeft, nadat
God het in de hemel heeft gesproken. God, Die Geest is, oefent dus
Zijn invloed uit, gebruikt Zijn kracht om op aarde tot stand te brengen
wat Hij heeft beloofd.
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Ik ben niet van deze wereld
Op een bepaald moment in de tijd is de openbaring van God en Zijn
profetisch woord zichtbaar geworden in de gedaante van een Mens:
Jezus van Nazareth. Hij is de werkelijkheid, de vervulling van profetie.
Hij is niet letterlijk als Mens van vlees en bloed uit de hemel neerge-
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Vervolg van pagina 3
daald naar de aarde. Maar is verwekt door de kracht van God, overeenkomstig Diens tevoren gesproken woord. Hij die al vóór de grondlegging van de wereld bestond in het plan van God in de hemel, werd
uiteindelijk zichtbare, tastbare werkelijkheid door zijn verwekking en
geboorte. En om te benadrukken dat Hij geen mens als Adam is, maar
dè Zoon van God, een geestelijk Mens, afgestemd op de wil van Zijn
God en Vader, vertelt de apostel ons van het getuigenis van Johannes
de Doper: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif
uit de hemel, en Hij bleef op Hem (Johannes 1:32). In vers 13 lezen
we dat Hij niet uit de wil van het vlees, maar uit God geboren is. Dus
niet omdat een man het wilde, maar omdat God het wilde. In de Bijbel
komen we zulke tegenstellingen steeds weer tegen: de geest en
vlees, hemels en aards, van boven en van beneden.
Met wat we tot nu toe gezien hebben gaan we naar Jezus’ woorden in
Johannes 8:23 U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van
deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Nu zult u zeggen: zie je wel,
Jezus zegt dat Hij van boven is, dus uit de hemel. Maar is het niet zo
dat, als wij ten minste de hele uitspraak nemen, hier sprake is van
een tegenstelling in de vorm van een parallellisme? De tegenstelling
wordt duidelijk in de daaropvolgende parallelle woorden. Met andere
woorden, Jezus zegt heel eenvoudig: ‘Ik ben niet zoals jullie; jullie leven naar het vlees, zijn aards, ongeestelijk; ik ben een geestelijk
mens, die niet voldoe aan de wil van het vlees, maar aan de wil van
Mijn hemelse Vader. Dus Ik ben geen mens zoals jullie die als wereldse mensen leven, maar de Mens zoals God die voor ogen had bij de
schepping’. Zo’n Mens kan niet door een man worden verwekt, maar
alleen door God. Jezus is daarom niet ‘uit Adam’, maar ‘uit God’.
Daarom is Hij de ‘hemelse’ Mens, naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis. Daarom is Hij meer dan de andere aardse stervelingen en heeft
de Vader Hem lief boven allen. Tot slot zou ik u willen vragen de passage Johannes 3:31-36 te lezen, waarin Jezus mijns inziens alles
heeft bijeengebracht waar het, wat Hemzelf betreft, om ging.
J.K.D.

In het

Nieuw

Belangrijke en interessante nieuwsfeiten in het licht van de Bijbel
Is Obama goed of slecht nieuws voor Israël ?
Verscheidene politieke commentaren in publicaties van Bijbelgetrouwe
christenen, die ik het afgelopen half jaar zag, stellen bovenstaande vraag
aan de orde. Zo geformuleerd gaat die echter voorbij aan de werkelijkheid
die ons als gelovigen vóór alles voor ogen zou moeten staan. En wel deze
werkelijkheid: niet de president van de VS, of van welk ander land ook,
maakt uit hoe de toekomst van Israël er uit zal zien, of zelfs maar die van
hun eigen land, of die van al dan niet Bijbelgetrouwe christenen hier of
elders. Er is er maar één die dat bepaalt, en dat is uiteraard God. Israëls
toekomst hangt niet af van de president van de VS, maar van God. En past
Obama in Gods plan? Uiteraard, want anders zou God niet hebben toegelaten dat hij op die post terecht kwam. Zoals ook Obama’s voorganger
Bush daarin paste, daarin gepast moet hebben, omdat hij daar anders
niet gezeten zou hebben. Dat zegt helemaal niets over de vraag of de man
in kwestie wel of niet acceptabel is in Gods ogen. Een vraag waarover wijzelf overigens geen enkel oordeel kunnen hebben, want dat oordeel is niet
aan ons maar aan God.
Terugkijkend kunnen we constateren dat ook iemand als Pontius Pilatus
in zijn tijd de juiste man op de juiste plaats was voor de vervulling van
Gods plan, zoals ook Herodes dat was, en zes eeuwen eerder Nebukadnezar. Zelf kunnen wij alleen maar toekijken en, al dan niet met verbazing,
constateren hoe God de geschiedenis leidt en ervoor zorgt dat zijn plan
feilloos naar zijn vervulling snelt. Zelf kunnen we niets doen om dat te verhaasten of zelfs maar te bevorderen, zoals we ook niets zouden kunnen
doen om het te belemmeren, laat staan het tegen te houden. Aan de negatieve kant betekent dit, dat we niet moeten proberen de loop van de
geschiedenis te beïnvloeden (zoals nog onlangs in de VS gebeurde toen
christenen bij de parlementsverkiezingen massaal probeerden bepaalde
kandidaten te laten zegevieren over andere). Maar aan de positieve kant
betekent het dat wij voor niets behoeven te vrezen: wat er ook gebeurt,
Gods plan zal triomferen, en zolang wij getrouw blijven, zal niets ons de
zegekrans kunnen doen missen. Dat laatste is het enige dat in deze zaken
echt telt, en dus is het enige waar we ons echt zorgen over moeten maken
de vraag of we wel getrouw zijn en blijven. Dan zorgt God wel voor de rest.
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Overdenking
Wat de Bijbel in mijn ogen vooral tot een uniek boek maakt is de nadruk
op het feit dat God met de mens wil communiceren. Al in de eerste verzen van de Bijbel lezen we hoe de aarde wel bestaat, maar woest en
doods is totdat God de wereld zoals wij die kennen schept door te spreken. In de daaropvolgende Bijbelboeken vinden we ontelbare keren
woorden zoals “en God zei”, “dit zegt de Heer”, “hoor naar Mij”. De
Schrift stelt ons God voor als iemand die alles leidt door zijn woord. Het
gaat er dus niet alleen maar om dat “door het woord van de Heer de hemel is gemaakt” (Ps. 33:6), maar dat alles gebeurt door Gods woord. Als
Gods straffen Israël treffen, lezen we: “de Heer heeft zijn woord op Israël

“Indien iemand Mij liefheeft
afgestuurd, het heeft Jakobs volk getroffen” (Jes. 9:7). Het beeld dat ons
geschetst wordt, is dat God werkt door zijn woord.
“Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en
te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert
niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en
te volbrengen wat ik gebied” (Jes 55:10-11).
De Bijbel wordt ook wel ‘Gods woord’ genoemd. Dat is niet iets van onze
tijd. Jezus noemt de wet al het woord van God, en talloze keren in Handelingen wordt prediken beschreven als: ‘het woord Gods spreken’. Zij die
in Johannes 1, in de uitdrukking “in het begin was het Woord”, dat
‘Woord’ willen vervangen door de naam Jezus, missen daarom de bijzondere nadruk die het woord door de hele Bijbel heen heeft.
Tweezijdige communicatie
Maar de Bijbel spreekt nadrukkelijk niet over een eenzijdige communicatie, alsof God mensen alleen maar vertelt wat zij moeten doen. Communicatie is, net als bij ons, tweerichting verkeer. God verwacht een antwoord
op zijn vragen, maar ook wij kunnen dingen aan God vragen en dan geeft
Hij antwoord. Dat laatste is ons uiteraard maar al te goed bekend als
‘gebed’: mensen bidden tot God voor iets. In elke taal blijkt duidelijk wat
in het dagelijks leven een belangrijke rol speelt uit het aantal woorden
dat die taal kent om de verschillende facetten daarvan te beschrijven.
Het Hebreeuws kent een zeer groot aantal begrippen voor uitingen tot
God. Kijk alleen maar eens naar deze paar verzen uit één Psalm, waarbij
het Nederlands nauwelijks de rijkdom van het Hebreeuws aan kan:
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Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen.
Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God,
tot u richt ik mijn bede.
In de morgen, HEER, hoort u mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot u en wacht (Ps 5:2-4).
En dit is nog maar een fractie van de uitdrukkingen die in de Schrift gebruikt worden om gebed te omschrijven. Gebed is ook iets dat iedere gelovige bezig houdt, en een onderwerp waar mensen vragen over hebben.
Dat zien we al als de discipelen tot Jezus komen met het verzoek: “Heer,
leer ons bidden”.

zal hij naar mijn woord horen”
Luisteren
Voordat we echter nog wat verder kijken naar gebed, eerst nog iets over
die communicatie tussen God en mensen. Terloops werd daarbij ook het
begrip ‘luisteren’ genoemd. Direct gekoppeld aan het begrip dat God
spreekt, is uiteraard zijn verlangen dat de mens dan luistert. Over één
van de slechtste koningen die Juda ooit gekend heeft, lezen we: "De HERE sprak tot Manasse en zijn volk, maar zij luisterden niet" (2 Kron
33:10). In een Psalm zien we hoe het volk tot God roept en hoe Hij dan
luistert, maar dat dat niet wederkerig is:
Riep je om hulp, ik redde uit de nood en gaf antwoord uit het duister
van de donder ... 'Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen, Israël, luister
naar mij.' ... Maar mijn volk luisterde niet, Israël wilde niet van mij weten. Toen liet ik hen begaan, koppig volgden zij hun eigen inzicht. Ach,
wilde mijn volk maar horen, wilde Israël mijn wegen maar volgen (Ps
81:8-14).
De grote klacht in Jesaja is dat Israël, Gods knecht, doof en blind is: blind
omdat het Gods machtige hand in de wereld niet herkent en doof omdat
het niet naar zijn woorden hoort (dat de genezingen van Jezus regelmatig
blinden en doven betreffen is dan ook niet toevallig). Maar als zij doof
blijven komt er toch een moment dat ook God zich dan doof houdt. God
zegt tot het volk: "Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen
af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet" (Jes 1:15). Als we dat wat
meer in detail bekijken, blijkt er op een aantal plaatsen een directe koppeling te worden gemaakt tussen luisteren en gehoord worden.
Luister, neem mijn berispingen ter harte – dan stort ik mijn geest over
je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid. Maar toen ik je riep, wees je
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me af, toen ik je mijn hand bood, nam je die niet aan ... Dan zul je me
roepen, maar ik antwoord niet, je zult me zoeken, maar je vindt me
niet (Spr. 1:23-24,28).
Dergelijke woorden zien we ook als Jeremia voor het volk wil pleiten:
Ze zijn tot dezelfde wandaden vervallen als hun voorouders, die al weigerden mijn geboden na te leven [lett. naar mijn woorden te horen] ...
Daarom – dit zegt de HEER: ... Ze zullen mij om hulp roepen, maar ik
zal niet naar hen luisteren ... Jeremia, bid niet voor dit volk, kom niet
langer met smeekbeden, want ik luister niet als zij me in hun nood om
hulp roepen (Jer. 11:10-14).
Leer ons bidden
Nu hebben we in het voorafgaande veel geciteerd uit het Oude Testament, en de vraag is natuurlijk of de situatie in het Nieuwe Testament
anders is. Op zich is daar geen reden voor, want het is ook in ons geval
onredelijk te verwachten dat God altijd hoort, ook als wij Oost-Indisch
doof zijn. Als we dan naar het Nieuwe Testament gaan is het eerste dat
ons opvalt, het voorbeeld van Jezus: Hij laat bij uitstek zien wat communicatie met zijn Vader betekent. We zien duidelijk een vervulling van de
profetie dat Hij heeft leren luisteren, en we zien Hem ook hele nachten in
gebed met zijn Vader. En we zien talrijke voorbeelden hoe Hij op cruciale
momenten in zijn aardse leven in gebed tot zijn Vader gaat. Dat dit in de
Schrift staat, is dan ook duidelijk bedoeld als voorbeeld voor ons. Jezus
leert ook zijn volgelingen om tot God te gaan in gebed. Hij is degene die
hen leert om God aan te roepen als Abba, Pappa. Juist in deze communicatie zien we de werkelijkheid van God als Vader terugkeren. Hoe meer
wij God als Vader zien hoe natuurlijker de communicatie wordt, zowel het
luisteren als het spreken. We zien dat ook al in gewone gezinnen. De ouders voelen het als een groot goed indien hun kinderen naar hen toe komen met problemen of zaken waarvoor ze advies zoeken. Zij willen dan
graag helpen. Omgekeerd kennen we wellicht de verzuchting van een
vader: ‘als mijn dochter bij me komt dan weet ik al dat ze wat nodig
heeft’. Als dat al zo werkt in een gewoon gezin hoeveel te meer met God
als Vader. Zou Hij tevreden zijn als we Hem alleen maar benaderen als
we iets nodig hebben? Zou Hij niet graag zien dat wij Hem raadplegen bij
alle keuzes in ons leven? Zou Hij tevreden zijn als wij nooit luisteren naar
zijn woorden, maar wel verwachten dat Hij ons hoort?
Als wij lezen dat Israël niet luisterde naar het woord van God zijn we in
eerste instantie misschien geneigd te denken aan het feit dat zij zijn wetten niet hielden. Op zich is die gedachte niet onjuist. Als mensen een levende relatie met God willen, zullen ze wel bereid moeten zijn te doen
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wat Hij vraagt, en te erkennen waar ze falen. Ook in het Nieuwe Testament zien we voorbeelden waar het duidelijk is dat God niet altijd luistert
– wat in feite betekent dat iemands gebed niet wordt verhoord. Jezus
wijst in een gelijkenis al op de Farizeeër en de tollenaar, waarbij de Farizeeër God feliciteert met zo een dienaar als hij: “God, ik dank u dat ik
niet ben als de andere mensen … en dat ik ook niet ben als die tollenaar" (Luc. 18:11). Dat is natuurlijk wat extreem, maar later houdt ook
Jacobus zijn gehoor voor dat ze niet altijd verhoord worden, vanwege hun
eigen gedrag:
U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt
niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen (Jak. 4:2-3).
Luisteren naar het geschreven woord
Het is daarom wat vreemd dat sommige christenen menen de Bijbel niet
te hoeven lezen, dus grote delen van Gods woord niet te hoeven ‘horen’,
en toch menen dat zij er recht op hebben dat God naar hen luistert. Ja,
uiteraard moeten wij proberen om ware discipelen te zijn, willen we een
werkelijke band opbouwen met onze Vader. Maar ‘luisteren naar God’
houdt daar niet op. God heeft ons zijn Woord gegeven, en daarin staat
veel meer dan alleen maar wat Hij van ons vraagt. Veel van de Schrift is
gevuld met voorbeelden. Daarbij is het essentieel om te beseffen dat de
Bijbel geen geschiedenisboek is waar toevallig een aantal verhalen uit
het verleden bij elkaar gezet zijn. Dit zijn allemaal praktijklessen. We kunnen de keuzes zien die anderen gemaakt hebben en hoe zij met specifieke problemen zijn omgegaan. Deze lessen zijn niet bedoeld zodat wij op
een rechterstoel kunnen gaan zitten en vaststellen of wij vinden dat ze
het goed of slecht gedaan hebben, hoe menselijk zo’n reactie ook zou
zijn. Deze lessen zijn ons gegeven als Gods woorden, als de manier waarop Hij tot ons spreekt als deel van onze opvoeding, om te komen van
kind tot volwassenheid. Naast grote stukken theorie zijn er ook heel veel
praktijkvoorbeelden. Soms van hoe het wel moet en soms ook van hoe
het niet moet. Soms is er een directe reactie van God, soms vinden we
die pas verderop in de Schrift, en soms moeten we zelf uit de gevolgen
afleiden of iemand een goede keuze gemaakt heeft of niet. En mochten
we daar een keer niet uitkomen, dan kunnen we altijd vragen om meer
uitleg. Dat is wat David bedoelde toen hij Gods Woord omschreef als een
licht voor zijn pad. Voor hem was het geen droge theorie maar heel praktisch. En toch had hij nog lang niet zoveel woorden als wij. Op deze wijze
leren we echt luisteren naar wat God ons wil vertellen.
M.H.

