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reacties op in dit blad verschenen artikelen
In het volmaakte gebed dat de Heer Jezus de discipelen leerde bidden, zeggen we: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de
boze. Hoe moeten we deze tekst verstaan?
God brengt uiteraard niet ‘in verzoeking’. Het is zoals Jakobus schrijft:
“Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van
God’. Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hijzelf niet
door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in
verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept
(1:13,14). Het met verzoeking vertaalde Griekse woord, betekent in
de eerste plaats beproeving. De NBV geeft dan ook: “En breng ons
niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad”. Een
christen wordt voortdurend op de proef gesteld: door de verlokking
van de wereld, en door haar minachting en haat. Hij staat dan voor de
keus: òf de makkelijke weg gaan van zijn eigen menselijke verlangens, òf God gehoorzamen. Evenals zijn Heer - hoewel Hij Gods Zoon
was - heeft moeten lijden en daardoor gehoorzaamheid heeft geleerd
(naar Heb 5:8), moet een christen door beproevingen Gods wil leren
doen. Daarom schrijft Jacobus: “Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat.
Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat
tot standvastigheid … Want wie de proef heeft doorstaan, ontvangt
als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die
Hem liefheeft” (1:2-4,12). De christen echter kent zijn zwakheid. “Blijf
wakker en bid, dat je niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig
maar het lichaam is zwak” raadde Jezus Petrus aan, die zo vol zelfvertrouwen had beweerd onder geen beding zijn Heer te zullen verloochenen. Daarom heeft Hij ons in nederigheid en vertrouwen op de
hemelse Vader leren bidden, dat Hij ons niet te zwaar op de proef zal
stellen, maar ons juist zal verlossen van het kwaad in onszelf en om
ons heen. Het Griekse woord ho poneros kan evengoed vertaald worden met de boze als met het kwaad (zie kwaad in 1 Tes 5:22 en de
boze in 2 Tes 3:3 NBG’51). Wanneer Jezus zegt: “Ik zeg U de boze
niet te weerstaan” (Mat 5:39 NBG’51) kan dit zowel ‘het kwaad dat
men u aandoet’ als ‘de mens die u kwaad aan doet’ betekenen. De
NBV geeft daarom: “En Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie
kwaad doet”. Als wij dan vragen, wat het is waarvan wij verlossing
zoeken, is het antwoord van de Bijbel: de kwade gedachten van ons
eigen hart (Mat 15:19; 12:35), alle kwaad opzet van de tegenstanders (2 Tim 4:18), en de door het kwaad beheerste wereld (Gal 1:4).

een

Bijbels antwoord op uw vraag

Wat is de betekenis van Jacobus 3:5, in het bijzonder van de woorden rad der geboorte?
Er zijn meerdere verklaringen te geven voor deze uitdrukking, waarvan we de meest redelijke geven. De functie van een rad is te draaien
om zijn eigen as. In de oudheid werd het daarom vaak gebruikt als
symbool voor de voortbeweging van een menselijk leven, en de voltooiing van de kringloop ervan. We vinden de woorden der geboorte in
het Grieks van Jakobus 1:23 met betrekking tot het gezicht, waar ze
vertaald worden met: waarmee hij geboren is. Het rad der geboorte
(NBG) of van het leven (NBV) betekent dus het hele leven dat bij de
geboorte in beweging komt, en door blijft draaien tot de dood.
De tong oefent zijn slechte invloed uit over dit leven, als een alles verterend vuur. Wat Jakobus zegt van de tong, komt overeen met wat
Jezus zegt van de mond: “Niet wat de mond ingaat (onrein voedsel),
maakt een mens onrein … Wat daarentegen de mond uitgaat, komt
uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart
komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster (Mat 15:11,18-19 NBV). Dit is geen vuur dat
reinigt, loutert, maar vernietigt. Jakobus vervolgt: Zij zelf wordt in vlam
gezet door de hel: en hij gebruikt hetzelfde woord als Jezus, toen Hij
zei dat het beter is de hand of voet die tot zonde verleidt af te hakken,
dan met twee handen of voeten in Gehenna geworpen te worden
(Mar 9:43-48). De NBV laat Jacobus 3:6 dan ook beter uitkomen met:
hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna.
Gehenna is een Hebreeuws woord dat dal van Hinnom betekent. Dit
lag even buiten Jeruzalem, en werd in de tijd van de koningen van
Juda gebruikt voor de afschuwelijke dienst van de afgod Moloch. Koning Josia maakte het daarom tot een onreine plaats (2 Kon 23:10;
Jer 7:31;19:5,6). Men zegt dat het later een verbrandingsplaats voor
afval werd, en onder de Joodse rabbi’s werd het dal zo het symbool
van het oordeel en de vernietiging die de goddelozen zal treffen.
Vooral de tong geeft uitdrukking aan de zondige gedachten van het
hart, en verleidt ook anderen daaraan toe te geven; wat onvermijdelijk tot de vernietiging leidt.
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In het
Belangrijke en interessante nieuwsfeiten
De vijfde schaal van Openbaring 16
Op de financiële pagina’s lees je van hoorzittingen rond de financiële
crisis. Daar komen de hoofdrolspelers dan uitleggen wat er fout ging en
hoe het wel had gemoeten. En de meesten vermelden vrij vlot dat zij het
niet aan zagen komen. Maar zagen ze alleen het tijdstip niet, of zagen
ze de mogelijkheid niet van een dergelijke crisis? Het eerste zou zeker
waar kunnen zijn, maar het tweede zou heel wat vragen oproepen.
Want veel anderen hebben het wel zien aankomen. Een Amerikaanse
bankier drukte het zo uit: “Ik hoop binnen te zijn voordat de zeepbel
ploft”. En een oud-voorzitter van de Amerikaanse centrale bank schreef
in 2005 dat er 75% kans was op een grote crisis binnen 5 jaar.
Een achterliggend probleem is dat weinige van ons goed begrijpen hoe
geld werkt, hoewel we er dagelijks mee omgaan. Dat leidt tot financiële
producten die mensen afnemen zonder voldoende begrip van wat die
precies inhouden. Dat gold voor de bank die Amerikaanse derivaten
kocht, maar ook voor de individu die bij DSB een lening aanging. Bankemployees mogen aan particulieren geen producten verkopen die voor
de specialist bedoeld zijn, maar de producten zijn te complex gemaakt,
en het vermoeden dringt zich op dat dit bewust is gebeurd. Een voormalig financieel adviseur van president Bush zei dat hij Amerikaanse zakenbanken erg slim vond dat het ze gelukt is om hun waardeloze portefeuilles door te schuiven naar andere landen. En hij citeerde anderen
over de dollar “het is onze munt maar jullie probleem”. Dat is tamelijk
opvallend voor een natie die er juist zo prat op gaat zo christelijk te zijn.
Een ander voorbeeld is hoe kredietbeoordelaars, meestal Amerikaanse
bedrijven, hun klanten geadviseerd hebben hoe ze konden zorgen voor
gunstige beoordelingen voor riskante producten.
De achtergrond van deze hoorzittingen is de vrees van veel overheden
voor een systeemcrisis, en veel deskundigen geven toe dat we erg dicht
langs die afgrond zijn gegaan. Ter verduidelijking: een systeemcrisis is,
om het simpel te stellen, dat de banken dicht blijven en de pinautomaten niet meer werken. Voor de meeste mensen zou dat betekenen dat
zij binnen enkele dagen in grote financiële problemen zitten. Toen in
Argentinië zoiets gebeurde ontstond er binnen enkele dagen ruilhandel
die het geld verving, maar dan moet je wel iets hebben om te ruilen.
Velen verlieten toen de steden om op het platteland te gaan werken,
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Nieuws

in het licht van de Bijbel
iets dat in een land als Nederland echter niet zo gemakkelijk zou zijn.
Regeringen verkozen daarom om de geldkraan verder open te draaien
en een flink financieringstekort te accepteren, dat ze de komende jaren
weer binnen de perken hopen te krijgen. Met als gevolg dat banken die
risico’s namen om meer winst te behalen, en daar forse verliezen mee
leden, die verliezen grotendeels aan overheden konden overdragen
(laten omvallen was immers geen optie), en nu al weer op de oude voet
verder gaan. Aan het systeem zelf is nauwelijks iets veranderd.
Nu kunt u zich terecht afvragen wat ik hier wil met deze beschouwing in
deze rubriek. We kunnen het hebben over de hebzucht, van de bankier,
of van de belegger die wel de rendementen wil van risicovolle producten, maar tegelijk verwacht dat de overheid hem beschermt. Maar
dat zijn voor deze rubriek geen belangrijke nieuwsfeiten. Voor we de
vraag beantwoorden daarom eerst een zijsprong. Schrijvers trekken
steeds vaker een vergelijking tussen het Romeinse Rijk en het huidige
westen. En dan bedoel ik niet die populaire vergelijking van sommige
regeringsleiders tussen de Europese Unie en het Heilige Roomse Rijk.
Ik bedoel een vergelijking tussen bijv. Amerikaanse presidenten en de
Romeinse keizers, of het loslaten van de goudstandaard en de Romeinse praktijk van vlak voor het instorten van dat rijk om “gouden” munten
te slaan met steeds minder goud, om er op die manier meer van te kunnen uitgeven. In Nederland was, net als in de meeste landen, goud de
dekking van geld, en dat zorgde voor een stabiele basis. Maar dat remde de ambities en is inmiddels losgelaten: onder Amerikaanse druk kon
een land pas lid worden van het IMF als het de goudstandaard losliet.
Ook de Bijbel maakt echter die vergelijking tussen het Romeinse Rijk
en onze westerse wereld. Zoals de zeven bazuinen in Openbaring 8&9
zeven stadia van de ondergang van het Romeinse Rijk beschrijven, zo
geven de zeven schalen van hoofdstuk 16 de vergelijkbare problemen
die over de westerse wereld zouden komen. En de vijfde daarvan betreft zeer waarschijnlijk een economische crisis die de rijkdom van het
westen doet verdwijnen. Nagenoeg iedereen die de crisis aan zag komen zegt nu dat er een nog veel grotere crisis gaat volgen. Openbaring
zegt alleen maar: “De mensen beten op hun tong van de pijn. Ze lasterden de God van de hemel, vanwege hun pijn en hun zweren, en (maar!)
ze braken niet met het leven dat ze leidden” (Op 16:10-11).
M.H.
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Overdenking
Voorbij de grenzen van Israël
Van tijd tot tijd kan het voorkomen dat wij moeilijkheden krijgen in onze
relaties met mensen. Of het nou gaat om een kind dat zich aanstelt, een
veeleisende werkgever, of een dominerende broeder in het geloof, ze
kunnen ons geduld soms behoorlijk op de proef stellen. Wanneer wij
problemen hebben, is het altijd raadzaam te kijken naar hoe Jezus het
hoofd bood aan zulke uitdagingen.
De Here had eens een dispuut met de Farizeeën over de kwestie van het
wassen van de handen: “Toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van
onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’” (Marcus
7:5). Dit was niet enkel een kwestie van hygiëne. Het had te maken met
de voorvaderlijke traditie van handwassingen. Die hielden veel meer in
dan alleen het wassen van de handen: “De Farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn
nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels ...” (verzen 3 en 4).
Naar aanleiding hiervan stelde Jezus de kern van het probleem bij hen
vast: “Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen
tradities overeind te houden!” (vers 9). Hij verweet hen dat ze mensen
aanmoedigden niets meer voor hun ouders te doen, als ze hun geld bestemden als offergave voor de tempeldienst. Ze waren bezig met uiterlijkheden, en hadden waar het in het geloof eigenlijk om gaat - het behoud van mensen - terzijde gesteld. Want had God niet tot hun voorouders gezegd dat Hij barmhartigheid belangrijker vond dan het brengen
van offers? In alle tijden hebben mensen er de voorkeur aan gegeven
hun eigen weg te gaan in plaats van Gods wegen; er hun eigen tradities
op na te houden. Met alle dramatische gevolgen van dien. En wij doen er
daarom goed aan aandacht te schenken aan deze subtiele zwakheid
van onze menselijke natuur.
Uit het verslag van Marcus blijkt dat Jezus, na dat langdurig gesprek met
de Joodse leiders, erg moe was geworden en emotioneel uitgeput. Jammer genoeg hadden zijn discipelen geen oog voor zijn lichaamstaal, en
bleven Hem vragen stellen: “Toen Hij een huis was binnengegaan, weg
van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak.” De Here reageerde teleurgesteld: “Begrijpen ook jullie het dan
nog niet? Zien jullie dan niet in ...? (verzen 17 en 18). Het is dan ook
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geen wonder dat Jezus dat gebied verliet: “Hij ging weg en vertrok naar
de omgeving van Tyrus. Daar nam Hij zijn intrek in een huis, en hoewel
Hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen ...” (vers 24). Hij verlangde naar eenzaamheid; ongetwijfeld om in gebed, meditatie en overdenking een tegenwicht te vinden voor de stress. Voor Jezus was het
belangrijk tijd voor Zichzelf te hebben, een tijd alleen om tot rust te komen. En die zouden ook wij moeten zoeken. Of wij nou onopvallend naar
een andere kamer gaan, een avondwandeling maken, of de tuin ingaan
om de schoonheid van Gods scheppingswerken te bewonderen, wij hebben allemaal tijd voor onszelf nodig om na te denken, te mediteren, en
te bidden.
Soms kunnen wij ons dagelijks patroon wat langer onderbreken door
een rustige vakantie te nemen, weg van de ons vertrouwde omgeving.
Voor Jezus lag dat wat moeilijker. Hij was te bekend, en al zocht Hij rust,
Hij vond die niet: “… lukte het Hem niet onopgemerkt te blijven” (vers
24). Dit doet denken aan zijn eigen leer: “Jullie zijn het licht in de wereld.
Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven” (Matteüs
5:14). En Jezus - het Licht van de wereld - schitterde ook op die plaats,
en kon niet verborgen blijven voor een vrouw uit de heidenen: “Er kwam
al meteen een vrouw die over Hem gehoord had naar Hem toe, en viel
voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest
bezeten was. Deze vrouw was van Syro - Fenicische afkomst en geen
Jodin; ze smeekte Hem om bij haar dochter de demon uit te drijven” (Marcus 7:25,26).
Matteüs voegde in zijn evangelie iets aan die beschrijving toe:
“Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek
afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn
dochter wordt vreselijk gekweld door een demon’” (Matteüs 15:22). Hoe
kwam het dat een niet-Joodse vrouw om medelijden vroeg van iemand
die zij de Zoon van David noemde? Kennelijk begreep zij wat die Messiaanse titel betekende, en dat doet vermoeden dat ze Joodse relaties
had of een proseliet was (een bekeerling tot het Joodse geloof). Merkwaardigerwijs beantwoordde Jezus haar verzoek niet onmiddellijk: “Maar
Hij keurde haar geen woord waardig.” (Matteüs 15:23). Waarom niet?
Welke conclusie kunnen wij hieruit trekken?
Soms kan een vraag door zwijgen beantwoord worden, en een zorgzame
blik kan een kalmerend effect hebben. Een andere mogelijkheid is, dat
Hij haar op de proef stelde, zoals zijn volgende woorden doen vermoeden. Nog een andere suggestie is dat Jezus een stil gebed tot zijn hemel-
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Overdenking

