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reacties op in dit blad verschenen artikelen
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Dit keer een vraag die regelmatig wordt gesteld: gelooft u dat zon-
daars eeuwig moeten lijden in de hel? Wat zegt de Bijbel daarover?

De meesten van u is waarschijnlijk van kindsbeen af geleerd, dat zon-
daars voor eeuwig gepijnigd worden in het ‘hellevuur’. Van menselijk
standpunt gezien lijkt dit echter in strijd te zijn met wat de Bijbel ons
vertelt over de barmhartigheid van de liefdevolle Schepper. Want stel
uzelf eens de volgende vraag: zou Hij mensen scheppen als het me-
rendeel zou zondigen en vervolgens eeuwig gepijnigd worden? Toch
spreekt de Here over ‘de eeuwige straf’ en ‘het eeuwige vuur’ (Mat
25:41,46) en over de pijniging van de rijke in de gelijkenis van Lucas
16. Wat vertelt de Bijbel ons over de bestemming van de zondaars?

1. Het Oude Testament leert duidelijk dat zij in het dodenrijk voor
eeuwig zullen vergaan: “De goddelozen vergaan, in rook ver-
gaan zij” (Ps 37:20); “Hij is gelijk aan de beesten die ver-
gaan” (Ps 49:13); “De doden weten niets” (Pred 9:5).

2. Vuur is het middel van de volkomen vernietiging van de godde-
lozen op de dag van Gods oordeel. “De dag komt, brandend als
een oven! Dan zullen allen die goddeloosheid bedrijven, worden
als stoppels, en de dag die komt zal hen in brand steken, welke
hun wortel noch tak zal overlaten” (Mal 4:1); “De HERE zal ko-
men als een vuur ... Te vuur en te zwaard zal de HERE gericht
oefenen ... Zij (de overlevenden) zullen de lijken aanschouwen
van de mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun
worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitdoven” (d.w.z. tot
de vernietiging compleet is — verg. Jer 17:27; Jes 66:15,16,24).

3. De Here Jezus gebruikt een zelfde beeld van vuur dat de on-
rechtvaardigen ‘bij de voleinding van de wereld’ vernietigt:
“Zoals het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand ... De
engelen zullen uitgaan om de bozen ... af te zonderen, en zij
zullen hen in de vurige oven werpen” (Mat 13:40-42, 49,50).
De Here maakt een duidelijke zinspeling op Jesaja's beschrij-
ving van het laatste oordeel, wanneer Hij in Marcus 9:47,48
waarschuwt voor het gevaar in de hel (Grieks: Gehenna) gewor-
pen te worden, “waar hun worm niet sterft en het vuur niet
wordt uitgeblust”. Gehinnom, het dal van Hinnom, was het dal
buiten Jeruzalem, dat door koning Josia verontreinigd werd we-
gens de afschuwelijke kinderoffers die daar gebracht waren (2
Kon 23:10) en dat volgens Joodse overlevering later de plaats
werd voor het verbranden van het afval van de stad.
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4. De ‘straf van eeuwig vuur’ is het soort straf die over Sodom en

Gomorra kwam (Jud 7) — een vernietiging voor eeuwig “… bij de
openbaring van de Here Jezus van de hemel, met de engelen
van zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen,
die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus
Christus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeu-
wig verderf, ver van het aangezicht van de Here” (2 Tes 1:7,8).

5. De ‘poel van vuur’ is in Openbaring 20:14, 15 het symbool van
‘de tweede dood’ (de eerste dood is de natuurlijke dood): “En
wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het
levensboek, werd hij geworpen in de poel van vuur” Daarin wor-
den allen vernietigd die niet waardig zijn voor eeuwig met Chris-
tus te leven; ook ‘de dood en het dodenrijk’ worden daarin ver-
nietigd: “En de dood en het dodenrijk werden in de poel van
vuur geworpen. Dat is de tweede dood: de poel van vuur”. Het
zijn geen mensen, maar slechts de symbolische wezens — het
beest, de draak en de valse profeet — die in de beeldtaal van
Openbaring daarin gepijnigd worden: “… en de duivel die hen
verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar
ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en
nacht gepijnigd worden in all eeuwigheden” (19:20; 20:10).

6. De gelijkenis van de rijke man en Lazarus (Luc 16:19-31) be-
schrijft het dodenrijk van het Joodse bijgeloof. Aan één kant
was het vuur en aan de andere kant Abrahams schoot, met
daartussen de kloof waar overheen een gesprek kon worden
gevoerd tussen de zondaar en ‘vader Abraham’. Dit beeld was
ideaal om het oordeel over de Joodse natie te beschrijven. Uit-
gesloten van hun bevoorrechte positie zagen zij de geminachte
‘zondaars’ en ‘heidenen’ opgenomen in Abrahams schoot, ter-
wijl zij — de natuurlijk kinderen van Abraham — moesten lijden,
ver van de beloofde erfenis. Zij zijn niet tot bekering gekomen,
ook al is iemand uit de doden opgestaan (16:30).

Alle passages uit de NBG’51 vertaling
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In het

Belangrijke en interessante nieuwsfeiten

Gods gezicht tonen aan de wereld

Het zal u niet zijn ontgaan dat de kerk van Rome zwaar onder vuur ligt
wegens een toenemend aantal onthullingen over wangedrag van haar
dienaren. De eerste reactie was ontkennen, vervolgens excuses door de
gezagsdragers, uiteraard niet als zelf schuldig maar namens de schuldi-
gen die echter maar simpele ‘lagere dienaren’ waren, en toen dat onvol-
doende effect had: verwijten en terugslaan. Er zijn immers zoveel pries-
ters binnen de kerk, dus het zou uiteindelijk toch maar om een heel ge-
ring percentage gaan, en al die ophef is daarom alleen maar een hetze.
Waar de buitenstaander zich aan stoort is echter niet dat percentage,
maar het feit dat de kerk het al die tijd systematisch heeft goedgepraat
en weggemoffeld, die houding van: dat is een interne aangelegenheid
die de buitenwereld niets aan gaat. Door de eeuwen heen heeft de kerk
altijd boven het wereldlijk gezag gestaan. Ze stelde die wereldse autori-
teiten zelf aan en trad op als rechter daarover, maar zelf hoefde ze aan
geen mens verantwoording af te leggen. Maar de wereld is inmiddels
drastisch veranderd, die wereld is seculier geworden. Nu zit het werelds
gezag op de stoel van de rechter, en de kerk wordt nu ter verantwoor-
ding geroepen. En dat is wennen. Het doet denken aan de situatie in de
dagen van de jonge Samuël (1 Sam 1-3). We vinden daar een maat-
schappij waarin de zonen van de hogepriester Eli zich in allerlei opzich-
ten te buiten gaan. En Gods oordeel daarover: “Ik heb (Eli) aangekon-
digd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken
vanwege het wangedrag van zijn zonen: hij wist dat zij God minachtten,
maar hij heeft ze niet eens terechtgewezen” (1 Sam 3:13).