9

Effectief Bijbellezen
5. In het begin (1)

De Bijbel begint met het boek Genesis, en het boek Genesis begint met de
woorden ‘In het begin’. Je zou denken: duidelijker kan het niet; maar toch lijkt
het vaak alsof maar weinig mensen begrijpen wat het doel is van Genesis. De
Bijbel gaat over een probleem, en over de oplossing daarvoor. En zoals elke
consultant weet, begint een goed rapport met een ‘probleemstelling’ en het
kader waarbinnen de oplossing voor dat probleem moet worden gevonden (de
‘randvoorwaarden’). Daarna volgen de overwegingen aangaande de oplossingen die er in principe zouden kunnen zijn, met een afweging van hun ‘voors’ en
‘tegens’, zonodig onderzocht (‘geëvalueerd’) in een praktijkproef. En tenslotte
volgt die ene oplossing die is gekozen, met een plan van aanpak voor de uitvoering daarvan (de ‘implementatie’). Het boek Genesis bevat – in deze termen
– de probleemstelling, met de randvoorwaarden, de eerste praktijkproef en de
aanloop naar de tweede. Niet dat God die praktijkproeven nodig had (Hij wist
hoe die af zouden lopen). Die waren alleen maar nodig om ons ervan te overtuigen dat die richting niet zou werken, zodat we beter zouden begrijpen waarom
het uiteindelijk zo moest worden aangepakt als Hij het heeft besloten.
Wat mogen we verwachten?
Hieruit volgen meteen al twee belangrijke conclusies:
• Genesis is niet maar een leuke verzameling verhalen over vrome mensen in
oude tijden: het legt de basis voor heel de rest van de Bijbel. Wie Genesis
niet begrijpt, en vooral wie de bedoeling daarvan niet begrijpt, zal nooit de
ware betekenis van de rest van de Schrift kunnen doorgronden.
• Genesis is geen geschiedschrijving van de oertijd, en al helemaal geen complete geschiedschrijving daarvan. Genesis vertelt ons alleen maar wat we
beslist moeten weten om met de rest van de Bijbel uit de voeten te kunnen.
Anders gezegd: Genesis is in een aantal opzichten heel erg incompleet!
Verder moeten we bedenken dat Genesis tegelijk is ontstaan met de volgende
vier boeken van de Bijbel. Het is a.h.w. de aanloop daar naartoe en Genesis
legt dus geen dingen uit, die veel uitgebreider zijn te vinden in die andere vier.
Wat we niet beslist hoeven te weten om die aanloop te kunnen begrijpen zullen
we er dus tevergeefs in zoeken, en wat we een stukje verderop in meer detail
gaan krijgen hoeven we er evenmin in te verwachten.
En wat is dan dat probleem? Het ontstond toen de mens, toen hij op de proef
werd gesteld, de verkeerde keuze maakte, en zondigde (= aan God ongehoor-
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zaam was) door Gods gebod te overtreden. Daarop stond de dood (Gen 2:1617). En het probleem is vervolgens dat al zijn nakomelingen hem daarin nagevolgd zijn, want van elk van hen wordt ons verteld dat hij stierf (Gen 5), wat het
vonnis over de zonde was (zie Paulus’ commentaar in Rom 5:12). Blijkbaar is
de mens van zichzelf te zwak van karakter om volkomen gehoorzaamheid te
kunnen opbrengen. Daarvoor dient dus een oplossing te worden gevonden: hoe
voorkom je dat allen voor eeuwig sterven, zonder het principe aan te tasten dat
op overtreding van Gods geboden de dood staat, omdat God immers volkomen
dient te worden gehoorzaamd. Daarover gaat de rest van de Schrift, maar om
dat duidelijk in te zien, dienen we eerst het probleem zelf helder voor ogen te
hebben, en te begrijpen dat oplossingen die wijzelf wellicht zouden hebben verzonnen niet werken, en waarom dan niet. En in welke richting Gods eigen oplossing dan gaat. En dat is wat Genesis ons vertelt.
De structuur van Genesis
De naam van dit boek, Genesis, is Grieks en betekent ‘oorsprong’. De openingswoorden zijn ‘In het begin …’ en de Hebreeuwse naam is dan ook
‘Beresit’ (begin), het aanvangswoord. Beide namen zijn goed: dit boek vertelt
ons hoe het allemaal is begonnen. Maar we vinden alleen die dingen die we
nodig hebben om het vervolg te begrijpen. Hoofdstuk 1 begint met ons te vertellen dat God ooit, ergens aan het begin, de hemel en de aarde heeft geschapen (Gen 1:1). Dan lezen we hoe God de aarde, die nog lang niet in gebruiksklare staat was (‘woest en leeg’), stap voor stap bruikbaar maakt (niet langer
woest) en vult (niet langer leeg). Dat vertelt ons dus niet hoe God de wereld
heeft geschapen (alleen dat Hij dat heeft gedaan), en zelfs niet hoe Hij die vervolgens voor de mens gebruiksklaar heeft gemaakt (ook daarvan alleen dat Hij
dat heeft gedaan). Wat het ons wel vertelt, is dat Hij er alles aan heeft gedaan
om de mens een optimale omgeving te verschaffen, waarin het hem aan niets
zou ontbreken. Want dat is de achtergrond waartegen wij het probleem moeten
zien: de mens had niets te klagen, maar ging toch zijn eigen weg. Wie Genesis
1 alleen maar leest als een beschrijving van Gods constructieve bezigheden
(hoe bouwde Hij een heelal) mist dus duidelijk de werkelijke les.
Dat geldt ook voor de rest van het boek. Keer op keer lezen we ‘dit is de geschiedenis van …’ Het Hebreeuwse woord is toledot dat, zo gebuikt, zoiets betekent als ‘het verhaal van’. De Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT)
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vertaalt dat met ‘genesis’. Helaas vertalen onze vertalers deze aanhef gewoonlijk met ‘dit is het geslachtsregister van …’; het gaat echter niet om iemands
afstamming, maar om zijn lotgevallen, en de betekenis die dat heeft in het kader van de ‘probleemstelling’ en de oplossingsrichting. Het woord lijkt telkens
een markering te zijn van een nieuw deel van het verhaal (waarbij het af en toe
eerder lijkt terug te zien op het voorafgaande dan op wat volgt):
1. De oorsprong van de wereld van de mens (1:1-2:3)
2. Het eerste mensenpaar en hun kinderen (2:4-4:26)
3. De mensheid van vóór de vloed (5:1-6:8)
4. Het verhaal van de zondvloed (6:9-9:29)
5. De herbevolking van de wereld na de vloed (10:1-32)
6. Rebellie van de nieuwe mensheid tegen God (11:1-9)
7. De oorsprong van de aartsvader Abraham (11:10-11:26)
8. De geschiedenis van Abraham (11:27-25:11)
9. De geschiedenis van Abrahams zoon Ismaël (25:12-18)
10. De geschiedenis van Abrahams zoon Isaak
en (vooral) Isaaks zoon Jakob (25:19-35:29)
11. De geschiedenis van Isaaks zoon Esau (36:1-37:1)
12. De geschiedenis van Jakobs zoon Jozef (37:2-50:26)
De korte verhalen over Ismaël en Esau dienen kennelijk uitsluitend om aan te
geven dat niet zij maar hun jongere broers Isaak en Jakob degenen zijn door
wie God verder werkt. En voor de goede orde: het woord toledot komt ‘dubbel’
voor op de scheiding tussen 7 en 8, en ook een tweede maal in 11 (beide over
de niet gekozen nakomeling). Die extra keer in deel 11 markeert de overgang
van Esaus verblijf in het beloofde land naar zijn vestiging daarbuiten.
De eerste zes delen
Onze Bijbel is verdeeld in een Oude Testament en een Nieuwe Testament. Dat
woord ‘testament’ betekent in de Bijbel eigenlijk verbond, dus het betreft hier
‘de boeken van het Oude Verbond’ en ‘de boeken van het Nieuwe Verbond’.
Dat verhaal van het Oude Verbond begint eigenlijk met het boek Exodus, en
Genesis is dus alleen maar de aanloop daar naartoe: waarom was dat verbond
nodig en hoe is dat zo gekomen? Wanneer we dan bovenstaande lijst bekijken,
zien we het antwoord. God had alles goed gemaakt (deel 1), maar het eerste
mensenpaar ging meteen al in de fout en in de volgende generatie werd het
alleen nog maar erger (deel 2). De mensheid splitst dan in een ‘goed’ deel (de
afstammelingen van Set) en een ‘fout’ deel (de afstammelingen van Kaïn).
Maar ook de afstammelingen van Set slagen er niet in volkomen zondeloos te
leven. En dan mengt dat goede deel zich ook nog met het foute (Gen 6:1-4), en
gaat het van kwaad tot erger (deel 3).
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Op dat punt krijgen we de eerste praktijkproef van een oplossing zoals wij die
wellicht zouden hebben bedacht, maar die niet werkt: gooi alles weg (‘delete’,
deel 4) en begin helemaal opnieuw (‘restart’, deel 5). Neem van de eerste poging alleen voldoende genetisch materiaal mee van mens (Noach en zijn kinderen) en dier (één of enkele paren van elke soort) voor de nieuwe start. En
zorg ervoor dat het menselijk materiaal afkomstig is van een buitengewoon
rechtvaardig exemplaar. Maar al in deel 6 blijkt dat dat niet werkt: binnen de
kortste keren zijn we terug waar we waren. Conclusie: de problemen waren niet
het gevolg van een domme actie van maar één bepaalde mens (Adam), maar
komen kennelijk voort uit de natuur van de mens als soort. Einde demonstratie.
De tweede zes delen
Let op dat dit alles ons wordt verteld in zeer beknopte tekst, een paar duizend
jaar menselijke historie in slechts 7 pagina’s in mijn hand-Bijbeltje, precies 1/6
van het totale boek Genesis! Dan moet je dus echt niet veel detail verwachten;
dit gaat alleen over hoofdzaken. De delen 6 t/m 12 van het verhaal gaan over
maar 4 generaties, maar beslaan wel de overige 5/6 van het boek Genesis.
Daar ligt dus kennelijk al veel meer nadruk op. Want dat geeft ons de aanloop
naar dat verbond dat God zou gaan sluiten met een beperkte groep mensen.
Die groep zou de wereld moeten tonen hoe het is wanneer je wel leeft naar
Gods maatstaven. Dat begint met de roeping van een eenling: Abram (verheven
vader), wiens naam later zal worden gewijzigd in Abraham (vader van velen),
omdat hij de eerste zal zijn van een groot volk. Het verhaal begint met zijn afstamming, die niet verschilt van die van anderen (deel 7). Maar hij wordt nadrukkelijk weggeroepen uit hun wereld, die wereld van nieuwe rebellie tegen
God, die hij achter zich moet laten (deel 8).
Daarna vinden we zijn belevenissen, hoe hij stap voor stap moet leren op God
te vertrouwen, en hoe hem kostbare en zeer grote beloften worden gedaan (de
term is van Petrus: 1 Pet 1:4), en hoe God hem zegent om zijn geloof (deel 8).
De delen 9-12 vertellen ons dan dat van zijn nakomelingen sommige toch weer
de weg van de wereld gaan en daarom uit het verhaal verdwijnen (de delen 9
en 11), terwijl andere wel de goede weg blijven volgen (delen 10 en 12). En bij
oplettend lezen zien we ook wat die laatstgenoemden, ondanks hun fouten,
acceptabel maakt in Gods ogen. Pas wanneer we van dat alles hebben kennis
genomen zijn we klaar voor het verhaal over Gods verbondsvolk dat begint met
Mozes in Exodus. En pas aan het begin van ‘de boeken van het ‘Nieuwe Verbond’ krijgen we het allerlaatste toledot (ook daar vertaald met
‘geslachtsregister’, maar in het Grieks, letterlijk: ‘het boek van de genesis
van ...’; Matt 1:1) dat ons uiteindelijk Gods oplossing zal vertellen.
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Hoe kun je tegen je broeder of zuster zeggen:

‘Laat mij de splinter uit je oog verwijderen’
zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? (Matt 7:4)
Een stijlfiguur die we regelmatig in de Bijbel tegenkomen, is die van de
beeldtaal. Er is in de Bijbel veel minder dan bij ons sprake van abstracte betogen. In plaats daarvan wordt er erg veel gebruik gemaakt van
beelden, meestal ontleend aan het normale dagelijks leven. De Hebreeër was daarmee vertrouwd, en had er dus ook geen moeite mee. Bij moderne lezers merk je toch van tijd tot tijd dat men de beelden voor een
vorm van werkelijkheid houdt, en er dan ongerechtvaardigde conclusies
uit gaat trekken. In deze aflevering willen we daarom wat aandacht besteden aan een aantal verschijningsvormen van beeldtaal.
Gelijkenissen
De vorm die we allemaal kennen is die van de gelijkenis. We kennen die
uit Jezus’ prediking, maar ze komen ook in het OT al voor. In de Evangeliën vormen ze echter een wezenlijk deel van de prediking, en niet zelden hebben ze een onderling verband. Sommige gelijkenissen zijn heel
bekend, en dan is er altijd het risico dat we ze teveel zien als het mooie
zondagsschoolverhaal van vroeger en de feitelijke les daardoor missen.
Daarom moet je je altijd afvragen wat nu precies de les is van juist deze
gelijkenis. Soms komen ze afzonderlijk voor, maar vaak ook in reeksen,
en dan doe je er goed aan niet alleen naar elk afzonderlijk te kijken,
maar ook naar de onderlinge overeenkomsten en verschillen. De gelijkenissen in Matteüs 13 vormen zo’n reeks; en wanneer je ze leest in
hun onderlinge samenhang zie je een wisselende nadruk op steeds andere aspecten, maar ook een voortdurende herhaling van andere. Evenzo de reeks in Johannes 10, waar Jezus zichzelf afwisselend beschrijft
(1) als de eigen herder van de schapen die zij, in tegenstelling tot de
vreemde, herkennen wanneer hij binnenkomt door de deur van de
schaapskooi, (2) als zelf die deur van de schaapskooi en dus de juiste
ingang, in tegenstelling tot de dief die over de muur klimt, en (3) als de
goede herder die voor zijn schapen zorgt, in tegenstelling tot de huurling
die er alleen maar van wil profiteren (op zichzelf weer OT beelden). Dat
zijn allemaal afzonderlijke beelden, en dan moet je bijv. niet gaan vragen hoe Hij tegelijkertijd de deur van de schaapskooi kan zijn èn de
goede herder die daardoor binnenkomt.
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Ook de gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en
de verloren zoon, in Lucas 15, vormen zo’n reeks, die zelfs doorloopt tot
in Lucas 16: daar vinden we er nog twee (gescheiden door een stukje
met directe uitspraken). En let dan eens op de aanhef van beide: “Er
was een rijk man, die een rentmeester had …” (16:1) en “Er was een
rijk man, die gekleed ging …” (16:19). In het ene geval gaat het om de
beheerder, en hoe die met andermans geld omgaat, en in het andere
over zo’n man zelf, hoe die met zijn eigen geld omgaat. Maar let ook op
de conclusie van de eerste (vs 9: maak u vrienden met behulp van de
onrechtvaardige Mammon) en de opmerking in het tussenstukje (vs 13:
u kunt niet God dienen èn Mammon). En zowel in deze beide gelijkenissen als in die van de verloren zoon (in Luc 15) gaat het over mensen
(de zoon en erfgenaam, de rentmeester, de rijke man zelf) die aanvankelijk over veel geld beschikken, maar in moeilijkheden komen wanneer
ze dat kwijtraken. En één les is dus kennelijk dat ze eigenlijk alle drie
dat geld alleen maar in beheer hebben, ook al ‘denken’ twee van de
drie dat het van henzelf is (terwijl de derde zich zo gedraagt).
Overdrijving als lesmethode
Een opvallend kenmerk van sommige bijbelse beelden is dat de spreker
soms bewust overdrijft of een absurde voorstelling van zaken geeft. In
de bergrede zegt Jezus (in de NBG’51 bewoordingen):
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder, terwijl je
de balk in je eigen oog niet opmerkt? … Huichelaar, verwijder eerst
de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de
splinter uit het oog van je broeder te verwijderen (Matt 7:3-5).
Dat voorbeeld over iemand die een houtsplintertje in zijn oog heeft gekregen lijkt zó ontleend aan de timmermanswerkplaats van Jozef; Jezus
zou dat dus wel uit eigen ervaring kennen. Maar hij gebruikt het hier
overdrachtelijk, van iemand die niet een ander wil te helpen, maar die
hem wil corrigeren, iemand die voortdurend klaar staat om anderen terecht te wijzen. En Hij tekent die vervolgens als iemand wiens gezichtsvermogen nog veel beperkter is. Hij had kunnen zeggen dat die een nog
veel grotere splinter in zijn oog heeft, maar trekt dat tot in het absurde,
door te spreken van een balk. Zulke overdrijving werd door rabbijnen
regelmatig gebruikt om ergens nadruk op te leggen. We hadden het
daar al over in het artikel over die kameel die zo moeilijk door het oog
van een naald valt te duwen (‘Hoe leest u?’ in nr. 2 van dit jaar).
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Nog een voorbeeld vinden we bij Jakobus, wanneer hij de rijken ervan
beschuldigt hun rijkdom te hebben verworven door uitbuiting van anderen en vervolgens niet te gebruiken zoals ze dat naar Gods maatstaven
zouden moeten doen (feitelijk een echo van die rijke man in Luc 16):
Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. Uw
goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u getuigen … U hebt
uw schatkamers gevuld ... U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest (Jak 5:2-5).
Wie rechtlijnig denkt, zal betogen dat edelmetalen als goud en zilver
niet roesten; dat is nu juist hun waarde. Maar om des te nadrukkelijker
aan te geven dat geld niet van blijvende waarde is, gebruikt Jakobus
toch deze sterke taal. En wie zijn Bijbel kent zal die taal herkennen als
afkomstig uit de bergrede:
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze
weg … Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze
weg … Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn (Matt 6:19-21).
Met andere woorden: Jakobus citeert hier in twee opzichten Jezus’ prediking, zowel in taalgebruik als in het gepresenteerde beeld. En wanneer we in de bergrede nog wat verder lezen zien we ook nog:
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere
verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de Mammon (vs 24).
Dus uiteindelijk gaat het hier om dezelfde lessen als in Lucas 15+16.
De les en de details van het verhaal
Zoals ik in het begin al zei, moet je je bij beeldtaal altijd afvragen: wat
wil dit mij vertellen, wat is de les van dit verhaal. En dan moet je er vanuit gaan dat de rest van het verhaal in principe alleen maar
‘beeldvulling’ is waar je verder niets bijzonders achter moet zoeken.
Het heeft geen zin om te vragen of een herder, waarvan één schaap is
weggelopen, echt die andere 99 zou achterlaten om dat ene te gaan
zoeken, zoals in die gelijkenis in Lucas 15. De les van die gelijkenis is
de zorg van de herder voor elk individueel schaap, waarbij hij niet uitgaat van de gedachte: ach ik heb nog 99 andere. Bij de gelijkenis van
de wijze en dwaze maagden gaat het om wel of niet gereed zijn wanneer de bruidegom eerst lang uitblijft en dan ineens daar is. Dan moet
je niet gaan vragen naar de diepere betekenis van de olie in hun lampen; dat is niet meer dan een noodzakelijk detail van het verhaal. En je
moet ook niet gaan klagen dat die meiden kennelijk zaten te slapen,
terwijl we elders lezen dat we juist waakzaam moeten zijn; ook dat is
een noodzakelijk onderdeel van dit verhaal. En je moet ook niet gaan
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zeuren dat die vijf die wel extra olie hadden meegenomen wel erg egoïstisch waren toen ze dat niet wilden delen. Dat zijn allemaal noodzakelijke details in de aanloop naar de les: toen het er op aan kwam waren er
vijf gereed en de vijf andere niet. En toen die andere vijf tenslotte alles
hadden geregeld, was de deur al dicht en waren ze te laat.
Ook de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus gaat over het
feit dat je je zaken op orde moet brengen in dit leven, nu je daar de gelegenheid toe hebt; na je dood ben je te laat (zie ‘Hoe leest u?’ in nr. 5
van 2008). En ook daar zijn de details van het verhaal aangepast aan
de noodzaak die les duidelijk te maken. Dan moet je niet de vergissing
maken te menen dat we hier een beschrijving hebben van het leven na
de dood. Dit beschrijft geen mensen in de hemel boven en in de hel beneden, maar mensen die allen – a.h.w. op gelijk niveau – in de onderwereld zijn: wat hen scheidt is een ‘onoverkomelijke kloof’, geen peilloze hoogte of diepte. Elders in de Schrift vinden we voldoende redenen
om je Gods Koninkrijk niet voor te stellen als een loge met uitzicht op
andermans martelingen. Wellicht vond men dat in de middeleeuwen
een aantrekkelijk vooruitzicht, maar erg bijbels is dat niet. En dat ze
over die kloof heen met elkaar kunnen praten is een detail dat het verhaal nu eenmaal nodig heeft om ons de les ervan te leren.
Verwijzingen
Tenslotte is er nog een categorie beelden die we moeten opvatten als
verwijzingen, bijv. naar OT-ideeën. Wanneer Jezus aan de Farizeeën
vraagt “Hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden?” (Matt 12:29,
NBG’51) is dat een verwijzing naar Jesaja:
Kan aan een sterke de buit ontnomen worden, of zullen de gevangenen van hem die in zijn recht is, ontkomen? Maar zo zegt de HERE:
Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen, en ontkomt
de buit van een geweldige. (Jes 49:24-25, NBG’51)
Daar bij Jesaja is die sterke de dood, die weliswaar in zijn recht staat,
maar waaraan Jezus, als Verlosser, toch zijn buit zal ontnemen. Ook dat
is een stukje beeldtaal, dat je in een paar woorden een heel verhaal
kan vertellen, omdat de rest van dat verhaal elders staat. Maar dat
moet je dan wel herkennen. Dat vereist Schriftkennis, die je alleen kunt
verwerven door die Schrift regelmatig te lezen. Zoals je ook beeldtaal
alleen maar leert herkennen en begrijpen door daar regelmatig mee in
aanraking te komen. En ook dat vergt regelmatig Bijbellezen.
R.C.R
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Samuël bleef zijn hele leven de HEER als richter dienen. Ieder jaar
reisde hij het land door, om recht te spreken en het volk Gods richtlijnen te geven. Eenmaal oud geworden, stelde hij zijn zonen aan als
rechters in Berseba, in het zuiden. Zo hoefde hij niet zelf meer het
hele land door. Het Hebreeuwse woord voor richter/rechter heeft
verschillende betekenissen. We denken meestal aan de bij name
genoemde richters in het boek Richteren. Zij werden door God aangesteld, om over het volk recht te spreken en hen met Zijn hulp te
verlossen van hun vijanden. Maar met hetzelfde woord kan ook een
niet door God aangestelde ‘rechter’ worden bedoeld. En hierom gaat
het bij de zonen van Samuël. Van hen lezen we niet over gebeden
tot God, of vijanden die zij versloegen, maar vooral over wat zij misdeden in hun 'rechterlijke' functie. Zij bleken, buiten het gezichtsveld van hun vader gekomen, helaas niet eerlijk te zijn: “ze waren
op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en verdraaiden
het recht” (1 Samuël. 8:3). Samuël had hen de prachtige namen
Joël (JHWH is God) en Abia (JHWH is Vader) gegeven, die zij niet
waard bleken. In plaats van een hulp waren zij een last.
Het volk kwam het eigenlijk wel goed uit. De oudsten verzochten
Samuël met zorgvuldig gekozen woorden: “U bent oud geworden, en
uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning
om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben” (8:5).
De dreigende inval van de Amorieten, onder aanvoering van hun
koning Nahas, had hen bang gemaakt. Daarom wilden zij ook graag
zelf zo’n sterke koning, die hen zou voorgaan in de strijd (1 Samuël
13:12). Samuël doorzag de werkelijke bedoeling: het volk verwierp
God als hun Koning, vertrouwde niet op Diens verlossende kracht.
Dit was een grote schok voor hem, en hij bad tot God, Die hem antwoordde: “Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je
vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning” (v.7). Samuël moest hen waarschuwen hoe veeleisend koningen zijn. Maar het volk bleef bij zijn besluit. “Nee, we willen een koning en anders niet! Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere
volken. We willen dat een koning ons bestuurt en recht over ons
spreekt, voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd” (v.20).