se Vader opzond. Tot die tijd was het hoofddoel van Zijn werk geweest
de verloren schapen van het volk van Israël te redden. Nu, aan de grenzen van Israël, lag de duisternis tot in de verste heidense landen. Met de
smeekbede van deze Kanaänitische vrouw kwam er een begin aan de
vervulling van een profetie in het boek van de profeet Jesaja: “Ik zal je
maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.” (49:6). Het kan zijn dat Jezus in stilte
dacht aan de bekering van de heidenen, en alles wat daarmee in verband zou staan.
Voorafgaand aan zijn dood gebood Jezus de discipelen hun prediking te
beperken tot de Joden. Maar toen Hij zijn offer volbracht had, veranderde de situatie drastisch. Zijn dienstbaarheid was niet langer beperkt tot
Israël, en strekte zich nu uit over de hele wereld. Zijn dood en opstanding bekrachtigden de belofte aan Abraham: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten
van de aardbodem gezegend worden” (Genesis 12:3, NBG’51) Let op de
laatste opdracht die Jezus aan zijn discipelen gaf, voordat Hij naar de
hemel ging: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Matteüs 28:19).
De discipelen, duidelijk door het aanhoudende smeken van de vrouw in
de war gebracht, interpreteerden het stilzwijgen van de Meester verkeerd en probeerden er een einde aan te maken: “Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen” (Matteüs 15:23). Toen
gaf Jezus de vrouw een antwoord, dat voor een minder ootmoedig mens
vernietigend had kunnen zijn: “Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden
naar de verloren schapen van het volk van Israël” (vers 24). Maar verre
van afgeschrikt te worden, viel de vrouw voor Hem in aanbidding neer!
Zoals eerder Rachab en Ruth, begreep zij dat de God van Israël de enige
ware God was, en zij verlangde opgenomen te worden in Zijn plan. In
tegenstelling tot de eigenwijze Joodse leiders, die alleen aandacht hadden voor het wassen van vaatwerk, zag deze heidense vrouw in de wonderen van Jezus een bewijs dat Hij de Messias is. “Heer, help mij!” was
een hartekreet om de weg open te stellen voor heidenen, zodat zij deel
konden krijgen aan de beloften aan Israël. Zo’n pleidooi was voor Jezus
een bemoediging zijn taak af te maken.
De Heer was zich zeer bewust van zijn rol als herder; Hij wist dat er buiten de schaapskooi van Israël verdwaalde schapen waren: “Ik ben de
goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals
de Vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de scha-
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Voorbij de grenzen van Israël (vervolg van pagina 6 en 7)

pen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder” (Johannes 10:14-16).
Er bleef nog een beproeving voor de vrouw over: “Hij antwoordde: ‘Het is
niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden
te voeren’”. Wij mogen deze uitspraak niet te licht opvatten. In de tijd
van Jezus waren honden geen huisdieren maar opruimers van afval, onreine en minderwaardige beesten. De Heer wilde haar duidelijk maken,
dat zij als niet-Jood op dat moment geen recht had op een wonder. De
Joden gingen voor, want zij waren ‘de kinderen’ tot wie Jezus werd gezonden. Maar in haar nijpende nood kwam zij met een schitterend antwoord: “Zeker, heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van
de tafel van hun baas vallen.” (Matteüs 15:26,27). Het woord ‘honden’
hier doelt op ‘hondjes’, en die werden toegestaan de restjes onder de
eettafel op te ruimen. Zij zag in dat God altijd meer geeft dan strikt noodzakelijk is. Hij is gul. Tevreden en opgebeurd door haar geloof, gaf Jezus
een antwoord dat door de eeuwen heen geklonken heeft: “’U hebt een
groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment
was haar dochter genezen” (vers 28).
Dit uitstapje naar het gebied van Tyrus en Sidon was een voorbereiding
op de uitbreiding van de verkondiging van het evangelie over de grenzen
van Israël. Door hun obsessie voor menselijke tradities verwierpen de
nakomelingen van de Israëlieten die in de woestijn het manna hadden
gegeten, het tegenbeeld van dat manna. De Syro-Fenicische vrouw daarentegen erkende in Jezus het levengevende ‘brood des levens’. Met opvallende nederigheid was zij tevreden met een paar overgebleven kruimels van de kost die oorspronkelijk voor het Joodse volk was bedoeld.
Figuurlijk stelt deze vrouw al die heidenen voor, die in geloof tot Jezus
komen om van de ‘demon’ van zonde en haar gevolgen genezen te worden. Dankzij de genade van God, verwaardigt Jezus Zich hen te beschouwen als behorend tot deze groep.
Elke dag hebben wij te maken met ongelovigen en misschien komen wij
soms helemaal uitgeput en gestrest thuis. Hierdoor kunnen ook onze
persoonlijke verhoudingen met degenen die wij liefhebben onder druk
komen te staan. Misschien verliezen wij ons geduld als een van onze
kinderen ongehoorzaam is, en voor het eten zijn handen niet wil wassen!
Het antwoord hierop schijnt te zijn dat wij tijd opzij zetten waarin wij tot
rust kunnen komen.
P.B. vertaald door C.T. met toestemming van het blad Tidings
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de volmaaktheid in Christus

“U dan zult volmaakt zijn,

Met Jezus worden velen tot heerlijkheid gebracht
Enkele keren tijdens Jezus’ leven op aarde, klonk een stem uit de hemel: “Deze
is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb” (Mat 3:17, 17:5). De
apostel Johannes getuigde dat Jezus - de eniggeboren Zoon en vertrouweling
van de Vader - ons God heeft leren kennen. Niet alleen door over Hem te spreken, maar als ‘het vlees geworden woord’, de vervulling van wat eeuwenlang in
woorden en beelden was bekendgemaakt. In Hem werd de heerlijkheid van
God, zijn genade en waarheid, zichtbaar (Joh 1:1-18). Zo was en is Hij de waarachtige zoon van zijn Vader, het evenbeeld in Wie wij de Vader kunnen herkennen. In die zin schreef Paulus over Christus: “… die het beeld van God is” (2 Kor
4:4) en over “… de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus” (4:6).
Maar het is Gods voornemen vele zonen tot heerlijkheid te brengen (Heb 2:1013). Want Paulus schreef: “… die Hij (God) tevoren gekend heeft, heeft Hij ook
tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de
eerstgeborene zou zijn onder vele broederen …” (Rom 8:29).
De heerlijkheid van Christus gaan weerspiegelen
Om het evenbeeld van Christus te kunnen worden, is de oude mens gedood
toen Hij stierf aan het kruis. Hiermee gaf Hij aan dat het vlees geheel teniet
gedaan moet worden; de menselijke wil volledig ondergeschikt gemaakt aan de
wil van God. Opnieuw Paulus: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen” (2 Kor 5:17). Door
hun vereniging met Christus in de doop, neemt God mensen aan als zijn kinderen, en begint een periode van opvoeding tot geestelijke rijpheid en van beproeving, om aan het licht te brengen of het werkelijk hun verlangen is gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus; of zij zich volledig inzetten iets
van de heerlijkheid van God in Hem af te stralen: “… wij allen, die … de heerlijkheid van de Here weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid …” (2 Kor 3:18).
Het doel van het weerspiegelen van de heerlijkheid van Christus in het leven
van de gelovige is, dat anderen iets bemerken van de aanwezigheid van de levende God en zich tot Hem keren, zodat zij behouden worden en eeuwig leven
mogen ontvangen. Paulus citeerde Psalm 116, en paste de woorden toe op de
boodschappers van het heil in Christus: “… gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook …
Want het geschiedt alles om uwentwil, opdat de genade toeneme en door
steeds meerderen overvloediger dank worde gebracht ter ere van God” (4:14,
15). Wat is er dan bekendgemaakt van God? En wat was daarvan zichtbaar in
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gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”
zijn Zoon, dat ook ons moet kenmerken, willen wij de heerlijkheid van God en
Christus in ons aangezicht weerspiegelen, en zonen en dochters van God, broeders en zusters van de Here Jezus Christus genoemd kunnen worden?
Gerechtigheid door het geloof in Christus Jezus
In de Bergrede gaf Jezus aan waaraan wij moeten voldoen, om het Koninkrijk
binnen te mogen gaan. Het onderwerp is eigenlijk gerechtigheid, net zoals van
de brief aan de Romeinen: “… gerechtigheid door het geloof in Christus Jezus,
welke uit God is op grond van het geloof” (Flp 3:9). In Mat 5:20 gaf Jezus aan
wat de hoge eis is aan zijn volgelingen: “… Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid
niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën, zult u
het Koninkrijk van de hemelen voorzeker niet binnengaan”. Wat is dan gerechtigheid? In het Oude Testament wordt met Gods gerechtigheid zijn activiteit
bedoeld, zijn daden om Israël te geven wat Hij het beloofde. Zijn gerechtigheid
is dus de garantie van het verbond dat Hij met dit volk sloot. Israël kan op Hem
aan. Gerechtigheid is daarom synoniem met rechtvaardigheid. God wordt gerechtvaardigd in daden om zijn beloften te vervullen. Paulus gebruikte Gods
gerechtigheid in dezelfde betekenis: God geeft de zijnen wat hun volgens zijn
woord toekomt. Het verschil met het Oude Testament is dat de openbaring van
zijn rechtvaardigheid geconcentreerd is in zijn Zoon Christus Jezus. Zo toont
God zijn rechtvaardigheid (waarmee zijn reddend ingrijpen wordt bedoeld), door
Jezus voor te stellen als degene in wie en door wie de verzoening werkelijkheid
is geworden. Wanneer God dan een zondaar rechtvaardigt, verschaft Hij deze
recht als hij zijn hoop op Hem stelt, en erkent dat hij het leven alleen te danken
heeft aan het offer van Christus Jezus. Dat is de basis waarop Gods vrijwillig
toegezegde gave van eeuwig leven daadwerkelijk aan ons wordt gegeven.
Maar het geloof in Christus, en de erkenning dat wij het leven te danken hebben aan zijn offer, moet ook gestalte krijgen in de wijze waarop wij leven. Alleen
zo kan duidelijk worden dat God rechtvaardig is in zijn keuze, wanneer Hij ons
vrijspreekt van zonde en laat delen in de heerlijkheid van zijn Zoon. Dat begint
uiteraard met de strijd tegen de begeerten van ons vlees, die ons tot zonde
verleiden. Want hoe kunnen wij rechtvaardig genoemd worden, als wij door
zouden gaan met zondigen, terwijl Christus heeft geleden en is gestorven zodat
onze zonden vergeven zouden kunnen worden. Dan zouden wij ons niet bekeerd hebben en onveranderde mensen zijn. Dan zou Christus tevergeefs voor
ons zijn gestorven. Paulus schreef: “Dit zeg ... betuig ik in de Here, dat u niet
langer mag wandelen zoals ook de heidenen wandelen ... Maar u geheel anders: u hebt Christus leren kennen” (Efez 4:17-20).
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Onze heiligheid volmaken
Zoals God van Jezus zei “Deze is mijn Zoon”, zo zegt Hij ook tot wie hem volgen
en dienen in geloof: “… Ik zal u tot Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn”. En Paulus zei in dit verband vermanend: “Daar wij nu deze beloften
bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedelingen van het vlees
en van de geest, en zo onze heiligheid volmaken in vrees voor God” (2 Kor
6:18, 7:1). Wanneer wij over deze laatste woorden nadenken, richten onze gedachten zich misschien eerst op onze heiligheid. God is heilig, maar wie door
God is aangenomen als een van zijn kinderen, is heilig voor Hem. Hij heeft hem
of haar apart gezet van de rest van de mensen, voor een speciale opvoeding en
taak. Maar evenals de doop een afsterven is aan het oude leven en een opstanding tot een nieuw geestelijk leven - dat wij, met kracht en wijsheid van
God, zelf moeten invullen op grond van wat Hij in zijn woord daarover leert - is
de ‘heiligverklaring’ door God bij de doop een feit op het moment zelf; iets waar
wij vast van overtuigd mogen zijn omdat God betrouwbaar is in zijn uitspraken.
De schrijver van de brief aan de Hebreeën schreef in hoofdstuk 10 over het
offer van Jezus Christus: “Zie hier ben Ik om uw wil te doen … Krachtens die wil
zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus
Christus … Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden” (verzen 10-18). Zelf bereikte Jezus de volmaaktheid (in Heb
5:9 staat in de NBG’51 vertaling ‘einde’, maar het Griekse woord kan hier vertaald worden met ‘volmaaktheid’) door gehoorzaam te zijn toen God van Hem
vroeg te lijden voor anderen. In die staat “… is Hij voor allen, die Hem (Jezus)
gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden” (5:9). “Want Jezus is de
voleinder (in dat woord zit weer volmaaktheid) van het geloof, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende…” (12:2). Wanneer is ons geloof dan voleindigd, volmaakt geworden?
Enerzijds uiteraard door de verandering bij Christus’ wederkomst. Maar er is
ook een bereiken van volmaaktheid in dit leven, zoals we kunnen zien in deze
zelfde brief, waarin zoveel is te vinden over volmaaktheid nu en in de toekomst.
De schrijver spreekt over “de geesten van de rechtvaardigen, die de voleinding
bereikt hebben” (12:23). Het betreft hier geen mensen die na hun overlijden
eeuwig leven ontvingen, want eerder had hij al geschreven dat zij niet zonder
ons tot de volmaaktheid kunnen komen (11:40). Het gaat hier om mensen die
Christus zijn nagevolgd tot zij stierven. Aan hun geloof was niets meer toe te
voegen, het was compleet, rijp, volkomen voor God. Zij doorstonden de proef
en zijn voortaan anderen - die nog in hun proeftijd leven - tot voorbeeld, om ook
tot het einde te strijden in het geloof en zo de volmaaktheid te bereiken. Wij
moeten zelf onze toestand van heiligheid en ‘volmaaktheid’ na de doop, bewaken en bewaren, zodat wij ons in de wereld waarin wij leven, niet verontreini-
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gen en ontheiligen. Paulus stelde dit zo voor dat wij onze heiligheid moeten
volmaken, alsof deze nog niet voltooid is. En zo is het in zekere zin ook. Hoewel
Jezus geboren werd als Zoon van God, had Hij een menselijke moeder. Hij was
van hetzelfde vlees en bloed als wij, en kende begeerten waartegen Hij moest
strijden. Gods wil kwam vóór de zijne (‘hier ben ik om uw wil te doen’; ‘niet mijn
wil geschiede maar de uwe’). Wie is gedoopt en aangenomen als kind van God,
is niet opeens een ander mens. Hij of zij heeft nog steeds hetzelfde lichaam
van vlees en bloed, waarmee hij leeft tussen onveranderde mensen. Onze
geest, onze innerlijke mens moet daarom steeds verder veranderen, zodat wij
uiteindelijk niet meer zondigen, niet meer zijn als de onveranderde mensen om
ons heen. Dat is de gerechtigheid die God van ons verwacht: daden die beantwoorden aan onze bekering, en aan de belijdenis van ons geloof; waarmaken
wat wij God hebben beloofd. Dat is groeien naar de volmaaktheid in heiligheid.
Wanneer wij terugkeren tot de Bergrede, zien wij in Mat 5:48 dat dit nu precies
is wat Jezus verlangt van zijn volgelingen: “U dan zult volmaakt zijn, gelijk uw
hemelse Vader volmaakt is”. Jezus bedoelde hier vast niet onze volmaaktheid
in absolute zin, want God is Geest en geen mens. Maar er moet wel blijken Wie
onze geestelijke Vader is. Wanneer wij vleselijke mensen blijven, en doen wat
onze vleselijke vaders deden, dan hebben wij niets te verwachten dan de eeuwige dood. Wanneer wij geestelijke mensen zijn, doen wat de Vader van ons
vraagt en wat zijn Zoon deed, dan woont de Geest van God in ons, wordt zijn
volmaaktheid in ons zichtbaar, en hebben wij deel aan het eeuwige leven.
De heerlijkheid van Christus ook voor zijn volgelingen
In zijn gebed op de avond voor zijn dood zei Jezus: “En de heerlijkheid, die U
Mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn: Ik in
hen en U in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één ...” (Joh 17:22,23). Want na zijn
kruisdood en opstanding is ook Jezus volmaakt, zoals de schrijver van de brief
aan de Hebreeën aangaf, toen hij Hem voorstelde als de Hogepriester bij uitnemendheid: “de Zoon die in eeuwigheid volmaakt is” (7:28).
Maar we moeten tot slot terug naar de vraag: wat zijn dan die eigenschappen,
die behoren tot Gods wezen en die wij zien in zijn Zoon? We hebben al gezien
dat de apostel Johannes Jezus voorstelde als ‘vol van genade en waarheid’. En
hij voegde daaraan toe: “Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen
zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en
waarheid zijn door Jezus Christus gekomen” (Joh 1:14-17). Wat wil dit allemaal
zeggen? Een behandeling van het gebruik van het woord waarheid zou zeer
interessant zijn, maar vraagt nogal wat ruimte. Het is in dit verband echter wel
nodig er iets over te zegen, zodat duidelijk wordt wat dit voor ons betekent in
het proces van volmaken. En dat hopen wij te doen in het volgende artikel. J.K.D
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Taal van de Bijbel
En God zei: Laat ons mensen maken

