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reacties op in dit blad verschenen artikelen
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VRAAG: In Exodus 6:3 zegt God tegen Mozes: “Ik ben aan Abraham,
Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn
naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt”. Maar in Genesis
12 lezen we van Abraham dat hij de ‘naam van de HEER’ aanriep, en
in Genesis 26:25 lezen we hetzelfde van Isaak. Hoe zit dat?

ANTWOORD: We moeten hier bedenken dat in de Bijbel een naam
vaak de uitdrukking van een karakter is. In Exodus 3:13 vraagt Mozes
aan God wat hij moet zeggen wanneer zijn volksgenoten willen weten
‘hoe is zijn naam’, niet ‘wat is zijn naam’ (NBG’51, de NBV is hier mis-
leidend). Dat lijkt een wat gezocht argument, maar het Hebreeuwse
woord dat hij gebruikt is niet mi (wat), maar mah (hoe). In het He-
breeuws betekent dat inderdaad niet “hoe heet U?”, maar “in welke
‘hoedanigheid’ zendt U mij tot hen”? In de tekst hierboven moeten we
dat ‘bekendmaken’ dus kennelijk niet zo opvatten dat de aartsvaders
dat woord niet gekend hebben, maar bedoelt God hier te zeggen dat
Hij die karaktereigenschappen die door de naam ‘HEER’ worden uitge-
drukt niet aan hen heeft getoond, maar alleen die welke worden uit-
gedrukt door die andere naam ‘God de Ontzagwekkende’. Om dat dui-
delijker te zien, moeten we daarom eerst kijken om welke karakterei-
genschappen het dan gaat.

De naam HEER ( Jahweh) vinden we verklaard wanneer Mozes vraagt
om Gods heerlijkheid te mogen zien. We lezen dan dat God zegt:

Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de
naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil
schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn (Ex
33:19).

En wanneer dat dan daadwerkelijk plaats vindt lezen we:
De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER ! De HEER ! Een
God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die
duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en
zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat … (Ex 34:6-7).

Het karakter dat de naam HEER uitdrukt is dus dat van genade en ver-
giffenis, al laat Hij niet alles ongestraft. Dat God bij de brandende
braamstruik aan Mozes aankondigt dat Hij die naam nu aan zijn ver-
drukte volk gaat waarmaken, ziet vooruit naar de verbondssluiting te
Sinaï. Vandaar dat we deze naam gewoonlijk aanduiden als de ver-
bondsnaam. Merk daarbij overigens op dat deze karaktereigenschap
van God – het (op bepaalde voorwaarden) willen vergeven van zon-
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den en het betonen van genade – niet pas in het NT tevoorschijn
komt; het is een basisbegrip binnen het Oude Verbond!

Die andere naam, El Shaddai, die de NBG’51 vertaalt met ‘God de
Almachtige’ en de NBV met ‘God de Ontzagwekkende’, wordt ons niet
als zodanig in de Schrift uitgelegd. Het is ook eigenlijk geen He-
breeuwse woordstam. Vertalers zijn daarom niet zeker van de juiste
vertaling. Sommige commentatoren zijn van mening dat deze naam
wijst op rijkelijk zegenen. Zo zegt God tot Abraham:

Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: … Ik zal je rijkelijk zegenen en
je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en
zandkorrels op het strand langs de zee … En alle volken op aarde
zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want
jij hebt naar mij geluisterd (Gen 22:16-18).

En tot zijn zoon Isaak zegt Hij:
Ik zal … de eed gestand doen die ik je vader Abraham heb gezwo-
ren. Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de he-
mel zijn … en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te
worden als jouw nakomelingen (Gen 26:3-4).

Anderen vatten shaddai meer op als een woord dat slaat op het feit
dat God beloften doet, die pas in een verdere toekomst zouden wor-
den vervuld. Maar in elk geval moeten we aannemen dat Shaddai als
naam (El betekent alleen maar ‘God’) vooral een kant van Gods ka-
rakter aanduidt waar de aartsvaders mee te maken hebben gehad.

Het gaat er dus niet om hoe God heet (of genoemd wil worden), maar
om de vraag in welke hoedanigheid of met welke karaktereigenschap-
pen Hij zich vroeger aan de aartsvaders heeft getoond en met welke
nu aan zijn verdrukte volk in Egypte. Met die aankondiging aan Mozes
in Exodus 6:3 vertelt Hij hem dus dat er een nieuw stadium in zijn
plan is begonnen. En even voor de volledigheid: dat de naam Jahweh
in onze Bijbels is vertaald met HERE of HEER, heeft te maken met het
feit dat de Israëlieten (op grond van Ex 20:7) de naam Jahweh niet
uitspraken, maar bij het voorlezen vervingen door adonai (heer). Maar
soms heeft de tekst adonai Jahweh, wat we dan vertaald vinden als
Here HERE (NBG’51), of HEER, mijn/de God (NBV).
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In het

Belangrijke en interessante nieuwsfeiten

Bereid Israël een aanval op Iran voor?
Het vooruitzicht dat Iran mogelijk kernwapens ontwikkelt, houdt de gemoede-
ren overal op aarde al enige jaren bezig. Een kernoorlog in het Midden-Oosten
zal immers grote effecten hebben op de gehele wereld. Er zijn bondgenoot-
schappen, zodat landen elkaar te hulp moeten komen in geval één daarvan
wordt aangevallen. Dit houdt in, dat in een dergelijk conflict de grote wereld-
machten tegen elkaar kunnen komen te staan.

Niemand zit te wachten op nog een conflict, naast dat in Irak en Afghanistan.
De situatie in de nucleaire macht Pakistan boezemt velen al grote angst in.
Laat staan een oorlog waar Israël en Iran in verwikkeld zouden kunnen raken.
Daarom wordt al het mogelijke ondernomen om te voorkomen dat die uit-
breekt; van onderhandelingen tot aanvalsdreigingen richting Iran. Het gevaar
wordt als zodanig groot gezien, dat men bereid is daarvoor vrienden vijanden
en vijanden vrienden te laten zijn; ondanks de grote verschillen in hun stand-
punten ten opzichte van Israël, de Arabische wereld in het algemeen, en de
Palestijnse zaak in het bijzonder.

De belangen van de Verenigde Staten, Europa, Rusland en China verschillen
echter niet alleen wat het Midden Oosten betreft. Hun wereldpolitiek wordt
vooral gedreven door economische belangen. Alleen de Verenigde Staten be-
zitten een strijdmacht waarmee zij, in ‘normale’ oorlogssituaties de wereld
kunnen beheersen. Europa is verdeeld door eigenbelang van de lidstaten,
Rusland grotendeels vervallen, en China in ontwikkeling.

Deze grootmachten zouden de betrokken landen in het Midden Oosten het
liefst gebruiken als stukken op een schaakbord, waarmee zij hun belangen
kunnen verdedigen. Zo gebruiken de Verenigde Staten Israël om gevaarlijke
Arabische landen schaakmat te zetten. Wanneer Israël dreigt de nucleaire
ambities van Iran tot staan te brengen, knijpen de Verenigde Staten een oogje
dicht en zullen zij in de VN een veto uitspreken als Israël daarvoor veroor-
deeld dreigt te worden. Zo raken de Verenigde Staten niet direct betrokken en
bereiken zij wel hun doel: uitschakeling van Iran. Anderzijds maakte Rusland
plannen bekend om hun zeemacht weer op peil te brengen, en strategische
posities te betrekken in Israël vijandige landen als Syrië, Yemen en Libië.

Uit de oliecrises en de huidige financieel-economische crisis, blijkt duidelijk
dat de wereld al lang niet meer te verdelen is in een aantal duidelijk begrens-
de kampen. Naast politieke conflicten of meningsverschillen, is de wereld
door de internationale handel steeds meer met elkaar verweven geworden.
Wij zijn voor energie, grond- en hulpstoffen grotendeels afhankelijk van olie.



De Arabische landen voorzien daar voor een groot deel in. Omdat zij de groot-
ste oliekraan bedienen, bepalen zij het evenwicht tussen vraag en aanbod, en
daarmee de wereldprijs. Daarnaast is die prijs afhankelijk van de politieke
situatie daar. De kleinste onzekerheden en conflicten hebben vaak direct in-
vloed op de olieprijs. De Arabische landen hebben zo een druk- of chantage-
middel in handen, waarmee zij de wereld hun wil kunnen opleggen. De wa-
penindustrie is in de grote wereldmachten minder dan, of evenzeer werkzaam
voor eigen land, als voor de levering aan het buitenland. Vaak wordt die terug-
betaald in de vorm van delfstoffen die men zelf niet (voldoende) heeft, zoals
olie, uranium, titanium. Door het internationale handelsverkeer zijn de geld-
markten volledig van elkaar afhankelijk. Het evenwicht is zeer kritisch. Foute
hypotheken blijken uiteindelijk invloed te hebben op de totale wereldecono-
mie. Daarnaast zijn door de olieopbrengsten een aantal Arabische landen
zeer rijk geworden. Met hun geld en goud hebben zij zich grote belangen ver-
worven in het Westen. China heeft veel geld geïnvesteerd in de Verenigde Sta-
ten. Deze financiële belangen zijn misschien op het eerste gezicht een zege-
ning, maar anderzijds vormen zij in conflictsituaties een zodanige bedreiging,
dat een land als Saudi-Arabië behoorlijk wat zand in de raderen van het Wes-
ten kan strooien, en China zelfs de Verenigde Staten zijn wil op kan leggen.

In dit licht bezien is een bericht in de Times van 16 juli te begrijpen. Daarin
werd gemeld dat tien dagen nadat een Israëlische onderzeeër met kernra-
ketten door het Suez kanaal naar de Rode Zee was gevaren, twee kruisers
met raketten volgden “in voorbereiding op een mogelijke aanval op de nucle-
aire installaties van Iran”. Voor een dergelijke doorvaart moet uitdrukkelijke
toestemming verleend worden door de Egyptische regering. Die werd gegeven
omdat de Arabische landen gealarmeerd zijn door de berichten vanuit Iran.
Omdat zij zelf de politieke en militaire macht niet hebben, is het voor hen ken-
nelijk geen bezwaar hun grote vijand te gebruiken de klus te klaren.

De medaille heeft voor Israël wel een keerzijde! Volgens de Times steunen
westerse diplomaten een aanval op Iran, in ruil voor Israëlische concessies bij
de vorming van een Palestijnse staat. De dreiging vanuit Iran heeft in Israël
dus een hogere plaats ingenomen dat de kolonisatie van de westelijke Jor-
daanoever. Ondanks de interne conflicten is de Iraanse regering tot nu toe
onbuigzaam wat haar nucleaire plannen betreft. Dit brengt een aanval dich-
terbij. De vragen die wij ons daarbij, in het licht van Bijbelse profetie, moeten
stellen, is of het ditmaal weer met een sisser afloopt. Vooral omdat Israël op
zijn beurt onbuigzaam is wat het nederzettingenbeleid, en de houding ten op-
zichte van een Palestijnse staat betreft. Eens gaat dat zijn tol eisen! J.K.D.
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Overdenking

Op de avond voor zijn kruisdood bad de Here Jezus tot zijn Vader in de he-
mel, of Hij met zijn discipelen wilde zijn, zodat zij één zouden zijn:

Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke U Mij gegeven hebt ... op-
dat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt
zijn tot één … (Johannes 17:11; 22,23)

Waarom vroeg Hij dat? De NBV zegt in vers 23: Dan zullen zij volkomen één
zijn. Dit maakt duidelijk waar het Jezus om ging: zijn Vader en Hij vormen
een volmaakte eenheid, en Hij wil dat zijn volgelingen een even volmaakte
eenheid met Hem vormen. Tot drie maal toe bad Hij hierom:

… dat zij één zijn, zoals Wij

… opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en U in Mij

Het Griekse woord (hen) dat Johannes hier gebruikte, paste hij elders toe
als telwoord, bijvoorbeeld: Eén werk heb Ik verricht (7:21); wij hebben één
Vader (8:41); één ding weet Ik (9:25). Dit Griekse woord is bijna hetzelfde
als dat met in werd vertaald (en). Het geeft een plaats of situatie aan waarin
iets of iemand zich bevindt. Als voorbeeld een passage in Galaten 2:

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef
ik door of in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en
Zich voor mij heeft overgegeven.

Het ik en het vlees zijn in Paulus’ redenering niet los van elkaar te zien, zo
ook Christus en geloof. Dit versterkt het begrip één zijn in het gebed van
Jezus. Met het ‘getal’ één doelde Jezus op iets ondeelbaars. Toegepast op
Hem en zijn Vader betekent dit dat hun band, hun relatie, onverbrekelijk is;
niets kan er tussenkomen of een einde aan maken.

De Zoon die God verwekte vereenzelvigt zich volkomen met Hem, en doet
alles om het plan van zijn Vader voortgang te laten vinden. Zoals de Vader
is, is de Zoon en zoals de Zoon is, is de Vader. Daarom noemt God Hem Zijn
Geliefde, degene met wie Hij een zeer innige band heeft. De Zoon is één van
geest met God, waardoor zichtbaar wordt wat God voor ons is en wil zijn.

De naam Jahweh, HERE, spreekt van de God, Die van vóór de grondlegging
van de wereld één doel en streven heeft. Hij heeft een plan voor ogen en
werkt tot op de dag van vandaag aan de verwezenlijking daarvan. Wij ken-
nen God niet anders dan in wat Hij op aarde doet, overeenkomstig dat plan
en de beloften die Hij in verband daarmee gaf. Daarom schreef Johannes
dat toentertijd het woord God was (1:1). Het zou echter niet bij woorden blij-
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ven, want Zijn woord wordt onveranderd tot werkelijkheid. Waarom? Omdat
Hij Zijn vaste voornemen niet verandert (de schrijver van de brief aan de
Hebreeën schreef over het onveranderlijke van zijn raad – 6:17), niet in
Zichzelf verdeeld is, één is, heel is zoals dat tegenwoordig wordt genoemd.
En van Zijn plan maakt Jezus onlosmakelijk deel uit. Het woord van God
werd in de Mens Jezus werkelijkheid: Heden heb Ik u verwekt. De tijd waar-
over de profeten hadden gesproken was eindelijk aangebroken; de heraut
was daarom uitgegaan om de komst van de Koning aan te kondigen. En
toen Hij verscheen, maakten zijn wonderen duidelijk wie Hij was, en wat God
voor ogen had met zijn zending.