K e n n i s m a k i n g
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Samuël (2 slot)
Op aanwijzing van God zalfde Samuël de eerste koning van Israël:
Saul, een forse knappe man; precies zoals het volk zich een koning
voorstelde. Saul leek in het begin een goede koning. Hij toonde
daadkracht en na de overwinning op koning Nahas gaf Hij God de
eer: “Vandaag is de HEER Israël te hulp gekomen” (11:13). Voor Samuël een goed moment om het volk duidelijk te maken, dat hun
koning veeleisend zou zijn. In tegenstelling daarmee had Samuël
nooit iets voor zichzelf geëist. Hij vroeg hun wiens rund of ezel hij
afgenomen had - dat zou afpersing, of eigenlijk diefstal, zijn geweest
- wie hij verdrukt of verongelijkt had - dan zou hij zijn naaste onrechtvaardig hebben behandeld, en misbruik gemaakt van zijn positie - van wie hij een geschenk had aangenomen, en vervolgens in de
rechtspraak niet eerlijk was geweest. Op
En alles antwoordde het volk
ontkennend. Samuël riep God als getuige aan, dat ze bij hem niets
verkeerds hadden gevonden. En het volk zei: “zo is het” (12:5).
Saul verliet al snel de goede weg. Hij bracht een offer terwijl hij had
moeten wachten op Samuël, en kreeg te horen: “Waarom hebt u
zich niet gehouden aan het gebod dat de HEER, uw God, u heeft opgelegd? Dan had de HEER uw koningschap over Israël nu voor altijd
bestendigd. Maar nu zal uw koningschap niet standhouden” (13:13). Daarna maakte hij het nog erger: hij moest de Amalekieten volledig verslaan, maar liet veel vee leven om de HEER offers te brengen. Hij vond zelf dat hij het goed gedaan had, maar Samuël zei: “Schept de HEER meer behagen in offers dan in gehoorzamen? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers … U hebt de opdracht van de HEER verworpen; daarom verwerpt hij u als koning!” (15:22-23). Samuël had verdriet om Saul. De HEER vroeg
hem: “Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van
Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij
naar Isaï in Betlehem, want één van zijn zonen heb ik als koning
uitgekozen” (16:1). De oudste leek Samuël direct al de juiste man,
maar hij kreeg te horen: “Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige
gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet:
de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het
hart” (v.6-7). David, de jongste zoon, was de uitverkorene, hem
mocht Samuël tot koning zalven. Het was zijn laatst bekende daad
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Opgaan naar Jeruzalem
9. Alle naties tegen Jeruzalem verzameld
Ik zal alle volken samenbrengen - zegt de HEER - om tegen
Jeruzalem ten strijde te trekken (Zacharia 14:2)
Een vorige keer (2008 nr. 5) zagen we hoe de Assyrische koning Sanherib
Jeruzalem wilde aanvallen. Door Gods directe ingrijpen werd zijn plan toen
verijdeld en zijn leger vernietigd. Maar Gods oordeel over Zijn eigen volk was
daarmee nog niet van de baan. Na 120 jaar restte Juda alleen nog de ondergang; het werd belegerd en ingenomen door Nebukadnezar van Babel.
Opnieuw verstrooid.
In Jezus’ tijd wachtte Jeruzalem een soortgelijk lot. Er zou een tijd komen ...
... dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en
je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je
kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je
de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend (Luc 19:44).
Jezus was gekomen om zijn volk te redden van hun zonden, maar het overgrote deel heeft Hem verworpen. Veertig jaar later hebben de Romeinen
deze profetie vervuld en het Joodse volk raakte over de gehele Romeinse
wereld verstrooid. Ook die verstrooiing had Jezus aangekondigd:
De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid ... tot de tijd van
de heidenen voorbij is (Luc 21:24).
Feitelijk was dit slechts een bevestiging van een aankondiging door Mozes:
U zult worden weggerukt uit het land dat u in bezit zult nemen, want de
HEER zal u uiteenjagen en onder alle volken verstrooien, tot in de verste
uithoeken van de aarde (Deut 28:63-64).
De geschiedenis herhaalt zich.
Maar wat was de werkelijke reden dat het volk opnieuw verstrooid zou worden? De geschiedenis herhaalde zich. Ten tijde van de profeet Jeremia, kort
voor de eerste ballingschap, hadden zij hun vertrouwen gesteld op de tempel, in plaats van naar Gods geboden te luisteren en die te gehoorzamen. In
Jeremia 7 vertelt God Zijn volk, door Zijn profeet, hoe ernstig zij zich misdragen hebben. En die tempel zou hen absoluut niet beschermen tegen Zijn
toorn. Jezus verweet de geestelijke leiders van zijn tijd precies zulk gedrag:
Er staat geschreven (in Jes 56): ‘Mijn huis moet een huis van gebed zijn’
maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt (een citaat van Jer 7)!
(Luc 19:46).
De pachters van de wijngaard zouden de zoon van de eigenaar doden, om
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‘onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem’ (Ps. 122:2)

hun eigen positie veilig te stellen. Dat maakte Gods oordeel onvermijdelijk,
zoals ook Stefanus ronduit tegen de hogepriester en de Joodse Raad zei:
Halsstarrige ongelovigen. U wilt niet luisteren en verzet u steeds tegen de
Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten
hebben uw voorouders niet vervolgd? … zelf hebt u nu de Rechtvaardige
verraden en vermoord, u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst
van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd! (Hand 7:51-53).
Let wel: dit was het antwoord van Stefanus op de beschuldiging dat hij
‘tegen de tempel’ predikte! (Hand 6:13).
De belofte van terugkeer.
Toch bleef er hoop, want dezelfde God die zo lang geleden hun ondergang
al had voorzegd, sprak door Zijn profeet Jeremia ook over hun terugkeer:
Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt (Jer 30:10, NBG’51).
En die terugkeer beeldde God uit met een visioen van een dal vol dorre
beenderen, dat wij in Ezechiël 37 vinden. De ballingen in Babel hadden
kennelijk alle hoop opgegeven; voor hen was de natie dood, en hun hoop
vervlogen. Maar wat zei God?
Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en
ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen … Ik zal jullie mijn adem
geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal jullie terugbrengen naar je
land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben (Ezech 37:12,14).
Als deze profetie na vijftig jaar ballingschap in Babel al een eerste vervulling kreeg, hoeveel te meer is die dan van toepassing op de huidige natie
Israël, die na bijna 2000 jaar weer terug is in eigen land! Toch ontbreekt er
nog steeds een belangrijke schakel in hun herstelproces: geloof. De ballingen die van koning Kores verlof hadden gekregen naar Jeruzalem terug te
keren om daar de tempel te herbouwen, keerden terug in geloof. Weliswaar
ondervonden zij grote tegenstand die hun standvastigheid en volharding
zwaar op de proef stelde, maar uiteindelijk kwam de tempel gereed en
werd de eredienst hersteld. Maar wat zien wij in het Israël van de 21e
eeuw? Afgezien van een orthodoxe minderheid, berust hun vertrouwen op
eigen slimheid en militaire macht, niet op de God van hun vaderen. Stap
voor stap heeft God hen weer in hun (eigenlijk: Zijn) land gevestigd: eerst
door het land te bevrijden uit Turkse handen (in 1917), en vervolgens door
het volk daar weer terug te brengen om weer een natie te worden (vooral
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na de 2e Wereldoorlog). De overwinningen op de omringende landen in
1948, 1956, 1967 en 1973 schrijven zij echter toe aan hun eigen macht. Er
moet dus nog iets gebeuren om hen terug te brengen tot hun God.
De koning komt!
Bij de intocht van de Here Jezus in Jeruzalem juichten de pelgrims hem toe:
Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van
de HEER. Hosanna in de hemel! (Matt 21:9).
Maar sommigen van de Farizeeën zeiden: “Meester, berisp uw leerlingen”;
zij wilden hem niet als Messias aanvaarden. Later in die week stelde Jezus
de huichelarij van de Farizeeën en schriftgeleerden openlijk aan de kaak
(Matt. 23). En het waren vooral Jeruzalem en de geestelijke leiders die zich,
vanwege hun onbekeerlijkheid, Gods toorn op de hals zouden halen (Matt.
23:37-38). Maar eens zou de dag komen wanneer zij de Messias wel zouden erkennen:
Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je
zult zeggen: Gezegend hij die komt in de naam van de HEER! (vs 39).
Het is de profeet Zacharia, die ons het antwoord geeft op de vraag: hoe komen de Joden er toe in hun Messias te geloven? We lezen daar:
Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet
zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon (Zach 12:10).
En de aanleiding daartoe? Er komt opnieuw een aanval op Jeruzalem!
Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt … Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken,
zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen (vs 2-3).
De vervulling hiervan is al begonnen; er gaat haast geen dag voorbij of een
krantekop of nieuwsbericht spreekt over problemen rond Jeruzalem. Israël is
altijd in het nieuws, óf in verband met Gaza en de Palestijnen, óf in het kader van de bedreigingen vanuit Iran. Ook de grootmachten bemoeien zich er
mee, want instabiliteit in het Midden-Oosten beïnvloedt de toevoer - en dus
de prijs - van olie! Wij zien dus hoe God de naties naar Jeruzalem lokt (Micha
4:12), en tegelijkertijd hoe zij zelf niet in staat zijn om de problemen op te
lossen. ‘Een zware steen’, inderdaad! Uiteindelijk zal het tot een treffen komen: Israël tegen de rest. En God zal de kant van Israël kiezen en hen redden; niet omdat zij rechtvaardig zijn of dat verdiend hebben, maar omdat
Jeruzalem - in de woorden van Jezus - de stad van de grote Koning is. God
heeft al lang geleden bepaald wie er in zijn stad zal regeren:
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9. Alle naties tegen Jeruzalem verzameld (vervolg van pag. 20 en 21)

Hij zal Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de HEER, zal
hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning
zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen (Luc 1:32-33).
David regeerde vanuit Jeruzalem, en Jezus zal dat ook doen.
Een tijd van grote benauwdheid.
Christus’ wederkomst zal gepaard gaan met wat wordt aangeduid als ‘een
tijd van grote benauwdheid’, vooral voor het Joodse volk.
In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk
ter zijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest
is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in
het boek zijn opgetekend (Dan 12:1).
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze verschrikkelijke tijd
moeten we weer naar Zacharia:
Ik zal alle volken samenbrengen - zegt de HEER - om tegen Jeruzalem ten
strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden
geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in
ballingschap weggevoerd (Zach 14:2).
God roept de volken bijeen, om een definitief einde te maken aan de trots
van Israël enerzijds en aan het anti-semitisme in de wereld anderzijds. Want
al lijkt deze oorlog een grote nederlaag voor Israël te worden, hij zal - net als
ten tijde van Sanherib - juist uitlopen op een grote overwinning.
De verlossing.
God zal ingrijpen en Zijn Zoon zal optreden als Israëls verlosser.
Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden,
net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem (vs 3-4).
De Here Jezus, die ooit vanaf de Olijfberg ten hemel opvoer, zal naar diezelfde berg terugkomen, waar dan enorme gebeurtenissen zullen plaats vinden:
De Olijfberg zal in tweeën splijten … zodat er een breed dal ontstaat van
oost naar west. Jullie zullen wegvluchten, het dal in … En de HEER, mijn
God, zal verschijnen met al de zijnen (vs 4-5).
Jezus zal, namens zijn Vader, met zijn engelenschaar Jeruzalem bevrijden en
zich daar vestigen als wereldkoning. En dat zal er uiteindelijk voor zorgen dat
de stad vrede krijgt:
Jeruzalem zal weer een veilige woonplaats zijn, want er zal nooit meer vernietiging over worden afgeroepen (vs 11).
Maar de volken die dachten Israël een les te kunnen leren, zullen het onderspit delven.
C.T.
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De Here Jezus vroeg zijn tijdgenoten:
Zo maakte Hij duidelijk dat
en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat

“Jeruzalem, Jeruzalem … zie, uw huis
… totdat gij zegt: Gezegend Hij
Toen Jezus, bij zijn laatste Pasen, Jeruzalem vanaf de Olijfberg weer in al
haar glorie vóór Zich zag liggen, weende Hij over haar. Hij wist dat zij ten ondergang gedoemd was, omdat ze ‘de tijd van Gods ontferming niet herkend
had’ (Luc 19:44). Daniël was daar duidelijk over geweest (Dan 9:27), en in
zijn rede op de Olijfberg, later die week, zou Hij daar nogmaals op wijzen (Luc
21:20, verg. Matt 24:15). Voorafgaand aan die rede vinden we bovenstaande woorden, maar wat bedoelt Hij daar met ‘uw huis’? De NBV vertaalt dat
met ‘jullie stad’, maar mist daarmee helaas Jezus’ bedoeling.
Dit huis
In het OT komt de uitdrukking ‘dit huis’ ruim 50 maal voor, en slaat daarbij
(buiten twee maal in Genesis) altijd op de tempel te Jeruzalem. Bijna de helft
daarvan vinden we in verband met de inwijding ervan, in 1 Koningen en 2
Kronieken, nog eens ca. 20 maal bij de herbouw na de ballingschap in Ezra,
Haggaï en Zacharia, en de rest in Jeremia. Salomo gebruikte de term in zijn
gebed (1 Kon 8), en God neemt die over, wanneer Hij Salomo verzekert dat
Hij ‘dit huis dat gij gebouwd hebt’ (NBV: de tempel die je gebouwd hebt)
heeft geheiligd. Maar Hij waarschuwt hem tegelijkertijd dat ‘dit huis tot puinhopen zal worden’ wanneer hun nakomelingen zich niet langer zullen houden aan het Verbond dat Hij met het volk heeft gesloten (1 Kon 9:3,9).
God komt daarop terug bij Jeremia wanneer Hij die opdraagt het volk in de
tempel te waarschuwen dat de aanwezigheid van ‘dit huis’ in hun stad hen
niet zal vrijwaren voor Gods toorn, zolang ze doorgaan met hun afgoderijen
(Jer 7 en 26); en Hij herhaalt daarbij die woorden aan Salomo:
Als jullie ... de wet niet naleven … en niet luisteren naar mijn dienaren, de
profeten, die ik telkens weer naar jullie zend ... dan zal ik met deze tempel
[NBG’51: dit huis] hetzelfde doen als met Silo.’ (Jer 26:4-6)
Silo (waar destijds de ark van het Verbond stond) was verwoest in de tijd van
Samuël, en Jeremia’s woorden slaan op de verwoesting van Jeruzalem door
Nebukadnezar; maar dat zou het patroon zijn voor de latere val en verwoesting van de stad en de tempel door de Romeinen, zoals Daniël aan Jezus’
tijdgenoten had doen weten. Belangrijk is echter de volgende opmerking:
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‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven?’
het geschreven woord van God boven alles staat,
God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover.

wordt aan u overgelaten
die komt in de naam des Heren!” (Matt 23:37-39)
Jullie durven, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel [dit huis], het huis waaraan mijn naam verbonden is,
met de gedachte: Ons kan niets gebeuren! Denken jullie soms dat dit huis
dat mijn naam draagt een rovershol is? (Jer 7:10-11)
Wanneer zij ‘dit huis’ niet meer behandelen als Gods heilige tempel, maar
als een vrijplaats voor hun goddeloos gedrag, zal ook God het niet langer
beschouwen als zijn huis, maar als hun rovershol, en het laten vernietigen.
Maar dat zijn juist de woorden die Jezus spreekt, wanneer Hij de tempel reinigt van alle commercieel gebruik dat daar dan weer plaats vindt:
Jezus … joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, ... en riep hun
toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn”, maar
jullie maken er een rovershol van!’ (Matt 21:12-13).
Ook nu ziet het volk de tempel in hun midden als een garantie dat zij hun
gang kunnen gaan. Dus dan is het voor God opnieuw niet langer zijn huis,
maar hun huis, dat aan henzelf zal worden overgelaten (= niet langer door
Hem gebruikt), omdat Hij Zich er, net als toen, uit terug zal trekken.
Het huis van mijn Vader
In tegenstelling tot de anderen spreekt Johannes juist aan het begin van Jezus’ prediking over een tempelreiniging. Maar ook hij legt Jezus daar Gods
uitspraak door Jeremia in de mond, al spreekt Hij daar van een ‘markt’ in
plaats van een ‘rovershol’ (“Jullie maken een markt van het huis van mijn
Vader!”, Joh 2:16). Maar aan het eind van zijn prediking, in de bovenzaal,
komt die uitdrukking ‘het huis van mijn Vader’ weer terug:
In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben
dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? (Joh 14:2)
Waar Jezus zijn discipelen hier op wijst, is dat er in plaats van dat zo zwaar
ontheiligde stenen bouwwerk een andere, geestelijke, tempel zou komen,
waar voor hen ‘kamers’ (priestervertrekken) zullen zijn; en dan niet een beperkt aantal, alleen voor de priesters uit de Levieten zoals in die stenen tempel, maar heel veel – want dan zullen zij ‘allen priesters zijn’ (Op 20:6). En in
die tempel zal God door allen worden geëerd.
R.C.R.
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Christus

in de

Tora
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

Vorige keer zagen we hoe de bevrijding uit de slavernij in Egypte model
staat voor de bevrijding van de gelovige uit een slavernij aan de zonde.
Dat beeld blijkt echter veel verder doorgetrokken te worden, en dan is
de woestijnreis ineens niet langer alleen maar een verhaal over iets dat
zo’n 3500 jaar geleden is gebeurd, maar een model voor het leven van
een gelovige, ook in onze tijd: een reis vanaf de bevrijding op weg naar
het beloofde land. Dan zien we Paulus die de tocht door de Rietzee ineens beschrijft als een doop. Zij zijn door een watergraf gegaan en God
heeft hen daaruit op doen staan terwijl hun vijanden, de Egyptenaren, in
dat watergraf zijn achtergebleven. En dan vergelijkt hij de tocht van de
Israëlieten inderdaad met de tocht die gelovigen maken:
Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken, dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de
wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel
en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de
geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus. Toch wees
God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het
kwade, zoals zij. (1 Kor 10:1-6)
Maar voor we kijken wat Paulus hier precies mee bedoelt, zullen we
eerst wat verder ingaan wat er zich tijdens de woestijnreis afspeelde.
Brood en water in de woestijn
Het volk Israël heeft Egypte overhaast verlaten, zonder voor proviand
voor onderweg te hebben kunnen zorgen (zie Ex. 12:39). In hun baktroggen zat deeg voor een aantal dagen. We lezen hoe zij wat brood bakken
op weg naar de Rietzee, maar het vinden van water is meteen de eerste
week al een probleem. Dat is hun eerste les in vertrouwen. God geeft
hun wetten en regels en stelt ze op de proef (Ex. 15:25). Halverwege de
tweede maand is hun uit Egypte meegenomen deeg allang op en zij morren tegen Mozes met als resultaat dat zij manna krijgen. Maar er is opnieuw gebrek aan water. Nu krijgt Mozes opdracht om met enige van de
oudsten van Israël naar een rots bij Horeb te gaan, en als Mozes met
zijn staf op de rots slaat komt daar water uit, genoeg voor het volk. Daarna valt op dat we de volgende jaren niets meer lezen over gebrek aan
water. Sterker nog, een aantal bepalingen in de wet die zij krijgen, gaat
duidelijk uit van meer water dan je in de woestijn zou verwachten. Er zijn
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4. de rots die met hen meeging
in de boekrol staat van mij geschreven”
bijvoorbeeld bepalingen hoe mensen zich in water moeten baden. We
lezen niets over gebrek aan water, totdat zij bijna aan het einde van hun
reis zijn, een kleine veertig jaar later. In Numeri 20 lezen we dan ineens
weer over gebrek aan water. Nu moet Mozes tot de rots spreken, maar
in een reactie slaat hij ook nu de rots en geeft God niet de eer. Wat direct opvalt zijn de overeenkomsten tussen de beide gelegenheden:
• Het volk twist beide keren met Mozes.
• Ze vragen in beide gevallen waarom ze ooit uit Egypte gevoerd zijn
om in de woestijn te sterven
• Mozes moet in beide zijn staf nemen
• In beide geeft de rots water
• Beide worden Meriba (twist) genoemd.
We zien dus een duidelijk terugkerende gebeurtenis, aan het begin en
aan het einde van de woestijnreis. Het Nieuwe Testament trekt daar lessen uit. De schrijver aan de Hebreeën spreekt erover alsof het volk de
hele tijd God ‘op de proef stelde’, terwijl Paulus het in de hierboven geciteerde verzen doet voorkomen alsof de rots met hen is meegereisd om
hen voortdurend van water te voorzien. Uiteraard is dat slechts een
beeld, maar wel een beeld dat is afgeleid uit deze twee voorvallen.
Het water en manna
We zien dus hoe het volk enerzijds op wonderbaarlijke wijze gevoed
wordt door manna, en anderzijds water krijgt uit de rots. Dat is het wat
hen heel die veertig jaar in de woestijn in leven heeft gehouden. Toch is
er een essentieel verschil tussen de twee. In het beeld van water uit de
rots gaat het om overvloedig water, genoeg voor henzelf en hun vee,
meer dan genoeg. En het is er wanneer ze daarom vragen. Maar het
manna is er elke dag (zes dagen per week). Ze kunnen het niet bewaren,
want dan bederft het. En dus moeten zij er elke dag (behalve de sabbat)
opnieuw op uit om manna te verzamelen. Ze moeten ook leren te geloven dat het er zal zijn, want zonder dat manna hebben zij niets, en ze
hebben ook geen alternatief. Dat is dus een les in vertrouwen, veertig
jaar lang. Als we in Jezus’ bergrede in het ‘onze Vader’ lezen “geef ons
heden ons dagelijks brood”, berust dat woord ‘dagelijks’ op een aanname van de vertalers, want het woord komt nergens anders in de Griekse
literatuur voor. De meest waarschijnlijke betekenis is zoiets als ‘genoeg
om vooruit te kunnen’. Dat zou dan betekenen: geef ons vandaag wat
we nodig hebben om vandaag vooruit te kunnen; in het vertrouwen dat
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God dat ook morgen weer zal doen. En dat verwijst ongetwijfeld naar die
woestijnreis, waar het volk moest leren te vertrouwen dat het manna er
ook de volgende dag weer zou zijn.
Maar wat ons vervolgens opvalt is dat dit juist de twee zaken zijn waar
Jezus zichzelf mee vergelijkt. Hij noemt zichzelf “het brood dat leven
geeft” in een vergelijking met het manna in de woestijn. En Hij noemt
zich ‘het levende water’. Exodus en Numeri tonen ons het beeld van
brood en water dat je steeds nodig hebt, en juist van deze beide, brood
en water, zegt Jezus dat Hij het verschaft, zodat niemand ooit meer honger of dorst heeft. Van het water zegt Hij:
Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het
water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt
dat eeuwig leven geeft (Joh. 4:14).
Iets later zegt Hij van het brood:
Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld … Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij
komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit
meer dorst hebben (Joh. 6:33,35).
Gods zorg vraagt om een antwoord
Dan nu weer terug naar Gods volk in de woestijn. We zien daar het beeld
geschetst van een volk onder de wet, dat telkens opnieuw honger en
dorst krijgt, als symbool van de onvolmaaktheid van de wet. Niet dat het
aan de wet lag, maar die vereiste een heiligheid die de mens in de praktijk niet op kon brengen, en daar moesten telkens opnieuw offers voor
gebracht worden. Maar we zien tegelijkertijd ook een volk dat in leven
wordt gehouden doordat God dagelijks voor water en brood (manna)
zorgt. En in het Nieuwe Testament blijkt dat laatste een beeld te zijn van
Jezus, het volmaakte brood en water waardoor niemand die ervan geproefd heeft ooit nog honger en dorst kent. Maar Paulus geeft zijn lezers, in dat citaat uit zijn brief aan de Korintiërs, ook een ernstige waarschuwing. Het volk dat dit alles ontving is toch gestorven in de woestijn.
Ze werden door God op de proef gesteld – dat wordt ons met zoveel
woorden verteld, zowel bij het gebrek aan water als bij het geven van het
manna – en we zien hoe zij faalden. Zoals de Psalmist zegt:
Maar zij bleven tegen hem zondigen, de Allerhoogste tergen in de
woestenij. Met opzet daagden zij God uit en riepen om eten zoveel als
ze wilden. Zij … zeiden: Zou God in staat zijn een tafel te dekken in de
woestijn? Toen hij op de rots sloeg, vloeide er water ... maar zou hij
zijn volk ook brood en vlees kunnen geven? (Ps. 78:17-20).
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4. de rots die met hen meeging (vervolg van pagina 26 en 27)
Ze vertrouwden er onvoldoende op dat God voor alles zou zorgen. Zij
morden tegen Mozes en uiteindelijk tegen God Zelf. Paulus’ waarschuwing is helder. Het volk werd geleid door God, het kreeg alles wat het nodig had, maar “toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen
bezwijken in de woestijn”, omdat zij onvoldoende geloof hadden. Ook wij
ontvangen alles wat wij nodig hebben, maar als wij geen geloof tonen,
zullen ook wij uiteindelijk worden afgewezen.
Die rots was Christus
We zagen hoe Jezus zowel over het manna als van het water zegt dat Hij
het ware is, waarbij honger of dorst niet terugkeert, maar Paulus gaat in
zijn uitleg nog iets verder. Hij spreekt niet over het water, maar over de
rots waaruit dat water tevoorschijn kwam, en hij zegt daarvan: “die rots
was Christus”. Dat is op zich ook verklaarbaar als we zien hoe Jezus ook
de gever van het brood is in Johannes 6; zo geeft Hij ook het water. Hij
geeft zichzelf voor zijn volk. Maar om water te geven werd de rots geslagen, waarbij door God duidelijk werd gewezen op de staf die het water
van de Nijl in bloed deed veranderen, en die zelf ook veranderde in een
slang, het beeld van de zonde. Je kunt het beeld dus doortrekken: Jezus
werd geslagen en Hij nam de zonden van mensen op zich. Wellicht daarom krijgt Mozes de tweede keer niet de opdracht om de rots opnieuw te
slaan, maar tot de rots te spreken.
Paulus legt dus een duidelijke koppeling tussen Jezus en de rots (‘petra’
in het Grieks). Het is daarom leerzaam om te zien welke betekenis dat
woord petra in het Nieuwe Testament heeft. Soms is het gewoon letterlijk
een rots, maar we zien het ook gebruikt over Jezus, in de tegenstelling
tussen de hoeksteen voor de gelovigen enerzijds en het rotsblok waaraan de ongelovigen zich stoten anderzijds. Christus is voor de Joodse
leiders daadwerkelijk zo’n rotsblok geworden. De rots (petra) in het Nieuwe Testament blijkt dus inderdaad een beschrijving van Christus te zijn.
Maar er is ook die woordspeling als Simon van Jezus de naam Petros
(niet Petra!) krijgt “want op deze petra zal ik mijn gemeente bouwen”.
Men neemt soms aan dat we dit zouden moeten lezen alsof de gemeente op Petrus gebouwd is, maar dat zien we in de rest van het Nieuwe Testament niet bevestigd. Het is ook niet te rijmen met wat Jezus elders over
de gemeente zegt. Jezus zelf is het hoofd van de gemeente en niet Petrus. Het lijkt daarom meer waarschijnlijk dat Jezus met ‘deze petra’ niet
Petrus bedoeld, maar Petrus’ uitspraak vlak daarvoor: "U bent de messias, de Zoon van de levende God" (Mat. 16:16). Dat zou de basis vormen
van de nieuwe gemeente, de rots waar je op kan bouwen.
M.H.
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Geschre-