naar ons beeld, als onze gelijkenis
… En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij
hem; man en vrouw schiep Hij hen. (Gen 1:26-27, NBG’51)
Vrijwel elke bijbellezer kent de uitdrukking dat de mens is (of zou zijn) geschapen ‘naar Gods beeld en gelijkenis’. Maar wat moeten we daar nu
precies onder verstaan? En betekenen beeld en gelijkenis hetzelfde – is
dit alleen maar zo’n typisch Hebreeuws parallellisme – of is er toch verschil? En als er verschil is, moeten we dan een betekenis zien in het feit
dat God (in vs 26) aankondigt dat Hij de mens wil scheppen naar zijn
beeld en gelijkenis, maar dat we vervolgens (in vs 27) alleen maar lezen
dat Hij dat doet naar zijn beeld, zelfs tweemaal, maar juist niets van die
gelijkenis? De NBV vertaalt beeld hier als ‘evenbeeld’, en gelijkenis met
het werkwoord (op ons) ‘lijken’, en vat het dus kennelijk op als een parallellisme. Maar laten we toch eerst maar wat eigen onderzoek doen.
Een stukje taalstudie
Het Hebreeuws gebruikt hier de woorden tselem (voor beeld) en demuth
(voor gelijkenis). Uit het gebruik hiervan elders blijkt dat hun betekenissen inderdaad sterk overlappen, maar er is toch wel een nuanceverschil.
Tselem beperkt zich meer tot een oppervlakkige gelijkenis. Het is afgeleid
van een stam die schaduw betekent. Een schaduw heeft weliswaar een
directe relatie met datgene waarvan het de schaduw is, maar hij geeft
toch alleen maar de uiterlijke vorm, een omtrek, en mist de details binnen
die contour. In die zin wordt iets in het OT soms een voorafschaduwing
genoemd van een werkelijkheid die later zou komen. In de Schrift zelf is
het trouwens alleen de schrijver aan de Hebreeën die dat doet:
(De priesters) verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd (Heb 8:5).
Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat
nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien … (10:1).
Hij gebruikt hier het normale woord voor schaduw (skia), maar blijkbaar
heeft juist hij (de schriftgeleerde) dat in de Hebreeuwse tekst herkend.
Demuth lijkt echter verder te gaan. Dat duidt gewoonlijk toch op een grotere mate van overeenkomst, waarin ook de details binnen die contouren
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zijn ingevuld. Waar tselem alleen maar het silhouet is, is demuth veel
meer het volledige portret. Dat beeld vinden we, al is het daar uitgedrukt
in andere woorden, bijvoorbeeld ook in Jesaja:
Een beeldsnijder spant een meetlint en geeft de ruwe omtrek aan met
een beitel. Dan snijdt hij een figuur uit met een fijn mes en tekent de
precieze vorm af met een passer. Hij maakt er een menselijke figuur
van, een prachtig beeld (Jes 44:13).
Maar dan moeten we Genesis blijkbaar zo lezen dat de mens in de eerste stap van het scheppingsproces nog maar een ‘contour’ is, die in de
loop van zijn leven verder moet worden ingevuld, totdat er tot in detail
een weerspiegeling is van het origineel. Dat vergt een groeiproces, en dat
is ook precies het beeld dat de rest van de Schrift ons geeft. Dus dat zal
dan inderdaad wel de bedoeling zijn. Zo had God er ook aan toe gevoegd:
“…zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat
daarop rondkruipt” (vs 26). Maar toch had Hij ook op dat punt de mens
nog niet meteen al die macht geschonken. Hij had de mens eerst in een
‘hof’ gezet, een deeltje van die aarde, waar hij eerst in het klein moest
oefenen, om te leren en om te tonen dat hij dat aankon. Dat was toen
misgelopen, zodat er een verlossingsplan in werking moest worden gesteld. Maar het toont ons wel Gods werkwijze.
Wat dat betekent voor Genesis
Maar dan komen we aan Genesis 5:1, waar staat: “Ten dage, dat God
Adam schiep, maakte Hij hem naar de demuth (dus niet tselem!) Gods”.
Hoe moeten we dat dan zien? Het zou ons op moeten vallen dat 5:1-2
een vrijwel woordelijke herhaling is van Gods ‘intentieverklaring’ in 1:26.
Uit hoofdstuk 3 (de zondeval) en 4 (de moord van Kaïn op Abel) weten
we intussen echter dat die bedoeling met Adam en zijn eerste kinderen
niet is vervuld. Wanneer we niet met moderne theologen van mening zijn
dat de Bijbel grossiert in nodeloze herhalingen, maar integendeel dat
elke zin daarin een doel heeft, zullen we dáár dus de sleutel moeten zoeken. Het volgende vers vertelt ons: “Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn demuth, als zijn tselem, en
noemde hem Set” (5:3, NBG’51). Wat Adam voortbrengt is dus wel een
volledige ‘afbeelding’ (‘weerspiegeling’) van zichzelf, maar daarmee dus
niet van God; dat was alleen maar meer van hetzelfde. We zullen deze
verzen (vrij weergegeven) dus moeten lezen als:
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Toen God Adam schiep, beoogde Hij dat de mens (uiteindelijk) een
weerspiegeling van Hemzelf zou worden – zie zijn intentieverklaring in
1:26 [maar we weten dat dat mislukte, zodat de mens wel een silhouet
was, maar geen volledige afbeelding]. Toen die Adam 130 jaar oud was
verwekte hij een zoon die (slechts) een weerspiegeling was van hemzelf
[dus eveneens slechts een schaduw en geen afbeelding van God].
En dat vinden we dan vervolgens onderstreept door het daarop volgende
geslachtsregister, dat bij elke nakomeling eindigt met “… en hij stierf”. De
dood was het vonnis over de zonde. Zij allen stierven, dus niemand van
hen was blijkbaar volledig zondeloos. Paulus zegt hierover: “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen
gezondigd hebben” (Rom 5:12, NBG’51). Wat de wereld nodig had, was
echter een ander soort mens, een mens die wèl bereid en in staat was op
te groeien van een simpele tselem van God tot een volledige demuth van
God. Dat is, zegt Paulus hier, de logische conclusie van Genesis 5.
De taal van het NT
Wij weten nu dat die andere mens er tenslotte inderdaad gekomen is, en
Paulus duidt Hem aan als een nieuwe Adam, degene die slaagde waar de
eerste Adam faalde: “Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam,
werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest” (1 Kor 15:45). Wie goed leest, ziet echter dat hij ook dit
thema beeld tegenover gelijkenis in gedachte heeft. Bijvoorbeeld wanneer hij in zijn 2e brief schrijft over ongelovigen, die “het licht van het
evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het ‘beeld’ van
God is” (2 Kor 4:4). Hier moeten we echter eerst weer even een taalkundig uitstapje maken. Met dat ‘beeld’ moet hij hier uiteraard die ‘gelijkenis’
van Genesis bedoelen, anders zou zijn uitspraak geen betekenis hebben.
Toch gebruikt hij hier het Griekse woord eikōn, wat de Septuaginta (de
Griekse vertaling van het OT) in Genesis gebruikt als vertaling van tselem
en juist niet van demuth. Maar ook de schrijver aan de Hebreeën gebruikte het zo toen hij de ‘voorafschaduwing’ (skia) stelde tegenover ‘de gestalte (eikōn) zelf’ (Heb 10:1, zie boven). Paulus gebruikt in zijn brief aan
Filippi voor tselem het woord morphè, dat in de Septuaginta eveneens
enkele malen voorkomt, gewoonlijk ook vertaald als ‘gestalte’.
De nieuwe Adam en de nieuwe mens
Het lijkt echter alsof de vertalers Paulus’ verwijzing in Filippensen naar
Adam in Genesis maar zelden herkennen, want ze worstelen bijna allemaal met de vertaling. Ik kies daarom de versie van de Leidse Vertaling:
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Laat dezelfde gezindheid onder u zijn als in Christus Jezus was, die,
hoewel hij Gods gestalte (morphè) had, er niet aan dacht de gelijkheid
met God door roof zich toe te eigenen (Flp 2:5-6, Leidse Vert)
We zien hier toch een duidelijke verwijzing naar de situatie in Genesis,
waar de mens al wel de gestalte (tselem) van God had, maar nog niet de
gelijkheid. Hij had moeten opgroeien naar Gods gelijkenis, maar greep,
op suggestie van de slang, voortijdig naar het ‘als God zijn’ (Gen 3:5) –
echter niet die demuth die zijn doel had moeten zijn, maar dat heersen
over de wereld (Gen 1:26) – door te doen wat hem verboden was. In Paulus’ woorden: door het te (willen) roven, want hij spreekt duidelijk van
harpagmos, roof. Jezus, zegt Paulus, heeft een andere weg gekozen, die
van nederigheid en gehoorzaamheid, van de dienstknecht (slaaf), door
zijn eigen wil volledig afhankelijk te maken van die van zijn Vader, omdat
Hij: “Zichzelf ontledigd heeft (het ’uitgegoten’ van Jes 53:12, NBG’51), en
de gestalte (morphè) van een dienstknecht heeft aangenomen, en … Hij
heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood” (vs 7-8,
NBG’51). Daarin herkennen we de zgn. ‘Knechtprofetieën’ van Jesaja, en
dan vooral de vierde (Jes 53). En juist daarom, om die gehoorzaamheid
ontvangt Hij wel die heerschappij over de wereld: “Daarom heeft God
hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus
Christus is Heer’, tot eer van God, de Vader” (Flp 2:9-11).
In Zijn gehoorzaamheid slaagde Jezus waar Adam faalde, maar voor ons
is dat nog niet voldoende. Wanneer wij verlost willen worden, moeten wij
Hem daarin navolgen. Wij moeten onze oude mens, met de contouren
van Adam, laten sterven en overnieuw beginnen. Wij moeten opnieuw
geboren worden, als een nieuwe mens, nu met de contouren van Christus; “Christus moet gestalte (morphè) in u krijgen”, schrijft hij aan de Galaten (Gal 4:19). En die contouren moeten we vervolgens laten invullen
zoals Hij dat deed, door Zijn gezindheid aan te nemen (Flp 2:5).
Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten
[nl. om ‘als God’ te willen zijn en over de wereld te willen heersen],
moet afleggen, … en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die ‘naar
God’ geschapen is. (Efez 4:21-24).
Hij schrijft hier letterlijk dat de nieuwe mens ‘naar God’ is geschapen,
wat gewoonlijk wordt vertaald als ‘naar Gods wil’, maar het zou nu duidelijk moeten zijn dat Paulus hier bedoelt: naar Gods beeld!
R.C.R
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met:

Voordat de Messias verscheen, zou er een voorloper komen die het
volk zou voorbereiden op zijn komst. Wanneer de vier evangelisten
(Mat 3:1,2; Mar 1:4; Luc 3:3; Joh 1:23) Johannes de Doper als deze
voorloper voorstellen, citeren ze de profeet Jesaja: “Hoor, een stem
roept: ‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.”(Jes 40:3). Marcus laat zien dat ook
de profetie van Maleachi in vervulling ging: “Let op, ik zal mijn bode
zenden; hij zal de weg voor mij effenen” (3:1).
Deze boodschapper zou vóór de Heer uit gaan, om alles in orde te
brengen voor Zijn komst. Hij moest de weg effenen, als de heraut
van de grote Koning. De priester Zacharias mocht bij de geboorte
van zijn zoon Johannes over hem profeteren: “En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je
uitgaan om de weg voor hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden” (Luc 1:76,77). Lucas vertelt ons dat het kind opgroeide, gesterkt werd door de Geest, en in de woestijnen bleef tot de dag dat
hij zich aan Israel vertoonde.
In die tijd leefde Israël al ongeveer een eeuw lang onder de heerschappij van Rome, en velen verwachtten dat de hun beloofde Messias ieder moment kon verschijnen. Dat hadden zij gezien in het
boek van de profeet Daniël, die een openbaring van God had ontvangen waarin hem werd verteld hoeveel jaar het zou duren tot de
komst van de Messias (Dan 9:24). Na Maleachi had er honderden
jaren geen profeet gesproken in Israël. In zijn laatste woorden had
hij nog een aanduiding gegeven waarmee de heraut van de Heer te
vergelijken zou zijn: “Voordat de dag van de Heer aanbreekt … stuur
ik jullie de profeet Elia …” (Mal 3:23).
Het optreden van Johannes de Doper was voor de oplettende Schriftkenner daarom een sterke aanwijzing dat de tijd inderdaad nabij was
gekomen. Temeer daar Johannes deed herinneren aan de profeet
Elia, zoals zij zich die voorstelden uit de verhalen over hem. Een
beetje een zonderling, die helemaal apart stond van de rest van de
mensen, en zich geheel aan zijn taak in dienst van God wijdde. Zo
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Johannes de Doper (1)
droeg hij een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn
heup. Hij leefde heel sober, want zijn eten bestond uit sprinkhanen
en wilde honing. Maar niet alleen zijn uiterlijke kenmerken waren
als die van de profeet Elia. Waar het in de profetieën over hem om
ging, is dat zijn optreden even krachtig zou zijn als dat van Elia.
De geest en de kracht van Elia is nergens zo sterk te zien als op de
berg Karmel. Daar stond hij als eenling tegenover honderden profeten van Baäl. Ja, zelfs tegenover het hele volk, dat onder leiding van
de goddeloze Achab van de Heer was afgeweken. Elia riep het volk
op tot een duidelijke keuze: “Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan; is Baäl het, volg dan
hem” (1 Kon 18:21). De taak van Elia was het volk terug te brengen
tot God. Op diezelfde krachtige wijze, enEnmet dezelfde taak, predikte
ook Johannes de Doper. Daarom kon de Heer Jezus zeggen dat Elia
was gekomen, maar dat de Joden hem niet hadden herkend (Mat
17:10–13). Hij bedoelde daarmee niemand anders dan Johannes
de Doper, die was gekomen om het volk op te roepen tot bekering.
Johannes de Doper deed geen enkel teken, maar zijn prediking had
zoveel gezag dat velen uit Jeruzalem en Judea en de Jordaanstreek
naar hem toe kwamen. Hij ging niet naar hen toe, maar zij die hem
wilden horen kwamen naar hem toe. Zoals hij, als het ware, uit het
gewone leven van mensen was gestapt, zo vroeg hij in de naam van
God anderen dat ook te doen. Evenals God de Israëlieten door eerdere profeten had gevraagd uit de (verdorven) samenleving te gaan
(vgl Heb 13:12-14). De prediking van Johannes de Doper was geen
leren, maar afkondigen, ruchtbaar maken, zoals het Griekse woord
kerussen aangeeft. Johannes riep de mensen op zich klaar te maken om de Messias te ontmoeten, met de reden gevende woorden:
“Doet boete, want het Koninkrijk van de hemel is nabij gekomen” (Mat 3:3). Hieruit blijkt duidelijk zijn taak en verantwoordelijkheid het volk bewust te maken van de op handen zijnde komst van
de Messias, en de noodzaak van een verandering in hun levenswijze. En inderdaad: “Velen lieten zich door hem dopen in de rivier de
Jordaan onder belijdenis van hun zonden” (Mar 1:5).
N.D.
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De woonplaats van
“De ene plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen

2. De tijd van de richteren
Vorige keer zagen we hoe het volk op Gods bevel in de woestijn een tabernakel maakte. Vlak voor ze het beloofde land binnentrekken vermaant God
hen, door Mozes, om niet het voorbeeld van de inwoners daar te volgen door
Hem op allerlei willekeurige plaatsen te aanbidden, maar alleen op die
plaats die Hij zou uitkiezen om daar Zijn heiligdom op te richten. Wanneer zij
Hem later toch aanbidden "op heuveltoppen en hoge bergen en onder bladerrijke bomen" wordt dat dan ook als een vorm van afgoderij gezien, ook al
aanbidden zij daar de God van Israël, want dat was nu eenmaal niet die ene
plaats van eredienst die Hij zou uitkiezen. Toch lezen we pas eeuwen later
dat God inderdaad een plek kiest. Tot dan toe gebeurt er van alles met het
bestaande heiligdom, waarbij het lang niet altijd duidelijk is waarom: of dat
op bevel van God gebeurde of als een idee van mensen. Slechts enkele terloopse verzen stellen ons in staat een deel daarvan te reconstrueren. Maar
toch is zo’n reconstructie van belang omdat het hun later tot een les zou zijn,
en wij die les zonder zo’n reconstructie onvoldoende zouden begrijpen.
De tijd van Jozua en Richteren
Na de doortocht door de Jordaan slaat het volk zijn kamp op te Gilgal, met
de tabernakel in hun midden, en wordt het Pascha daar gevierd. Vanuit
Gilgal wordt dan het land veroverd. Wanneer ze een groot deel daarvan in
bezit hebben, wordt de tabernakel overgebracht naar Silo, midden in het
reeds veroverde gebied, en daar opgezet, wellicht zonder dat het volk er nog
omheen gelegerd is. En vanuit Silo wordt het land vervolgens ook verdeeld,
en krijgt elke stam zijn deel toegewezen:
De hele volksvergadering van Israël kwam bijeen in Silo. Daar werd ook de
ontmoetingstent opgezet ... (Jozua zei tegen de verkenners:) Verken het
gebied, beschrijf het en kom bij mij terug. Dan zal ik hier in Silo ten overstaan van de HEER het lot voor u werpen (Joz 18:1,8).
Silo wordt daarna regelmatig genoemd in verband met de eredienst. In Jozua
21 en 22 zie je ook terloops hoe de plaats van de tabernakel een soort nationaal centrum is. Vervolgens komen we in de periode van de ‘richteren’.
Het gelijknamige boek is thematisch ingericht, niet chronologisch; de laatste
vijf hoofdstukken spelen zich af hooguit enkele decennia na de dood van
Jozua, en niet pas aan het eind van die periode. En ze geven een ontluisterende blik op de manier waarop het volk toen al omging met de Wet. Eerst
lezen we hoe een zekere Micha een ‘godshuis’ voor God inricht, daar een
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Gods naam op aarde
om er zijn naam te laten wonen” (Deut 12:11)

De bekende en veronderstelde omzwervingen
van ark en tabernakel

beeld in zet en zijn zoon priester maakt, praktijken die de Wet allemaal opvat
als afgoderij. Dan komt er een Leviet langs op zoek naar werk, waaruit blijkt
dat het betalen van de tienden voor hun onderhoud nu al verwaarloosd
wordt. Hij wordt daar dan priester. Micha acht dat een hele vooruitgang, en
hij verwacht zelfs dat God hem nu zal zegenen. In Richteren 18:31 vinden
we het ‘heiligdom’ in Silo echter aangeduid met dezelfde term als dat godshuis dat Micha bouwde. Zo’n verwijzing zal geen toeval zijn, dus het karakter
van dat heiligdom te Silo zal in Gods ogen niet veel beter zijn geweest.
De ark en de tabernakel
In hoofdstuk 20 staat hoe het gehele volk “als één man samen kwam bij de
HERE te Mispa” (NBG’51 vertaling). Op basis van het gebruik van die uitdrukking in Jozua zou je aan kunnen nemen dat dáár toen blijkbaar de tabernakel stond. Maar “ze bouwden een altaar waarop ze brandoffers en vredeoffers brachten” dus daar stond zeker niet de hele tabernakel. Tussendoor
lezen we bovendien dat het volk ook naar Betel gaat: “Daarna raadpleegden
ze de HEER. De ark van het verbond met God bevond zich in die tijd namelijk
in Betel, en de priester Pinechas, die een zoon was van Eleazar, de zoon van
Aäron, deed er dienst in het heiligdom” (Richt 20:26-27). Ook hier worden
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De woonplaats van Gods naam op aarde
offers gebracht, dus blijkbaar stond ook daar een altaar, en de ark wordt hier
met name genoemd. Dan zijn er twee mogelijkheden. Óf dit was de hele tabernakel, óf ark en tabernakel waren intussen gescheiden (zoals in elk geval
later in de tijd van Samuël), waarbij de ark een eigen onderkomen had, met
een altaar en een eredienst. Het boek Richteren geeft echter onvoldoende
informatie voor een stellige keuze. Terloops lees je wel dat er jaarlijks een
feest was in Silo (waar immers ook een heiligdom stond). Impliciet blijkt wel
dat van de drie grote feesten waarbij het volk voor God moest verschijnen er
maar één was overgebleven. Blijkbaar werd het bijwonen van een feest in de
oogsttijd gezien als tijdsverlies zodat alleen het loofhuttenfeest overbleef.
De tijd van Samuël
Zo komen we tot de situatie aan het begin van 1 Samuël. Er is nog steeds
sprake van een jaarlijks feest te Silo, en het is aannemelijk dat het heiligdom
daar, nu aangeduid als ‘tempel’, hetzelfde is als dat ten tijde van de richteren. Het is een gebouw en geen tent, er is sprake van deuren en het verleent
onderdak aan Eli (en wellicht zijn gezin) en ook aan Samuël: “Samuël lag te
slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God” (1 Sam. 3:3). De
ark staat nu in dit gebouw, en mogelijk was er nog meer uit de tabernakel
aanwezig. Hier worden ook offers gebracht aan God. Er is ook sprake van ‘de
ontmoetingstent’, een term gewoonlijk gebruikt voor de tabernakel. Maar er
zijn twijfels of deze woorden echt oorspronkelijk zijn, en het vertelt ons ook
niet wáár die dan zou hebben gestaan. Tenslotte krijgen we de indruk dat Eli
daar hogepriester is, hoewel hij niet echt zo genoemd wordt. Maar voordat
we naar het priesterschap kijken, eerst nog de ontwikkelingen rond de ark.
Het lot van de ark
Het geloof is intussen verwaterd tot een serie rituelen, wat duidelijk merkbaar is. In 1 Samuël 4 lezen we over een strijd met de Filistijnen, die Israël
dreigt te verliezen. Ze halen er dan de ark bij, als een soort mascotte die
moet zorgen dat God met hen is. De ark wordt echter buitgemaakt door de
Filistijnen en zwerft 7 maanden rond door hun land, totdat zij hem terugsturen wegens de plagen waarmee God hen treft. Silo wordt daarna niet meer
genoemd als heiligdom. Elders vinden we daar meer over. Psalm 78 geeft
ons een beeld van Israëls ontrouw en de lessen die God hun leert. Daarin
lezen we ook hoe God Silo overgaf aan verwoesting, en het volk in de macht
gaf van hun vijanden, en vervolgens hoe God David koos als koning en Jeruzalem aanwees als Zijn stad (Ps 78:56-72). Jeremia trekt later een vergelijking tussen Silo en Jeruzalem (o.a. Jer. 26:6-9), omdat het volk zowel in Silo
als in Jeruzalem een vals vertrouwen stelde; het ging immers niet om het
huis zelf maar om het houden van Gods voorschriften. Verder weten we uit
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2. De tijd van de richteren (vervolg van pag. 20 en 21)