Als niet-katholiek kun je daar natuurlijk met leedvermaak naar kijken,
maar het is zeer de vraag of we ons dat kunnen permitteren. Velen zien
de VS als het grote bolwerk van hun tegenhanger, het protestantisme,
en in elk geval de Amerikanen zelf zien dat zo. Onlangs is het daar, na
vele decennia, eindelijk gelukt een wet aan te nemen die een systeem
van nationale gezondheidszorg betreft. Dat was ook nu weer kantje-
boord, want de tegenstand was opnieuw enorm. In de moderne gezond-
heidszorg is heel veel mogelijk, maar dat kost ook heel veel geld. Daar-
om hebben de minder welgestelden daar geen enkele baat bij. Miljoe-
nen Amerikanen kunnen zich de benodigde verzekeringspremies een-
voudig niet veroorloven. En dus zijn kwalen, die op zichzelf best te gene-
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Nieuws
in het licht van de Bijbel

zen zouden zijn, voor hen - net als vroeger - al snel levensbedreigend.
Want zonder verzekering kom je het ziekenhuis niet in, zelfs al zou je
anders doodgaan. Het voornaamste argument van de tegenstanders is
echter precies dat geld, want als die mensen dat zelf niet betalen, dan
moet de belastingbetaler ervoor opdraaien, en dat zijn zij. En zij zijn niet
bereid te betalen voor anderen die blijkbaar ‘te lui zijn om te werken en
hun eigen geld te verdienen’. Dit ziet voorbij aan het feit dat hun kapita-
listische maatschappij zodanig functioneert, dat er onvermijdelijk men-
sen buiten de boot vallen. Maar dat is blijkbaar hun zorg niet. Het ver-
bijsterende is echter dat het gros van deze tegenstanders is te vinden
onder die ‘Bijbelgetrouwe christenen’, die er zelf ten volle van overtuigd
zijn dat juist zij het zijn die leven naar Gods maatstaven.

De een beroept zich er op de erfgenaam te zijn van de belofte aan Pe-
trus dat hij de hoogste rechter zou zijn, die zou mogen beslissen over
goed en fout (maar zie blz. 17 voor de correcte interpretatie van die
verzen). De ander is ervan overtuigd dat als iemand arm is, hij wel god-
deloos moet wezen, anders had ‘hun god’ hem wel gezegend. En dat
zijzelf wel aangenaam moeten zijn in diens ogen, anders had hij hen
niet gezegend met hun rijkdom. Dat was echter het argument van Jobs
‘vrienden’, die daar door God Zelf voor berispt werden (Job 42:7). Maar
belangrijker: zij beseffen niet dat hun god niet de God van de Bijbel is,
maar de Mammon (Mat 6:24). Voor de God van de Bijbel is juist de zorg
voor de naaste dat ‘andere gebod’ dat gelijk is aan het eerste (Mat
22:39, zie ook blz. 24-25). Het werkelijk verontrustende hieraan is ech-
ter, dat in beide gevallen zulk gedrag het beeld bepaalt dat onze mede-
mens heeft van het christendom: jezelf beschouwen als de hoeders van
de moraal, maar niet werkelijk bereid je iets aan een ander gelegen te
laten liggen. Het gaat er niet om wat hier door dergelijke ‘christenen’
fout wordt gedaan - dat is Gods zaak, niet de onze - maar om het beeld
dat zij daarmee presenteren van de God van de Bijbel. Ja, er is verge-
ving voor zulke zonden (mits gevraagd en beleden), maar dat neemt
niet weg dat zulk gedrag ‘de vijanden van de HEER aanleiding geeft tot
laster’ (2 Sam 12:14). En dan kan de les voor ons alleen maar zijn dat
wij ons ernstig af moeten vragen wat onze eigen score in dat opzicht is:
wat ziet onze medemens wanneer hij uit ons gedrag conclusies wil trek-
ken over het karakter van onze God? Dat is wel degelijk onze zaak!



Overdenking

Waar de drie andere evangelisten spreken over de ‘wonderen’ van Jezus
noemt Johannes die steevast ‘tekenen’. Hij vermeldt er acht in zijn evan-
gelie, zeven vóór de kruisiging en een erna. En aan het einde van zijn
evangelie vertelt Johannes iets over zijn keuze waarbij de NBV het woord
teken weergeeft als wonderteken:

Jezus heeft nog veel meer

wondertekenen
voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn
opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van
God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

(Joh 20:30-31)

De tekenen zijn een zichtbaar bewijs van iets groters dat zelf niet direct
zichtbaar is, zoals trouwens ook in het Nederlandse woord ‘betekenen’.
Johannes gebruikt daarmee echter een Bijbelse term die we al vanaf
Genesis tegenkomen, en in deze overdenking wil ik wat voorbeelden be-
kijken van het gebruik van dit woord ‘teken’ in de eerste Bijbelboeken -
aan de hand van het Hebreeuwse woord, ongeacht hoe het vertaald is.

Het teken als garantie van een belofte

Het allereerste gebruik sla ik nog even over, maar daarna komen we het
woord tegen bij Kaïn, als hij weggezonden wordt na de moord op Abel.
Hij is bang dat ook hem geweld zal worden aangedaan, maar God gaf
“Kaïn een teken, dat niemand die hem tegenkwam hem zou doods-
laan” (Gen 4:15, letterlijk). Velen vragen wat dat teken dan was, maar
dat is niet belangrijk: het is een teken dat God hem zal beschermen. We
zien echter dat Kaïn in de praktijk niet op God vertrouwt en liever muren
om zijn woonplaats bouwt om zich daarachter veilig te voelen. De vol-
gende keer dat we het woord vinden is na de zondvloed. Er verschijnt
een regenboog aan de hemel.

En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn van het
verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats
mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen
mij en de aarde… Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik
denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aar-
de leeft. Dit … is het teken van het verbond dat ik met alle levende we-
zens op aarde gesloten heb (Gen 9:12-17).

Voortaan is de regenboog een zichtbaar teken van Gods belofte dat Hij
nooit meer alle levende wezens op aarde door water zal vernietigen. En
dat wij nu weten hoe een regenboog ontstaat doet daar niets aan af. Het
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is een zichtbaar teken van een belofte van God waar we op mogen ver-
trouwen. En zo vinden we het ook bij de instelling van de besnijdenis als
‘teken’ van het verbond tussen God en Abraham met zijn afstammelin-
gen: “Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn
van het verbond tussen mij en jullie” (Gen 17:11). Dit is het uiterlijke
teken van dat verbond, en wie dat niet wilde, zou worden uitgeroeid:

Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komen-
de generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die
van je nakomelingen. Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemde-
ling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en
ik zal hun God zijn. Ook zei God tegen Abraham: Jij moet je houden aan
dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie.
Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en
jongens moeten worden besneden (Gen 17:7-10).

Een teken voor de wereld

Hierna komen we het woord tegen in Exodus. Mozes twijfelt of hij wel
een geschikte leider is voor Gods volk. God heeft hem echter 80 jaar
lang opgeleid voor die taak, en Hij geeft Mozes een teken: als hij het volk
zal kunnen uitleiden en naar de Sinaï brengen, waar God een verbond
met hen zal sluiten, dan zal dat voor Mozes het bewijs zijn dat God hem
inderdaad heeft uitgekozen als leider.

Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Isra-
ëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit
zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit
Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren’ (Ex 3:11
-12).

Daarna beginnen de onderhandelingen met Farao. En dan moet Mozes
tekenen doen als bewijs dat hij namens God spreekt.