Woord

Gebruik en verklaring

Het woord in het Grieks
Het meest gebruikte Hebreeuwse woord voor vlees
is basar. Het heeft de basisbetekenis van lichaam,
tegenover geest, maar vervolgens ook van levend
wezen (zowel mens als
dier). Het wordt verder gebruikt voor bloedverwantschap tussen zulke levende wezens, maar ook voor
wat aards en zwak is, tegenover hemels en sterk of
volmaakt. Het overeenkomende Griekse woord is
sarx, met enkele daarvan
afgeleide woorden, zoals
sarkikos en sarkinos, voor
‘vleselijk’.

De vorige keer hadden we het over ‘geest’; deze
keer gaat het over de tegenhanger: ‘vlees’. Het
veruit meest gebruikte Hebreeuwse woord hiervoor is basar. Dat legt nadruk op de materie
waaruit mens en dier zijn gemaakt, de fysieke
kant van hun bestaan, tegenover de geestelijke
kant daarvan, hun denken en gezindheid.
In het geval van dieren kan dat simpelweg gaan
over hun vlees dat wordt geofferd of gegeten
(alleen al in Leviticus vinden we het bijna 60
maal). Maar ook over hun kwetsbaarheid: ze
kunnen sterven en vergaan, hun bestaan is niet
blijvend. En dat geldt ook voor mensen:
Toen zei God tot Noach: Het einde van al wat
leeft [alle basar] is door Mij besloten ...
En van al wat leeft, van alle vlees [alle basar]
van alles zult gij één paar in de ark brengen
om het met u in het leven te behouden ...

Het ‘vlees’ bij Johannes
Na Paulus is het Johannes die het meest spreekt over ‘vlees’. In zijn 1e brief gebruikt
hij het in de klassieke OT betekenis, wanneer hij het, met de zondeval in gedachte,
heeft over “de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven” (1
Joh 2:16). Bij Jezus heeft het al meer de betekenis van gezindheid: “De geest is het,
die levend maakt, het vlees doet geen nut” (Joh 6:63). In die zin spreekt Johannes
over de gelovigen als geboren “niet uit de wil des vlezes ... doch uit God” (Joh 1:13).
En tegen die achtergrond moeten we zijn uitspraak verstaan dat Jezus ‘in het vlees’
is gekomen. Hij bedoelt daarmee hetzelfde als Paulus wanneer die zegt: “God heeft,
door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, … (Rom 8:3, zie
de blz. hiernaast). Jezus stond bloot aan dezelfde verleidingen van ‘het vlees’ als wij,
maar gaf daar niet aan toe. Beiden noemen dat de kern van het evangelie. Daarom
betoogt Johannes in zijn brieven nadrukkelijk dat ieder die dat niet belijdt een vals
evangelie verkondigt, dat hij aanduidt als de geest (gezindheid) van ‘de antichrist’ (1
Joh 4:2-3, 2 Joh 7). De ware gelovige volgt zijn Heer na in zijn gezindheid. Jezus duidt
dat aan als ‘zijn vlees eten’ (Joh 6). Die terminologie verwijst naar het OT-offerritueel,
maar de toepassing is niet een letterlijk eten maar een navolging van zijn gezindheid
(“Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft”, Joh 4:34). Wie zó
Jezus’ vlees ‘eet’ zal leven; maar wie naar het vlees leeft, diens eigen vlees zal uiteindelijk slechts tot voedsel dienen voor de aasgieren (Op 19:17-21).
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vlees

van een sleutelwoord in de grondtekst
En al wat leeft [alle basar], dat zich op de aarde roert, het gevogelte, het vee
en het wild gedierte en alle wemelend gedierte, dat op de aarde wemelt, benevens alle mensen, kwamen om ... (Gen 6:13,19; 7:21, NBG’51)
Bij mensen gaat het verder en duidt het ook bloedverwantschap aan: “Toen
zei Laban tot (Jakob): Waarlijk, gij zijt mijn eigen vlees en bloed” (Gen 29:14).
Maar het gaat ook menselijke zwakheid betekenen, tegenover Gods kracht:
“Op God vertrouw ik ... wat kan een sterveling mij aandoen?” (Ps. 56:5).
De Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) vertaalt basar bijna steeds
met sarx, en dat woord vinden we ook in het NT. Vooral de schriftgeleerde
Paulus gebruikt het heel veel. Met ‘vlees en bloed’ bedoelt hij echter niet, zoals het OT, directe bloedverwantschap, maar de sterfelijke mens in zijn huidige
staat, gemaakt van stof en gedoemd daartoe terug te keren. ‘Vlees en bloed’
kunnen het Koninkrijk van God daarom niet beërven: de gelovige zal daarvoor
eerst een nieuw lichaam moeten krijgen, een ‘geestelijk’ lichaam (1 Kor 15).
Niet als van een onstoffelijke geestverschijning, maar niet langer vatbaar voor
‘vleselijke’ verleidingen. Slechts met zo’n opstandingslichaam kan hij beginnen aan het eeuwige leven. Maar omdat hij nadruk legt op het sterfelijke, betekent vlees bij Paulus ook menselijk overleg. Hij noemt Ismaël naar het vlees
verwekt, omdat zijn oorsprong lag in een menselijk plan, en Isaak naar de
geest verwekt, want zijn oorsprong lag in Gods plan (Gal 4). Over de tegenstelling tussen vlees en geest, d.w.z. tussen de menselijke gezindheid en die van
Christus, gaat het vooral in Romeinen 8:
Het woord in de Concordantie
“De gezindheid van het vlees is de dood,
Basar komt ca. 270x voor, en is
maar de gezindheid van de geest is leven
vooral in oudere vertalingen vrijen vrede” (Rom 8:6). Hij toont zijn lezers
wel steeds vertaald met vlees.
daar dat de Wet hen nooit had kunnen redDaarnaast vinden we ook vertaden van de zonde, omdat zij dan in hun huilingen als lichaam of ‘al wat
dige zondige (‘vleselijke’) staat zelf volleeft’. Het Griekse sarx komt
maaktheid hadden moeten betrachten.
(met zijn afgeleiden) in het NT
Maar in Christus worden wij gered door
165x voor, eveneens zo vertaald.
Hem na te volgen in zijn gezindheid (geest),
Hiervan vinden we ⅔ bij Paulus,
omdat Hijzelf de zonde voor ons heeft overen dan vooral in Romeinen en
Galaten en in zijn beide brieven
wonnen: “Want wat de wet niet vermocht,
aan Korinte. Van het voorkomen
omdat zij zwak was door het vlees; God
buiten Paulus vinden we ca. de
heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een
helft bij Johannes (Evangelie,
vlees, aan dat der zonde gelijk … de zonde
brieven en Openbaring), waarvan
veroordeeld in het vlees” (Rom 8:3).
R.C.R.

weer de helft in zijn Evangelie.
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Bijbel

en

Wetenschap
Geloof en onderzoek
Wetenschap: God of afgod?

Wonderen vormen een bekend twistpunt tussen Bijbel en wetenschap.
Ze zouden in strijd zijn met aanvaarde wetenschappelijke inzichten en
natuurwetten, en dus kenmerkend voor de primitieve opvattingen van
een vroege maatschappij. Eerst even een stukje afbakening: we hebben
het hier over wonderen in de Bijbel, niet over wonderen uit de kerkgeschiedenis, en niet over wenende Mariabeelden of bloedende kruisbeelden. Dan zien we dat ze ook in bijbelse tijden zeldzaam waren, en uitsluitend voorkwamen in bepaalde perioden; daartussendoor verliepen
eeuwen zonder ook maar één wonder. Want ze hebben een functie en
daarom vinden we ze alleen op keerpunten in Gods plan.
De aard van wetenschap
Wat zijn natuurwetten? Dat zijn geen voorschriften, maar geconstateerde regelmatigheden in de natuur, die we ook nog kunnen uitdrukken in
een wiskundige formule zodat we ermee kunnen rekenen. Dat zegt echter nog niet alles over de absolute juistheid van de onderliggende theorie. Newton heeft ooit de wetten van de zwaartekracht geformuleerd, en
de moderne ruimtevaart maakt daar dankbaar gebruik van. Toch heeft
Einstein, met zijn relativiteitstheorie, aangetoond dat Newtons theoretische basis niet correct was (de quantumtheorie plaatst ook alweer
vraagtekens bij Einsteins theorie). Maar die raketlancering kun je goed
genoeg berekenen met Newton, en in elk geval een stuk simpeler.
We weten ook dat er in een elektrisch circuit een stroom van elektronen
loopt. Als er tussen de plus en de min een weerstand zit blijft de stroomsterkte beperkt, en als die weerstand een lamp is of een straalkachel,
heb je licht of warmte; of je kunt iets aandrijven als het een elektromotor
is. Als er geen weerstand tussen zit krijg je een knal en een lichtflits en
dat heet dan kortsluiting. We weten ook dat wrijving statische elektriciteit kan genereren. Dan krijg je een schok als je uit je auto stapt, en je
ziet een gigantische lichtflits met een enorme dreun als een onweerswolk zijn statische lading afvoert. We weten hoe we daar tegenaan moeten kijken en dat daar niet een of andere dondergod actief is (al hebben
we ook dan nog steeds gegronde redenen om ontzag te hebben voor het
geweld van die bliksem). En elke scholier kan je uitleggen hoe dat zit.
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Wetenschap en Bijbel
een wetenschappelijke benadering