We gaan nu even helemaal terug naar het begin. Want vanaf de eerste
hoofdstukken van de Bijbel is duidelijk, dat God wil dat alles wat Hij maakte
één, onverdeeld, heel is. Zolang de mens God gehoorzaamde was hier inder-
daad sprake van. God woonde bij de mensen, en die wandelden met Hem
(Genesis 3:8; zie ook 5:22,24 en 6:9). Door hun zonde werd de eenheid
echter verbroken, ontstond er verdeeldheid tussen God en mensen over de
te bewandelen weg; en dan kun je niet samen verder (Amos 3:3). De relatie
tussen God en mensen was niet meer heel. Sterker nog: de mens werd een
vijand van God. Als gevolg daarvan kreeg de mens ook nog eens te maken
met ziekte en dood: hij was zelf ook niet meer heel. De dood deed zijn afbre-
kend werk de mens weer tot stof uiteen te laten vallen. Alleen God kon hier-
in verandering brengen. In Jezus van Nazareth gaf Hij het bewijs, dat Hij be-
gonnen was om te zien naar de mensen, en met kracht een keer in hun lot
wilde brengen. Hun relatie moest weer heel worden, en Jezus trad daartoe
op als Heelmeester, Die de prediking van het herstel van alle dingen kracht
bijzette door genezingen en de opwekking van doden. Veel belangrijker dan
genezen of opgewekt worden, was echter dat er geen grond voor veroorde-
ling meer zou zijn. Jezus zei nadat Hij iemand had genezen (en misschien
zei Hij dat wel altijd) zondig van nu af niet meer (Johannes 8:11). Wanneer
iemands zonden zijn vergeven èn hij daarna niet opnieuw zondigt, is de vij-
andschap met God tot een einde gekomen. De éénheid met God is hersteld,
en wordt als in het begin:

God zal bij hen wonen … en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en
de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er
meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Openbaring 21:4)

God zal bij hen wonen is niet alleen toekomstig bedoeld. Deze woorden
doen denken aan de aanwezigheid van God onder het volk Israël in de Ta-
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bernakel (vergelijk vers 3). Zoals God in de Engel van Zijn aangezicht met Israël
in de woestijn was, zo wil Hij nu bij ons, met ons, in ons zijn, in Zijn Zoon Jezus
Christus. Zijn naam is immers niet alleen Redder, maar in de eerste plaats Im-
manuël: God met ons. Redding is het praktisch resultaat van God met ons. On-
der die naam wil God de van Hem afgedwaalde mens weer samenbrengen, om
een éénheid met Hem te vormen, en bij hem te wonen.

Het evangeliewoord roept ons uit de gemeenschappen en relaties waarin wij
ons bevinden. Toen God Abraham riep, zei Hij tegen hem: Ga uit uw land en uw
familie. God vraagt van niemand minder dan het geloof van Abraham. We heb-
ben nog wel familie, en wonen in een land, maar ons leven behoort er niet door
bepaald te worden. Er zijn andere prioriteiten, waarvan de belangrijkste is dat
wij ons vereenzelvigen met de Here Jezus, die alles opgaf - niet alleen zijn fami-
lieleven - om anderen te behouden. De apostelen gaven letterlijk alles prijs
toen zij Jezus definitief volgden: ze verlieten hun normale gezins– en familiele-
ven, hun werk, hun bezit. In plaats van de natuurlijke familie en het eigen huis,
krijgt de volgeling van Christus een nieuwe, geestelijke familie, gastvrijheid in
de huizen van broeders en zusters in het geloof (Markus 10:29,30). En als hun
gemeenschap beter, volmaakter wil zijn dan die in de wereld, moet er sprake
zijn van hechte verbondenheid met elkaar. Maar wij zijn van nature zwak, laten
ons leiden door allerlei emoties, waardoor twisten en scheuringen ontstaan.
Jezus was zich hiervan op de avond voor zijn kruisdood zeer bewust. Er kwam
toen een keerpunt in zijn relatie met hen. Tot op dat moment was Hij steeds
fysiek bij hen geweest. Hij was hun Leider en Meester, en in die hoedanigheid
kon Hij op hen letten, hen onderwijzen, terechtwijzen enz. Binnenkort zou Hij
naar zijn Vader in de hemel gaan en zouden zijn discipelen met elkaar verder
moeten. Daarom was het zo belangrijk geweest, dat zij meer dan drie jaar bij
Hem waren gebleven. Hun hele leven was op Hem afgestemd, en het zou voor
hen ondenkbaar, bijna onmogelijk zijn te leven zonder Hem.Zij waren in die tijd
één geworden met Hem, en in Hem met elkaar. In dat kader moeten wij, denk
ik, de woorden in de verzen 11a, 12, 13a - net vóór zijn bede - verstaan:

Ik bid voor hen … die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U, en al het mijne
is het uwe en het uwe is het mijne … En Ik ben niet meer in de wereld, maar
zij zijn in de wereld en Ik kom tot U … Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik
hen in uw naam, welke U Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en
niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon van het verderf, opdat de
Schrift vervuld werd. Maar nu kom Ik tot U …

Wat Jezus tot zijn Vader bad, was dat deze kleine gemeenschap van trouwe
discipelen niet uiteen zou vallen. Maar dit had niet alleen betrekking op hen,
maar op allen die in Jezus Christus geloven. Zij moeten een hechte gemeen-
schap vormen, met Hem als de bindende factor. Nauw met Hem verbonden
blijven als ranken aan een wijnstok. De vrucht die dit oplevert, is een groeiende
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gemeenschap van gelovigen. Zij verbinden zich door de doop met de Here, en
in Hem met degenen die al in gemeenschap met Hem leven. De apostel Johan-
nes schreef in zijn eerste brief, zoals de NBV dat weergeeft:

Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met
ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de
Vader en met zijn Zoon Jezus Christus (1 Johannes 1:3)

Paulus schreef in zijn eerste brief aan de Korintiërs over hun roeping: God,
door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus ... (1:9
NBV). In de tweede brief schreef hij dat dit één zijn is als een huwelijk. Jezus
stelde zich namelijk regelmatig voor als de bruidegom. In zijn geval is dit huwe-
lijk uiteraard zeer heilig. Paulus trad daarin op als een vader, die erop toeziet
dat zijn uitgehuwelijkte dochter rein blijft tot de dag dat het huwelijk daadwer-
kelijk gesloten wordt: Want met een ijver van God waak ik over u, want ik heb u
verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen
(11:2). In het volgende vers sprak hij in dat verband over: de oprechte en zuive-
re toewijding aan Christus (NBV). Het is de moeite waard verder te kijken naar
dit beeld. Want Paulus schreef regelmatig over het huwelijk tussen man en
vrouw. In de brief aan de Efeziërs noemde hij dit een groot geheimenis met het
oog op Christus en de gemeente (5:32). Zijn punt was namelijk de instelling
daarvan door God: Daarom zal een man vader en moeder verlaten en zijn
vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn (Efeziërs 5:31; Genesis
2:24). In Bijbelse termen wordt met die vrouw een maagd bedoeld, die zich rein
heeft bewaard, en ook in haar huwelijk trouw blijft aan haar man. Zij vormen
een volkomen eenheid, waar niets tussen kan komen. Hun band is hun weder-
zijdse liefde. Dit paste Paulus toe op Christus en de gemeente:

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad
en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende
door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te
plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is
en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als
hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; nie-
mand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals
Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam (Efez. 5:25-30).

Deze grote liefde van Christus moet ons voldoende zijn. Het zoeken van dingen
buiten Hem om betekent in dit beeld echtbreuk. De eenheid die wij met hem
moeten vormen wordt verstoord en verbroken. Laten wij er dan zorg voor dra-
gen dat er in ons leven niets tussen Hem en ons in komt te staan, en dat wij op
dat punt ook waken over onze medegelovigen. Alleen dan vormen wij één li-
chaam met Christus. J.K.D.

Opdat zij allen één zijn (vervolg van pagina 6 en 7)
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De vorige keer zagen we al dat slechts 1/6 van het boek Genesis handelt over
de voortijd (de wereld vóór de aartsvaders) en 5/6 over die aartsvaders. Maar
zoals het tabelletje (wat globaal) aangeeft, is ook dat niet gelijk verdeeld. Van
zo’n globale telling leer je veel. De grootste nadruk ligt kennelijk op Abraham,
Jakob en Jozef; aan Isaak wordt maar weinig aandacht besteed. De resterende
hoofdstukken gaan over Esau, de niet-gekozen zoon (Gen 36), en over Juda en
Tamar (Gen 38). De conclusies die je hier meteen al uit kunt trekken, zijn:
• Blijkbaar heeft het verhaal rond Abraham, Jakob en Jozef de meeste bete-

kenis voor ons begrip van wat later (na Genesis) zal volgen. En die beteke-
nis vinden we dan kennelijk in hun levensloop, of de ontwikkeling daarvan.

• Isaak leefde een zelfde soort leven als Abraham, en wellicht is dat de reden
dat we over hem veel minder lezen. Wat we wel lezen zijn een tweetal daar-
van afwijkende gebeurtenissen; kennelijk hebben die ons dus nog wel iets
aanvullends te vertellen.

• In het geval van Jakob is het verhaal gesplitst. Het eerste deel loopt tot aan
de vermeende dood van Jozef en het tweede deel begint wanneer hij ver-
neemt dat Jozef nog leeft. Ook dat zal dus een bepaalde betekenis hebben.

• Daarnaast spelen alleen Esau en Juda nog een klein rolletje. Ook het weini-
ge dat we over hen vinden zal dan dus nog wel een bepaalde betekenis
hebben, maar dat slaan we hier nu maar even over.

Abraham
Bij Abraham vinden we meteen al het sleutelthema van Genesis: vertrouwen op
God. Abraham moest zijn vertrouwde omgeving verlaten en gaan naar een land
dat hij niet kende, omdat God hem dat opdroeg. We spraken al van het wonen
in tenten i.p.v. in steden achter beschermende muren (nr. 2 van dit jaar). Toch
maakt Abraham in het begin nog fouten. Hij vertelt een paar keer dat Sara zijn
zuster is i.p.v. zijn vrouw, uit angst te zullen worden gedood door een macht-
hebber die haar zelf tot vrouw wil hebben. Beide keren bezorgt hem dat proble-
men waar God hem weer uit moet redden. Maar hij leert ervan. Wanneer God
hem een eigen zoon belooft, hoewel dat menselijk niet (meer) kan, is hij eerst
weer te snel met een eigen oplossing met behulp van Sara’s slavin. Dat leidt
opnieuw tot problemen. En wie ziet dat de Arabieren afstammen van Ismaël (en
het Joodse volk van Isaak) beseft dat die moeilijkheden niet tot die tijd beperkt
zijn gebleven. Wanneer hij dan uiteindelijk toch die eigen zoon heeft van Sara
zelf - die zoon van wie de vervulling zou afhangen van al de beloften die God

Effectief Bijbellezen
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hem in zijn leven heeft gedaan - en
God hem dan vraagt om juist die
zoon ten offer te brengen, aarzelt
hij echter geen moment meer, maar
gaat al vroeg in de morgen op weg
om dat uit te voeren (Gen 22:3).
Tegen die tijd heeft hij geleerd volle-
dig op God te vertrouwen. Hoe ab-
surd Gods opdracht ook lijkt, hij
vertrouwt er nu op dat alles op de
een of andere manier toch wel goed
zal komen (vgl. Heb 11:17-18).

Dat lange verhaal dat we in Genesis over hem vinden, toont ons daarom hoe
God met zijn kinderen werkt, geduld heeft, ze stap voor stap leert op Hem te
vertrouwen, en ze zo traint voor een functie in zijn komende Koninkrijk. We zien
hoe hij, aan wie God het hele land Kanaän beloofd had, na Sara’s dood een
stukje land moet kopen (nog tegen een schandalig hoge prijs ook) om haar te
kunnen begraven. En we horen geen woord van protest. We zien de uiterste
zorgvuldigheid waarmee hij een vrouw zoekt voor die beloofde zoon (Gen 24 is
ruimschoots het langste hoofdstuk van Genesis!). Maar ook hoe de knecht, die
de erfgenaam zou zijn geweest als Isaak niet was geboren (Gen 15:2), die op-
gedragen taak in volledige loyaliteit uitvoert; dat tekent die knecht, maar — als
het ware door zijn ogen — ook de meester die hij heeft leren waarderen.

Isaak
Over Isaak lezen we maar twee dingen: dat hij, de rondtrekkende veehouder,
probeert zich als permanente landbouwer te vestigen in de kustvlakte (Gen
26), wat kennelijk niet Gods bedoeling was. God zegent zijn oogst, maar juist
daarom keren de Filistijnen zich tegen hem en jagen hem weg. Blijkbaar was
dit toch teveel de weg van Lot. We lezen daarbij ook nog hoe ook hij zijn vrouw
probeert voor te stellen als zijn zuster. Kennelijk leert hij toch wat moeilijk van
de vorige generatie. De andere gebeurtenis betreft het doorgeven van de zegen
aan zijn zoon. Het contrast met zijn vader zou nauwelijks groter kunnen zijn.
Waar Abraham zich beijverde zoveel mogelijk naar Gods maatstaven te hande-
len bij het verzekeren van de erfopvolging (bij hem het vinden van een partner
voor zijn zoon) lijkt Isaak volledig te handelen naar eigen voorkeur. Ondanks

Taalgebruik
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Verdeling van de hoofdstukken in Genesis

Onderwerp Hoofdstukken Aantal

vóórtijd
Abraham
Isaak
Jakob (1)

(2)
Jozef
overig

1—11
12—25*
26—27*
25, 27—35*
46—49*
37, 39—45, 47*, 50
36 en 38

11
13 ½

1 ½
9
3 ½
9 ½
2

* de hoofdstukken 25, 27 en 47 gaan over
meer dan één aartsvader



Gods aankondiging dat Jakob de erfgenaam zou zijn (25:23) geeft Isaak toch
de voorkeur aan zijn andere zoon, en volgens het verhaal omdat zijn liefde door
de maag gaat (zie nr. 2 van dit jaar). Maar we zien ook dat Rebekka, die die
godsspraak toch had ontvangen, niet naar haar echtgenoot toegaat om hem
daar op aan te spreken: ze geeft de voorkeur aan daad van bedrog. Dat
spreekt van gebrek aan geloof, maar het vertelt ons ook dat de innige geliefden
van destijds (24:67; 26:8) intussen kennelijk ernstig uit elkaar waren gegroeid.
De oorzaak daarvan wordt ons niet verteld, en is dus kennelijk als zodanig voor
ons niet van belang, maar de les is duidelijk dat van zo’n situatie alleen maar
ellende komt. Toch wordt Isaak in het NT zonder voorbehoud genoemd in het
rijtje aartsvaders. Deze korte schetsen kunnen ons dus onmogelijk een com-
pleet beeld geven van de man Isaak. Het doel is niet zijn aanvaardbaarheid
voor God, maar de lessen die wij uit zijn fouten kunnen leren.