de archeologie nog dat de plaats waar Silo moet hebben gelegen, verwoest
is tussen 1100 en 1050 v. Chr. (dus globaal deze periode), toen het met de
grond gelijk gemaakt is. Dit zal wel door de Filistijnen zijn gedaan, na het veroveren van de ark. Eli en zijn beide zonen stierven, maar hun kinderen, en
waarschijnlijk alle priesters uit Silo, verhuisden naar Nob (verg. 1 Sam 14:3
met 22:11). Dat is waar David later bij hen komt en de toonbroden meekrijgt. Als de ark door de Filistijnen is teruggestuurd wordt hij ‘gestald’ in Kirjat-Jearim (1 Sam. 7:2) en blijkbaar niet meer gebruikt. Pas als David koning
is laat hij hem daar weghalen en, met een tussenstop in het huis van ObedEdom, overbrengen naar Jeruzalem. Eenmaal daar laat David er een nieuwe
tent voor maken. Daar zou de ark blijven tot de tempel van Salomo gereed
was. Maar daar komen we nog op terug in een volgende aflevering.
De twee priestergeslachten
Naast de ark bestaat in die tijd echter ook de tabernakel nog steeds, met
daarbij het altaar dat destijds in de woestijn gemaakt was:
• Sadok en de overige leden van de priesterfamilie werden aangesteld voor
de tabernakel van de HEER op de offerhoogte van Gibeon (1 Kron 16:39).
• Daar stond de ontmoetingstent van God, die Mozes, de dienaar van de
HEER, in de woestijn had gemaakt. De ark van God daarentegen was door
David opgehaald uit Kirjat-Jearim en overgebracht naar Jeruzalem... In Gibeon, voor de tent van de HEER, stond ook het bronzen altaar dat Besaleël… gemaakt had.... Op dat bronzen altaar, voor de ontmoetingstent,
in de nabijheid van de HEER, offerde Salomo” (2 Kron 1:3-6).
Deze Sadok stamde af van Pinechas, de hogepriester onder Jozua. We zien
in de tijd van David dus twee priesterlijke families. Er is Abjatar, een afstammeling van Eli, uit het nageslacht van Itamar (de jongste zoon van Aäron) en
er is Sadok, een afstammeling van Eleazar (de oudere zoon van Aäron, en
feitelijk diens rechtmatige opvolger). Beide zijn blijkbaar verbonden geweest
aan een heiligdom, Sadok en zijn voorgangers aan de tabernakel en de voorgangers van Abjatar eerst aan het heiligdom te Silo, dat verwoest is, en later
te Nob. We weten niet hoe dat zo gekomen is, maar wellicht is er sprake geweest van een interne machtsstrijd. Uiteindelijk zou Abjatar aan het einde
van Davids leven de verkeerde keuze maken en Adonia steunen in zijn poging koning te worden, terwijl Sadok trouw bleef aan Salomo. Zo werd Sadok
tenslotte toch de hogepriester, en ging de profetie aan Eli in vervulling: “Ik
zal Mij een betrouwbaar priester aanstellen, die naar mijn hart en in mijn
geest handelt en Ik zal voor hem een duurzaam huis bouwen, zodat hij te
allen tijde voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal” (1 Sam 2:35,
NBG’51). Die gezalfde was in die tijd Salomo.
M.H.
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De Here Jezus vroeg zijn tijdgenoten:
Zo maakte Hij duidelijk dat
en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat

“Laat iedereen zijn eigen
Deze uitspraak van Paulus wordt vaak gebruikt om te ‘bewijzen’ dat de christen de vrijheid heeft zijn geloof naar eigen opvattingen in te vullen. Mits hij
maar met volle overtuiging achter die opvatting staat. Maar bedoelt Paulus
dat ook? Uiteraard dienen we ook deze uitspraak te lezen in het verband
waarin hij gedaan is. Deze passage begint dan met: “Aanvaard mensen met
een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden” (vs 1). Dus Paulus heeft
het niet over iemands eigen overtuiging, maar over die van zijn medebroeder!
Wat hier speelt, is of zij bepaalde geloofsopvattingen van anderen wel of niet
moeten aanvaarden. En daarbij gaat het over het al dan niet eten van bepaald voedsel en het al of niet houden van bepaalde feestdagen:
De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof
heeft eet alleen groenten … De een beschouwt bepaalde dagen als een
feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen (vs 2,5).
In deze zin is ‘laat’ niet een advies hoe zelf te handelen (‘laat hij het maar zo
doen’), maar een bevel om anderen die vrijheid te laten (‘laat ze!’).
Het gaat hier om de vraag wat de christen wel of niet verplicht is te doen. Dat
eten heeft te maken met de herkomst van het vlees dat op de markten te
koop was. Veel daarvan was afkomstig van offers aan Romeinse goden. Paulus besteedt daar, hier in Romeinen en al eerder in zijn 1e brief aan Korinte,
veel aandacht aan; het was een belangrijk punt in hun wereld. We kunnen er
uit opmaken dat sommigen van mening waren dat je als christen zulk vlees
absoluut niet kon eten, terwijl anderen van mening waren dat er met dat vlees
zelf niets mis was. Feitelijk is Paulus het met die laatste opvatting eens:
U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht; u hoeft niet omwille
van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt (1 Kor 10:25).
Wie daar moeite mee hebben noemt hij ‘zwak in geloof’, en zwak betekent
‘vatbaar voor ziekte’. Die ziekte is hier afval van het geloof. Maar juist dáárom
moet je ze er niet op afrekenen, maar ze juist des te meer ontzien. Ze vermijden het eten van vlees om niet onbedoeld en ongewild ‘verkeerd’ vlees te
eten. Daarin hebben ze misschien niet helemaal gelijk, maar zij doen het wel
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‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven?’
het geschreven woord van God boven alles staat,
God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover.

overtuiging volgen ” (Rom 14:5)
uit de goede motieven: om hun Heer daarmee zo goed mogelijk dienen. Dat
moet je ze dus niet kwalijk nemen, dat moet je juist in ze prijzen.
En daarmee komen we tot de kern van de zaak. Het gaat er in deze kwestie
ten laatste niet om wie gelijk heeft, maar dat zij zich niet mogen opstellen als
rechters over hun medebroeders:
Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God
heeft hem aanvaard (vs 6).
God is de rechter, niet zij:
Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel
of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij zal
volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen (vs 10).
Het gaat dus om tolerantie: laat die ander, veroordeel hem daar niet voor, dat
is niet jouw zaak, hij doet dat niet uit eigen belang maar als dienaar van God,
om God daarmee te eren, dus dan is het oordeel daarover niet aan jou maar
aan God. Dat geldt hier voor het eten van bepaald voedsel, en voor het houden van bepaalde (in de praktijk Joodse) feestdagen, waaronder de sabbat
(zie bijv. Kol 2:16). Ook in een wereld als de onze, waarin het vaak maar al te
gebruikelijk is anderen af te rekenen op de vraag of zij zich wel voldoende
houden aan onze opvattingen, is dat nog steeds een ontnuchterende kijk op
onze ware verplichtingen. Het is onze taak, zegt Paulus, onze broeders en zusters op te bouwen in het geloof, niet om ze te veroordelen want het oordeel is
alleen aan de Heer. Dus juist de ‘sterke’ in geloof moet zich aanpassen:
Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet
ons eigen belang dienen (15:1).
Die sterken, zegt Paulus, mogen ‘geen aanstoot geven’ waarbij we moeten
bedenken dat aanstoot geven feitelijk betekent: tot geloofsafval brengen (zie
het artikel in nr. 1 van 2008). Dus wie aanstoot geeft ‘breekt daarmee het
werk van God af’ (vs 20). Zijn conclusie is daarom: “Laat ieder van ons zich
richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is”
want “ook Christus zocht niet zijn eigen belang” (15:2-3).
R.C.R.
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“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

In de twee voorgaande afleveringen hebben we gekeken naar twee essentiële aspecten van het oude verbond, namelijk de rol van het bloed en
die van de priesters. Die twee komen samen op de belangrijkste dag van
de Joodse religieuze kalender, de Grote verzoendag. Dit was de dag waarop verzoening werd gedaan voor het hele volk. Een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten op die dag vinden we in Leviticus 16, met
nog wat aanvullingen in Leviticus 23 en Numeri 29.
De ‘Grote verzoendag’
Het doel van die dag was “de verzoeningsrite voor de onreinheden en
overtredingen van de Israëlieten, voor al hun zonden” (Lev 16:16). Daarom gold ook dat “ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal
uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten” (Lev 23:29, NBG’51). We kunnen
hier niet alle details van dat ritueel herhalen, maar uit de gebeurtenissen
en de volgorde daarvan kunnen we het volgende opmaken:
• De hogepriester draagt speciale kleding, niet de gewone priesterkleding, en in het hele proces mag geen andere priester optreden, laat
staan in het heiligdom komen. Hij is dus wel de vertegenwoordiger van
het volk, maar niet als priester.
• De hogepriester moet zich eerst volledig baden en speciale witte linnen klederen en onderklederen aantrekken – hij moet als hij hieraan
begint een beeld van volkomen reinheid uitstralen. En zelfs dan moet
hij eerst voor zichzelf nog een offer brengen, ter verzoening.
• Van de beide geitenbokken wordt er door loting één gekozen als offer,
en de ander als zondebok. Dat geeft aan dat beide dieren uitwisselbaar zijn en dus samen één gecombineerde betekenis hebben.
• Het bloed van de ene bok wordt in het allerheiligste gebracht en op het
verzoendeksel gesprenkeld, om verzoening te doen. De verzoeningsrite
dient om de verbondsrelatie met God te herstellen, die door de zonde
is verbroken. Daarna wordt het ook aan de hoornen van het brandofferaltaar gestreken, omdat zelfs dat door hun overtredingen verontreinigd is. Reinheid wordt aangetast door onreinheid, niet andersom. De
rest van dit offerdier moest buiten de legerplaats verbrand worden.
• De zonden van het volk worden dan symbolisch overgedragen op de
andere bok: “Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok” (Lev
16:21). Die bok wordt vervolgens weggebracht, de woestijn in, en
neemt de zonden van het volk als het ware mee. Daarmee is de zonde
dus niet zozeer vergeven, maar volledig weggedaan: hij is er niet meer.
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8. De Grote verzoendag
in de boekrol staat van mij geschreven”
• De verbondsrelatie was verbroken door de zonde, maar het ritueel

begint met de verzoening met God. Eerst wordt dus de verbondsrelatie
hersteld, en pas daarna worden de zonden weggedaan, hoewel je zou
verwachten dat eerst de zonde weggedaan zou moeten worden voordat de relatie zou kunnen worden hersteld.