4. Wonderen
Op zoek naar de oorsprong
Maar vraag verder, wat een elektron nu precies is, en die scholier moet
al snel afhaken, en nog verder ook hoger opgeleiden, en tenslotte ook
de echte specialisten. Dan zit je op een gebied waar meer vragen bestaan dan antwoorden. En zelfs tegenstrijdigheden: licht gedraagt zich
soms als een golfverschijnsel, en soms als een stroom van deeltjes, wat
volledig in strijd lijkt met alle logica. Maar we kunnen er nog steeds aan
rekenen. Wetenschappelijk weten we vaak wel hoe het werkt, maar eigenlijk niet waarom. We kunnen er voor de dagelijkse praktijk prima aan
rekenen, maar je kunt nooit uitsluiten dat er onder extreme omstandigheden soms toch andere dingen gebeuren. Op basisniveau kun je elk
effect herleiden tot een oorzaak, en die oorzaak zelf weer verklaren als
het effect van een hogere oorzaak, enz. Maar die reeks houdt ergens
een keer op. Die ene alles verklarende ‘primaire oorzaak’ kennen we
niet, en het is zelfs niet logisch dat we die, wetenschappelijk gesproken,
ooit gaan vinden, al zijn er mensen die daar hun leven aan wijden.
God als primaire oorzaak
De Bijbel vertelt ons, zij het in heel andere bewoordingen, dat God die
primaire oorzaak is, dat Hij alles in de hand heeft, en dat Hij dat af en
toe toont door ergens aan een knopje te draaien of een schakelaar om
te zetten, waardoor er ineens iets ongebruikelijks gebeurt. Soms is dat
iets dat naar menselijke maatstaf zelf al onverklaarbaar is, maar eigenlijk veel vaker iets dat op zichzelf wel verklaarbaar is, maar waarvan Hij
van tevoren had aangekondigd dat het daar en dan zou gebeuren, en
dat dan inderdaad zo plaatsvond. Dat moet ons allen, of op dat moment
iemand in het bijzonder, ervan overtuigen dat Hij alles leidt en in de
hand heeft. En dat noemen we dan een wonder. De Bijbel zelf noemt dat
soms ook zo, maar geeft toch meer de voorkeur voor het woord ‘teken’.
Want het toont ons iets, namelijk dat God machtiger is dan de machtigste sterveling, dat Hij alles in de hand heeft, en dat we dus op Hem kunnen vertrouwen. Maar de kracht van zo’n teken zit hem uiteraard in het
‘tegennatuurlijke’, en daarom zijn wonderen zeldzaam, moeten ze dat
zijn, anders zouden ze hun bewijskracht verliezen. Juist dat onderscheidt
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Bijbel en Wetenschap
Wetenschap: God of afgod? (4)
ze trouwens van die gebeurtenissen die we in de inleiding noemden,
die alleen maar merkwaardig of onverklaarbaar zijn maar verder geen
enkele functie hebben. Zulke ‘wonderen’ zouden juist kenmerkend zijn
voor valse claims (zie bijv. Matt 24:24).
De tegenargumenten
Dan is het nu tijd om ook nog even naar de tegenargumenten te kijken.
Wanneer het onderwerp wonderen wordt gebruikt om te betogen dat
de Bijbel onzin zou zijn, vinden we twee soorten benadering:
• Mensen betogen dat de betrokken gebeurtenis wel degelijk wetenschappelijk verklaarbaar is, en dus niet hoeft te worden toegeschreven aan een bovennatuurlijke oorzaak; dus dat verhaal dat er een of
andere God achter zou zitten is onzin.
Dit argument ziet over het hoofd dat er naast een ‘directe’ oorzaak
ook een dieper liggende oorzaak kan zijn; dat sluit elkaar absoluut
niet uit. Alsof je zou betogen dat uit wetenschappelijk onderzoek is
gebleken dat Willem van Oranje niet is omgekomen door de hand
van Balthasar Gerards; welnee, zijn dood is volledig verklaarbaar uit
de gevolgen van de inslag van een kogel uit een pistool.
• Ze geven toe dat de gebeurtenis niet wetenschappelijk verklaarbaar
is, maar dan kan die dus ook niet hebben plaatsgehad (“zulke dingen kunnen helemaal niet”), en dus vertelt de Bijbel onzin.
De basis van deze redenering is de overtuiging dat God niet bestaat
en dat je die verhalen in de Bijbel dus om te beginnen al anders
moet lezen. Dat is uiteraard een mogelijke opvatting, maar die mag
je dan niet vervolgens weer gebruiken om die opvatting zelf weer te
bewijzen. Dat zou een klassiek geval van een cirkelredenering zijn.
De basisfout echter is dat de spreker het verhaal al vanaf de start begint te lezen en te interpreteren met de vaste bedoeling aan te tonen
dat God niet bestaat. En zo’n vooropgezet belang (‘vested interest’) is
een val waar je nooit in moet trappen. Elke serieuze wetenschapper
zou zich daarvan bewust moeten zijn: het leidt in de praktijk veel te
vaak tot serieuze wetenschappelijke uitglijders. Maar helaas is dat besef in sommige kringen wat al te spaarzaam voorhanden.
R.C.R.
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Wonderen van
de Schepping

Zout

Het was één van de vaardigheden van de Here Jezus, om uit iets alledaags een geestelijke les te trekken. Een voorbeeld hiervan is het zout
(Matteüs 5:13). De discipel wordt geacht invloed op zijn omgeving uit te
oefenen, want het evangelie brengt smaak en licht in het leven. De apostel Paulus vermaande zijn lezers daarom smakelijk te spreken met
‘gezouten’ woorden (Kolossenzen 4:6).
Voor ons is zout een gewoon smaakmiddel, al raakt zoutloos eten steeds
meer in zwang. Zout is te vinden in diepere aardlagen en rotsformaties.
Het wordt dan meestal opgelost in water en vervolgens opgepomt. In een zoutfabriek wordt het
water weer verdampt, en blijft zout in kristalvorm over voor gebruik. In warme landen echter
wordt zout uit zeewater gewonnen. Het zeewater wordt dan in enorme ‘zoutpannen’ opgeborgen en door verdamping van het water door de
zonnewarmte blijft er zout over. Er zijn plaatsen
op aarde waar de hele economie draait om deze wijze van zoutwinning,
bijvoorbeeld de Turks en Caicos Eilanden in het Caribisch gebied.
Zout is niet alleen nuttig als smaakmaker, het is
ook een uitstekende conserveermiddel. In vroegere tijden, toen er nog geen koelkasten waren,
bewaarde men vlees en vis in tonnen met zout;
zo voorkwamen zij verderf. Onder de wet van
Mozes moest zout bij het graanoffer gevoegd
worden (Leviticus 2:13). Dit diende niet slechts
als smaakmiddel, maar ook als teken van het verbond tussen God en zijn
volk. En omdat dit een eeuwig verbond zou zijn, wordt hier geïmpliceerd
dat het zout een conserverende betekenis had (Numeri 18:19).
Laatst zagen mijn vrouw en ik op het strand een meeuw zout water drinken. Hoe kan dat nou, vroegen wij ons af? We hebben het uitgezocht, en
het schijnt dat er achter het oog van een zeevogel een bijzondere klier
zit, die dient om zout uit het gedronken water te verwijderen. Het overbodige zout in het bloed vindt dan als zeer zoute druppeltjes door de neusgaten zijn weg naar buiten. Zo kan, bijvoorbeeld, een albatros, die
slechts eens in de twee jaar aan land komt (om te broeden), genoeg te
drinken krijgen.
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamenten
20. De genade en barmhartigheid van God (2 en slot)
Door gebeden te verhoren en zelfs meer dan dat: door ongevraagd zijn goedertierenheid te gedenken, is God de Ontfermer over zijn volk. Voortdurend
zoekt Hij hen om hen te verlossen en te zegenen:
Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw
Ontfermer, de HERE. (Jesaja 54:10)
Ook wat de toekomst van zijn verstrooide volk betreft, heeft Hij beloofd hun
Ontfermer te zijn:
Daarom verlangt de HERE ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen en Zich over u ontfermen, want de HERE is een God van recht; welzalig
allen die op Hem wachten. (Jesaja 30:18)
Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij
nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u
verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw
Losser, de HERE. (Jesaja 54:7,8)
Want de HERE zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en
ze op hun eigen bodem doen wonen. (Jesaja 14:1)
Aan de wegen zullen zij weiden … zij zullen hongeren noch dorsten … want hun
Ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan waterbronnen … want de HERE
heeft zijn volk getroost en Zich over zijn ellendigen ontfermd. (Jesaja 49:8-13)
Het bewijs, de garantie, dat God dit doet, is de verschijning van zijn Zoon
Christus Jezus. Hij is gekomen om door zijn bloed zondaars te reinigen, zodat
God in hun midden zal kunnen zijn. De wonderen van de Here Jezus zijn een
beeld van Gods verlossingswerk. Zo vinden we al in het eerste hoofdstuk van
het evangelie naar Marcus, dat Hij uit zijn innerlijke barmhartigheid een melaatse, een onreine die buiten de gemeenschap moest leven, op zijn smeekbede geneest, zodat deze weer rein wordt. Let op: de man gelooft dat Jezus
het kan, maar gaat niet uit van zijn eigen wil, maar van Jezus’ wil:
Een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieën viel, en smekende tot
Hem zei: Indien U wilt, kunt U mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen,
strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil het, word rein!
En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. (Marcus 1:40-42)
Zo wordt een begin gemaakt met de vervulling van het woord van God, dat
Hij zou omzien naar zijn volk om het te herstellen in zijn verbond. Door de
Geest hebben Maria en Zacharias dit gezien:
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van het Geloof
Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
Hij (God) heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan
barmhartigheid - gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen – voor Abraham
en zijn nageslacht in eeuwigheid. (Lucas 1:54-55)
Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar zijn volk
en heeft het verlossing gebracht, en heeft ons een hoorn des heils (een koning) opgericht, in het huis van David, zijn knecht … om ons te redden van onze
vijanden … om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken, de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader … om aan
zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving van hun zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar
ons zal omzien. (Lucas 1:68-78)
De apostelen Johannes en Paulus stellen de Here Jezus voor als de verschijning, de vleeswording van Gods genade:
Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben
zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de
Vader, vol van genade en waarheid … immers uit zijn volheid hebben wij allen
ontvangen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de
genade en waarheid zijn door Christus Jezus gekomen. (Johannes 1:14-17)
Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken van gerechtigheid, die wij zouden gedaan
hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest … (Titus 3:4,5)
Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om
ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote
God: Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van
alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een volk, volijverig in goede werken. (Titus 2:11-14)
Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want indien
door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus
Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. (Romeinen 5:15)
Omdat de mens niet in staat is Gods wil op volmaakte wijze te doen, heeft Hij
gesproken over zijn genade waardoor Hij ons wil rechtvaardigen op grond
van geloof in plaats van werken:
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20. De genade en barhartigheid van God (vervolg van pagina 37)
Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden
… door het geloof in Christus, voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God, en
worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus
Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed
… (Romeinen 3:21-25)
De schrijver van de brief aan de Hebreeën roept ons daarom op tot Hem te
gaan, nu Hij ten behoeve van ons in de hemel optreedt als Hogepriester, die
verzoening bewerkt voor allen die geloven:
Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat
wij barmhartigheid vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
(Hebreeën 4:16)
Vragen ter overdenking:
1. Waar gaat u bij uw gebeden van uit: van wat u graag wilt, of van Gods wil?
2. Wat komt het eerst in u op, wanneer u denkt aan de dag
dat u voor de Here moet verschijnen?
Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is
Wij zijn geschapen om kinderen van God te zijn. Maar wie zegt dat te zijn, zal redelijkerwijs barmhartigheid voor de naaste, vriend of vijand als goddelijke eigenschap moeten
tonen (Lucas 6:36; 1 Petrus 3:8-1,2; Judas 22,23). Het steeds weerkerende principe is
dat wat wij willen dat God ons doet, wij ook onze naaste moeten doen (Efeziërs 4:32).
De Here Jezus sprak hen zalig die barmhartig zijn (Matteüs 5:7). Hij zag in zijn tijd de
onwetendheid over Wie God nu eigenlijk is en de huichelachtigheid van mensen die
beweerden God te dienen. Velen waren zo gericht op het volmaakt vervullen van alle
geboden in de wet, dat zij vergaten wat de intentie van God was. Enerzijds had dit een
sterk gevoel van onwaardigheid tot gevolg, omdat zij zich bewust waren of ervan bewust werden gemaakt dat zij die volmaaktheid nooit konden bereiken. Anderzijds achtten velen zichzelf rechtvaardig, terwijl zij anderen minachtten. Bekend zijn de vreselijke
woorden van de Farizeeën over de onwetendheid van het volk: “Maar die schare, die
de wet niet kent, vervloekt zijn zij” (Johannes 7:49). En dat terwijl zij, met de priesters,
tot taak hadden het volk te onderwijzen, en in dienst stonden van de barmhartigheid,
waarin God zonden vergeeft. Paulus noemt zulke mensen later ‘zonder hart of barmhartigheid’ (Romeinen 1:31). Het oordeel over zulken zal welverdiend zijn (Jac. 2:13).
Om zijn tijdgenoten een spiegel voor te houden, vertelde Jezus de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan. Een priester en een leviet willen zich niet verontreinigen aan
een dodelijk gewonde om hun dienst in de tempel te kunnen doen (Lucas 10:25-37).
Zij zeggen God te dienen, maar komen niet toe aan het belangrijkste: zijn barmhartigheid. Welk nut heeft dan hun offeren (Matteüs 12:7,23:23)?
J.K.D
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psalm 68

zingen

Gij zijt opgevaren naar den hoge
Wij kijken deze keer naar een psalm die één van de hoogtepunten van Davids
leven gedenkt. David had de omringende vijanden verslagen (1 Kronieken 1820), en Israël genoot een periode van vrede. Eindelijk was er de gelegenheid
een tempel voor God te bouwen, en de resterende hoofdstukken van 1 Kronieken verhalen van de voorbereidingen die David hiervoor trof – al was het zijn
zoon Salomo die daadwerkelijk het heiligdom liet bouwen.
Het belangrijkste voorwerp van de tempel was de ark van het verbond – de heilige kist waarin de tafelen van de Joodse wet werden bewaard. Toen het volk
het land binnentrok, was er eerst geen vaste plaats voor de ark. Uiteindelijk
werd de ark echter naar Jeruzalem overgebracht: “David riep geheel Israël samen te Jeruzalem om de ark des Heren te brengen naar de plaats die hij voor
haar had bereid” (1 Kronieken 15:3). Er werd toen feest gevierd in de hoofdstad: “Toen David gereed was met het brengen van de brandoffers en de vredeoffers … deelde hij uit aan alle Israëlieten … ieder een brood, een stuk vlees
en een druivenkoek” (16:2,3).
En, typisch voor hem, David had er een lofzang voor: 1 Kronieken 16:7-36 (zie
ook Psalm 105:1-15; Psalm 96:1-13; Psalm 106:47,48).
Het is niet moeilijk te raden, dat Psalm 68 te maken heeft met dezelfde feestelijke gebeurtenissen. Heel zeker is het feit dat vers 2 betrekking heeft op de
ark, want dit vers is een directe aanhaling uit Numeri: “Wanneer nu de ark opbrak, zeide Mozes: Sta op, Here, opdat uw vijanden verstrooid worden en uw
haters van uw aangezicht wegvluchten” (10:35).
Ook op andere plaatsen heeft de taal van deze psalm duidelijk met het overbrengen van de ark te maken. Vers 25, bijvoorbeeld, heeft een weerklank van
de volgende woorden uit 1 Kronieken: “Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen … En David en geheel Israël dansten uit alle macht voor Gods aangezicht, begeleid door zang en door muziek van citers, harpen, tamboerijnen, cimbalen en trompetten” (13:7,8; vgl. 15:16).
David heeft de voltooide tempel nooit gezien, maar hij had er wel voor gezorgd
dat de ark op zijn plaats kwam. De HERE was met Zijn volk meegereisd, van Sinaï tot Sion, “de berg die God Zich ter woning begeerde” en David kon met voldoening verklaren: “Gij zijt opgevaren naar den hoge” (v. 17-19).
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,