Jakob
Jakob krijgt in Genesis duidelijk de meeste aandacht. Eerst zien we hem als de
man van de eigen oplossingen, die prima zijn eigen boontjes lijkt te kunnen
doppen. Maar als hij naar Haran moet vluchten, krijgt hij te maken met zijn
oom Laban, die nog veel bedrevener is in het soort trucjes waar Jakob zo goed
in was. Alleen door Gods hulp vertrekt Jakob tenslotte als rijk man (31:38-42).
Maar voordat God hem weer binnenlaat in Kanaän moet hij eerst erkennen dat
God, en niet hijzelf, zijn leven bestuurt (32:24-31). De fouten van zijn periode in
Haran reizen echter met hem mee. Er heerst bittere rivaliteit tussen zijn beide
vrouwen, vooral van de zijde van Rachel, die kennelijk is overgedragen op hun
zoons. En wanneer de zo aantrekkelijk ogende Rachel is gestorven en de min-
der spectaculaire, maar duidelijk meer godvruchtige Lea de leiding over de
huishouding kan overnemen is het al veel te laat: de zoons zijn intussen vol-
wassen en gaan hun eigen, niet altijd even godvruchtige, weg. Dat eindigt in
een tragedie voor Jakob, wanneer zijn zoons hem voorliegen dat zijn lievelings-
zoon Jozef is omgekomen.
Dat verhaal krijgt een vervolg wanneer die zoons hem zo’n 15 jaar later moeten
opbiechten wat er werkelijk is gebeurd. Door een hongersnood dwingt God hem
dan het ‘beloofde’ land verlaten en naar Egypte gaan, wat Hij al door Jozef had
voorbereid. Daaraan voorafgaand zien we eerst weer even de oude Jakob, met
zijn eigen oplossingen. Maar eenmaal in Egypte en bij Jozef, beseft hij dat alles
zo door God is geleid, en hij aanvaardt wat er is gebeurd. Hij beseft nu duidelijk
dat God alles in de hand heeft en zijn beloften waar maakt, wat er ook gebeurt;
er is geen mens op aarde die daar invloed op zou kunnen hebben. Bovenal be-
seft hij nu dat al zijn eigen trucjes om die belofte te beërven hem alleen maar
ellende hebben gebracht, maar dat God juist die ellende heeft gebruikt om zijn
eigen plannen te doen slagen. En we zien dat vooral wanneer hij de zegen die
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hem, ondanks al zijn listen, nooit zelf ten deel viel, toch in vol geloof doorgeeft
aan de zonen van Jozef (48:19). Juist dat is het moment dat de schrijver aan
de Hebreeën selecteert als het moment waarop hij bij uitstek zijn geloof toont
(Hebr 11.21, een verwijzing naar Gen 47:31). En het valt op hoe de man die
zijn vader bedroog toen die de zegen wilde doorgeven, zelf nu de uiterste zorg-
vuldigheid in acht neemt wanneer hij die weer doorgeeft aan de zonen van
Jozef. Nu is hij ten volle overtuigd en pas nu is hij van Jakob (‘bedrieger’) wer-
kelijk Israël (strijder Gods) geworden. En hij sterft niet als een verbitterd man
die nooit heeft gekregen wat hij najaagde: vol geloof geeft hij opdracht hem in
Kanaän te begraven (49:29), want God zal zijn beloften zeker gestand doen.

Jozef
En dan is er tenslotte nog Jozef, iemand die velen niet eens tot de aartsvaders
zouden rekenen. De lievelingszoon van zijn vader, door zijn broers uit hun le-
ven verwijderd, ver van die vader volwassen geworden als een slaaf, iemand
zonder rechten, maar door Gods ingrijpen opgeklommen tot de hoogste posi-
tie na de koning zelf. Uiteindelijk wordt juist hij degene die zijn familie redt van
de ondergang die dreigt vanwege de hongersnood die is gekomen. Ver weg
van zijn familie, als rechteloos man in een vreemd land, onschuldig veroor-
deeld en in de gevangenis geworpen, heeft hij veel meer dan de anderen
moeten leren geloof te hebben, en te vertrouwen op God. En dat heeft hij ge-
leerd. Tweemaal moet hij zijn broers ervan verzekeren dat hij niet van plan is
wraak op hen te nemen (45:5 en 50:19-21) omdat hij beseft dat dit alles zo
door God is geleid. Daarmee toont hij dat hij meer nog dan die anderen volle-
dig beseft hoe de ware verhoudingen liggen. Maar hij dwingt zijn broers tege-
lijkertijd wel degelijk om kleur te bekennen en te tonen waar hun loyaliteit uit-
eindelijk ligt. Pas wanneer zij hun schuld belijden en erkennen dat zij van
Gods kant niet beter verdienen, en zich bovendien bereid tonen desnoods
alles op te geven als dat nodig is om hun vader een nieuw drama te besparen,
maakt hij zich aan hen bekend.

Naast de Jozef die hij zelf was, is hij echter ook een ‘beeld’ van de komende
Christus: aanvankelijk door de zijnen verworpen, maar uiteindelijk door hen
erkend en hun redder geworden, maar ook die van de ‘hele wereld’ (41:57).
Daarover komt er (volgend jaar) nog een speciale studie in de serie “Christus
in het OT”, dus daar gaan we nu niet dieper op in. Maar meer nog dan de an-
deren toont juist hij ons dat een vast vertrouwen op God de sleutel is van de
boodschap van Genesis. Juist dat is de sleutel die Mozes zijn volk, na hun uit-
tocht uit Egypte, met dit boek Genesis meegeeft als de sleutel die zij nodig
hebben voor hun toegang tot het beloofde land. En die hij daarmee ook ons
aanreikt. R.C.R
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Terug, achter mij satan!
Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat
God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. (Matt 16:23)

Deze keer willen we eens kijken naar het begrip ‘tegenstander’ in de
Schrift. De woorden die de Schrift daarvoor gebruikt zijn het Hebreeuw-
se satan en het Griekse diabolos (vaak vertaald als duivel). Het pro-
bleem daarbij is dat de meesten daar vastgevormde ideeën over heb-
ben, en zich dan onvoldoende afvragen wat de Bijbel ons er nu eigenlijk
mee wil vertellen. Hun (veronderstelde) begrip draait rond de ‘Grote ver-
leider’ waar zijzelf geen vat op hebben, terwijl het bijbelse begrip
‘tegenstander’ nu juist draait om Gods verlossingsplan en onze eigen
verantwoordelijkheid daartegenover. Om werkelijk grip te krijgen op die
bijbelse opvatting, moeten we hier, nog meer dan elders, Hebreeuws
denken, en daar heeft de moderne westerse mens grote moeite mee.
De taalkundige feiten vindt u uiteengezet in de rubriek “Het geschreven
woord” op blz. 30-31, en u doet er goed aan dat eerst te lezen. Hier wil-
len we dan de bijbelse toepassing van dat begrip breder uiteenzetten:
wie of wat is nu eigenlijk onze grote tegenstander?

Door God gezonden tegenstanders

Bijbelvertalers vertalen het woord satan in het OT gewoonlijk inderdaad
met iets als tegenstander, waardoor de lezer geen zicht krijgt op het
gebruik van dit begrip in dat deel van de Bijbel; hij leest het alleen als
‘satan’, wanneer de vertalers er niet uitkomen, en hij beseft al helemaal
niet dat het woord op zichzelf beslist geen negatieve betekenis hoeft te
hebben. We vinden dit woord in de Bijbel voor het eerst in Numeri 22,
waar ‘de Engel des HEREN’ uitgaat om als een tegenstander (satan) Bi-
leam tegen te houden op een verkeerde weg; dat is dus juist een goede
actie, die uitgaat van God en niet van een macht van het kwaad! Op blz.
30-31 leest u dat de diepere betekenis in feite echter ‘aanklager’ is.
God zendt mensen die de verkeerde weg gaan ‘tegenstanders’ (satans)
op hun weg, waarmee Hij hen ‘aanklaagt’ om hun verkeerde gedrag. Zo
lezen we bijv. in 2 Samuël: “De HEER ontstak in toorn tegen Israël. Hij
zette David tegen het volk op: Ga in Israël en Juda een volkstelling hou-
den” (2 Sam 24:1), maar in de paralleltekst in Kronieken: “Satan keer-
de zich tegen Israël en zette David aan, Israël te tellen” (1 Kron 21:1).
Dat hoeft ons dus niet te verontrusten. Het vertelt ons alleen maar dat

Bijbelde Taal van de
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De tegenstander

God David gebruikt om het volk zijn verkeerde wegen duidelijk te ma-
ken; en dat Hij daarvoor het (op zichzelf verkeerde) verlangen gebruikt
van David, die wil weten hoe groot het leger was dat hij in geval van
nood op de been zou kunnen brengen (wat een miskenning was van
Gods belofte dat Hij hem zou beschermen). We leren hier dus en pas-
sant ook dat het feit dat God iemand ‘gebruikt’ als zo’n tegenstander,
op zichzelf nog geen rechtvaardiging is van diens eigen motieven, iets
dat we in de Schrift eveneens regelmatig tegenkomen.

De aanklager bij Job

Weer een ander kenmerkend aspect van bijbelse onderwijsmethoden
vinden we in Job 1&2. Dit beschrijft geen fysieke werkelijkheid; het zou
daarvoor teveel tegenstrijdigheden en onbeantwoordbare vragen bevat-
ten (sla de commentaren er maar op na). Dit is een ‘dramatische’ inlei-
ding op het boek, die ons attent maakt op de werkelijke kwestie die de
achtergrond vormt van wat volgt. De moderne westerse mens blijkt
maar slecht met zo’n inleiding om te kunnen gaan; hij wil de dingen
graag concreet. Toch vinden we zo’n dramatische voorstelling vaker in
de Schrift, bijv. in 1 Kon 22:19-22, maar ook in Jesaja 6. De werkelijke
‘aanklager’ (satan) is hier kennelijk de publieke opinie die meent dat
Job alleen maar zo godvruchtig is omdat God hem zo rijkelijk heeft geze-
gend. Het verhaal stelt die ‘aanklager’ dan in het ongelijk. En wie moei-
te heeft met deze visie zou het volgende moeten bedenken:
○ Deze ‘satan’ kan helemaal niets doen zonder Gods uitdrukkelijke

toestemming.
○ Job zelf schrijft wat hem overkomt niet toe aan een aparte bovenna-

tuurlijke macht, maar uitsluitend aan God (bijv. Job 2:10; 19:6).
○ Aan het eind troosten allen uit zijn omgeving hem “omdat de HEER

zoveel rampspoed over hem had uitgestort” (Job 42:11).
○ Aan het eind van het verhaal worden de drie vrienden door God

zwaar berispt, maar we lezen niets over een bestraffing van de
‘satan’ uit de inleiding; die komt in deze vorm zelfs helemaal niet
meer terug in het verhaal, ook niet in de slotconclusie.

Kennelijk vertegenwoordigen de drie vrienden hier de eerder genoemde
publieke opinie. Bij analyse van de gesprekken blijkt er trouwens nog
wel meer te mankeren aan hun opvattingen. Zij zijn ervan overtuigd dat
God alleen zegent wie het goed doet en alleen straft wie verkeerd doet.
En dat draaien zij vervolgens om, door vol te houden dat Job wel een
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onverbeterlijke zondaar moet zijn, wanneer dit alles hem overkomt.
Een opinie die trouwens nog steeds populair is. Blijkbaar betreft Gods
eigen ‘aanklacht’ juist dit soort valse opvattingen, en is die aanklacht
dus feitelijk gericht tegen Jobs omgeving en niet tegen Job zelf.

De aanklacht niet ontvankelijk verklaard

Het visioen in Zacharia 3 betreft ook zo’n aanklacht (zie blz. 30), die
feitelijk duidde op de tegenstand van de Samaritanen bij de herbouw
van de tempel, terwijl de ware oorzaak was dat hun prioriteit lag bij de
herbouw van hun eigen huizen en niet die van de tempel (Hag 1:4). De
werkelijke boodschap van dat visioen was echter Gods verzekering dat
Hij desondanks het goede blijft zoeken voor Jeruzalem. Volgens de
strikte bepalingen van de Wet waren zij wel degelijk schuldig, en stond
de aanklager dus in zijn recht. Maar God had al door Jesaja verkondigd
dat Hij de getrouwen onder het volk zou vrijspreken van die aanklacht:

Kan aan een sterke de buit ontnomen worden, of zullen de gevange-
nen 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. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en
Ik zelf zal uw zonen redden (Jes 49:24-25, NG’51).

Daarom zou de dag komen dat de ‘wettige grond’ voor die aanklacht
zou vervallen (Zach 3:9). Van die dag af zou de aanklacht een valse
aanklacht zijn. Feitelijk was hun ‘aanklager’ de Mozaïsche Wet, die een
volmaaktheid eiste waaraan zij door hun menselijke zwakheid niet kon-
den voldoen. Alleen de Verlossing kon hen bevrijden. Jesaja drukt dat
uit in dat beeld van gevangenen die worden bevrijd uit een gevangenis
(ook in Jes 61:1), een beeld dat Jezus herhaalt in de synagoge te Naza-
ret (Luc 4), en toepast op zichzelf. Zoals Hij ook die tekst over de sterke
citeert in Matteüs 12:28 (let op hoe hij in vs 26 spreekt over de satan,
de aanklager). Voor zonde en sterfelijkheid vinden we trouwens ook het
beeld van een ziekte, en symbool daarvoor is de vrouw in Lucas 13:16
die de satan 18 jaar ‘gebonden’ had; hetzelfde woord ‘binden’ dat Je-
zus ook gebruikt in vs 29 in die uitspraak in Matteüs over die sterke.

De overwinning en de leugen

De Evangeliën beschrijven ons dan hoe God, door zijn Knecht (Jes 53),
op één dag de ongerechtigheid heeft weggedaan, niet alleen voor zijn
getrouwen uit Israël maar voor die uit alle volken. Die overwinning werd
behaald door gehoorzaamheid en lijden. En ook deze strijd vinden we
ingeleid d.m.v. een ‘dramatische proloog’, in de verzoeking in de woes-
tijn (Matt 4), al beschrijft deze proloog een reëlere gebeurtenis dan die
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De tegenstander (vervolg van pagina 14 en 15)

in Job 1&2. Deze proloog zet het toneel voor Jezus’ strijd: de verzoeking
om zijn nieuw verworven kracht te gebruiken voor een route die niet via
het kruis loopt, komt voortdurend terug in de rest van het verhaal. Maar
die weg via het kruis was nu juist zijn missie, en in dat verband is het
van belang dat Jezus Petrus aanduidt als ‘satan’ wanneer die Hem – al
is het met de beste bedoeling – van die weg wil afbrengen (Matt 16:22-
23), nota bene meteen na zijn belijdenis dat Jezus de Christus is
(althans door de evangelisten onmiddellijk daarna verteld).