Het herstel
Elk 50e jaar was er bovendien nog iets extra’s, iets bijzonders:
Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar, wanneer er negenenveertig jaren verstreken zijn, moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. Op
Grote verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen. Elk
vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding
wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar,
waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren
(Lev 25:8-10).
Het hoorngeschal maakte duidelijk dat dit een heel bijzonder moment
was, en hier werd de bijzondere positie van het volk duidelijk. We zien
hier een koppeling tussen het herstel van iemands positie onder het volk
en het herstel van zijn positie bij God. Want dat 50e jaar (dat jubeljaar)
was het jaar waarin iedereen zijn erfrecht terugkreeg als hij door tegenspoed genoodzaakt was geweest om alles te verkopen; hij werd dan hersteld in zijn positie. Alleen wanneer zij hun naaste op praktische wijze
hielpen (door alles zonder betaling terug te geven) was er ook een verbondsrelatie met God. Want het was niet hun land, maar iets dat God
hun op bepaalde voorwaarden in bruikleen gegeven had.
De tekortkomingen van het oude verbond
Het is zeer de vraag of de Grote verzoendag ooit zo gehouden is als God
die bedoeld had; we komen hem in de Schrift verder niet tegen. In de
woestijn kon hij gevierd worden, maar het volk heeft daar toen uiteraard
geen jubeljaar gevierd, want zolang duurde hun verblijf daar niet. Toen zij
eenmaal in het land woonden zou dat beeld van de geitenbok, die als
drager van hun zonden de woestijn ingestuurd werd, juist weer moeilijker
te verwezenlijken zijn geweest. Het blazen op de ramshoorn in het jubeljaar zou toen wel weer goed mogelijk zijn. Tegenwoordig is ‘Yom Kippur’
de belangrijkste feestdag van de Joodse kalender, maar offers kunnen
nu niet meer gebracht worden; het is daarom een dag van vasten en gebed. Los daarvan vinden we echter duidelijke en zeer nuttige lessen in
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Christus in de Tora
deze Grote verzoendag. Belangrijk is daarbij dat die expliciet aantonen
waar het oude verbond faalde. De hogepriester moest eerst zijn eigen
relatie met God herstellen voordat hij dat kon doen voor het volk. Door
zijn eigen zonden was er ook in zijn eigen verbondsrelatie met God een
breuk gekomen. Daarmee was hij eigenlijk ongeschikt om op basis van
een verbond voor het volk te pleiten. Als allereerste handeling moest
Aäron daarom verzoening doen voor zichzelf en zijn huis: “De stier biedt
Aäron aan als reinigingsoffer namens zichzelf, om voor zichzelf en zijn
familie verzoening te bewerken” (Lev 16:6). Waar het aan mankeerde
was een man die op basis van een eigen volmaakte reinheid het heiligdom in kon gaan, om daar werkelijk de verbondsrelatie te herstellen. En
daarmee wees de Grote verzoendag bij uitstek vooruit naar Christus.
Christus als het volmaakte offer en de zondebok
De brief aan de Hebreeën gaat uitgebreid in op de tekortkomingen van de
hogepriester onder het oude verbond, en het feit dat er steeds opnieuw
om verzoening moest worden gevraagd. De schrijver vergelijkt dat met
het offer van Christus. Met dat offer wordt dus blijkbaar de overeenkomende verzoening gedaan onder het nieuwe verbond.
Want als reeds het bloed van bokken en stieren … hen, die verontreinigd zijn, heiligt … hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die …
Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond (Heb 9:13-15, NBG’51).
De Grote verzoendag wees dus direct vooruit naar Christus, destijds nog
onvolmaakt, maar in Christus volmaakt. De reinheid van de priester (die
zich daarvoor wel vooraf moest reinigen) zien we in Christus in een geheel
rein leven, zonder schuld of smet. Dat offer voor zijn eigen verzoening
hoefde Hij niet te brengen, maar het beeld van de beide geitenbokken is
des te toepasselijker. Waar onder de wet twee bokken nodig waren om de
beide aspecten van het beeld te tonen, zien we die in Christus verbonden
tot één. Evenzo verenigt hij ook het offerdier (die eerste bok) en de hogepriester die dat offer brengt. Hebreeën zegt daarover:
Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede
dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter
tent … voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan
niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed.
Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven (Heb 9:11-12).
En het lichaam van die bok werd daarna buiten het kamp vernietigd, zoals ook Jezus - zegt Hebreeën - zijn lichaam prijsgaf buiten de stad:
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8. De Grote verzoendag (vervolg van pagina 26 en 27)
Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hogepriester het heiligdom binnengedragen, de kadavers van (die) offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om
met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden.
Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn
vernedering (Heb 13:11-13).
Door te delen in zijn lijden, door zijn discipelen te worden, mogen wij deel
hebben aan dat nieuwe verbond. En zoals er eerst verzoening was en de
tweede bok daarna de zonden van het volk in de woestijn liet verdwijnen,
zo worden ook onze zonden volledig weggedaan nadat wij in het nieuwe
verbond met God verzoend zijn:
Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die
geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam …
Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat
wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen
bent u genezen (1 Pet 2:21-24).
Zoals hun zonden met de bok verdwenen in de woestijn, zo zijn onze zonden weggedaan aan het kruis. Niet slechts vergeven, maar verdwenen.
De grote verzoendag laat ons dus de volgorde zien. Door geloof in Jezus
mogen wij in Gods genade deel hebben aan het nieuwe verbond. Door
Jezus’ offer zijn wij verzoend met God; de relatie met God, die door de
fout van Adam en al zijn nakomelingen verstoord was, is voor de gelovige
weer hersteld. En op basis van dat herstel, zijn de zonden weggedaan.
De les van het jubeljaar
Dan willen we nog naar één ander aspect kijken: die koppeling met het
jubeljaar. Dat was een jaar waarin men niet met zijn eigen zaken bezig
was; er werd dan in de eerste plaats aan de volksgenoten gedacht, vooral zij die het moeilijk hadden. En ‘denken aan’ was niet iets theoretisch,
hem werd alles teruggegeven wat hij had moeten afstaan. Hij kreeg zijn
huis, zijn akkers, alles, terug, ook al had hij die moeten verkopen. En als
hij knecht (slaaf) was geworden kreeg hij ook zijn vrijheid terug. Juist de
koppeling met de verzoening van Grote verzoendag liet hen zien dat als
zij zo met hun naaste omgingen, God hen vergeving wilde schenken. En
dat principe is niet veranderd. Als wij God werkelijk liefhebben dan tonen
we dat in de manier waarop we met onze naaste omgaan. Petrus schrijft:
“Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden” (1
Pet 4:8). En zo moeten ook wij onze dankbaarheid tonen voor de verzoening die wij ontvangen hebben.
M.H.
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het

Geschreven Woord
Gebruik en verklaring

In het OT speelt ‘leren’ (onderricht geven)
een grote rol. Het woord is lamad, dat we
voor het merendeel vinden in Deuteronomium, Psalmen (vooral 119) en de profeten:
Roep (op het loofhuttenfeest) het volk bijeen … Laat iedereen naar de voorlezing
luisteren en zo leren ontzag te tonen voor
de HEER, en (deze) wetten … strikt na te
leven. Ook hun kinderen, die nog van
niets weten, moeten luisteren en leren
(Deut 31:12-13).
Zij moesten ermee vertrouwd raken, en dat
ook doorgeven aan volgende generaties:
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de
weg van uw waarheid en onderricht mij
(Ps 25:4-5).
Dat betekent: die weg voortdurend wijzen
tot de leerling er volledig mee vertrouwd is:
Dit zegt de HEER …: Ik ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht … die jullie (voortdurend) leidt op de weg die je gaat (Jes 48:17).
Zulk leren vergt van de leerling een voortdurend doen, zodat het tot een tweede natuur wordt. We vinden lamad daarom soms ook vertaald met oefenen:
Het woord in het Grieks

In het Hebreeuws vinden we de
woorden lamad, onderwijzen, en
een enkele keer limmud, leerling,
dus degene die wordt onderwezen. Eenmaal vinden we ook nog
talmid, iemand die nog in opleiding is. De Septuaginta, de Griekse vertaling van het OT, vertaalt
dit ofwel met deiknumi, tonen, of
met didaskō, onderrichten. In het
NT vinden we daarnaast veelvuldig manthanō, leren (in de betekenis van onderwezen worden) —
een enkele keer in de langere
vorm mathèteuō — en mathètès,
leerling, gewoonlijk in de betekenis van volgeling. Dit laatste vinden we uitsluitend in de Evangeliën en Handelingen.

Goede Meester
Bij Marcus en Lucas lezen we het verhaal van de jonge schriftgeleerde, die Jezus
vraagt: “Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?” Matteüs geeft zijn vraag weer als: “Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige
leven te beërven?” In het eerste geval is Jezus’ antwoord: “Waarom noemt gij Mij
goed? Niemand is goed dan God alleen” en bij Matteüs: “Wat vraagt gij Mij naar het
goede? Eén is de Goede”. Op basis van Marcus en Lucas wordt dit gewoonlijk zo
uitgelegd dat zelfs Jezus zichzelf niet goed wilde noemen, in de morele betekenis
van ‘goed’. Maar daar gaat hier niet om, zoals al blijkt uit de vorm van vraag en antwoord bij Matteüs. De jongeman vraagt naar de juiste leer. Als wetstudent was hij
gewend aan het bestaan van ‘scholen’, d.w.z. opvattingen, gebaseerd op de leer van
rivaliserende ‘leermeesters’. Maar het gaat niet om de leermeester, zegt Jezus, maar
om de bron van zijn leer. En de enige bron die telt is God Zelf. Dus elke leermeester
die uit die bron put, is een ‘goede’ meester, die ‘goede’ leer brengt. Zie verder het
artikel in nr. 2 van 2008.

30

discipel

van een sleutelwoord in de grondtekst
Geprezen zij de HEER, mijn rots, die mijn handen oefent voor de strijd, die
mijn vingers schoolt voor het gevecht (Ps 144:1).
‘Leren’ betekent van iets een routine maken, zoals ouders hun kinderen opvoeden tot volwassenheid (zie Hoog 8:2). Routine leidt tot ‘gewenning’, soms aan
het verkeerde, maar bij de correcte training aan het goede:
Als (de buurvolken) zich dan geheel gewennen aan de wegen van mijn volk …
gelijk zij (tevoren) mijn volk eraan gewend hebben te zweren bij de Baäl, dan
zullen zij te midden van mijn volk gebouwd worden (Jer 12:16, NBG’51).
Het gaat steeds om de actie; het woord leerling (limmud) vinden we zelden.
Maar in het NT vinden we een totaal andere situatie. Leermeesters (didaskaloi)
hebben nu een eigen kring van volgelingen, aangeduid als leerlingen of discipelen (mathètès). De Farizeeën beschouwen zich als discipelen van Mozes (Joh
9:28), maar hadden zelf weer hun eigen discipelen (Marc 2:18), evenals Johannes de Doper (zie ook Hand 19:1 ev). Het woord is nu manthanō, met dezelfde
betekenisnuances als lamad, maar dan vanuit het perspectief van de leerling
i.p.v. de leraar. En de nadruk ligt nu op de verhouding leermeester – leerling
niet langer op de actie. Maar Jezus is niet dat soort leermeester, en Hij zoekt
niet dat soort leerlingen. Bij Hem is God
zelf nog steeds de leraar, want “het staat Het woord in de Concordantie
geschreven in de Profeten: zij zullen alle- In het OT komt lamad 86x voor,
maal door God onderricht worden” (Joh meest vertaald als (iemand iets)
6:45). Zijn discipelen zijn zij die Hem na- leren, of (ergens in) oefenen, ook
passief: geoefend zijn, en dan ook
volgen, niet in een eigen leer, maar op de gewennen of gewend zijn, vooral in
weg die Hij hun voorgaat, en zo ‘toont’. Jeremia. Maar limmud, leerling,
Aanvankelijk zijn dat alleen ‘de twaalf’, vinden we slechts 6x.
maar na verloop van tijd allen die Hem In het NT vinden we manthanō 25 x
volgen. En als de boodschap in Handelin- en mathèteuō nog eens 4x. Het
gen naar de heidenen gaat, wordt het woord voor leerling, mathètès, vinwoord een aanduiding van ‘de christen’ den we echter maar liefst zo’n 270
in het algemeen, ieder die de ware leer x, in oudere vertalingen gewoonlijk
volgt, in tegenstelling tot wie “de heilza- vertaald met discipel (uit de Vulgame leer niet meer verdragen, maar lera- ta, de middeleeuwse Latijnse Bijbel)
en in modernere vertalingen met
ren om zich heen verzamelen die … hen
leerling; de Luthervertaling gebruikt
naar de mond praten” (2 Tim 4:3). Petrus het uit het Duits afkomstige woord
duidt die laatsten aan als dwaalleraren jongere. Het heeft in de praktijk
(pseudodidaskaloi). Want de ware disci- vooral de betekenis van volgeling
pel is nog steeds uitsluitend hij die door van een leermeester (didaskalos,
van didaskō - onderrichten).
God onderricht is.
R.C.R
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er waren er die de zee bevoeren
2. De eerste scheepvaart
De eerste schuchtere pogingen van de mens om zich over het water te verplaatsen zullen ongetwijfeld betrekking hebben gehad op het oversteken
van rivieren. Het plaatje rechtsboven toont Assyrische soldaten die een rivier overzwemmen, op weg naar een vesting aan de overkant, terwijl boogschutters die vesting onder ‘vuur’ nemen. Van de drie zwemmers op deze
afbeelding leunen de beide voorste op opgeblazen en dichtgebonden dierenhuiden, om zich gemakkelijker drijvend te houden. We kennen ook andere Assyrische afbeeldingen waarop we deze techniek zien afgebeeld, dus
blijkbaar werd die methode vaker gebruikt. Op een andere Assyrische afbeelding is te zien hoe soldaten boten, maar ook vlotten van opgeblazen
dierenhuiden, gebruiken om militair materieel (paarden en onderdelen van
wagens) over te zetten. Ook op die afbeelding bewegen zich trouwens
zwemmers op dergelijke opgeblazen huiden. Het Assyrische leger was een
goedgetrainde efficiënte organisatie, en zij zullen dergelijke technieken dus
wel speciaal ontwikkeld en geperfectioneerd hebben.
Peddelen en roeien
Zoals gezegd werd voor het overzetten van militair materieel ook al gebruik
gemaakt van iets dat op boten lijkt. Maar het oversteken van een rivier is
toch nog geen echte scheepvaart; dat is meer het overwinnen van een hindernis. In moderne legers hebben we daar een afdeling ‘genie’ voor, die
heel snel mobiele bruggen kan neerleggen. Op het plaatje linksonder zien
we echter iets dat al wat meer op scheepvaart begint te lijken. Deze afbeelding stamt globaal uit de tijd van Jesaja. We zien daarop een boot, bestaand
uit een romp met aan de uiteinden respectievelijk een paardekop en een
vissestaart, die wordt gebruikt voor het transport van hout. Er worden balken vervoerd als deklast, maar andere balken worden achter de boot aan
gesleept. Kennelijk gaat het
hier om een groot houttransport, want de gehele
afbeelding – waar dit alleen
maar een detail van is –
staat vol met dit soort
transport. Waarbij sommige
Vroeg-Mesopotamische boten gebruikt voor houttransport
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schepen en zeevaart in de bijbel

Assyrische soldaten die een rivier overzwemmen, en zich daarbij
drijvend houden door te steunen op opgeblazen dierenhuiden

boten alleen maar balken als deklast hebben, andere alleen balken slepen,
en weer andere net als hier zowel het een als het ander doen. De omgeving
lijkt hier eerder een meer te zijn dan een rivier. Ook wanneer we rekening
houden met het feit dat het plaatje, zoals destijds gebruikelijk, de zaken
verkleind weergeeft ten opzichte van de afmetingen van de er op afgebeelde mensen, moeten we toch aannemen dat het om zeer kleine vaartuigen
gaat. De scheepshistoricus Björn Landström (een voortreffelijk tekenaar!)
maakt er een scheepje van een meter of tien lengte van. Het wordt voortbewogen met een soort peddels. Bij grotere schepen zouden die zich later
ontwikkelen tot roeiriemen, waarbij de roeier dus achterstevoren zit en de
riem afsteunt tegen een draaipunt (‘dol’) op de zijde van het schip.
Ook in de Bijbel lezen we van houttransport over water. Dat is wanneer koning Chiram van Tyrus hout levert aan Salomo, voor de bouw van de tempel. Dat transport vindt kennelijk plaats over zee, maar wel langs de kust.
En niet op schepen, maar in de vorm van vlotten, die waarschijnlijk echter
wel door zulke boten zullen zijn gesleept:
Mijn knechten zullen ze [dat is: de ceders] van de Libanon naar de kust
brengen. Ik zal er vlotten van laten maken om ze over zee te vervoeren
naar de plaats die u me opgeeft. Daar zal ik ze weer uit elkaar laten halen, zodat u de stammen kunt meenemen (1 Kon 5:23, NBG’51: vs 9).
Uit de paralleltekst in 2 Kronieken 2 blijkt dat de plaats van bestemming
Jafo was (in het NT Joppe geheten, en thans Jaffa); dat is vanuit Tyrus een
tocht van ca. 140 km. Van daar af werd het hout dan over land naar Jeruza-
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er waren er die de zee bevoeren
lem vervoerd. Dit beschrijft een gebeurtenis die 2½ eeuw eerder plaats vond dan
die van die afbeelding
op het plaatje.