4. De Bijbel als horoscoop
We leven in een spannende tijd; veel christenen zien dit als ‘de eindtijd’ en verwachten de spoedige Wederkomst van Christus. Het hoeft ons dus niet te verbazen dat het onderwerp ‘profetie’ meer dan ooit in de belangstelling staat. Het
loont daarom de moeite eens stil te staan bij de motieven voor die belangstelling. En wat bedoelen we dan met ‘profetie’? Die laatste vraag lijkt simpel:
profetie zou alles in de Bijbel zijn wat ons vertelt wat er staat te gebeuren. En
dan moeten we vooral denken aan boeken als Daniël en Openbaring; en staat
er niet geschreven: “Veracht de profetieën niet, maar onderzoek alles en behoud het goede” (1 Tess 5:20-21)? Maar is dat oprechte belangstelling voor
Gods Woord? Of een ongezonde onbijbelse hartstocht, bedoeld om onszelf zekerheid te verschaffen omtrent de nabije toekomst (met alleen een paar passende Bijbelteksten als geschikt excuus)? Wat profetie werkelijk is, bespraken
we al in de rubriek ‘De taal van de Bijbel’ van nr. 1 van dit jaar. We zagen toen
dat elk Schriftwoord profetie is, dat toekomstvoorspelling niet het wezen van
profetie is, en dat het ‘profetische woord’ waar wij volgens Petrus acht op moeten slaan het woord van het evangelie is – dat woord van verlossing van zonden en bevrijding uit de macht van de dood. Maar bij hen die de mond vol hebben van ‘profetie’ gaat het om veronderstelde toekomstvoorspellingen, en niet
om aandacht voor bijv. de leer van ‘de verbonden der belofte’ van Genesis (de
‘oorsprong’). Dat klinkt dus al niet echt bijbels. Maar er is meer.
De gruwelen van de Kanaänieten
Toen Israël het beloofde land binnentrok, had het de strikte opdracht de Kanaänitische bevolking volledig uit te roeien. En wel wegens de verregaande gruwelen van hun ‘godsdienst’. God had ze 400 jaar de tijd gegeven, maar toen er
ook na die tijd geen verbetering was, was hun maat tenslotte vol (Gen 15:16).
En wat waren dan die gruwelen? Dat blijkt, naast hun algemene gedrag, vooral
om twee dingen te gaan: hun kinderoffers en hun neiging om op alle mogelijke
wijzen de toekomst te willen uitvorsen. Waarbij dat laatste, wellicht tot onze
verrassing, nog meer nadruk krijgt dan het eerste! Wanneer Mozes, op de
drempel van hun intocht, nogmaals Gods wetgeving opsomt, legt hij er nog
eens extra de nadruk op dat zij die praktijken absoluut niet mogen overnemen:
Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen
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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)

plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en
evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de
HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke
praktijken verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de HEER, uw
God, gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God,
dat verboden. (Deut 18:9-14)
Pas na deze uitgebreide waarschuwing begint hij over de kenmerken van een
ware profeet. Dat moet ons op scherp zetten: het voorzeggen van de toekomst
komt alleen God toe en het is de mens ten strengste verboden op dat gebied te
gaan hobbyen. Dat is zelfs zo ernstig dat Hij de Kanaänieten er uiteindelijk voor
laat uitroeien! Dat zou dus ook bepalend moeten zijn voor onze opvatting van
het doel en gebruik van profetie.
Het gouden kalf van Jerobeam de zoon van Nebat
Maar te willen weten wat er staat te gebeuren is de mens blijkbaar ingeboren.
Wanneer er ergens in deze wereld een volksstam zou bestaan die nu nog kinderoffers zou brengen, zou het huis te klein zijn. Maar in onze westerse wereld
lijkt er geen krant of tijdschrift te kunnen bestaan waarin niet dagelijks of wekelijks, en bij elk Nieuwjaar, een horoscoop is te vinden voor de komende periode; en we halen hooguit onze schouders op. Tegen deze achtergrond gezien,
doen we er goed aan die boven geschetste hartstocht voor ‘profetie’ met wantrouwen te bekijken. Bijbelse profetie is bedoeld om gelovigen te waarschuwen:
voor fouten die ze zouden kunnen maken, voor lessen die ze anders misschien
niet zouden zien, voor een oordeel dat gaat komen wanneer ze zich niet bekeren, voor een moeilijke tijd die over de wereld gaat komen maar die de gelovige
met vertrouwen kan (en dus moet) doorstaan. Maar profetie is nooit gegeven
om ons alleen maar te vertellen wat de toekomst voor ons (laat staan voor ‘de
anderen’) in petto heeft, als bevrediging van onze nieuwsgierigheid, of om onze
buren en collega’s mee af te troeven. Toen Jerobeam, de zoon van Nebat, van
God het gezag kreeg over tien van de twaalf stammen (1 Kon 12), was het eerste dat hij deed een eigen eredienst instellen in Betel (=huis van God). Die pretendeerde de God van Israël te eren, maar wordt in de Schrift door hun hele
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vervolg van pagina 40 en 41

geschiedenis heen consequent aangeduid als afgoderij, omdat het niet in overeenstemming was met de Mozaïsche Wet. En uiteindelijk is het hun ondergang
geworden (2 Kon 17:7-23). Daarom doen we er goed aan ons er terdege van
bewust te zijn dat veel belangstelling voor ‘bijbelse profetie’ feitelijk voortkomt
uit menselijke motieven en niet uit ware liefde voor Gods Woord. En dan is het
per saldo niet meer dan een vorm van astrologie (met alleen als schoonklinkend excuus dat het is gebaseerd op Bijbelteksten in plaats van de stand van
de sterren) en daarmee dus een vorm van afgoderij.
Van God of uit de mens?
Ik heb iemand gekend die was opgegroeid in een kerk waar Bijbelstudie niet
werd aangemoedigd. Via enkele van haar kinderen was ze later betrokken geraakt bij een groepering die daar totaal anders over dacht. Aan haar Bijbel kon
je echter zien dat die voor het overgrote deel nog steeds ongelezen was, met
maagdelijke onbesmette bladzijden, maar van twee gedeelten waren de bladzijden volkomen stukgelezen: Daniël en Openbaring. Gelukkig bezat ze een oprechte belangstelling voor Gods woord, en heeft ze op den duur wel degelijk
ingezien dat dit niet de juiste weg was: ze toonde ons die Bijbel bewust als iets
dat ze ‘te boven’ was gekomen. Dit is een wat extreem voorbeeld, maar er zijn
Bijbelgetrouwe christenen genoeg die eveneens op een dergelijke manier omgaan met profetie. Terwijl de voorbeelden van mislukte ‘Bijbeluitleg’ op deze
basis toch voor het oprapen liggen. Naast de bekende pogingen de datum van
de Wederkomst te berekenen: het zou de mens nooit lukken op de maan te
landen (op basis van Ps 115:16), op 6 juni 2006 (6-6-6) zou de antichrist zich
manifesteren, enz, enz. Toch gaan de aanhangers van dit soort ‘Bijbeluitleg’
ongestoord verder met dergelijke toekomstvoorspellingen, met als enig concreet resultaat dat de ‘buitenwereld’ alle Bijbelstudie gaat beschouwen als een
vreemde hobby van gestoorde geesten, en de Bijbel zelf als een boek waarvan
de houdbaarheidsdatum allang is overschreden. Zulke ‘uitleggers’ beschouwen
zichzelf als eerste klas Bijbelgetrouwe christenen, maar in werkelijkheid wandelen ze op de weg der Kanaänieten. Ze beschouwen zich als getrouwe leden
van Gods volk, maar gaan in werkelijkheid de weg van Jerobeam de zoon van
Nebat en aanbidden een gouden kalf. En ze bezorgen met hun ongezonde belangstelling Gods Woord een slechte naam. Dan heb je straks bij het oordeel
heel wat uit te leggen. Profetieën over de eindtijd hebben maar één werkelijk
doel: de trouwe gelovige te verzekeren dat wat er ook over deze wereld komt,
er niets gebeurt buiten God om, en wie werkelijk op God vertrouwt heeft daarvan dus niets te vrezen. Dat is tegelijkertijd een belofte en een geloofstest,
niets meer en niets minder. Wat daar bovenuit gaat is per saldo afgoderij.
R.C.R
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het Kidron dal
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In de tijd van de tweede tempel, lag het Kidron dal tussen de oostelijke
muur van de oude stad Jeruzalem en de Olijfberg ten oosten daarvan.
Door dit tot ca. 20 meter diepe dal stroomde een riviertje, de Kidron, dat
in de Bijbel vaak een beek wordt genoemd. De beek had
geen bron, en was eigenlijk een wadi. In de regenperiode
stroomde het water langs de hellingen van de Tempelberg,
Jeruzalem
de Olijfberg en de Scopus naar beneden, en werd in het dal
•
tot een kolkende stroom. Door de eeuwen heen is het dal
15 meter opgehoogd door puin dat er in terecht kwam.
De Kidron - door de Arabieren Wadi-en-Nar (vuurrivier) genoemd - stroomt nu, gedeeltelijk overkluist, door het aan
beide zijden tegen de helling gelegen Silwan (Kefar Hasjiloah). Een schilderachtig Arabisch dorpje met mooie tuinen. Vandaar kronkelt de Kidron via diepe kloven door de woestijn van
Judea, tot hij ten zuiden van Qumran in de Dode Zee uitmondt.
In de tijd van koning Herodes woonden, in grotten en vervallen huisjes
op de oostelijke helling, de armen van Jeruzalem. Men noemde deze
helling ook ‘de berg van de schande’, of ‘de berg van de ergernis’, omdat Salomo hier offerplaatsen had laten oprichten voor zijn heidense
vrouwen. Het Kidrondal wordt ook wel het dal van Josafat genoemd,
naar Joël 3:2 (God oordeelt). Er liggen veel Joodse graven, omdat volgens de overlevering hier het laatste oordeel zal plaatsvinden. Jordanië
sleepte tussen 1947 en 1967 veel zerken weg voor gebruik als bouwmateriaal. Na 1967 heeft Israël de joodse begraafplaats grotendeels
hersteld en het dal is nu weer bedekt met vele rijen stenen grafkisten.
Er hebben hier veel belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Maar
de belangrijkste waren wel die, toen Jezus na het vieren van het Pascha,
via één van de bruggen over de Kidron naar de hof van Getsemane was
gelopen (Joh. 18:1). Daar voerde Hij een
zware zielenstrijd in verband met zijn naderende kruisdood. En nadat Hij zijn definitieve besluit had genomen en was gesterkt
door een engel, liet Hij zich daar gevangen
nemen door Joden en Romeinen. Zo kon
Gods heilsplan, de redding van zondaren uit
zonde en dood, voortgang vinden.
H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Boekbespreking
Bijbel en wetenschap
De wereld van Lucas
Waarom

een boekje over Lucas in een serie over Bijbel en wetenschap?
De historische betrouwbaarheid van Lucas heeft in het verleden wel eens
onder vuur heeft gelegen. Van dingen waar hij in Handelingen melding van
maakt, zou historisch niets bekend zijn. Een zorgvuldige studie van het onderwerp pleit er echter juist voor dat we hier inderdaad te maken hebben
met het verslag van een ‘ooggetuige’. Maar een studie naar de historische
achtergronden van Lucas, in het bijzonder van het boek Handelingen, levert
meer op dan een simpel bewijs dat het boek ‘echt’ is.

Dat bewijs kan wellicht nuttig zijn voor wie twijfelt, maar belangrijker voor
de trouwe Bijbellezer is het gegeven dat zo’n studie ons meer inzicht
schenkt in de achtergronden. Het verhaal gaat er door leven, maar het kan
ook leiden tot meer begrip van wat er achter het soms zeer beknopte verslag schuil gaat. De feiten en achtergronden die zo aan het licht komen zijn
op zichzelf misschien niet van direct belang voor ons geloofsleven, maar ze
vormen wel een nuttig, en soms zelfs noodzakelijk, fundament voor inzichten die daar wel belangrijk voor zijn. En in die zin gaat ook een korte studie
naar de wereld van Lucas veel verder dan een simpel ‘bewijs van echtheid’.
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