De aanklacht die vroeger volledig terecht was, is nu ‘niet-ontvankelijk’
verklaard en vanaf nu dus een leugen. En de aanklager is vanaf die dag
een leugenaar en een lasteraar. Dat woord lasteraar (diabolos) gebruikt
Paulus voor mensen in de gemeente die anderen onterecht beschuldi-
gen van onjuist gedrag (1 Tim 3:11. 2 Tim 3:3. Tit 2:3), en hij spreekt in
dat verband ook van een valstrik van de diabolos die hen gevangen
hield (1 Tim 3:7. 2 Tim 2:26). Wie nu nog de aanklacht herhaalt en be-
vestigt, herhaalt en bevestigt daarmee een valse aanklacht en dus een
leugen, hij is dan zelf zo’n lasteraar. In Jezus’ eigen woorden:

U hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.
Die … staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is
een leugenaar en de vader der leugen (Joh 8:44, NBG’51).

Aanvankelijk betrof dat hen die volhielden dat behoudenis er alleen was
via de Wet. Jezus duidt hen in de brieven van Openbaring aan als de
‘synagoge (gemeente) van de satan’ (Op 2:9,13; 3:9). Later waren dat
allen die een onjuiste leer verkondigden m.b.t. Jezus en zijn verlossings-
werk, welke dan ook. Zij waren het die het goede (Jezus’ overwinning
aan het kruis) kwaad noemden, en het kwade (hun menselijke opvattin-
gen) goed. Een juist begrip van de ware aard van Jezus’ verlossingswerk
is de beslissende factor voor het al of niet ontvankelijk verklaren van de
aanklacht. En dat bedoelde Jezus toen Hij in de bovenzaal zei dat de
satan hen zal willen ‘zeven als de tarwe’, om het kaf te scheiden van
het graan (Luc 22:31). Dat spreekt dus van een verantwoordelijkheid
die bij de gelovige zelf ligt. Het laatste boek van de Bijbel vertelt ons
echter dat voor de getrouwen alles uiteindelijk goed zal komen:

Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werke-
lijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. De aanklager
van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aan-
klaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem overwonnen dankzij het
bloed van het lam en dankzij hun getuigenis (Op 12:10-11).

R.C.R / M.R
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Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g m e t b i j z o n d e r e

Een van de bekendste personen in het Nieuwe Testament is de
apostel Petrus. Met hem kunnen we ons vaak zo goed vereenzelvi-
gen; vooral in zijn menselijkheid herkennen we onszelf. We vinden
hem beschreven als een emotionele en impulsieve man. Iemand die
heel direct was in zijn reacties; die eerst sprak en dan dacht. Maar
ook een man die worstelde met zijn geloof, en al worstelend in zijn
leven met Jezus zowel hoogtepunten als dieptepunten kende.

Zijn geboortenaam was Simon. Hij was opgegroeid in Betsaïda en
ging - evenals zijn broer Andreas - wonen in Kapernaüm, een stadje
aan het meer van Galilea waar ook Jezus woonde. Ze waren vissers
van beroep en volgelingen van Johannes de Doper, tot het moment
dat Jezus hen riep tot zijn dienst: “Toen Hij (Jezus) langs het meer
liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn
broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vis-
sers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van
mensen maken, zij lieten meteen hun netten achter en volgden
hem.” (Matt 4:18-20). In het parallelle verslag in Lucas 5 zien we,
dat Petrus Jezus aansprak met de koninklijke titel Heer (kurios), na-
dat hij op aanwijzing van Jezus veel vissen had gevangen: “Toen
Simon Petrus dat zag viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei:
‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.” (vs.8). Zijn
vertrouwen in Jezus was groot. Zo groot dat hij tijdens een storm,
toen Jezus lopend over het water op weg was naar hun boot, Jezus
tegemoet wilde gaan. “Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg
me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei: ‘Kom!’
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe”.
(Matt 14: 28-29). Vol vertrouwen liep hij over het water naar Jezus.
“Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij be-
gon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte
Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waar-
om heb je getwijfeld’?” (vs.30-31). Deze vraag was niet alleen voor
Petrus bedoeld, maar voor alle volgelingen van de Here. Jezus be-
strafte hier niet de golven, maar Petrus. Pas toen zij in de boot wa-
ren, kwam de storm tot rust. Jezus wilde duidelijk maken dat in ge-
loof alles mogelijk is, wat of de omstandigheden ook zijn.



Petrus (1)

v r o u w e n e n m a n n e n i n d e B i j b e l
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Eens vroeg Jezus zijn discipelen: “Wie zeggen de mensen dat ik
ben?” (Matt 16:13). De discipelen noemden op: Johannes de Doper,
Elia, een van de profeten. Jezus keek hen daarna aan en stelde de
vraag waar het eigenlijk om ging: “En wie ben ik volgens jullie?” Pe-
trus antwoordde direct: “U bent de messias, de Zoon van de levende
God”. Hier toonde hij groot geloof. Op deze belijdenis kreeg hij twee
grote beloften. Daarin zien we waarom Jezus aan Simon de naam
Petrus - wat rots betekent - gaf.
De eerste is: “en Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn
kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet
kunnen overweldigen”( Matt 16:18). Zie vorige nummer blz.19.
De tweede is: “Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel
geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel
bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ont-
bonden zijn.”

Wat bedoelde Jezus met deze woorden? In zijn rede in Lucas 11:52
vinden we het antwoord: “Wee jullie wetgeleerden, want jullie heb-
ben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnen-
gegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegen-
gehouden”. Petrus kreeg geen macht om mensen wel of niet toe te
laten tot het eeuwig leven. Die macht heeft alleen Jezus van Zijn
Vader gekregen. In deel twee zullen we een vervulling van deze
´sleutelbelofte´ zien. Maar toen Jezus zijn lijden aankondigde, liet
Petrus merken dat hij dit niet begreep. Ook toen nam hij direct het
woord; hij dacht het beter te weten dan zijn Heer en was heel opge-
wonden: “Petrus nam hem ter zijde en begon hem fel terecht te wij-
zen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!” De
woorden die Jezus daarop sprak waren een schok voor Petrus:
“Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, ach-
ter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt
niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen’” (Matt
16:22-23. Hij wordt hier satan, een tegenstander genoemd. Niet
alleen moest Jezus zelf naar het kruis gaan, maar ieder die zijn dis-
cipel wil zijn moet hetzelfde doen. “Wie achter mij aan wil komen,
moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.”

N.D.
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De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd,
zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemel-
se machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren.

Zacharia 14:16

Vorige keer hebben wij gezien hoe God de stad Jeruzalem in de eindtijd als
het ware op het nippertje zal redden van een volledige ondergang (Zach
14:1-3). Een enorme aardbeving zal de Olijfberg splijten, waardoor de over-
gebleven inwoners de vlucht kunnen nemen (vs 4-5). Maar dat zal niet de
enige ‘aardbeving’ zijn: er komt een nog veel grotere! Geen letterlijke, maar
een totale ommekeer in de wereldgeschiedenis! Alles wat God lang tevoren
door zijn profeten heeft aangekondigd zal dan werkelijkheid worden. Zoals
bijv. deze woorden van zijn knecht Daniël:

Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten
opkomen dat nooit te gronde zal gaan ... Het zal al die koninkrijken verbrij-
zelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan (Dan 2:44).

Dat slaat op die dagen waarover Zacharia sprak, want daar lezen we:
De HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige
God zijn en zijn naam de enige naam (Zach 14:9).

Dit gaat allereerst over de politieke structuur; God zal alle wereldse overhe-
den vervangen door een door Hemzelf ingestelde regering, die hun regeer-
programma’s zal vervangen door Zijn programma. Let op Daniëls woorden:
Hij zal “al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen”. Er is hier geen spra-
ke van een convenant met wereldse machthebbers, en geen ‘Routekaart
naar de Vrede’, waar hedendaagse politici zo dol op zijn. De door God aan-
gestelde Koning, de Here Jezus, zal een volledige schoonmaak houden, en
iedereen, van klein tot groot, moet Hem dan gehoorzamen:

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘... Vraag
het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.
Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.’
Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de
aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hul-
de. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en
uw weg loopt dood (Ps 2:7-12).

De komende Koning

Ongelovigen zouden sceptisch reageren op de gedachte dat een persoon,
van hoe goede wil ook, in staat zou kunnen zijn de hele wereld in toom te
houden. Door de hele geschiedenis heen zien wij hoe de meest oprechte

OpgaannaarJeruzalem
11. Een bedehuis voor alle volken
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‘onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem’ (Ps. 122:2)

leiders vroeg of laat fouten maken, en dikwijls ook dat wat de ene leider
met veel moeite tot stand heeft gebracht door zijn opvolger weer teniet
wordt gedaan. Maar met de Here Jezus zal dat anders zijn. Ten eerste heeft
Hij in zijn aardse leven getoond zijn menselijke natuur de baas te kunnen.
Hij is ‘net als wij in elk opzicht op de proef gesteld’, maar toch ‘niet verval-
len tot zonde’ (Hebr 4:15). Ten tweede, was Hij niet alleen maar oprecht,
maar tot het uiterste bereid om te dienen, zelfs tot de kruisdood toe. En, op
grond daarvan is Hij door zijn Vader ‘uitermate verhoogd, zodat voor Hem
‘iedere knie zich zal buigen’:

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan … Heb niet uw eigen belangen
voor ogen, maar die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen
die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had … nam de rol op
zich van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En … hij heeft zich verne-
derd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daar-
om heeft God hem hoog verheven … opdat in de naam van Jezus elke
knie zich zal buigen (Flp 2:3-11).

Het grote verschil met de huidige wereld zal zijn dat er consequent zal wor-
den gehandeld op grond van recht en gerechtigheid. Zowel de psalmist als
de profeet Jesaja leggen de nadruk op een eerlijke, gelijke behandeling van
iedereen, en straf voor de onderdrukkers. David schrijft over Hem:

Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet
… Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen hel-
per heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij
het leven. Hij verlost hen van onderdrukking en geweld, hun bloed is kost-
baar in zijn ogen (Ps 72:2,12-14).

En Jesaja:
De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en in-
zicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en
eerbied voor de HEER. Hij ademt eerbied voor de HEER; zijn oordeel stoelt
niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de
zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij
een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met
de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen (Jes 11:2-4).

Kunnen wij ons een wereld voorstellen waarin er geen afpersing meer zal
zijn van weerlozen of uitbuiting van onwetenden, een wereld zonder geweld
of angst? Inderdaad, dat klinkt als een utopie. Maar dat komt echt, want
God heeft het beloofd!
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De nieuwe tempel

Maar dat is alleen de politieke kant. Gods Koninkrijk op aarde zal toch voor-
al een geestelijk, godsdienstig, karakter hebben, het zal worden bestuurd
volgens Gods wetten. De wederkomst van de Here Jezus zal een tijdperk
inluiden, waarin allen op aarde God zullen aanbidden en naar zijn wetten
leven. En het centrale punt van aanbidding zal uiteraard “de stad van de
grote Koning” zijn, waarover Jesaja heeft gesproken:

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast
zal staan, verheven boven de heuvels ... Alle volken zullen daar samenstro-
men, machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van
de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de
weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn
onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER (Jes 2:2-3).

Er zal een nieuwe tempel komen, die van alle kanten zichtbaar zal zijn, want
als gevolg van de aardbeving zal de tempelberg dan boven de omringende
heuvels uitsteken. De volken zullen daar heen gaan om te aanbidden, en als
zij dat weigeren zullen zij daarvoor worden gestraft (Zach 14:16-19). Interes-
sant is dat er in dit verband wordt gesproken over het Loofhuttenfeest (zie
de tekst boven dit artikel). Dit was het laatste van de grote feesten in Israël
en vond plaats als alle oogsten waren binnengehaald, eind september, be-
gin oktober. Het duurde een hele week en was een waar vreugdefeest, waar-
aan werd deelgenomen door alle huisgenoten en alle huispersoneel (Deut
16:13-16). Wij hebben al eerder gezien dat Jeruzalem de plaats zou zijn die
God gekozen had (b.v. Ps 132), en daarom moet in het komende Rijk ieder-
een daar verschijnen om God te prijzen en te danken. En zij zullen daar ook
niet alleen maar tijdens de feesten komen, eenmaal in het jaar, want het is
opnieuw Jesaja die ons vertelt dat daar van sabbat tot sabbat en van maand
tot maand mensen uit de hele wereld zullen aanbidden (Jes 66:22-23).

Het priestervolk

Maar waar past het volk Israel in dit scenario? Het antwoord op die vraag
vinden we bij Zacharia. Nadat hij heeft verkondigd dat God alle naties die
tegen Jeruzalem zijn opgetrokken zal vernietigen, volgt de belofte dat God
het Joodse volk genadig zal zijn. Wanneer zij uiteindelijk in Jezus hun Verlos-
ser zullen erkennen, zullen zij grote rouw bedrijven en zich bekeren:

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen
met een geest van mededogen en inkeer. 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 ver-
driet om een oudste zoon (Zach 12:9-10).

Opgaan naar Jeruzalem
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Dit wordt in het Nieuwe Tes-
tament bevestigd wanneer
Johannes deze profetie in
verband brengt met het door-
steken van Jezus aan het
kruis door een Romeinse
soldaat (Joh 19:34-37). Za-
charia spreekt verder van
vergiffenis voor het volk en
reiniging van zonden: “Op die
dag zal er een bron ontsprin-
gen waarin de nakomelingen
van David en de inwoners
van Jeruzalem hun zonde en

onreinheid kunnen afwassen” (Zach 13:1). Dan zal Israël God weer kunnen
dienen in de reinheid die dat vraagt; zij zullen een voorname plaats krijgen in
de aardse eredienst en optreden als priesters voor de naties:

En jullie worden priester van de HEER genoemd, dienaar van onze God zul
je heten. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken verg-
aard, je zult je met hun luister bekleden (Jes 61:6).

Het is Gods doel dat de stad Jeruzalem, na eeuwen van strijd en onrust, uit-
eindelijk toch de stad van vrede zal zijn, de uitverkoren stad, vol van zijn
heerlijkheid. Zij zal een kroon in zijn hand zijn, niet langer verlaten of verwor-
pen, maar als een bruid getooid voor haar God en haar volk:

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar red-
ding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je ma-
jesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft be-
paald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een ko-
ninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer Verlate-
ne en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlan-
gen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt
ten huwelijk genomen. Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich
verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen.