Als ze je niet geloven en zich niet door het eerste wonderteken laten
overtuigen, zei de HEER, dan zullen ze zich wel laten overtuigen door
het tweede. Maar zijn ze door geen van deze beide wonderen
[tekenen] te overtuigen ... dan moet je water uit de Nijl scheppen en
dat over het land uitgieten; het water zal op het droge in bloed veran-
deren. … En neem je staf in de hand, want daarmee moet je de wonde-
ren [tekenen] doen (Ex 4:8-17).

Wat dan volgt zijn de tien plagen, in de Schrift inderdaad vaak omschre-
ven als tekenen. Zij lieten de farao duidelijk zien wie God was, en dat
hijzelf geen partij voor Hem was. Maar als teken zeggen zij veel meer
over wat hierachter zit. Een teken is tenslotte een bewijs of aanduiding
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van iets veel groters, dat zelf minder tastbaar is: “Ik zal ervoor zorgen
dat de farao hardnekkig weigert, en ik zal in Egypte veel tekenen en
wonderen verrichten” (Ex 7:3). Het hoofddoel was niet die straf over
Egypte. God gaat nu een nieuw begin maken met een volk in een land
dat Hij aan hun aartsvader beloofd had. Het moet daarom voor hun hele
omgeving zichtbaar zijn dat Hij een zeer bijzondere God is, machtiger
dan wie dan ook. Vandaar dat dit zich afspeelt in Egypte, de wereld-
macht van die tijd. Deze tekenen laten zien wie er werkelijk de macht
heeft op aarde, zodat alle volken weten wie God is. Tegelijkertijd is het
ook de wens van God, zo lezen we in de boeken van het oude verbond,
dat de volken ook zien hoe Israël gezegend wordt als het op die God ver-
trouwt; Israël moet een voorbeeld zijn voor alle volken. En juist om dat
eerste begin duidelijk neer te zetten wordt Egypte zo hard aangepakt.

Lessen in geloof

De les voor het volk zelf was dat je volledig op God kunt vertrouwen,
want dat is iets dat mensen altijd moeilijk gevonden hebben:

De HEER zei tegen Mozes: Ga naar de farao, want ik heb hem en zijn
hovelingen zo halsstarrig gemaakt om in Egypte al deze wonderen
[tekenen] te kunnen doen. Ook wil ik dat jij aan je kinderen en kleinkin-
deren kunt vertellen hoe hard ik tegen de Egyptenaren ben opgetreden
en welke wonderen [tekenen] ik bij hen heb verricht. Dan zullen jullie
inzien dat ik de HEER ben. (Ex 10:1-2).

Of in de woorden van Mozes vlak voor de intocht in het beloofde land:
Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens
op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten
tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft
men ooit iets dergelijks vernomen? … Is er ooit een god geweest die
het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander
volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met teke-
nen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm,
en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw
God, in Egypte hebt zien doen? U bent er getuige van geweest opdat u
zou beseffen dat de HEER de enige God is; er is geen ander naast hem
(Deut 4:32-35).

Het volk belooft dan ook de Heer trouw te zijn, en zijn wetten te zullen
volgen. En ook in dat verband wordt gesproken van een teken. Ook het
Paasfeest bij de uittocht heeft dit ten doel. Zij moeten het bloed van het
paaslam op de beide deurposten en de bovendorpel smeren, als teken
dat daar Israëlieten wonen. Uiteraard heeft God Zelf geen teken nodig
om te weten welke huizen Hij moet overslaan. Het is juist een uitdruk-
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king van het vertrouwen dat de bewoners van dat huis hebben in God.
We zien dus steeds hoe een teken ófwel een zichtbaar bewijs voor de
mens is van iets dat God zal doen (zijn belofte waarmaken), óf de ge-
vraagde reactie van de mens om zijn vertrouwen in die belofte te tonen.

God als heerser over de schepping

En met dat begrip wil ik dan naar het eerste gebruik van dit woord, op
een plaats waar we het misschien over het hoofd zouden zien. We vin-
den het in Genesis 1, bij de vierde dag van de schepping. De NBV ver-
taalt dit vers als volgt:

God zei: Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te
scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de da-
gen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelge-
welf, om licht te geven op de aarde (Gen 1:14-15)

Maar in het Hebreeuws staat het er toch iets anders, wat ook goed weer-
gegeven wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament, gemaakt
door Joodse rabbijnen. In beide talen staat in de tweede zin duidelijk:
“Zij moeten dienen tot tekenen, en tot tijden, en tot dagen en tot jaren”,
waarbij in beide talen dat woordje ‘en’ er steeds bij staat. Je vindt dat
trouwens ook wel terug in oudere Nederlandse vertalingen. Nu is het
verband tussen zon en maan met dagen en jaren ons wel helder. Het
woord ‘tijden’ betekent letterlijk een samenkomst (zoals de tabernakel
de ‘tent van samenkomst’ was), en het wordt ook gebruikt om de fees-
ten aan te geven die ‘heilige samenkomsten’ worden genoemd, maar
het kan inderdaad ook op seizoenen duiden. Kortom: het duidt op alle
delen van een jaar die door tijd bepaald worden. Ook hier is het verband
met zon en maan dus helder. Wat dan overblijft is het gebruik van dit
woord ‘tekenen’. Dat is minder vanzelfsprekend. Maar gezien hoe het
woord elders gebruikt wordt, moeten zon en maan wel een zichtbaar
teken zijn van iets groters. In het volgende vers lezen we dat "God de
twee grote lichten maakte, het grootste om over de dag te heersen, het
kleinere om over de nacht te heersen" (Gen 1:16), en dit geeft wellicht
de sleutel. Zoals de zon “heerst” over de dag, en de maan “heerst” over
de nacht, zo zijn zij ‘tekenen’ hoe God heerst over zijn schepping. Hij
heeft die ontworpen met een vast doel, en Hij zal alles leiden tot een
uitwerking van dat doel. Dus zoals de regenboog het ‘bewijs’ is voor wie
erop vertrouwen dat God de aarde nooit meer door water zal verwoes-
ten, zo zien we ook iedere dag de zon en de maan als zichtbare tekenen
dat God bezig is zijn plan uit te werken: "Maar voor jullie die ontzag voor
mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid
brengt en genezing in haar vleugels draagt" (Mal 3:20). M.H.

Tekenen (vervolg van pagina 6 en 7)
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Gods eigenschappen zichtbaar in zijn Zoon
De volmaaktheid van God wordt in de Bijbel voorgesteld in voor ons begrijpelij-
ke woorden, zodat we ons er een voorstelling bij kunnen maken. Zo worden
eigenschappen van God geopenbaard, die in de eerste plaats zichtbaar worden
in zijn daden aan het volk Israël, en aan bij name genoemde personen die Hem
geloofden en liefhadden. Deze daden laten zien dat God Zichzelf op de juiste
wijze heeft gekarakteriseerd, dat Hij inderdaad zo is als Hij Zich aan Mozes en
aan het volk heeft voorgesteld. Maar die eigenschappen worden vooral zicht-
baar in de Persoon van Christus Jezus. Hij is de verpersoonlijking van wat God
over Zichzelf heeft geopenbaard, voor alle mensen duidelijk en zichtbaar.