2. De eerste scheepvaart

Primitieve Nijlboot
als voorbeeld van
een vroege vorm
van het gebruik
van zeil voor de
voortstuwing

Zeilen
Op het plaatje hiernaast zien
we een eerste begin van het
gebruik van windkracht. We
hebben het hier over een tijd
van ruim vóór Abraham. Dit
soort primitieve boten werd in
Egypte gebruikt op de Nijl. Het oude Egyptische rijk strekte zich van noord
naar zuid uit over een afstand van ruim 1000 km (later nog verdubbeld toen
dit Neder-Egypte verenigd werd met Opper-Egypte), maar reikte in de breedte effectief nauwelijks verder dan 50 km vanaf de Nijl; alleen het noordelijkste deel reikte oostwaarts zo’n 200-300 km tot aan de Rode Zee. Bij zo’n
lengte-breedte verhouding vormde de Nijl veruit de belangrijkste verkeersader. We vinden daar dus al vroeg een vorm van scheepvaart. Stroomafwaarts (naar het noorden) kon je met de stroom mee drijven. Stroomopwaarts moest je peddelen of kon je, met gunstige wind, zeilen. Zeilen kon
met dit soort zeiltuig vrijwel alleen met de wind min of meer achter. Ook op
de Middellandse Zee werd later nog heel lang voornamelijk geroeid, en kon
er alleen met gunstige wind worden gezeild. Maar daar kon je nog wat kiezen m.b.t. de exacte richting, bijv. om gebruik te maken van zeestromingen.
Maar op de Nijl kun je maar twee kanten op: stroomopwaarts of stroomafwaarts. Daar zal dus veel gepeddeld en geroeid zijn. Landström, op wiens
reconstructie ik dit plaatje heb gebaseerd, tekent dan ook roeidollen aan de
zijden. Maar er was dus toch al een voorziening om te kunnen zeilen. Dat
brengt ons dan tenslotte bij Jesaja. In een beschrijving van Jeruzalem in
Gods toekomstige Koninkrijk lezen we: “Daar stromen rivieren en is het water uitgestrekt, maar geen galeien varen daarop, geen machtige schepen
trekken langs” (Jes 33:21). De NBG’51 spreekt van een ‘roeiboot’ en een
‘sierlijk jacht’, maar dat klinkt teveel als recreatie. Die ‘roeiboot’ zal inderdaad een galei zijn, en dat waren de oorlogsschepen (de laatste zeeslag
waaraan galeien meededen was de slag bij Lepanto in 1571!), en dat zeilschip is dan een handelsschip. Want zo waren de rollen duizenden jaren
lang verdeeld op de Middellandse Zee.
R.C.R
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Wonderen van
Diepzee vissen
de Schepping
“Betrad jij ooit de plaats waar de zee opwelt, heb jij over haar diepste
bodem gewandeld?” (Job 38:16). Met deze en zulke vragen daagde God
Job uit om Zijn almacht te evenaren. Tot het midden van de vorige eeuw
bleef deze vraag ook voor de moderne mens onbeantwoord. Maar toen
begon de Franse onderzoeker Jacques Piccard met zijn bathyscaaf Trieste de wonderen van de diepste diepte van de oceanen (meer dan 10.000
meter) te fotograferen. Het onderzoek dat hij begon wordt nog steeds
voortgezet, met de meest verrassende ontdekkingen.
Het feit dat er op (bijna) alle diepten leven bestaat, is wonderlijk. In 2008
verschenen op de website van de BBC foto’s, die op een diepte van
3.000 tot 7.000 meter werden genomen van vissen en andere waterdieren die naar een lokaas kwamen kijken. Het wonder zit hierin, dat het op
zo’n diepte niet alleen volledig donker en steenkoud is, maar dat de
enorme massa water daarboven ook nog eens een schijnbaar ondraaglijke druk op alle leven uitoefent. En toch gedijen er vele soorten vissen en
andere waterdieren; elk op hun eigen diepte.
Op de website was een zgn. kringbuik
(snailfish) te zien, die zich in een kloof op
een diepte van 7.500 meter voedde met
kleine schaaldiertjes en ongewervelden.
Zijn wangen hebben poriën die alle trillingen waarnemen, zodat hij de aanwezigheid
Wikipedia
van voedsel kan vaststellen. Met zijn brede
open mond zuigt hij veel water met prooidiertjes naar binnen. Je zou denken dat in
zulke omstandigheden elke vorm van leven
kleurloos zou zijn; en de kringbuiken zien
er inderdaad neutraal uit. Toch zie je op
dezelfde diepte ineens een tienpotige kreeftachtige, die fel rood is! Hij is
wel zo voorzichtig om zich snel met zijn prooi uit de voeten te maken.
Tussen 3.000 en 6.000 meter diepte bevindt zich een vlakte, waar veel
rattenstaart vissen (schelvisachtige) zich te goed doen aan het afval dat
naar de bodem zakt. Zij lokaliseren hun voedsel met chemosensorische
baarddraden. Met de Psalmist kunnen wij zeggen: “De HEER maakt alles
wat hij wil in de hemel en op de aarde en in de diepten van de oceanen” (Psalm 135:6).
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamenten
26. De liefde van Christus
Een ieder die is opgevoed met de Bijbel en het christelijk geloof, zal het vers
in Johannes 3, over de liefde van God, waarschijnlijk uit zijn of haar hoofd
kunnen opzeggen:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad (of: op deze wijze heeft God de wereld liefgehad), dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder,
die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.(Johannes 3:16)
Het vertelt over de onmetelijke liefde van God, waarin Hij zijn geliefde Zoon
door goddeloze mensen aan een kruis heeft laten verhogen. Waarom? Opdat
de mensen die zouden inzien dat zij om hun zonden gedoemd zijn te sterven
en voor altijd tot stof zullen vergaan, naar Hem zouden opzien en in berouw
hun zonden belijden. Dan zouden zij - evenals de Israëlieten in de woestijn,
die om hun zonden dodelijk werden gebeten en in geloof en berouw moesten
opzien naar een koperen slang, die Mozes had aangebracht op een paal behouden worden.
Maar Jezus was geen voorwerp, zoals de koperen slang. Een afgietsel, een
afbeelding van iets levends. Hij was Mens van vlees en bloed. Mens met
hoofdletter, omdat Hij door niet te zondigen de Mens bij uitnemendheid was.
Wat inhoudt dat Hij voldeed aan Gods doel met de schepping van mensen.
Hij was dus niet de dood schuldig, zoals Adam en allen die in diens voetspoor traden en treden. En dat maakt niet alleen Gods liefde voor ons zo onbegrijpelijk groot, maar ook de liefde van zijn Zoon Jezus Christus. Want zonder zijn liefde voor zijn Vader in de hemel, en voor de mensen tot wie Hijzelf
behoorde, zou Gods voornemen niet vervuld zijn. De liefde van Christus is
daarom een onmisbaar element van Gods heilsplan en heilswerk onder de
mensen. We vinden de liefde van God en van Christus samenkomen in een
uitspraak van de apostel Paulus:
God … bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren
waren, voor ons gestorven is. (Romeinen 5:8)
In het Nieuwe Testament zien we dan ook, dat de liefde van Christus een
belangrijke rol speelt voor de apostelen en de gelovigen in de eerste eeuw.
Omdat de liefde van God in Hem is, heeft de Zoon lief wie God liefheeft. Hij
heeft zijn leven gegeven voor dat van zijn vrienden:
Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb Ik ook u liefgehad. (Johannes 15:9)
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.
(Johannes 15:13)
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van het Geloof
Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
En deze liefde was voor de apostelen de motivatie zelf ook het behoud van
de naasten te zoeken. Het werk dat zij voor hen deden, was gedreven door
de liefde die Christus toonde, toen Hij zich overgaf om voor zondaars te lijden
en te sterven, zodat God hen genade kon bewijzen. Paulus schreef dat er
geen enkel eigenbelang achter zijn prediking en onderwijs zat, maar dat alles
wat hij deed in de naam van God en Christus, was gericht op de verzoening
van zondaars met God:
Want … het is ter wille van u. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij
tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen
gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor
zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.
(2 Korintiërs 5:13-15)
Het beeld dat Paulus ons daarbij voor ogen houdt, is dat - willen volgelingen
van Christus de liefde van God in zich hebben en tot uitdrukking kunnen
brengen - Christus in hen moet zijn. Want in de natuurlijke mens woont
Adam, die zijn eigen weg wilde gaan en ongehoorzaam werd aan God. Vanaf
dat moment kenmerkt zelfzucht het leven van de mens. Maar Christus toonde liefde door zelfverloochening ten behoeve van anderen. Die natuurlijke,
Adamitische mens, is met Christus gestorven aan het kruis. En alleen door
vereenzelviging met Christus in de doop, zodat de oude mens afsterft, kan
een nieuwe mens opstaan, waarin Christus inwoning kan maken:
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, niet meer mijn ik, maar Christus
leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in
de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
(Galaten 2:20)
Voor Paulus was op die wijze, en alleen op die wijze, de cirkel rond. Want hij
zei dat de liefde van God en Christus voor ons alleen is te begrijpen als Christus in ons woont:
Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader … opdat Hij u geve, naar de
rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in
de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.
Geworteld en gegrond in de liefde, zult u dan, samen met alle heiligen, in staat
zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt
tot alle volheid van God. (Efeziërs 3:14-19)
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Fundamenten van het Geloof
26. De liefde van Christus (vervolg van pagina 37)
De volheid is eigenlijk de volmaaktheid. Een volmaaktheid die te bereiken is
door ernaar te streven te worden als Christus. Bewogen door zijn liefde wandelen allen, die zich volgelingen van Christus noemen, dan in zijn liefde. Zij
stellen, omwille van wat Christus voor hen deed, hun leven en bezit ten dienste van anderen, als een welriekend reukoffer voor God:
Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde,
zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als
offergave en slachtoffer, tot een welriekende reuk voor God (Efeziërs 5:1,2).
Geloof is dus geen theorie, of een gevoel, maar een ervaring, een leven in
Gods nabijheid. Wie zo leeft, wandelt met God en werkt vanuit een ervaringsgeloof. Voor hem of haar is geloof niet passief, maar iets actiefs; iets dat in
de praktijk wordt gebracht. Tot eer van God en Christus, en het behoud van
degenen die God zoekt, en die Hij niet verloren wil laten gaan.
Voor wie dit geloof heeft, is de liefde van Christus te vergelijken met een
goed huwelijk: er kan niets tussen Hem en zijn volgelingen komen:
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? ... Maar in dit alles zijn wij
meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden
noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God welke is in Christus
Jezus, onze Here. (Romeinen 8:35-39)
Vragen ter overdenking:

1. Waaruit blijkt de liefde van Christus in uw leven?
2. Hoe bewijst u Christus Jezus uw liefde?
3. Waaruit blijkt dat Christus in u woont?
De betekenis van de Griekse Bijbelse woorden voor liefde
phileo/philia. Dit is het woord voor hartelijk liefhebben, veel houden van. Jakob heeft
bijvoorbeeld Jozef lief boven zijn broers (Gen 37:4) en in de Septuaginta is in zo’n geval
gekozen voor phileo. Het wordt daarin echter nooit gebruikt voor de liefde van God,
omdat de philia vooral vriendschap is. In het Nieuwe Testament is phileo 16 maal te
vinden, waarvan een vijftal keren voor de Bijbelse liefde (Joh 5:20, 16:27 en 20:2; 1
Kor 16:22; Tit 3:15).
agapáo/agapè. Dit woord wordt in Griekenland weinig gebruikt. Het kan vertaald worden met: sympathie voor iemand hebben, of iemand liever hebben dan een ander. Het
is juist dit element van verkiezing, dat in het woord zit, dat het zo geschikt maakte om
te gebruiken voor het verkiezende liefhebben van de Here. Daarmee is dit hèt woord
voor de Bijbelse liefde, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament.
J.K.D
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begrijpend

psalm 80

zingen

Herder Israëls ... sla acht op deze wijnstok
In de Bijbel worden verschillende beelden uit de natuur gebruikt om het volk
Israël voor te stellen. In deze psalm eerst (vers 2) als een kudde schapen, en
daarna (verzen 9 t/m 16) ook nog als een wijnstok.
God was de Herder van Israël en zij waren de schapen (vgl. 79:13). Hij behoedde hen, en zij behoorden Hem te volgen. Hun leiders hadden óók herders moeten zijn; maar al te vaak faalden zij daarin: “Wee de herders van Israël, die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? ... Ik zal zèlf naar mijn
schapen omzien” (Ezechiël 34:2,11). God is de Herder waarop alle mensen
kunnen vertrouwen. Zo is immers de boodschap van Psalm 23, die Hem voorstelt als de Herder die altijd naar Zijn kudde omziet: “De HERE is mijn herder,
mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden ...” (23:1,2).
Wanneer je Psalm 80 begint te lezen, denk je eerst dat die hetzelfde gaat zeggen als Psalm 23. Psalm 80 is echter toch heel anders. De psalm begint wel
met een beroep op God als “Herder Israëls”, maar dan volgt het verwijt dat Hij
Zijn volk in de steek gelaten heeft: “Hoelang brandt uw toorn tegen het gebed
van uw volk? Gij hebt hen tranenbrood doen eten ... O God der heerscharen,
herstel ons ...” (v.5-8; zie ook 74:1). Psalm 80 is waarschijnlijk uit de tijd van
koning Hizkia, toen Juda onder druk kwam van de koning van Assur. Het is niet
uitgesloten, dat deze psalm de woorden van Hizkia zelf weergeeft, toen hij om
Gods hulp smeekte. Hoe het ook zij, de gebeden werden verhoord en een engel
verdelgde alle krijgshelden van Sanherib (zie 2 Kronieken 32:1-23).
En het beeld van de wijnstok? “Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, Gij
hebt volken verdreven en hèm geplant ... O God der heerscharen, sla acht op
deze wijnstok” (Psalm 80:9-15). Ook dat beeld komt meer voor in de Bijbel als
symbool voor Israël: “De wijngaard van de Here der heerscharen is het huis
Israëls, en de mannen van Juda zijn de planten waarin Hij vreugde
heeft” (Jesaja 5:7; Hosea 10:1; Jeremia 2:21).
Psalm 80 wijst tenslotte vooruit naar de komst van de “man van uw rechterhand” (v.18), de Here Jezus, die zich verklaarde “de goede herder” en “de ware
wijnstok” te zijn (Johannes 10:11; 15:1). Na zijn lijden, kruisdood en opstanding is Hij door God verhoogd tot aan zijn rechterhand, overeenkomstig de profetische woorden van Psalm 110 (vers 1; zie ook Handelingen 2:34-36).
J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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beloften
“Hen … die God als zijn kinderen heeft aangenomen
de tempeldienst en de beloften

2. Beloften aan de aartsvaders
Wanneer de mensheid na de vloed opnieuw in de fout gaat, lezen we hoe God
nu een individu uit die mensheid kiest, zonder de rest opnieuw uit te roeien.
Die persoon is Abram. God beveelt hem zijn omgeving en zijn familie te verlaten en weg te trekken naar een land dat hij (nog) niet kent. Hij moet wegtrekken uit de veiligheid van een stad met muren, en voortaan rondtrekken als een
nomade, zijn kapitaal geïnvesteerd in kudden, in het volle vertrouwen dat God
voor hem en zijn veiligheid en welzijn zal zorgen. Daarvoor ontvangt hij van God
een belofte, die later stap voor stap verder wordt uitgebreid. Vanwege de nauwkeuriger vertaling gebruik ik hier uitsluitend de NBG’51:
Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat
Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam
groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en
wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden (Gen 12:1-3).
Deze belofte bevat drie elementen: God zal hem tot een groot volk maken (een
talrijk nageslacht), God zal hem zegenen, en door hem zullen alle volken gezegend worden. Het is op dat moment nog niet duidelijk wat er met dat laatste
bedoeld wordt, maar Abram gehoorzaamt in het vertrouwen dat God zijn belofte zal houden en dat het later allemaal wel duidelijk zal worden.
Uitbreiding van de belofte
Dat land bleek Kanaän te zijn. Abram had ook zijn neef Lot meegenomen, maar
als hun kudden te groot worden, stelt hij voor elk een kant uit te gaan, en gunt
Lot daarbij de eerste keus. Lot kiest dan de op het oog aantrekkelijkste streek
en Abram neemt, in vertrouwen op God, genoegen met de schijnbaar mindere
optie. Daarop voegt God aan zijn eerdere belofte een nieuw element toe:
Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En Ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte,
want u zal Ik het geven (13:14-17).
God herhaalt Zijn belofte van dat talrijk nageslacht, maar voegt er nu het bezit
aan toe van het gehele land Kanaän waar hij nu verblijft. Hij moet dat in alle
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en verbonden
en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet,
heeft geschonken” (Romeinen 9:4)
Abram

Isaak Jakob

Hoofdstuk in Genesis: 12 13 15 17 18 22
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2.
3.
4.
5.
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7.

Een talrijk nageslacht
Een zegen voor hemzelf
Een zegen voor alle volken
Het gehele land Kanaän tot een bezitting
Een ‘lijfelijke’ zoon
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Een machtige nakomeling
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richtingen doortrekken, het a.h.w. als een toekomstige eigenaar inspecteren.
Maar ook daar blijft het niet bij. In hoofdstuk 15 maakt Abram zich zorgen over
het feit dat hem weliswaar een talrijk nageslacht is beloofd, maar hij heeft nog
niet eens een zoon (omdat zijn vrouw Sarai onvruchtbaar is, en zij beiden bovendien op leeftijd zijn gekomen). Hij ziet aankomen dat zijn ‘zaakwaarnemer’
zijn erfgenaam zal moeten worden. God herhaalt dan opnieuw zijn eerste belofte, maar voegt daar nu de belofte van een eigen (‘lijfelijke’) zoon aan toe:
Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam
zijn … Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt …
zo zal uw nageslacht zijn (15:4-5).
En we lezen nog iets, dat later van belang zal blijken te zijn: Abram ‘geloofde in
de HERE, en Hij (God) rekende hem dat toe als gerechtigheid’ (vs 6).
De verbondssluiting
In hoofdstuk 17 lezen we tenslotte hoe God nu een verbond met hem sluit, en
daarbij opnieuw enkele elementen uit die eerdere beloften herhaalt:
Ik zal mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken …
Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een menigte volken worden; en gij zult niet meer Abram [grote vader] genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham [vader van een menigte], omdat Ik u tot
een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar
maken en u tot volken stellen … Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende
bezitting geven (17:2-8).
Hij herhaalt hier en in 18:10 ook nog zijn belofte van die lijfelijke zoon, die in
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verbonden en beloften

vervolg van pagina 40 en 41

hoofdstuk 21 tenslotte geboren wordt. En dan volgt de geloofstest: God vraagt
hem die langverwachte zoon, waar de vervulling van al die beloften van af hing
(vs 12: “door Isaak zal men van uw nageslacht spreken”), te offeren. Hij lijkt
daarmee alles weer op te moeten geven. Toch doet Abraham wat hem wordt
gevraagd, en op het allerlaatste moment grijpt God in en weerhoudt zijn hand.
Daarop volgt dan de laatste belofte, nu zelfs bekrachtigd met een eed:
Ik zweer bij Mijzelf … omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij
niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk
maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en
uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden (22:16-18).
Dit leest als alleen maar een bevestiging van de eerste drie elementen, zonder
verdere toevoeging. Maar er blijkt toch een heel belangrijk nieuw element in te
zitten: dat van één bepaalde machtige nakomeling, die man die ‘de poort van
zijn vijanden in bezit zou nemen’ (d.w.z. over hen zou heersen).
De zegening van alle volken
Verderop in Genesis vinden we deze beloften herhaald aan Isaak en Jakob (zie
het schema). Maar wat betekenen ze nu concreet? Uiteraard zien we hier de
grondslag van Gods relatie met het volk Israël, dat talrijk nageslacht uit Isaak
en Jakob (Heb 11:11-12), en van Gods Verbond met hen en hun bezit van het
‘beloofde land’. Maar er is meer. Paulus ziet in die laatste belofte een aankondiging van die komende Verlosser die ook al in het paradijs was beloofd:
Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad [nageslacht].
Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en
aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus (Gal 3:16).
Maar daarmee spreekt dit niet alleen van het Oude Verbond van Sinaï, doch
ook van het Nieuwe Verbond in Christus. Want al wie ‘van Christus is, is zaad
van Abraham’ en daarmee, volgens Paulus, ‘erfgenaam van die beloften’ (vs
29). En dat ‘van Christus zijn’ berust op het navolgen van dat geloof dat Abram
toonde in Gods belofte van een erfgenaam, en van dat talrijk nageslacht dat hij
uiteindelijk — door die erfgenaam — zou bezitten (Gen 15:4-6), zoals we op de
vorige bladzijde zagen. En dat, zegt Paulus, is in feite het evangelie:
Zo … heeft ook Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham
zijn. En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham (Gal 3:6-9).
In een latere aflevering komen we daar weer op terug.
R.C.R.
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Land

Beth She’an
De stad Beth She’an (‘huis van veiligheid/rust’) was een belangrijke Kanaänitische nederzetting. Zij was strategisch gelegen aan de weg naar Damascus, bij de doorgang van de vlakte van Jizreël naar het Jordaandal. Dit
blijkt uit de vondst van een granieten zuil uit 1318 v. Chr.,
waarop vermeld staat: “Sethos I, koning van Egypte, heer van
twee landen en machtig met zijn wapenen, waarmee hij bezig
•
is de stad Bet-San te veroveren”. De Egyptenaren maakten er
Beth She’an
een garnizoensplaats van. Bij de verdeling van het land in de
•
tijd van Jozua, werd Beth She’an toegewezen aan de stam
Jeruzalem
Manasse, maar die heeft de stad niet veroverd. In de tijd van
koning Saul was zij in handen van de Filistijnen. Die hingen, in
de strijd om de hegemonie, de lichamen van Saul en zijn zonen aan de stadsmuur van Beth-She’an (1 Sam 31:10). In de
Griekse en Romeinse tijd werd de stad Scythopolis genoemd.
In de dagen van Jezus was Beth-She’an één van de belangrijkste steden van de Decapolis (de Tienstedenbond). De bevolking bestond
toen vooral uit Joden, Samaritanen en vanuit hellenistische gebieden geïmmigreerde heidenen. Er is een goed bewaard
Romeins theater uit de 2de eeuw waar gladiatoren gevechten werden gehouden. Het had ca.
6.000 plaatsen, een loge voor hoge gasten, en
een 90 m breed toneel. De bezoekers betraden
het gebouw door overwelfde gangen, die grotendeels bewaard zijn gebleven. Zo’n theater nam
een voorname plaats in het sociale leven in. In
de Byzantijnse tijd was de bevolking Joods,
maar vermoedelijk voor een groot deel ook christelijk. In 638 n. Chr. kwam
zij in handen van de Arabieren. Na in de 8ste eeuw grotendeels verwoest te
zijn door een aardbeving, verloor zij haar vroegere status en bleef een kleine nederzetting. De kruisvaarders kregen Beth-She’an in de vroege 12de
eeuw in handen, en bouwden er een citadel. Na de Turkse verovering in de
16de eeuw werd het een klein Turks bestuurscentrum, met een Joodse bevolking. Tijdens het Engelse mandaat was Beth-She’an Arabisch en hoofdplaats van een district. De huidige stad is, na de stichting van de staat Israël, als ontwikkelingsstad gebouwd, en telt ruim 15.000, meestal uit het
Midden-Oosten en Noord-Afrika afkomstige, immigranten. Vanaf 1989 zijn
er opgravingen gedaan bij het theater, die een groot deel van de Romeinse
en Byzantijnse stad hebben blootgelegd.
H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
Foto:Karen
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Boekbespreking
Bijbel en wetenschap
4 Wetenschap: God of afgod?
Veel mensen denken dat wetenschap en de Bijbel absoluut niet kunnen
samengaan. In werkelijkheid is er echter geen fundamentele reden waarom dat zo zou zijn, wat alleen al blijkt uit het feit dat veel oprechte christenen goede wetenschappers zijn, en omgekeerd. Wat wel waar is, is het feit
dat er aan beide zijden mensen zijn met een duidelijk fundamentalistische
instelling. En die neigen helaas vaak tot extreme opvattingen. En even helaas zijn dat ook degenen die zich het duidelijkst laten horen, zodat vooral
zij het beeld blijken te bepalen. Om die reden nemen we in deze serie
boekjes een aantal aspecten eens wat nader onder de loep, in de hoop te
kunnen laten zien hoe de zaken dan wel liggen. Waarbij dan blijkt dat een
vermeend conflict tussen Bijbel en wetenschap in principe net zo goed kan
zijn veroorzaakt door een onjuist lezen van de Bijbel als door een soms wat
al te subjectieve wetenschap.

In dit deel gaan we in op de vraag hoe we als christen dan tegen die wetenschap moeten aankijken. Is die nu een vriend of een vijand? Het antwoord
blijkt dan te zijn dat wetenschap iets is van mensen. En zoals steeds: de
ene mens is een vriend, en de andere toont zich een vijand; dat hangt er
van af wie ze zijn, en vooral wat hun bedoelingen zijn. Je kunt kernsplitsing
gebruiken om de wereld van energie te voorzien, of om kankerpatiënten te
bestralen in een poging ze te genezen, maar ook om er een atoombom mee
te maken. En zo kun je ook wetenschap gebruiken als een hulp om de
grootheid van de Schepper te zien, of om te trachten God uit het heelal weg
te redeneren. Die keuze maakt de wetenschapper (of u) echter zelf, niet de
wetenschap als zodanig.
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