(Jes 62:1-5).
Hierin zien wij een voorafschaduwing van een andere, nog mooiere toekom-
stige stad: het hemelse Jeruzalem. Maar dat zal het onderwerp zijn van het
volgende en laatste artikel in deze serie. C.T.

11. Een bedehuis voor alle volken (vervolg van pag. 20 en 21)

Holbein: De nieuwe stad, naar Ezechiël 47



hoe leest u ?
De Here Jezus vroeg zijn tijdgenoten:

Zo maakte Hij duidelijk dat
en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat
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Het onderwerp rijkdom houdt gelovigen al sinds het begin der tijden bezig.
Vooral in de middeleeuwen was bij bepaalde groepen vrijwillige armoede
populair als christelijk ideaal (bedelmonniken). Maar die hadden dan de rij-
ken wel weer nodig om hen te onderhouden; die rijken dienden de weldoe-
ners te zijn, die daarmee hun eigen plaats hadden in dat systeem. In tijden
met grote sociale achterstanden werden rijken juist met de nodige achter-
docht bekeken, en dan laat een tekst als hierboven zich goed gebruiken om
elke rijkdom af te schilderen als bij uitstek onchristelijk. Daartegenover is er
echter altijd de visie geweest dat de rijken kennelijk door God zijn gezegend
en dus wel buitengewoon goede mensen moeten zijn. Anders zou God ze
niet zo belonen, toch? Het lijkt er op dat deze gedachte in oudtestamenti-
sche tijden vrij algemeen was, en je kunt in elk geval in het OT wel teksten
vinden die bij oppervlakkig lezen die opvatting lijken te ondersteunen. En die
visie werd ook andersom gehanteerd: als je niet rijk bent, doe je het kenne-
lijk niet goed in Gods ogen. Jobs drie vrienden blijken daar overtuigde aan-
hangers van. Wie arm is doet het kennelijk al niet goed, maar wie rijk was en
dat vervolgens, zoals Job, allemaal weer kwijt raakt, moet het wel erg bont
gemaakt hebben. Met andere woorden: Job moet wel een zware zondaar
zijn. En wanneer Job nadrukkelijk betuigt dat hij niets verkeerd heeft gedaan,
maakt hij het in hun ogen alleen nog maar erger: hij is ook nog een keer niet
bereid zijn zonden toe te geven! Weer een andere visie ging uit van Paulus’
woorden “Ieder blijve bij die roeping, waarin hij was, toen hij geroepen
werd” (1 Kor 7:20). Dat werd dan gelezen als: wie als rijke tot het geloof
komt, moet vooral rijk blijven, en zich daar geen zorgen over maken. En wie
als arme wordt geroepen, moet vooral zorgen dat hij arm blijft, en niet afgun-
stig worden op zijn rijke buurman (of landheer). Daar heeft Paulus het welis-
waar niet over in die brief aan Korinte (hij heeft het over de positie van sla-
ven), maar het klinkt bruikbaar wanneer je iets wilt verdedigen. Wat vrijwel al
deze visies namelijk gemeen hebben, is dat zij uitgaan van een bestaande
situatie en die ofwel verdedigen ofwel aanvallen, maar in beide gevallen
daar alleen maar de passende teksten bij zoeken. De enige goede benade-
ring is echter dat we zulke teksten (of welke tekst dan ook) in hun verband

“Welaan dan, gij rijken, weent
over de rampen



‘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.

wat leest u ?
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lezen en ons afvragen waar die over gaan en wat de schrijver ermee bedoelt,
niet waarvoor we ze zouden kunnen gebruiken. Laten we daarom maar eens
kijken waar Jakobus het eigenlijk over heeft.

We zien dan dat Jakobus zich verzet tegen wat hij aanduidt als ‘aanzien des
persoons’ (NBV: mensen op hun uiterlijk beoordelen):

Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren
en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in vodden. Als u
dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: ‘Neemt u plaats,
hier zit u goed’, terwijl u tegen de tweede zegt: ‘Ga daar maar staan, of ga
maar bij mijn voetenbank op de grond zitten’, maakt u dan geen ongeoor-
loofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen
bepaald? (Jak 2:2-4)

En om de tegenwerping vóór te zijn dat die rijke kennelijk toch meer geze-
gend is en dus wel een beter mens moet zijn in Gods ogen, komt hij met een
overduidelijk ‘gezond verstand’ argument. Er zijn genoeg rijken die hun rijk-
dom hebben verkregen door uitbuiting van anderen. En er zijn genoeg rijken
die jullie het leven onmogelijk proberen te maken door laster en geweld, of
door jullie voor van alles en nog wat aan te geven bij de autoriteiten (vs 6-7).
Met andere woorden: rijkdom is, op zichzelf, absoluut geen garantie dat ie-
mand een godvruchtig leven leidt; hoe kom je daar toch bij? En dan nog wat:
God heeft juist de armen van deze wereld uitgekozen om zijn kinderen te
worden, omdat zij niet die trots hebben die vele rijken kenmerkt, maar nede-
rig zijn en dankbaar voor de genade die God hun schenkt (vs 5). Omgekeerd
betekent dat echter nog niet dat rijkdom juist een bewijs zou zijn van ver-
keerd gedrag. Het gaat niet om die rijkdom zelf, maar om de vraag wat je
daarmee doet: gebruik je die om de nood te lenigen van armere broeders en
zusters, of om daar zelf goed van te leven? (zie ook deze rubriek in nr.5 van
2008). Het is die laatste categorie die hij onder vuur neemt in 5:1-6. Want
ook de Wet liet zich samenvatten in deze twee geboden: God lief hebben
boven al, en je naaste als jezelf. En dat tweede noemt hij daarom ook ‘de
Koninklijke wet’ (2:8), d.w.z. het gebod van de ‘grote Koning’ zelf. R.C.R.

en maakt misbaar
die u zullen overkomen” (Jak 5:1, NBG’51)
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Christus in de Tora
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

Veel in de eerste vijf boeken van de Bijbel heeft betrekking op de ver-
bondsluiting te Sinaï. Het Hebreeuwse woord voor verbond is berith,
maar het Grieks gebruikt het woord diathèkè, dat in klassiek Grieks ei-
genlijk ‘testament’ betekent. We noemen de delen van onze Bijbel het
Oude en het Nieuwe ‘Testament’, en bedoelen dan eigenlijk: (de boeken
van) het Oude en het Nieuwe Verbond. Als we in de Schrift het woord
testament tegenkomen kunnen we dat dan ook lezen als ‘verbond’.
Daarom lijken er goede redenen te zijn om in de verbondsluiting te Sinaï
een voorafschaduwing te zien van het verbond in Christus. Daar willen
we in de komende artikelen in deze reeks nader naar kijken.

Het Oude Verbond

Als God het volk oproept om een verbond met Hem te sluiten, lezen we:
De HEER riep (Mozes) vanaf de berg toe: ‘…laat de kinderen van Israël
weten: “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte ... en
je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je
aan het verbond met mij houdt, zul je ... een koninkrijk van priesters
zijn, een heilig volk”.’ (Ex 19:3-6).

In dit verband moeten we beseffen dat een priester iemand is uit wiens
mond men onderwijs krijgt over wat God van ons verwacht. Door dit ver-
bond zouden zij aan de wereld tonen wie God was. Het verbond was
voor hen veel meer dan wat wij daar misschien onder zouden verstaan.
Het regelde, door Gods wetten, hun hele dagelijkse leven. Maar het leer-
de hun vooral een aantal belangrijke principes, in het bijzonder Gods
heiligheid, en dat God uitmaakt wat Hij van mensen verwacht, wat goed
is of slecht, rein of onrein. Christenen handelen soms alsof met het ver-
dwijnen van het Oude Verbond, ook deze principes zijn vervallen, terwijl
de Bijbel ons juist het tegendeel leert. De principes van het Nieuwe Ver-
bond zijn niet anders, ze worden alleen niet altijd zo breed uitgemeten.
Wel is er iets aan toegevoegd, namelijk de oplossing voor het verschil
tussen wat God van ons vraagt en wat mensen in de praktijk waarma-
ken. Maar daarmee is Gods maatstaf als zodanig niet aangepast.

De ontmoetingsplaats

Het legerkamp in de woestijn was op een speciale manier ingericht, met
een opgaand karakter van onreinheid naar heiligheid. Buiten waren de
onreinen. In het legerkamp zelf stonden, als buitenste ring, eerst de ten-
ten van de stammen en daar weer binnen die van de Levieten, met die
van de priesters tegenover de ingang van de tabernakel. En helemaal in
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in de boekrol staat van mij geschreven”

5. het Oude en het Nieuwe Verbond

het midden stond een afgescheiden ‘voorhof’ met de tabernakel in het
centrum daarvan. De tabernakel zelf bestond uit het heilige en het aller-
heiligste, met daarin de ark der getuigenis. De ark was een kist (met
daarin een aantal voorwerpen) en daarop het verzoendeksel met de che-
rubs (twee niet nader beschreven afbeeldingen). Het woord verzoendek-
sel (NBV: verzoeningsplaat) is een samenstelling van verzoenen en be-
dekken, beide termen die God gebruikt voor het wegnemen van zonde
(daar komen we een volgende keer nog op terug); dit was bij uitstek de
plaats waar God, via een middelaar, tot het volk sprak:

Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg de verbondstekst die Ik je zal
geven in de ark. Daar zal Ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven
de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de ver-
bondstekst, zal Ik met je spreken en je alles zeggen wat Ik van de Isra-
ëlieten verlang (Ex 25:21-22).

Later, bij de inwijding van de tabernakel, lezen we:
Telkens als Mozes de ontmoetingstent binnenging om met de HEER te
spreken, hoorde hij een stem die tot hem sprak vanaf een plaats bo-
ven de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst, tussen de
twee cherubs. Zo sprak de HEER tot hem (Num 7:89).

En we lezen in dit verband ook vaak dat God “op de cherubs troont”.

Maar als we dan zien hoezeer dit de plaats was waar het volk tot God
kon komen, is het dan niet vreemd dat Jeremia later, tijdens de regering
van één van de beste koningen die Juda ooit gekend heeft, profeteert
hoe God uiteindelijk, na een periode van verwoesting, zijn volk weer wil
aannemen, en dat dan:

… als jullie in die tijd in aantal toenemen en dit land weer zullen bevol-
ken, niemand meer over de ark van het verbond met de HEER zal spre-
ken. Die komt in niemands gedachten op, hij wordt niet meer genoemd
of gemist, en wordt niet opnieuw gemaakt. In die tijd zal men Jeruza-
lem “Troon van de HEER” noemen. Alle volken zullen er samenstro-
men, ze zullen op de naam van de HEER afkomen (Jer 3:16-17).

Waarom die wijziging? Hij vertelt ons niet dat je dan overal tot God kan
komen, want ook dan is Jeruzalem nog steeds de plaats waar men sa-
menkomt. Dus waarom juist geen ark? Het antwoord moet zijn dat deze
‘ark van het verbond’ weliswaar de plaats was waar de mens tot God
kon komen, maar dat die tegelijk juist aantoonde dat de mens in de
praktijk niet in staat bleek Gods verbond te houden. Niet omdat dat echt
onmogelijk was, maar omdat de mens toch vroeg of laat zijn eigen wil
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volgde en de bepalingen van het verbond overtrad. De ark was geen le-
ge kist. We lezen later, in het NT: "... de ark van het verbond... waarin
zich de vergulde kruik met het manna, Aärons staf die gebloeid heeft en
de platen met de verbondstekst bevinden" (Heb 9:4). De platen met de
verbondstekst zijn de twee tafels met de tien geboden, een samenvat-
ting van de wet. Deze voorwerpen herinnerden alle drie aan heel bijzon-
dere momenten tijdens de woestijnreis, waarbij Gods leiding en macht
zichtbaar waren. Maar in het kader van dit artikel over Christus zouden
ze ons vooral moeten doen beseffen hoe ze het onvolmaakte van de
mens aantonen, en de verschillen met het latere ‘Nieuwe Verbond’.

De voorwerpen in de ark

De kruik met manna herinnerde er aan hoe God zijn volk brood gaf in de
woestijn. Maar in het vorige artikel wezen we al op Jezus’ woorden: "Uw
voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestor-
ven" (Joh 6:49). Dat gebeurde niet omdat dat manna ontoereikend was;
ze zijn gestorven omdat ze niet volledig op God vertrouwden. Het manna
was wel volmaakt maar het kon hen toch niet redden. Jezus is het ware
manna, zo zagen we in het vorige artikel.

De staf van Aäron die gebloeid had verwijst naar Numeri 17, waar God
liet zien dat hij Aäron had uitgekozen als priester. Het volk besefte daar-
na maar al te goed dat zij Gods aangewezen hogepriester (Aäron) nodig
hadden om via hem tot God te naderen: "De Israëlieten zeiden tegen
Mozes: ... Iedereen die in de buurt van de tabernakel van de HEER komt,
sterft" (Num 17:28). Aäron was zeker niet slechter dan zijn volksgeno-
ten, maar toch zien we hoe hij, als aangewezen priester, eerst offers
moet brengen voor zijn eigen zonden voordat hij een offer kan brengen
voor die van het volk. Bovendien kon hij niet voor altijd priester blijven.
De mens die zondigt sterft, dus ook Aäron; en zijn zoon, en later weer
diens zoon, volgden hem op. Ooit zou God een andere priester aanwij-
zen, die deze tekortkomingen niet kende. In een Psalm lezen we al over
Hem: “De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: Je bent
priester voor eeuwig" (Ps 110:4). Hij, Jezus, is de priester die niet eerst
voor zichzelf verzoening hoeft te doen, en die niet opgevolgd wordt.

Tot slot lagen er in de ark de stenen platen met de wet. Juist de wet
toont ons dat de mens niet leeft naar Gods maatstaven. Met de wet zelf
is uiteraard niets mis, maar omdat er een gebod is, bestaat er overtre-
ding, zoals Paulus de Romeinen voorhoudt. Vanaf Genesis 2 is er een
gebod en vanaf Genesis 3 heeft de mens dat overtreden. Maar een ver-
bond met God bestaat per definitie uit het houden van de bepalingen
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5. het Oude en het Nieuwe Verbond (vervolg van pagina 26 en 27)

van dat verbond. Aan goede intenties ontbreekt het de mens niet:
Mozes riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat
de HEER hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één
mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd’ (Ex. 19:7-8).

Maar in de praktijk maakten ze al kort daarna het gouden kalf.