We hebben ons in het vorige artikel de vraag gesteld wat de eigenschappen
zijn, die behoren tot Gods wezen en die wij zien in zijn Zoon. De apostel Johan-
nes stelde Jezus voor in de “heerlijkheid als van de eniggeborene van de Va-
der, 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 geko-
men” (Joh 1:14-17). Wat betekent dit? Het is in dit verband nodig iets te zeg-
gen over waarheid, zodat de volmaaktheid in Christus ons meer duidelijk wordt.

Uw woorden zijn waarheid
Zoals zo vaak helpt ds. Pop ons in zijn boek Bijbelse woorden en hun geheim.
In het Hebreeuws is het woord voor waarheid onlosmakelijk verbonden met
onwankelbaarheid, vastheid. Iemand is ‘waar’, als je hem geheel kunt vertrou-
wen: hij heeft de wil en de kracht om bijvoorbeeld zijn beloften gestand te
doen, waar te maken wat Hij gezegd heeft. Zo is waarheid kenmerkend voor
God. Een belangrijk voorbeeld vinden we in 2 Samuël 7: God gaf David de be-
lofte dat zijn zoon de tempel in Jeruzalem zou bouwen; maar tegelijkertijd deed
God een nog veel grotere belofte, namelijk dat een zoon uit zijn nageslacht
voor eeuwig koning zou zijn. Hierover was de nederige David zeer verwonderd,
want wie en wat was hij dat God hem dit beloofde? Het bracht hem tot een lof-
prijzing, maar ook tot een gebed: “Nu dan Here HERE, U bent (de) God en uw
woorden zijn waarheid … Want U, Here HERE, hebt gesproken …”. ‘Want’ is re-
dengevend. Hier is het woord van God waarheid, omdat God heeft gesproken:
Het God zijn van Jahweh, de God van Israël, is werkelijkheid in het waar zijn
van zijn woorden. Paulus schreef later aan Titus, dat hij een apostel van Jezus
Christus was “… in de hoop op het eeuwigen leven, dat God, die niet liegt, vóór
eeuwige tijden beloofd heeft, terwijl Hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar
gemaakt …” (Tit 1:2). David was er ook vast van overtuigd dat God niet liegt,

de volmaaktheid in Christus
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door wat Hij zag van Diens daden; vanaf de schepping tot in de dagen van Da-
vid. Steeds liet God zien dat Hij doet wat Hij zegt. De waarheid van God kan
dan ook zowel zijn trouw als zijn betrouwbaarheid inhouden. Zijn trouw aan zijn
woord betekent dat Hij betrouwbaar is; er in Hem geen leugen is, in de zin van
dat Hij iemand iets belooft maar het vervolgens niet doet. De schrijver van de
brief aan de Hebreeën benadrukte dat nog eens heel krachtig, waar hij schreef
over de zekerheid van de hoop in Christus Jezus: “Want toen God aan Abraham
zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zich-
zelf, zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen … Want
mensen zweren bij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachtiging, als ein-
de van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan
de erfgenamen van de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen
blijkn, Zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen,
waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou wij, die (tot Hem de) toevlucht ge-
nomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grij-
pen, die voor ons ligt” (Heb 6:13,14, 16-18).

God wordt gerechtvaardigd in zijn woorden
In Romeinen 3 gebruikte Paulus afwisselend de termen Gods trouw of waar-
heid, en de getrouwheid of waarachtigheid van God. Je weet wat je aan God
hebt, je kunt op Hem aan, omdat Hij een vaste koers volgt. Waarheid of waar-
achtigheid is hier een wezenskenmerk van God, waarvan Hij niet afwijkt en
daarom vaste grond vormt voor ons geloof. Wat er ook gebeurt: God houdt vast
aan wat Hij heeft gezegd, in tegenstelling tot ons mensen: “Als sommigen on-
trouw zijn geworden, zal dan hun ontrouw de trouw van God teniet doen?”
vroeg Paulus; zijn antwoord was: “Volstrekt niet! Maar het blijve: God waarach-
tig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat: Opdat Gij (God dus)
gerechtvaardigd wordt in uw woorden …”. (Rom 3:3 en 4).

Waarheid en gerechtigheid liggen dus heel dicht bij elkaar. In het vorige artikel
zagen we wat met Gods gerechtigheid wordt bedoeld: Hij is actief, verricht da-
den om Israël te geven wat Hij het beloofde. Zijn gerechtigheid is de garantie
van zijn verbond met dit volk. Israël kan op Hem aan. In het Nieuwe Testament
gebruikte Paulus de gerechtigheid van God in deze zelfde betekenis: God geeft
de zijnen wat hun naar zijn eigen woord toekomt. Het verschil met de situatie
onder het oude verbond, is dat de openbaring van zijn rechtvaardigheid zicht-
baar geconcentreerd is in zijn Zoon Christus Jezus: Hij is Degene in en door wie
de door God beloofde verlossing werkelijkheid is geworden, en door wie Hij de
verlossing werkelijkheid zal maken voor allen die in Hem geloven.

gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”

3. genade en waarheid in Christus
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De genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen
Wat Johannes schreef aan het begin van zijn evangelie is hier geheel mee in
overeenstemming: “… want de wet is door Mozes gegeven, de genade en waar-
heid zijn door Jezus Christus gekomen”. De apostel stelde zo het geopenbaar-
de woord van God tegenover de werkelijkheid in Christus. Of anders gezegd:
stelde de werkelijkheid van Christus voor als de vervulling van het eens ge-
openbaarde woord van God. In de eerste plaats is dat uiteraard de verwekking
en geboorte van Jezus als de vervulling, het waarmaken, de werkelijkheid, van
de vele beloften die God had gedaan aangaande de Messias. Van Adam af tot
de laatste profeet, die God tot zijn volk zond. Maar het is ook de zichtbare wer-
kelijkheid van wat God had gezegd dat Hij voor zijn volk wilde zijn: de eeuwige
Verlosser. In dat verband had God Zich aan Mozes geopenbaard met Naam
HERE, ‘De Ik ben die Ik zijn zal’. Met deze omschrijving geeft Hij aan dat Hij gis-
teren en heden dezelfde is: dezelfde God die nu spreekt, zal het in de toekomst
ten uitvoer brengen. Het is daarom opmerkelijk dat de schrijver van de brief
aan de Hebreeën dit wezenskenmerk van God toepaste op Christus: “Jezus
Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” (13:8).

De hoge positie van de Zoon
De hogepriester zei tegen Jezus, tijdens zijn verhoor: “… Ik bezweer U bij de
levende God, dat U ons zegt, of U bent de Christus, de Zoon van God”. Jezus
antwoordde: “U hebt het gezegd”. Daarop scheurde de hogepriester zijn kleed
en zei: “Hij heeft God gelasterd” (Mat 26:63-66). In de familieordening, die als
beeld wordt gebruikt in de relatie tussen God en Christus, was het zo dat de
eerstgeborene naast de vader de hoogste plaats innam in het huis en de fami-
lie. Op zekere leeftijd kon hij, bij afwezigheid van zijn vader, namens hem zelf-
standig beslissingen nemen. De andere leden van de familie waren daaraan
onderworpen. Dit is te vergelijken met een koning en zijn onderkoning: de Fa-
rao zei tegen Jozef dat hij alleen door de troon boven Jozef zou staan, maar dat
de Egyptenaren hem gehoorzamen moesten alsof hij Farao zelf was. De hoge
plaats van de Messias in Gods heilsplan was dus welbekend.

Dit is ook te zien in Johannes 5:18, waar de Joden Jezus wilden stenigen om-
dat Hij “God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde”. Het
probleem dat zij hadden, was niet dat de Zoon in zekere zin gelijk is aan de Va-
der, maar dat Jezus, de timmerman uit Nazareth met zijn, in hun ogen, twijfel-
achtige afkomst, God zijn Vader noemde. Wat zij niet inzagen was dat Jezus
niet Zichzelf had uitgeroepen als de Zoon van God, maar Hij Die gezegd had:
“Mijn Zoon bent U; Ik heb U heden verwekt” en “Deze is mijn Zoon, de Geliefde,
hoort naar Hem”. We hebben al eerder onder ogen gehad dat God zei: “Laat
ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis”. Paulus zag later, toen hij

de volmaaktheid in Christus
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geloofde dat Jezus de Zoon van God is, de vergaande consequenties hiervan.
Hij schreef: … Christus Jezus … die, in de gestalte van God zijnde, het God gelijk
zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte
van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden
is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is ge-
hoorzaam geworden … tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook uitermate
verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam
van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde
en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot
eer van God, de Vader! (Flp 2:5-11). ‘Zichzelf ontledigen’ en ‘de gestalte van
een dienstknecht aannemen’ betekent niet dat Hij niet meer ‘in de gestalte van
God’ zou zijn - als mens was Hij nog altijd ‘naar Gods beeld en gelijkenis’ –
maar dat Hij in plaats van Zichzelf te verheerlijken, Zich heeft onderworpen aan
God om Hèm te verheerlijken. En dat deed Hij door niet alleen gehoorzaam te
zijn aan zijn bevel, maar veelmeer door zijn afkomst niet te verloochenen en als
zijn waarachtige Zoon te tonen Wie en hoe zijn Vader in de hemel is.

Daarvoor moeten we terug naar het Oude Testament. Op Mozes’ verzoek gaf
God hem een nadere openbaring van Zichzelf in de vorm van een aantal eigen-
schappen. We lezen hierover in Exodus 34: 6 en 7a: De HERE … riep: HERE,

HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en
trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid,
overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet on-
schuldig …” Dat is dus wat God kenmerkt. We zien dan ook, waar Johannes
schreef dat Jezus ‘vol van genade en waarheid’ was, hij Hem had leren kennen
als de verpersoonlijking van wat God aan Mozes had geopenbaard.

God zal zijn goedertierenheid en waarheid zenden
In de ‘waarheid’ van Christus zit goedertierenheid en trouw besloten. Immers,
goedertierenheid is Gods verbondsliefde, die wij ervaren in zijn gerechtigheid,
zijn trouw; zijn waarheid dus. Wanneer wij hierbij vaste Bijbelse grond onder
onze voeten willen voelen, dan is wat David in Psalm 57 zegt een goed voor-
beeld: “Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die het voor mij voleindigt”
Hoe? “Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen … God zal zijn goedertie-
renheid en waarheid zenden” (verzen 3 en 4). Het is duidelijk dat David als pro-
feet sprak, en dat dit woord vervuld werd in de komst van Christus. Niet alleen
als de werkelijkheid, de waarheid van wat God had beloofd, maar ook en mis-
schien wel meer nog als de zichtbare werkelijkheid van zijn wezen. Zo zei Jezus
tegen zijn toehoorders: “Ik ben de weg: de waarheid en het leven” (Joh 14:6).
Hij verkondigde Gods woord als “de waarheid” (Joh 17:17), dat onveranderlijk
en betrouwbaar is en waarvan Hijzelf het levende bewijs is. J.K.D

3. genade en waarheid in Christus (vervolg van pagina 10 en 11)

Bijbelpassages uit NBG’51 vertaling.



Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef ...

Ik heb de sleutels
van de dood en het dodenrijk. (Op 1:18)

Sleutels komen we in de Bijbel weinig tegen. Je kon een deur van binnen-
uit met grendels beveiligen tegen openen van buitenaf, maar sloten die je
dan van buitenaf weer kon openen waren in die tijd zeldzaam. En de bij-
behorende sleutels waren groot en onhandig. In Richteren lezen we hoe
de Richter Ehud de Moabitische koning Eglon doodt in zijn privévertrek.
Ehud vlucht dan door een achterdeur, na de normale deur op de grendel
te hebben gedaan. De dienaren van de koning vinden de deur gesloten
en kunnen er niet in. Ze denken dat de koning dat zelf heeft gedaan, en
“ze wachtten een hele tijd, maar de deuren van het vertrek werden niet
geopend. Ten slotte haalden ze een sleutel en openden de deur van bui-
tenaf” (Richt 3:25). De illustratie toont zo’n slot: één of enkele rijen pen-
nen verhinderen het verschuiven van de grendel, en moeten eerst m.b.v.
de sleutel worden ‘gelicht’. Het gat in de deur, waardoor je er met die
sleutel bij kon komen, vinden we trouwens genoemd in Hooglied 5:4.

Openen en sluiten

Het Hebreeuwse woord maphteach voor sleutel is afgeleid van pathach,
openen, o.a. vaak gebruikt voor het openen van deuren. De Levieten die
de tempel bewaakten, moesten elke morgen de deuren ‘openen’ (1 Kron
9:27). Hier is echter niet pathach gebruikt maar maphteach, sleutel. Let-
terlijk staat hier dus: ‘ontsleutelen’. Maar dikwijls betreft zulk openen niet
het ingaan, maar het uitgaan: speciaal het openen van kerkerdeuren. In
die zin vinden we het trouwens ook gebruikt voor het losmaken (‘slaken’)
van boeien. De derde (en laatste) keer dat we maphteach tegenkomen, is
in Jesaja. Daar wordt van de maarschalk Sebna, de ‘beheerder van het
paleis’, gezegd dat God hem zijn positie zal ontnemen. In plaats daarvan
zal God een zekere Eljakim aanstellen, van wie Hij zegt:

Ik zal hem met uw gewaad bekleden en hem uw gordel ombinden en uw
waardigheid zal Ik in zijn hand geven … En Ik zal de sleutel van het huis
van David op zijn schouder leggen; opent hij, niemand sluit; sluit hij, nie-
mand opent (Jes 22:21-22, NBG’51).

Sebna wordt verweten dat hij zich teveel aanmatigt. Zijn naam betekent
zoiets als ‘God is machtig’, maar in feite vindt hij vooral zichzelf machtig.
Hij lijkt zichzelf te beschouwen als degene die het in het paleis voor het

Bijbelde Taal van de
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Sleutels

zeggen heeft, terwijl hij toch slechts in dienst van de koning staat. En hij
heeft voor zichzelf ook al een plaats ‘in de hoogte’ geregeld voor na zijn
sterven. Maar God kondigt aan dat Hij hem zal wegwerpen, eerst uit zijn
positie en dan uit het land; en waar hij na zijn sterven zal zijn, bepaalt hij
niet zelf maar God. In zijn plaats wordt die Eljakim (= God stelt aan) aan-
gesteld. Maar ook die is maar een mens en verderop blijkt dat hij niet in
staat zal zijn de ‘last’ van zijn gehele familie te ‘dragen’.