Het Nieuwe Verbond

Eeuwen later lezen we in Jeremia over een nieuw verbond:
De dag zal komen – spreekt de HEER– dat ik met het volk van Israël en
het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik
met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egyp-
te weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toe-
behoorden – spreekt de HEER. Maar dit is het verbond dat ik in de toe-
komst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun
binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn
en zij mijn volk (Jer 31:31-33).

Als Jezus dan over een nieuw verbond spreekt is dat voor zijn discipelen
dus geen onbekend begrip. De schrijver aan de Hebreeën zegt ook inder-
daad dat dit nieuwe verbond door Jezus dat verbond is dat God door Je-
remia liet aankondigen. Uiteraard ook nu met een wet, die niet eens zo-
veel anders is. Alleen is dat nu niet meer een gegrifte letter op steen; hij
bestaat nu uit het voorbeeld van Jezus, die ons gebiedt zijn discipelen te
zijn, en van Hem diezelfde houding van nederigheid te leren; want trots is
ons grootste struikelblok. Kortom: een wet in het hart geschreven.

Zoals al gezegd, bevond zich in de tabernakel ook de verzoeningsplaat,
de centrale ontmoetingsplaats. Het Griekse woord daarvoor (hilastèrion)
vinden we in die betekenis in Hebreeën (9:5). Maar we vinden het ook in
Paulus’ brief aan de Romeinen:

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en wor-
den om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in
Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel (hilastèrion)
door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen (Rom
3:23-25, NBG'51).

Dit verwijst dus rechtstreeks naar de tabernakel. Het Grieks laat hier
open of het gaat om ‘de plaats waar’ of ‘de manier waarop’, en de Neder-
landse vertalingen kiezen meestal voor dat laatste. Maar het gebruik van
dit woord hilastèrion maakt duidelijk dat Paulus juist bedoelt: ‘de plaats
waar’. Door Jezus kunnen wij tot God naderen: God spreekt door Jezus.
Het ‘middel waardoor’ is zijn bloed, maar dat wordt het onderwerp van de
volgende aflevering in deze reeks. M.H.
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het Geschre-

Het Hebreeuwse satan komt in het OT in totaal
37 maal voor, maar eigenlijk maar in elf verschil-
lende situaties. Daarvan hebben er zes betrek-
king op mensen, één op een engel, één schijn-
baar (?) op God, en de drie overige betreffen
beeldspraak. Als werkwoord vinden we het ook
nog zes maal, bijna uitsluitend in de psalmen.
De grondbetekenis is ‘tegenstander’ (of tegen-
stander zijn), en zo is het vrijwel overal vertaald
waar het geen beeldspraak is. In de historische
boeken vinden we het van militaire of politieke
tegenstanders. Maar het kan ook de aanklager
aanduiden in een proces. David gebruikt het zo
in Psalm 109:6, en volgens commentatoren
moeten we deze betekenis ook elders steeds in
gedachte hebben. Wanneer mensen Gods gebo-
den overtreden, verwekt God ‘tegenstanders’
tegen hen, die hen a.h.w. hiervoor ‘aanklagen’.
We vinden dat van Salomo (1 Kon 11), maar in
beeldspraak ook van de teruggekeerde ballingen
(zie onderstaand kader). Een belangrijk aspect

Woord
Gebruik en verklaring

Het woord in het
Hebreeuws en Grieks
Het Hebreeuwse woord is
satan, dat een zelfstandig
naamwoord is, maar ook
een werkwoord. De grondbe-
tekenis is tegenstander (of
tegenstander zijn), maar het
kan ook een aanklager aan-
duiden in een proces of, als
werkwoord, kwaadspreken
van iemand. De Septuaginta
(de Griekse vertaling van het
OT) vertaalt het gewoonlijk
met diabolos, kwaadspreker,
of een daarmee verwant
woord. Het NT gebruikt zo-
wel het Hebreeuwse woord
(in de vergriekste vorm sa-
tanas) als het Griekse woord
diabolos, vertaald als duivel,
beide ongeveer even vaak.

De ‘satan’ in Zacharia 3
Een kenmerkend gebruik van satan als aanduiding van de aanklager in een proces
vinden we in Zacharia 3. Dit is een visioen uit een reeks van acht, en beschrijft dus
geen fysieke werkelijkheid. Het beschrijft een rechtszitting: de hogepriester Jozua staat
voor de Engel van Jahweh (de rechter) en de aanklager aan zijn rechterhand brengt
een aanklacht tegen hem in. Hij beschuldigt Jozua ervan onwaardig te zijn om op te
treden als priester in Gods tempel. Die onwaardigheid zien we gesymboliseerd in de
vuile kleren die hij draagt (onder de Wet een doodzonde). Jozua vertegenwoordigt hier
duidelijk het volk, dat door zijn levenswijze onwaardig is om de tempel te herbouwen.
Om hun zonden was Jeruzalem gevallen en de tempel verwoest, maar ook nu, terugge-
keerd uit ballingschap, waren zij nog niet volledig bekeerd. De werkelijke tegenstand
kwam van de Samaritaanse bewoners van het land, maar de diepere oorzaak was hun
zonde. Er was niets tegen deze ‘aanklacht’ in te brengen: het volk wás onwaardig. In
de gezichten van de profeet Zacharia verzekerde God het volk echter van zijn zegen en
zijn onveranderlijk plan met Jeruzalem. God zou de tegenstander daarom bestraffen.
Hijzelf zou – door ‘zijn Knecht, de Spruit’ – ‘op één dag de ongerechtigheid van dit land
wegdoen’ (verzen 8-9), d.w.z. door Hem zou Hij de zonde van zijn volk wegnemen en
het een heilig priestergewaad aantrekken.



van een sleutelwoord in de grondtekst

hierbij is dat de ‘aanklacht’ als zodanig meestal terecht is (hoewel juist niet in
het geval van Job). Maar bij Zacharia zien we dat God deze toch verwerpt om-
dat Hij zijn genade voorrang geeft boven de strikte eis van de Wet. En dat leidt
dan tot een opmerkelijke verschuiving in betekenis tussen het OT en het NT.

De Septuaginta, de Griekse vertaling van het OT, vertaalt satan vrijwel steeds
met diabolos of een daarmee verwant woord (alleen in 1 Kon 11 is het He-
breeuwse woord gehandhaafd). Maar ook enkele andere Hebreeuwse woorden
zijn zo vertaald. Diabolos is afgeleid van het werkwoord diaballō, letterlijk ‘door
elkaar werpen’, d.w.z. ‘tegen elkaar opzetten’. In het Grieks heeft dat meer de
nuance van een vijand of onruststoker, iemand die je voortdurend dwarszit, en
de ‘aanklacht’ is dan alleen nog maar pure laster. In het OT vinden we alleen
Haman, de ‘Jodenhater’ in het boek Ester, zo aangeduid. Maar het kan ook
gaan om het verkeerde juist voor te stellen als goed om zo iemand daartoe te
verleiden, zoals de ‘gladde’ tong van de verleidster in Spreuken 6:24.

In het NT vinden we dan zowel het Hebreeuwse woord satan als het Griekse
diabolos, beide ca. 35-40 maal. Het aantal verschillende gevallen bedraagt, als
we ook de dubbelingen (vooral in de Evangeliën) negeren, ongeveer de helft
daarvan. Toch is dat ruim driemaal zoveel als in het veel langere OT. Anders
gezegd: het blijkt toch vooral een nieuwtestamentisch begrip te zijn. Er is wei-
nig verschil in het gebruik van beide woor-
den. Maar de aanklager wordt vooral hier
toch tot een valse aanklager. God heeft, in
zijn genade, verzoening gebracht voor wat
onder de Wet nog onverzoenbare schuld
was, en daarmee is de grond voor een wetti-
ge aanklacht vervallen. Maar dat maakt de
aanklager dus ook tot een lasteraar, die het
goede kwaad noemt en daarmee tevens het
kwade goed (verg. Jes 5:20). En net als in de
Septuaginta wordt hij zo tot een verleider en
vooral tot een misleider, die voor Gods ge-
trouwen hindernissen opwerpt die hen drei-
gen te verhinderen tot het juiste inzicht te
komen. Tot zover de feiten. Maar gezien het
veelvuldig gebruik van deze woorden in het
NT vraagt dit om een bredere beschouwing
dan hier mogelijk is. Dan doen we daarom in
het artikel op blz. 14-17. R.C.R.
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satan, diabolos

Het woord in de Concordantie
In het OT komt satan als zelf-
standig naamwoord 37x voor,
waarvan 14x in Job 1&2 en 3x in
Zacharia 3. Alleen daar (en in 1
Kron 21) is het vertaald met
‘satan’ of ‘de satan’. Overal el-
ders is het vertaald met tegen-
stander of aanklager. Als werk-
woord komt het nog eens 6x
voor, vertaald met weerstaan,
belagen, aanklagen of kwaad-
spreken. In het NT komt satanas
36x voor, vrijwel steeds vertaald
als ‘de satan’. Diabolos komt 38x
voor, gewoonlijk vertaald als ‘de
duivel’. In Paulus’ brieven aan
Timoteüs vinden we het echter
3x vertaald als kwaadspreker of
lasteraar.
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Al in de oudheid meenden sommige Griekse denkers dat materie was
opgebouwd uit minimale (‘elementaire’) deeltjes, die ze atomos
(ondeelbaar) noemden. In de 19e eeuw heeft men zulke atomen ook
inderdaad ontdekt, al bleken ze later toch wel degelijk nog verder deel-
baar te zijn. Naar de werkelijk elementaire ‘bouwstenen’ wordt thans op
verschillende plaatsen naarstig gezocht. Je doet dat door geschikte ele-
mentaire deeltjes te ‘beschieten’ met andere deeltjes, waardoor ze
spontaan uiteenvallen. De brokstukken bestaan maar een miniem korte
tijd, maar laten wel sporen na, die je kunt waarnemen. En hoe groter de
botsingsenergie, hoe kleiner de deeltjes die je kunt vinden, dus moet de
snelheid van de afgeschoten deeltjes steeds verder worden opgevoerd.
Bij de Europese instelling CERN, bij Genève, ligt er nu een immens dure
27 km lange ringvormige ondergrondse superschietbaan. Daarmee wil
men op zoek gaan naar het zogenaamde Higgs-boson (voorspeld door
de onderzoeker Higgs) waarvan men hoopt dat het de definitieve sleutel
zal verschaffen tot de ware aard en samenstelling van de materie.

Op zoek naar God

Maar waarom willen we dat weten? Eerst wat theorie. De fundamentele
fysica kent vier basiskrachten: de elektromagnetische kracht, de sterke
kernkracht, de zwakke kernkracht en de zwaartekracht. Na heel veel
speurwerk heeft men de eerste drie aan elkaar kunnen koppelen in een
‘alles-omvattende’ theorie, gebaseerd op die samenstelling van de ma-
terie. Maar die is nog niet echt alles-omvattend, want de zwaartekracht
zit er nog niet in. Wetenschappers zijn nu naarstig op zoek naar een
‘theorie-van-alles’, waar ook die zwaartekracht in past, en dat Higgs-
boson moet daarvoor de sleutel zijn. Zo’n ‘theorie-van-alles’ zou ons
meer inzicht verschaffen in ons heelal, en wij mensen zijn nieuwsgierig
en willen nu eenmaal altijd weten hoe dingen in elkaar zitten en hoe ze
werken. Maar in dit geval is er meer. En dat ‘meer’ is verwoord door Ste-
phen Hawking, een van de allerknapste koppen op dit gebied:

Als we werkelijk een volledige theoretische basis vinden, zou die op
den duur in grote lijnen begrijpelijk moeten zijn voor iedereen, niet al-
leen maar wat geleerden. Dan zou ieder van ons, filosoof, wetenschap-
per of gewone man, deel kunnen nemen aan de discussie over de

Wetenschap: God of afgod?
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vraag hoe het komt dat wijzelf en het heelal bestaan. Als we daar het
antwoord op vinden, zou dat de ultieme triomf zijn van de menselijke
rede - want dan zouden we werkelijk de ‘geest van God’ kennen.

Met die ‘geest (‘mind’) van God’ bedoelt hij hoe God denkt, dus te werk
is gegaan, en hij bedoelt feitelijk dat we dan dit heelal kunnen begrijpen
zonder daar een werkelijke ‘God’ als verklaring voor nodig te hebben.

Op zoek naar kennis

Moeten we hier, vanuit bijbels perspectief gezien, nu bang voor zijn? Of
kunnen we dit begroeten als een spannende ‘ontdekkingsreis’ met de
belofte van verrassende nieuwe inzichten; zoiets als 40 jaar geleden de
eerste maanlandingen? De mens is, zoals gezegd, nieuwsgierig en zal
zijn wereld altijd willen onderzoeken. In de 16e en 17e eeuw ging hij in
kleine scheepjes op ontdekkingsreis en ontdekte de wereld. In de 18e

en 19e eeuw verkende hij onbekende continenten en bracht ze in kaart.
En hij ging graven in het verleden en leerde meer en meer van de wereld
van vroeger – inclusief die van de Bijbel – die hem tevoren alleen van
horen zeggen bekend was, of zelfs helemaal niet. In de 20e eeuw ver-
kende hij de onbekende diepten van de oceaan en de uitgestrekte ruim-
te van het heelal, reisde naar de maan en zond onbemande satellieten
naar de planeten. En zo onderzocht hij ook, zij het wat meer buiten het
zicht van de grote massa, de natuur, de wereld van de fysica en de che-
mie, de samenstelling van de materie en de krachten die daar werk-
zaam zijn. Hij drong steeds verder door in het onbekende. En zijn begrip
van dit heelal, deze schepping, nam hand over hand toe. Is dat nuttig?
Of juist volkomen nutteloos? Is dat heilzaam, of juist gevaarlijk?

Het gevaar van te weinig kennis

Strikt genomen zijn zulke activiteiten op zichzelf neutraal, omdat kennis
op zichzelf neutraal is. Alleen de toepassing van kennis is niet neutraal.
Kennis kan altijd op twee manieren worden gebruikt: ten goede of ten
kwade. Dat hangt niet af van die kennis zelf, maar van de gebruiker. Wel
is er altijd het gevaar dat nieuw verworven kennis wordt gebruikt zonder
voldoende besef van de risico’s. Horloges met lichtgevende wijzers wa-
ren ooit een sensationele ontwikkeling; totdat de meisjes die dat radium

5. De ‘geest van God’
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Wetenschap: God of afgod? (5)

er op moesten verven stuk voor stuk dood gingen aan kanker. We wa-
ren ooit blij met asbestplaatjes voor onder de pan op het fornuis, of als
bouwmateriaal, met DDT omdat we dan grotere oogsten kregen, niet
aangetast door insecten of ziekten, zodat ook de derde wereld eindelijk
genoeg te eten had, en met loodtoevoeging voor de benzine waardoor
onze automotoren beter gingen lopen. In mijn jeugd hadden vooruit-
strevende schoenenzaken een apparaat waarin je m.b.v röntgenstralen
op je gemak kon kijken hoe je voet in die nieuwe schoen paste; nu gaat
de assistente van mijn tandarts de behandelkamer uit, elke keer als hij
(in 0,01 seconde) een fotootje van iemands gebit maakt. Maar juist
voortschrijdende kennis heeft gezorgd voor dat betere inzicht.

Kennis: goed of kwaad?

Kennis is neutraal, en feiten zijn feiten. Zo’n uitspraak als van Stephen
Hawking toont ons weliswaar wat de drijfveren zijn van sommige onder-
zoekers, maar je kunt diezelfde kennis ook gebruiken als basis voor je
besef hoe wonderlijk goed deze wereld in elkaar zit, en hoe groot de
maker is die dat allemaal heeft bedacht en gemaakt. Professor Haw-
king zal echt geen belijdend christen worden wanneer hij er niet in
slaagt zijn antwoorden te vinden. Omgekeerd zou een belijdend chris-
ten geen atheïst moeten worden wanneer ze dat Higgs-boson wel vin-
den. Toch constateer ik een duidelijke angst voor dat laatste. Veel
christenen lijken bang te zijn dat het hun wereldbeeld zal ondermijnen.
Ze lijken, met Hawking, te menen dat een compleet begrip van de ma-
nier waarop dit heelal in elkaar zit en functioneert (als dat er ooit zou
komen) inderdaad het bewijs zou zijn ‘dat God niet bestaat’. En blijk-
baar zijn ze er bang voor dat dat ook nog gaat lukken en willen ze dat
dus voorkomen. Maar wie zo denkt, en zich daarom wil verbergen voor
de feiten, gelooft niet echt in God! Als we werkelijk in God geloven, zou-
den we er ook van overtuigd moeten zijn dat die kennis zijn grootheid
alleen maar zal kunnen onderbouwen. Het lijkt twijfelachtig of we als
sterfelijke mensen ooit werkelijk de ‘geest van God’ zullen kennen,
maar het is een beetje vreemd om te vrezen dat, als we daarin zouden
slagen, dat dan de ondergang van ons geloof zou betekenen.

R.C.R.

Bijbel en Wetenschap



Wonderen van

Wind (1)de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

Winden maken een onmisbaar deel van de schepping uit. Zonder winden
zouden grote oppervlakten van de aarde geen regen krijgen, want de wol-
ken worden door wind voortgedreven. Het heeft allemaal te maken met
de draai van de aarde om haar as, die zorgt voor luchtstromingen die
bepaalde patronen volgen. Op het noordelijk halfrond draaien de winden
met de wijzers van de klok mee, terwijl dit op het zuidelijke halfrond juist
andersom gaat. Zeevaarders wisten deze patronen al lang geleden te
benutten. Om naar Zuid-Amerika te komen, bijvoorbeeld, gebruikten zij
een oostelijke route over de Atlantische Oceaan, met behulp van een
noordoosten wind. Op de terugreis werden zij met een zuidwester in hun
zeilen langs de oostkust van Noord-Amerika gedreven.

Dit patroon maakt deel uit van een reeks van vijf cycli, die Salomo in het
boek Prediker 1:4-9 beschrijft. Met zijn door God gegeven wijsheid wist
hij duizend jaar voor Christus hoe de winden hun Schepper gehoorzaam-
den. Ongetwijfeld zal hij veel geleerd hebben van de ervaren zeelieden
uit Tyrus, die samen met zijn dienaren een lange zeereis maakten, om
o.a. goud uit Ofir te halen (1 Koningen 9:26-28).

Maar al volgen de winden in de natuur een bepaald patroon, er kunnen
grote verschillen in snelheid en kracht
voorkomen. Om dit te weten hoeven
wij geen zeevaarder of een Salomo te
zijn - elke fietser kent het probleem!
Deze verschillen hebben hun oor-
sprong in de vele temperatuurverschil-
len op aarde, waardoor de luchtdruk
verandert, zodat warmere lucht om-
hoog gaat, en de 'leegte' die ontstaat
door koudere lucht opgevuld wordt.
Hoe warmer de lucht, hoe sterker de
winden die daar naartoe getrokken
worden. Zo ontstaan de orkanen, die
zoveel schade kunnen veroorzaken.

Winden hebben een grote rol gespeeld in de menselijke geschiedenis, en
niet het minst in de tijd van de Bijbel. In het volgende artikel willen wij
enkele indrukwekkende gebeurtenissen nader bekijken, om te zien hoe
God de winden heeft gebruikt om zijn doel te bereiken. C.T.
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Fundamenten

21. De aanwezigheid van God in de Geest

De Bijbel getuigt dat God Geest is. Hij wordt niet beperkt door een lichaam
van vlees en bloed, dat Hem bindt aan een bepaalde tijd en plaats, maar het
is voor Hem mogelijk overal tegelijkertijd te zijn: in zijn heilige woonplaats de
hemel èn op aarde bij zijn schepselen, vooral bij wie Hem in nederigheid en
ootmoed liefhebben en dienen (Zie ook Psalm 51:19; Mattheüs 5:3):

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam
de Heilige is: in den hoge en in het heilige woon ik en bij de verbrijzelde en ne-
derige van geest … (Jesaja 57:15)

God heeft de mensen geschapen om in verbondenheid met Hem te leven.
Daarom wil Hij dicht bij hen zijn. Op vele plaatsen in de Bijbel zien we daar-
om dat God te midden van mensen is die Hij liefheeft:

Toen zij (Adam en Eva) het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wan-
delde in de avondkoelte … (Genesis 3:8; vergelijk Genesis 5:24, Leviticus
26:12, 1 Koningen 19:11-13)
Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal hun tot een God zijn.
(Exodus 25:8; vergelijk Numeri 35:34, Deuteronomium 6:15 en 7:21)
… want Ik, de HERE, heb mijn woonstede in het midden van de Israëlieten.
(Numeri 35:34)

Nadat het volk Israël echter in ongeloof eeuwenlang ongehoorzaam en op-
standig was geweest, zag de profeet Ezechiël in een visioen hoe de HERE uit
hun midden vertrok (hoofdstukken 10 en 11, met name 11:23). Maar hij en
andere profeten mochten tegelijkertijd Gods belofte bekendmaken, dat Hij in
de toekomst weer bij gelovige en gehoorzame mensen zou wonen:

Jubel en verheug u, u dochter van Sion! Want zie, Ik kom in uw midden wonen,
luidt het woord van de HERE, en vele volken zullen te dien dage gemeenschap
zoeken met de HERE en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden
wonen … Hij zal Jeruzalem nog verkiezen … want Hij maakt Zich op uit zijn heili-
ge woning. (Zacharia 2:10-13; vergelijk Ezechiël 43:1-9 en 44:4)
En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie de tent van God is bij de
mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zal zelf bij
hen zijn… (Openbaring 21:3)

Omdat zijn aanwezigheid als Persoon voor mensen niet zichtbaar is, spreekt
de Bijbel over de aanwezigheid van ‘de Geest van God’ en ‘de heerlijkheid
van de HERE’. Al in de eerste verzen van de Bijbel wordt verteld dat Gods
Geest op aarde is, en de profeet Haggaï sprak over ‘de Geest’ in Israël:



Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?

van het Geloof

En de Geest van God zweefde over de wateren. (Genesis 1:2)
… want Ik ben met u, luidt het woord van de HERE der heerscharen, overeen-
komstig het woord dat Ik u beloofd heb, toen u uit Egypte uittoog, en mijn
Geest in uw midden stond … (Haggaï 2:5-6)

God is altijd aanwezig geweest op aarde, omdat Hij doorgaat met zijn werk,
het bereiken van zijn gestelde doel. Maar in bijzondere zin was Hij onder Isra-
ël aanwezig in de Engel van het Verbond, want op hem wijst de profeet. Hij
wordt ‘de Engel van Gods aangezicht’ of ‘Aangezicht’ genoemd. In deze engel
was de Geest van God, zodat Hij in dezelfde gezindheid, geest, sprak en han-
delde als God zelf doet. Het volk beschouwde hem daarom als God zelf:

Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht … Neem u voor hem in acht en luis-
ter naar hem … want mijn naam is in hem. (Exodus 23:20-23)
Mijn Aangezicht zal met u meegaan en Ik zal u rust geven. (Grondtekst van
Exodus 33:14-23)
De HERE, uw God, zelf zal voor u uit overtrekken; Hij zelf zal die volken vóór u
verdrijven en verdelgen, zodat u hun land in bezit kunt nemen.
(Deuteronomium 31:3; vergelijk Exodus 33:2)
Ik zal de gunstbewijzen van de HERE vermelden, de roemrijke daden van de HE-

RE, naar alles wat de HERE ons heeft gedaan … Hij zei: Zij zijn toch mijn volk …
en Hij werd hun tot een Verlosser … en de Engel van zijn aangezicht heeft hen
gered … Maar zij waren weerspannig en bedroefden zijn heilige Geest …
(Jesaja 63:7-11; vergelijk Efeziërs 4:30)

En zoals God onder Israël aanwezig was in de persoon van deze engel, is Hij
dat nu in Christus Jezus:

Zie mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbe-
hagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen. (Mattheüs 12:18-21; Jesaja
42:1-7; Mattheüs 3:11)
Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. (Mattheüs 17:5)
Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden van God, want Hij
geeft de Geest niet met mate. (Johannes 3:34)

Na zijn opwekking uit de doden tot eeuwig leven, is Hij geen mens van vlees
en bloed meer, maar een volmaakt geestelijk Mens. Voor zijn discipelen is Hij
niet meer zichtbaar, maar Hij heeft een verheerlijkte bestaanswijze ontvan-
gen, waarin Hij, evenals God, ‘in de Geest’ op aarde is. Op deze wijze woont
Hij te midden van zijn volgelingen en zelfs in een ieder van hen afzonderlijk:
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En ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeu-
wigheid bij u te zijn, de Geest van waarheid … Hij blijft bij u en zal in u zijn … Ik
zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u … Ten dien dage zult u weten, dat
Ik in mijn Vader ben en u in Mij en Ik in u. (Johannes 14:15-31; 15:26-27; ver-
gelijk Romeinen 8:26-27)
Zie, Ik (Christus) sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem
hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnen komen … (Openbaring 3:20)
U … bent … in de Geest, althans indien de Geest van God in u woont. Indien
iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. In-
dien Christus in u is … En indien de Geest van Hem (God), die Jezus uit de do-
den heeft opgewekt, in u woont … (Romeinen 8:9-11; vergelijk Galaten 4:6;
1 Korintiërs 3:16 en 6:19; Efeziërs 2:22)

Onder het Nieuwe Verbond is ‘de Geest van God’ eigenlijk Christus Jezus, die
na zijn hemelvaart optreedt als Gods alomtegenwoordige gevolmachtigde
herder en leidsman van gelovigen op aarde:

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun mid-
den. (Mattheüs 18:20)

Ondanks dat God en Christus wegens onze onheiligheid niet op fysieke, voor
ons zichtbare wijze, onder ons kunnen zijn (zie Hebreeën 7:26), zijn zij toch
in de Geest aanwezig bij en in allen die geloven. De Geest van God kan daar-
om God of Christus zelf zijn, of een engel. Er wordt daarom Gods kracht en
invloed op aarde mee bedoeld en niet een aparte Persoon van de Godheid.

De manifestatie van God
Wanneer wij spreken over God als ‘de Geest’, betekent dit dat Hij voor ons onzichtbaar
is. God kan zich uiteraard manifesteren, zichtbaar maken, maar dat doet Hij niet, om-
dat wij zondige mensen de aanblik van de heilige en almachtige God niet kunnen ver-
dragen. Zelfs wanneer God een engel zond, konden mensen diens aanblik niet of nau-
welijks verdragen, en meenden te zullen sterven omdat zij ‘God’ hadden gezien
(Richteren 13:21-22). Zelfs Mozes en Elia konden slechts een glimp opvangen van de
Engel die met hen sprak (Exodus 33:18-23; 1 Koningen 19:13). Gods aanwezigheid
bleek vaak uit bepaalde (soms schrikwekkende) natuurverschijnselen (Exodus 19:16-
19 vergelijk Hebreeën 12:18-21; 1 Koningen 19:11-12; 2 Samuël 5:24). Ook de wolk-
en de vuurkolom in de woestijn getuigde van de aanwezigheid van God in het volk Isra-
ël. Deze verborg de heerlijkheid van God voor de ogen van het volk. Ook de aanblik van
de verheerlijkte Here Jezus is nu onverdraaglijk (Openbaring 1:12-17). De Tabernakel
en later de Tempel, werden gebouwd als zichtbare woonplaats van God onder de men-
sen. Een wolk getuigde er bij de inwijding van dat Hij op deze plaats aanwezig wilde zijn
onder zijn volk (Exodus 40-34-35; 1 Koningen 8:11; 2 Kronieken 5:13-14 en 7:1-3).
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psalm 71begrijpend zingen

Verwerp mij niet ten tijde des ouderdoms

Wij weten niet hoe oud David was, toen hij zijn eerste psalm schreef. Heel ze-
ker is, dat hij gedurende een groot deel van zijn leven psalmen schreef. Zo ko-
men we psalmen van David tegen, die uit elke periode van zijn leven stammen.

Psalm 71 is duidelijk een van de psalmen van zijn ouderdom. David ziet nu te-
rug op zijn leven, dankbaar dat God hem heeft beschermd “van de moeder-
schoot aan ... van mijn jeugd aan” (v.5,6,17). Vol vertrouwen kan hij bidden:
“Wil mij dan ook tot mijn ouderdom en grijsheid, o God, niet verlaten” (v.18).

Eigenlijk ontbreekt bij Psalm 71 het opschrift “van David”. Het taalgebruik her-
innert echter telkens aan andere psalmen, die in ieder geval van David zijn. De
verzen 1 t/m 3 zijn bijna identiek aan de eerste verzen van Psalm 31: “Bij U, o
Here, schuil ik; laat mij nimmer beschaamd worden ...”. De woorden van vers
12 vinden we eveneens terug in psalmen uit een vroegere periode: “O Here,
wees niet verre van mij” (35:22); “Here, haast U mij ter hulpe” (40:14). In vers
24 hebben wij bovendien een weerklank van vers 28 van Psalm 35: “Mijn tong
zal van uw gerechtigheid gewagen, van uw lof de gansen dag”.