Twee sleutels

In het NT vinden we zesmaal een sleutel. Jezus verwijt de Farizeeën:
Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren
de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er
zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet
toe (Mat 23:13).

Bij Lucas vinden we dit als:
Jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen: zelf zijn jullie niet
binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie
tegengehouden (Luc 11:52).

Dit betreft dus weer het ingaan door een toegangsdeur.

In Openbaring vinden we die uitspraak van Jezus, boven dit artikel; en
dat betreft juist dat uitgaan uit de gevangenis van de dood. Dit is duide-
lijk een echo van een aantal profetieën in Jesaja. Bijvoorbeeld:

Zullen de gevangenen van hem die in zijn recht is, ontkomen? Maar zo
zegt de HERE: Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen,
en ontkomt de buit van een geweldige. Ik zelf zal strijden tegen uw be-
strijders en Ik zelf zal uw zonen redden (Jes 49:24-25, NBG’51).
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Dit gaat over de letterlijke bevrijding van het volk uit Babel (en later uit
hun wereldwijde verstrooiing), maar indirect over hun (en onze) bevrijding
uit de gevangenis van zonde en dood, waar die uit Babel een beeld van is.
Dat beeld komt bij Jesaja enkele malen terug. Bijvoorbeeld hier:

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft;
Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap (evangelie) te brengen
aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor ge-
vangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der ge-
vangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN (Jes
61:1-2, NBG’51).

Dat jaar van welbehagen is een jubeljaar, waarin alle nog openstaande
schuld diende te worden kwijtgescholden en elk eigendom diende te wor-
den teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. In de synagoge van
Nazaret betrekt Jezus deze woorden op Zichzelf (Luc 4:18-19).

We moeten beseffen dat hier sprake is van twee verschillende beelden en
daarom van twee sleutels. Het ene beeld is dat van de toegang tot Gods
Koninkrijk. De Farizeeën en schriftgeleerden bezaten daar de sleutel van,
maar zij hadden, met hun verkeerde opvattingen, de deur juist op slot
gedaan, zodat er niemand kon binnengaan. Weliswaar meenden ze dat
zijzelf daar al binnen waren, maar dat – zei Jezus – was een misvatting.
Het andere beeld is dat van de kerker van de dood. Jezus is degene die
dáár de sleutel van bezit; en Hij zal die gebruiken bij de opstanding.

De deur der prediking

In Zijn brief in Openbaring, aan een getrouwe gemeente, zegt Jezus:
Dit zegt hij … die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet,
kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: Ik weet
wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder
dat iemand hem kan sluiten (Op 3:7-8).

Die openstaande deur vinden we ook bij Paulus, als aanduiding van een
gelegenheid om het evangelie te prediken (1 Kor 16:9. 2 Kor 2:12. Kol
4:3). In Handelingen 14 slaat het op een gelegenheid voor de heidenen
(niet-Joden) om in te gaan in het Koninkrijk; dat was dus die deur die de
Farizeeën en schriftgeleerden juist gesloten en vergrendeld hadden. Maar
let in Jezus’ woorden op die ‘sleutel van (het huis van) David’ en die uit-
drukking “wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit,
kan niemand openen”; Hij citeert hier dat vers in Jesaja 22:22. Het woord
sleutel wordt in de Bijbel maar zelden gebruikt, dus dit kan niet toevallig
zijn. De Farizeeën en schriftgeleerden vervulden de rol van Sebna. Zij
‘hadden zich gezet op de stoel van Mozes’ (Mat 23:1) en zij gedroegen
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zich alsof zij de baas waren in Gods huis, terwijl ze toch alleen maar in
dienst van de ‘koning’ stonden. En zij hadden voor zichzelf al een plaats
gereserveerd in Gods Koninkrijk, maar zouden daar in werkelijkheid
‘Abraham en Isaak en Jakob zien, maar zichzelf buitengeworpen’ (Luc
13:28, NBG’51). In hun plaats had God een nieuwe ‘Eljakim’ aangesteld,
maar nu een die wel in staat zou zijn de hele ‘last’ van ‘zijn familie’ te
dragen. En die de deur niet toesluit voor wie wil binnengaan.

Een sleutel voor Petrus

Maar Jezus werkt in de praktijk door de Zijnen, en dat zien we ook hier in
Zijn opdracht aan Petrus. Na Petrus’ grote belijdenis van zijn geloof in
Jezus als de beloofde Messias, zegt Jezus hem:

En Ik zeg u, dat gij Petrus (= rotsblok) zijt, en op deze petra (= rots) zal
Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar
niet ‘te sterk zijn’ (Mat 16:18, NBG’51, aangepast).

Met die ‘petra’ bedoelt Hij niet ‘de steen Petrus’, maar de ‘rots’ van dat
geloof. Daarop zal zijn gemeente gebouwd worden. En zelfs de poorten
van de dood zullen die gemeente straks niet kunnen tegenhouden, want
Jezus bezit de sleutel van die poorten. Maar dan zegt Hij:

Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op
aarde ‘zult boeien’, zal ‘geboeid zijn’ in de hemelen, en waarvan gij op
aarde ‘de boeien zult losmaken’, daarvan zullen zij ‘losgemaakt’ zijn in
de hemelen (vs 19, aangepast).

Hiermee geeft Hij Petrus die andere sleutel: die welke toegang geeft tot
het Koninkrijk. Petrus moet die gebruiken om het ook anderen mogelijk
te maken daar binnen te gaan, uiteraard door prediking, maar nu van de
juiste leer. Daarmee opent hij de toegangsdeur, waarmee hij ieder die wil
ingaan (verg. Mat 23:13), daartoe in de gelegenheid stelt.

Uiteraard zijn dit twee kanten van hetzelfde: bevrijding uit de kerker van
de dood betekent in de toepassing: ingaan in het Koninkrijk. Prediking
van het evangelie maakt a.h.w. nu reeds ‘de boeien los’ van wie nu, in dit
leven, al beseft dat hij anders uiteindelijk in die gevangenis terecht gaat
komen. En niet prediken zou betekenen dat zij die bevrijding zouden mis-
lopen. Dat schept grote verantwoordelijkheid voor de aangestelde predi-
ker. Hij moet voor hen die kansen scheppen; of ze die kans ook grijpen,
hangt echter alleen af van henzelf. Petrus wordt hier niet aangesteld als
de rechter die mag beslissen over leven of dood; dat doet de sleuteldra-
ger van de kerker. Petrus wordt hier aangesteld als de wachter die, als
Ezechiël vóór hem (Ezech 3:17-19), op de hoorn moet blazen. Maar ook
die taak is al belangrijk genoeg. R.C.R
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Ontmoeting met:

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

Het optreden van Johannes de Doper trok niet alleen de aandacht
van het volk, maar ook van de Joden in Jeruzalem. Met gemengde
gevoelens zagen zij zijn aanhang steeds groter worden. Hun taak
was de woorden van wie zei een profeet van de Heer te zijn, te toet-
sen. Zij verwaardigden zich echter niet zelf naar hem toe te gaan,
maar stuurden boden met de vraag: ‘Wie bent u?’ Zonder aarzelen
zei hij ronduit: ‘Ik ben niet de Messias’. Toen vroegen ze hem: ‘Wie
dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet’ (Joh 1: 19-34). Hij wil-
de niet de aandacht op zichzelf vestigen; vooral omdat de gedachte
leefde dat Elia nooit was gestorven, en zich opeens zou vertonen in
voorbereiding op de komst van de Messias. Juist door deze ontken-
ning kon Jezus later zeggen ‘En voor wie het wil aannemen: hij is Elia
die komen zou’. (Mat 11:14). ‘Bent u de profeet?’, was hun volgende
vraag aan Johannes. ‘Nee, antwoordde hij’. Zijn antwoorden werden
steeds korter. Want zij hadden geen persoonlijke interesse in hem of
zijn prediking; het ging hen er alleen om de Joden verslag te kunnen
uitbrengen over hun bevindingen. ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze
hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons ge-
stuurd hebben - wie zegt u zelf dat u bent?’ Hij zei: ‘Ik ben de stem
die roept in de woestijn: Maak recht de weg van de Heer, zoals de
profeet Jesaja gezegd heeft’. Dit antwoord had voldoende moeten
zijn. Zij kenden, evenals de Joden die hen hadden gestuurd, immers
de Schriften. Maar ze vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan als u
niet de Messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ Ze bedoelden
eigenlijk, welke bevoegdheid heb je om dit te doen; een vraag die ze
later, na de reiniging van de tempel, ook aan Jezus stelden. Johan-
nes ging er niet op in, maar vestigde nederig de aandacht op Jezus:
‘Ik doop met water, maar in uw midden is iemand die u niet kent, Hij
die na mij komt - ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn
sandalen los te maken’ (Joh 1:26,27). Later lezen we naar wie hij
verwees: “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld weg-
neemt. Hij is het over wie ik zei: ‘Na mij komt iemand die meer is dan
ik, want hij was er vóór mij’.” (Joh 1:29,30). Toen Jezus zich door
hem wilde laten dopen, wilde deze dat daarom niet doen: ‘Ik zou
door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Jezus ant-
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woordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op
deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes
ermee in. (Mat 3: 14,15).

Twee van zijn discipelen volgden daarna Jezus, zij kwamen tot de
ontdekking: ‘Wij hebben de Messias gevonden’ (Joh 1: 42). Toen
later enkele van zijn discipelen Johannes vertelden: ‘Rabbi, de man
die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getui-
genis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem
toe!’” was zijn nederige antwoord: “Jullie kunnen van mij getuigen
dat ik gezegd heb: ‘Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uit
gezonden. De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruide-
gom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom
hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en
ik kleiner’.” (Joh 3: 26-30). In een gelijkenis verwees Jezus hier eens
naar: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom
bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze
niet vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt
weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten’. (Mar 2: 18-20).

Terloops lezen we dat Johannes de Doper is gevangengenomen
(Mat 4:12). Dit moet zijn gebeurd op last van Herodes Antipas. Uit
Mat 11 blijkt dat hij wel contact mocht hebben met zijn leerlingen.
“Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias
hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de
vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander ver-
wachten?’ (vers 2,3). Johannes was in verwarring. Was Jezus dan
niet de Messias? Jezus wees hen op wat zij zagen, de vele genezin-
gen, een vervulling van de woorden van de profeten voor hem.

Dat Jezus veel respect had voor Johannes de Doper bleek, toen Hij
van hem zei: ‘Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw
geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes
de Doper’ (Mat 11:11). Diens onthoofding was dan ook een grote
schok voor Jezus. Uit Mat 14:13 blijkt dat Hij daarna even alleen
wilde zijn. Om over zijn verdriet met zijn Vader in de hemel te spre-
ken, maar ook omdat de dood van Johannes Hem wees op de ge-
welddadige dood die Hij zelf zou sterven. N.D.
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De woonplaats van

Als David na de dood van Saul en Jonatan wordt aangesteld als koning, be-
seft hij maar al te zeer de beroerde situatie waarin het land zich bevindt. Het
volk wordt overheerst door de omringende volken en is ook intern verdeeld.
David wordt in eerste instantie maar koning over één stam, Juda. Pas zeven
jaar later stellen ook de overige stammen hem aan als hun koning. Het land
is ook grotendeels in tweeën gespleten door vijandige volken. Langs de kust
wonen de Filistijnen en landinwaarts daarvan wonen de Jebusieten in de
stad Jebus (Jeruzalem) en omgeving. Onder Jozua was het niet gelukt hen
vandaar te verdrijven. Na Salomo zou dit opnieuw een breuklijn tussen de
stammen worden. Davids eerste actie als koning van alle stammen is daar-
om om Jeruzalem te veroveren en het tot zijn hoofdstad te maken. David
beseft ook hoe belangrijk het is om de eredienst een centrale plaats te ge-
ven in het leven van het volk. Hij is zich maar al te bewust hoe er met de ark
is omgegaan in de dagen van Saul. Na overleg met zijn legeraanvoerders
roept hij een groot deel van het volk bijeen. “Als u het ermee eens bent, en
als de HEER, onze God, ons vrij baan geeft, laten we dan boden sturen naar
onze verwanten die in de verschillende gebieden van Israël zijn achtergeble-
ven, ook naar de priesters en de Levieten … en hun vragen zich bij ons te
voegen. Ik stel voor dat wij de ark van onze God, waar we ons in de tijd van
Saul niet om hebben bekommerd, hierheen halen” (1 Kron 13:1-4).

Een grote slag voor David

David trekt met tienduizenden Israëlieten op om de ark op te halen uit Kirjat-
Jearim, een stadje ongeveer 10 kilometer ten noordwesten van Jeruzalem.
De ark wordt op een wagen gezet en begeleid door twee broers, Uzza en
Achio. Sommigen menen dat zij Levieten waren, maar dat is niet te bewijzen.
Onderweg, als de ark van de wagen af dreigt te glijden, strekt Uzza zijn hand
uit om hem tegen te houden en hij sterft ter plekke. Velen hebben hier grote
moeite mee. Uzza doet immers zijn best om te voorkomen dat de ark valt. De
feitelijke fout was echter het vervoer van de ark op een wagen. De wet was
hier duidelijk over: de ark moest, evenals een aantal andere voorwerpen,
worden gedragen door de Levieten. Daarom zaten er ook ringen aan voor de
draagbomen. In zijn oproep tot het volk, hierboven geciteerd, had David met
nadruk ook Levieten en priesters opgeroepen. Zij zullen daar dus zeker aan-
wezig zijn geweest. Het was hun taak Gods wet bekend te maken, en dit had-

3. Voorbereidingen voor een tempel

“De ene plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen
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Gods naam op aarde

den zij nooit mogen laten gebeuren. Ook
David kon dit weten, gezien zijn woorden
over Gods wet en zijn plicht om als ko-
ning een eigen wetsrol te laten maken.
Wellicht dat daarom ook niet met zeker-
heid uit de tekst is op te maken of Uzza
een Leviet was, zodat we niet zouden
zeggen: het was zijn eigen schuld. Dit
was een collectieve schuld, en het ging
fout door een jarenlange verwaarlozing
van de wet, waardoor er onvoldoende
achting meer was voor de heiligheid van
God. Maar het had een grote invloed op
David (zie bijv. Sam 6:8). Hij zal zich on-
getwijfeld verantwoordelijk gevoeld hebben voor Uzza’s dood. Hij is dan ook
diep verslagen. Maar dit beïnvloedt niet alleen de manier waarop hij het de
volgende keer aanpakt, als de ark alsnog naar Jeruzalem wordt overge-
bracht, maar ook voor wat we in het vervolg van dit artikel zullen zien, waar-
door de dood van Uzza invloed gehad zal hebben op generaties Joden die
later naar de tempel gingen. Zoals gezegd, brengt David drie maanden later
de ark alsnog naar Jeruzalem. Daar komt hij te staan in een nieuwe tent die
David heeft klaargezet. Het is echter niet duidelijk waarom hij hem niet
heeft verenigd met de rest van de tabernakel die nog te Gibeon stond.