Wat moeten wij hieruit opmaken? Het is geen toeval, dat David aan het einde
van zijn leven steeds woorden en uitdrukkingen bezigt, die hij al eerder ge-
bruikte. De toestand waarin hij in zijn ouderdom verkeert, heeft veel gemeen
met de situaties die hij eerder in zijn leven had meegemaakt. Psalm 35 werd
geschreven (zo wordt aangenomen) toen David voor Saul vluchtte: David pleit
daar om hulp tegen zijn vervolgers (35:3). Psalm 40 past bij de tijd na zijn zon-
de met Batseba, een periode waarin David alweer te maken had met mensen
die hem het leven zochten te benemen – “wie over mij roepen: Ha,
ha!” (40:15,16).

En tegen het einde van zijn leven had David nog vijanden! De oude koning had
te kampen met de poging van Adonia zijn troonopvolger te worden. De poging
lukte niet, maar het is wellicht o.a. Adonia die David op ‘t oog heeft in Psalm
71, bijvoorbeeld in vers 10: “Wie mijn leven belagen, beraadslagen tezamen en
zeggen: God heeft hem verlaten”. God heeft David niet verlaten! Salomo, en
niet Adonia, wordt als koning aangesteld (1 Koningen 1:11-31).

Aldus weerspiegelen de psalmen de geschiedenis van die boeiende tijden van
de koningen van Israel. 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,

Wie om zich heen kijkt en zich afvraagt waar al die verschillen tussen de diver-
se zich ‘christelijk’ noemende groeperingen toch vandaan komen, moet wel
constateren dat gebrekkige Bijbelkennis een belangrijke oorzaak is. Historisch
is dat verklaarbaar. Gedurende de middeleeuwen had het volk 1000 jaar lang
geen toegang tot de Bijbel. Die was voorbehouden aan de geestelijkheid en
bovendien geschreven in een taal (Latijn) die zij niet beheersten. Zij moesten
het hebben van wat hun werd verteld. Daarmee ging echter niet alleen parate
Bijbelkennis verloren, maar ook (belangrijker!) het juiste gevoel voor de ‘taal’
van dat Boek. Wie de Bijbel wil begrijpen moet ‘Hebreeuws’ leren denken, maar
dat werd de middeleeuwer niet langer bijgebracht. In plaats daarvan werd hij
opgevoed in een sfeer van middeleeuwse vroomheid, die was gebaseerd op
andere uitgangspunten. Naast een aantal andere aspecten, hield dat ook in
dat het OT niet langer van belang werd geacht. Dus toen dat volk in de Refor-
matie het geschreven Woord weer terug veroverde, was het allang verleerd hoe
het dat moest lezen, terwijl die middeleeuwse tradities intussen tot het christe-
lijk erfgoed waren gaan behoren. Met als gevolg dat er een verscheidenheid
aan stromingen en opvattingen ontstond. In onze eigen tijd is daar vervolgens
nog wat bijgekomen: wij hebben geleerd uit een uitgebreid aanbod een
‘keuzemenu’ samen te stellen, en in die stijl gaan veel moderne christenen als
in een supermarkt de ‘schappen’ langs en selecteren wat ze aanspreekt. Ze
benaderen de Bijbel a.h.w. met een ‘boodschappenlijstje’ en gaan in dat Boek
op zoek naar de bevestiging van wat ze graag willen geloven. En tussen die
ruim 30.000 verzen vind je dan allicht altijd wel iets.

Wat er fout kan gaan
De fouten die je daarbij kunt maken zijn de volgende:
• Teksten worden verkeerd begrepen, omdat de lezer zich onvoldoende be-

wust is van de ‘Hebreeuwse denkwereld’ van de Bijbel en de woorden leest
vanuit zijn eigen ‘christelijke traditie’.

• Uitspraken, vooral in het NT, worden te absoluut genomen, omdat ze niet
worden gelezen tegen de (door de schrijver bekend veronderstelde) achter-
grond van het OT.

• Vooral in onze tijd: het op 16e en 17e-eeuws Nederlands gebaseerde, ty-
pisch bijbelse, taalgebruik wordt door de moderne lezer verkeerd begrepen.

5. Het stáát er toch!
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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)

Bijbels fundament

En dan kan het gebeuren dat er met veel geloofsijver opvattingen worden ver-
kondigd die absoluut niet bijbels zijn, maar waarvoor de aanhanger niettemin
zijn ‘bewijsteksten’ heeft. Zodat hij verontwaardigd kan uitroepen “Het stáát er
toch!”, om zijn gesprekspartner er zo in één moeite door ook nog van te be-
schuldigen Gods woord niet te willen aanvaarden. Soms gaat het daarbij om
specifieke geïsoleerde, en wellicht zelfs ’onschuldige’ ideeën, maar er zijn ge-
vallen genoeg waarbij zo’n ongefundeerde, of onvoldoend gefundeerde, opvat-
ting een belangrijk element is in de geloofsleer van een bepaalde groepering,
of waar zelfs haar hele geloofsleven draait om een dergelijk verkeerd begrip.
En tegen die tijd begint het ernstig te worden. De ruimte op deze paar bladzij-
den laat niet toe feitelijke voorbeelden te geven van elk van dit soort uitglijders.
Bovendien zou dat de aandacht teveel richten op de feitelijke aanhangers van
die denkbeelden. Nog los van het feit dat het verkeerd zou zijn op een dergelij-
ke manier onnodig aanstoot te geven: het gaat er hier om hoe we dergelijke uit
de bocht gevlogen opvattingen kunnen herkennen en vermijden, niet om een
‘goedkeurmerk’ voor geloofsgroeperingen. Afzonderlijke woorden en begrippen
worden in dit blad trouwens al regelmatig behandeld in de rubrieken “De taal
van de Bijbel”, “Hoe leest u?” en “Het geschreven woord”.

Eenzijdige nadruk
Dat te absoluut nemen van uitspraken van bijv. de apostelen begon al in de
Reformatie. Dat hoeft ons ook niet te verbazen. Na 1000 jaar zonder Schrift,
moet je die eerst weer leren lezen. De Reformatoren hadden voldoende reden
zich af te zetten tegen de opvattingen van de kerk waartegen zij in opstand
kwamen. Maar er gebeurde onvermijdelijk wel degelijk wat er in zo’n situatie
altijd gebeurt: ze neigden er toe door te slaan naar de andere kant. Zo draaide
het bij Luther bijv. erg veel om de genade, en bij Calvijn om de predestinatie
(voorbeschikking). Meestal zetten latere generaties dat wel weer recht, maar
juist waar het om het geloof gaat is er de neiging de officiële ‘onfeilbaarheid’
van het vroegere leergezag te vervangen door een (misschien niet officiële
maar wel veronderstelde) ‘onfeilbaarheid’ van de stichter. En in de 19e eeuw
gebeurde dat opnieuw t.a.v. de stichters van allerlei opwekkingsbewegingen en
nieuwe afscheidingen, die in de leer van hun voorgangers weliswaar – terecht
of ten onrechte – tekortkomingen hadden opgemerkt, maar op hun beurt ook
zelf weer neigden tot doorslaan in een andere richting, al dan niet op basis van
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bouwen op het Bijbels fundament vervolg van pagina 40 en 41

weer andere verkeerde interpretaties. En daar ligt dan de oorsprong van veel
van die predikers die je op straat tegenkomt, die bij je aanbellen, of die bijeen-
komsten organiseren waar je ‘van harte welkom’ bent.

Maakt het wat uit?
Zo is er een in evangelische kringen populaire opvatting die, wanneer je de her-
komst daarvan nazoekt, blijkt te berusten op één verkeerd geïnterpreteerd
woord in slechts één enkele tekst. Bovendien botst die interpretatie met de
consequente leer van de rest van de Schrift. Zo’n situatie is kenmerkend voor
dit type interpretatie. Wie zijn Bijbel kent, kent de grote lijnen van de bijbelse
boodschap. Veel van die lijnen reiken terug tot in het OT en hebben daar hun
oorsprong. Maar al in de middeleeuwen is de westerse christen geleerd dat het
OT heeft afgedaan en dat alleen het NT nog van belang is. En in onze tijd gaan
we in dat NT ook alleen nog maar ‘shoppen’ naar leuke opvattingen. En dan
krijg je dit soort dingen. De Bijbel is een handboek bij het leven, en dan kun je
niet de eerste ¾ daarvan zomaar overslaan. Wie heeft geleerd bijbels te den-
ken, herkent gemakkelijk opvattingen die in strijd zijn met die grote lijnen,
maar wie alleen maar wat in dat Boek grasduint vindt zo’n opvatting wellicht
hoogst interessant, en: “Het stáát er toch!”. Wie de Bijbel kent, weet bovendien
dat belangrijke bijbelse principes nooit alleen maar in één enkel vers staan; die
vinden we altijd meerdere keren expliciet vermeld, en impliciet (stilzwijgend
verondersteld) in een heleboel andere passages. Juist dat maakt de Bijbel tot
een betrouwbaar handboek. Na bijna een halve eeuw Bijbelstudie kan ik u me-
dedelen dat wanneer iemand u een idee probeert te verkopen dat alleen maar
op die ene plaats zou voorkomen, u er van uit mag gaan dat het met aan zeker-
heid grenzende waarschijnlijkheid een verkeerd idee is. En waarom staan die
woorden daar dan toch? Misschien kwamen ze niet voor in het 1e-eeuwse origi-
neel van die tekst - dat komt af en toe voor - maar vaker gaat het gewoon om
een verkeerde interpretatie van de woorden van de schrijver.

Maar u weet hoe het gaat met handleidingen: als je ergens niet uitkomt pro-
beer je eerst zelf van alles; pas als niets helpt, raadpleeg je tenslotte dat hand-
boek. De Bijbel is echter een heel dik handboek, waarin je niet zo maar even
een bepaald onderwerp kunt opzoeken; daar moet je in thuis zijn. Die veelheid
aan, elkaar al dan niet tegensprekende, geloofsrichtingen is daarom vóór alles
gebaseerd op een gebrek aan Schriftkennis. Inderdaad, ‘iedere ketter heeft zijn
letter’ (iedere ‘orthodoxe’ theoloog trouwens ook), en de enige die kan beoor-
delen of die letter betrouwbaar is geïnterpreteerd bent u zelf. Alles wat wij kun-
nen doen is u wat gereedschap aanreiken, maar de beslissing ligt bij u. En daar
helpt maar één ding: Bijbelkennis, en dat betekent regelmatig lezen.

R.C.R.
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Aan de grenzen van Israël heerst gewapende vrede. Aan de noordgrens met
buurman Libanon is de spanning regelmatig voelbaar. Maar ondanks dat wordt
het noorden van Israël veel bezocht om uit oude dingen nieuwe dingen naar

voren te zien komen. Daarom was de vreugde groot toen eind
jaren 80 van de vorige eeuw, bij opgravingen de oorspronkelijke
ruïnes van de stad Betsaïda (huis van de visvangst) werden bloot-
gelegd. Onder deze ruïnes vonden archeologen een duizend jaar
oudere stad met dikke muren, torens, en zelfs een geplaveid
plein. Alles wijst erop dat dit Gesur moet zijn (zie 2 Samuël 3:3).

Na de verwoesting van Betsaïda door de Romeinen, rond 70 na
het begin van onze jaartelling, is de stad niet herbouwd. Dit bete-
kent dat bij de herontdekking de
tijd van het Nieuwe Testament
letterlijk aan het licht kwam. Bij
de opgravingen, die te bezichti-

gen zijn, is niet alleen een vissershuis, maar
ook veel gereedschap om te vissen gevonden -
zoals loden gewichten om de netten te laten
zakken, en vishaken. Bij de stadspoort is een
restant ontdekt van de tempel Julia- Livia. De
viervorst Herodes Filippus verfraaide niet alleen de stad, maar noemde haar -
ter ere van de keizer - Betsaïda-Julias. In die tijd lag de stad aan de noordooste-
lijke oever van het meer van Galilea, niet ver van de plaats waar de Jordaan

instroomt. Het meer is in de loop van de tijd
kleiner geworden, o.a. door aardbevingen. Nu
ligt de tell (puinheuvel) op 3 km afstand van
de huidige oever.

In Betsaïda groeiden Filippus en de broers
Petrus en Andreas op. Zij waren vissers op het
meer en werden door Jezus geroepen om hem
als zijn leerlingen te volgen. In de driehoek
Kapernaüm, Chorazin en Betsaïda heeft de
Here Jezus de meeste wonderen gedaan.

Daarom maakte Jezus die steden het verwijt dat ze niet tot inkeer waren geko-
men: “Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen
waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden
zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot in-
keer gekomen zijn. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon
draaglijker zijn dan dat van jullie” (Lucas 10:13-14). H.d.B.

dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Betsaïda

Betsaïda

•

•
Jeruzalem

Foto 1 Opgravingen: Ministry of Tourism Israel . Foto 2 Tell Betsaïda: Jewish Magazine aug 2003
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De uitdaging
van Bijbels christendom

Dit boek gaat over een uitdaging. De uitdaging om nu, in een nieuw millen-
nium, nog te geloven in een God die alles heeft geschapen en die alles be-
stuurt. Is de god van deze eeuw niet ‘de moderne wetenschap’? En heeft
die wetenschap niet ‘bewezen’ dat geloof in hogere machten achterhaald is
en nog stamt uit de tijd toen de mens nog niets begreep van wetenschap-
pelijke verbanden en noodgedwongen moest zoeken naar primitieve verkla-
ringen? Dit boek bekijkt een vijftal uitdagingen aan de moderne christen:
• De uitdaging van de Bijbel: wat leert de Bijbel nu eigenlijk. Want ver-

meende conflicten tussen wetenschap en Bijbel blijken vaak terug te
voeren op gebrek aan inzicht op juist dit punt.

• De uitdaging van het ongeloof: hoe verhoudt de wetenschap zich tot de
Bijbel. Is er eigenlijk wel een conflict, en – indien ja – waarover dan en
waarom.

• De uitdaging van het gezond verstand: hoe redelijk is het huidig christe-
lijk geloof. Want we moeten constateren dat christenen soms stand-
punten innemen die met elkaar in conflict lijken, of ronduit zijn.

• De uitdaging van het geloof: waarom zouden we de kant van het geloof
kiezen. Welke redenen hebben we om in deze moderne wereld toch
een gelovig christen te zijn.

• De uitdaging van het leven in geloof: wat houdt het leven in geloof voor
een christen in. Is het geloof iets voor alleen de zondag of zou het ons
hele dagelijkse leven moeten beïnvloeden, en hoe dan.

Dit boek voert u in 30 hoofdstukken langs deze vragen. Maar het levert
lang niet altijd kant en klare antwoorden. Het is bedoeld om u over deze
vragen te laten nadenken, want uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk
tegenover God, en zult u zelf uw eigen keuzes moeten maken.
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