David wil voor God een huis bouwen

Zowel in 2 Samuel als in 1 Kronieken lezen we meteen daarna hoe David te
kennen geeft een ‘huis’ (tempel) voor God te willen bouwen. In de praktijk
zal er meer tijd tussen hebben gezeten, gezien de opmerking over de ‘vrede

om er zijn naam te laten wonen” (Deut 12:11)

De ligging van Jeruzalem. De ‘stad van
David’, ook aangeduid als Sion, was het
oude Jebus, gelegen tussen twee dalen.
Salomo trok eerst de Ofel erbij, en later
ook de ‘dorsvloer van Arauna’ (2 Sam
24:18-25) waar de tempel kwam, maar
ook zijn eigen paleis.
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aan alle kanten’ die ontstaan was. Maar de schrijvers leggen duidelijk na-
druk op het feit dat David de eredienst wil concentreren in Jeruzalem, de
hoofdstad, in een tempel die God waardig is. Dit is wat de natie moet binden.
Dit is ook wat in de wet voorzegd was: er zou een centrale plaats van ere-
dienst zijn op de plek die God zou aanwijzen. David krijgt echter te horen dat
hij dat huis niet mag bouwen. Wel zal God hem een huis (dynastie) bouwen,
maar het voorrecht de tempel te bouwen is voorbehouden voor zijn zoon Sa-
lomo. In het volgende artikel zullen we verder ingaan op die tempel. Maar
wat David wel kan doen is de voorbereiding. En David stort zich daar vol
overgave op. Uit een vluchtige lezing zou je op kunnen maken dat David uit-
sluitend een verzameling stenen, hout, goud, zilver en andere materialen
heeft klaargelegd. Maar uit losse opmerkingen verspreid over een aantal
Bijbelboeken ontstaat toch een ander beeld. Ten eerste blijkt dat David aan
zijn zoon een compleet ontwerp gaf: “David overhandigde zijn zoon Salomo
het bouwplan van de voorhal en de achterliggende vertrekken, van de schat-
kamers, de bovenzalen, de binnenvertrekken en de ruimte voor de verzoe-
ningsrite. Daarbij was ook omschreven hoe alles hem verder voor de geest
stond: de tempelhoven en de voorraadkamers, de schatkamers van de tem-
pel van God en de schatkamers voor de wijgeschenken … tot en met het ge-
wicht aan goud of zilver dat de voorwerpen voor de verschillende diensten
moesten hebben” (1 Kron 28:11-14). Dat spreekt van een compleet uitge-
werkte blauwdruk, zoals het David voor de geest stond. Dat lijkt een contrast
te zijn met de situatie bij de bouw van de tabernakel, waarvan Mozes het
hele bouwplan van God kreeg. Kan David dit zo maar zelf bepalen? Juist in
dat verband voegt David er echter aan toe: “Dit alles heb ik opgetekend op
aanwijzing van de HEER, die mij heeft laten zien hoe het bouwplan moet wor-
den uitgevoerd” (1 Kron 28:19). Later lezen we ook hoe David de regeling
voor de eredienst ontving “…van Gad, de ziener van de koning, en van de
profeet Natan (het voorschrift dat door de HEER bij monde van zijn profeten
kenbaar gemaakt was)” (2 Kron 29:25). Dit is dus wel degelijk Gods plan.

David werkt de details uit

Bij nadere bestudering blijkt David zelfs nog veel verder te zijn gegaan dan
die blauwdruk. Hij heeft ook de hele organisatie in kaart gebracht en vastge-
legd. Hij ontwerpt een organisatie in afdelingen voor de priesters met hun
taken, en voor de taken van de Levieten. Als 1000 jaar later Zacharia, de
vader van Johannes de Doper, in de tempel optreedt in ‘de beurt van zijn
afdeling’, is dat nog steeds het schema zoals door David ingesteld. En waar
later melding gemaakt wordt van een bijzondere viering in de tempel, zoals
bij het opnieuw instellen van het paasfeest na de dood van een goddeloze

De woonplaats van Gods naam op aarde
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koning, lezen we hoe alles gaat vol-
gens de wet van Mozes en de instellin-
gen van David, waaraan dus hetzelfde
gewicht verleend wordt. Evenzo:
“Jojada droeg de zorg voor de tempel
van de HEER op aan de Levitische
priesters uit de families die David met
de tempeldienst had belast. Zij moes-
ten brandoffers opdragen aan de HEER,
zoals voorgeschreven in de wet van Mozes, en dit volgens de aanwijzingen
van David begeleiden met feestgezang” (2 Kron 23:18) of: “Neem per fami-
lie en afdeling uw plaatsen in, overeenkomstig de voorschriften van koning
David van Israël … Heilig u en bereid voor uw volksgenoten het pesachoffer
zoals de HEER het bij monde van Mozes heeft bevolen” (2 Kron 35:4-6).

Maar ook daar is het niet bij gebleven. David is bij uitstek de man die de
lofzangen als onderdeel van de diensten regelt. Daarbij wil hij ook muziekin-
strumenten hebben. Wat ons elders in de Schrift opvalt is de vermelding van
‘de muziekinstrumenten van David’. Amos 6:5 spreekt over mensen die ‘als
David muziekinstrumenten willen bedenken’, hoewel moderne vertalers dat
vaak weergeven als het componeren van liederen, omdat commentatoren
vaak stellen dat niet bekend is dat David daadwerkelijk een muziekinstru-
ment ontwikkeld zou hebben. De argumentatie is echter zwak en het vereist
een aanpassing van de Hebreeuwse tekst, die zich anders niet zo laat inter-
preteren. Steeds opnieuw, ook na de ballingschap, komen we de uitdruk-
king “met de muziekinstrumenten van David” tegen. Het lijkt voor de hand
te liggen dat het hier om een type instrument gaat, en niet een instrument
dat zelf 500 jaar oud zou zijn. Wel is het mogelijk dat het in feite gaat om
verbeteringen aan bestaand instrument, waarschijnlijk een harp of lier. Op
munten uit de tijd van de tweede Joodse opstand (131-135 na Chr.) komen
we, als nationale symbolen, een tweetal muziekinstrumenten tegen, en één
daarvan is een lier. Deze vorm kennen we nog steeds als een “David harp”.
Maar los hiervan heeft David wel degelijk liederen gecomponeerd. Van hem
en Asaf stamt bij elkaar meer dan de helft van de Psalmen. “In de tijd van
David en Asaf, lang geleden, ligt immers de oorsprong van de dienst van de
zangers die de lofzangen aanheffen en God prijzen” (Neh 12:46). M.H.

3. Voorbereidingen voor een tempel (vervolg van pag. 20 en 21)

Zilveren munt uit de tijd van de tweede
Joodse opstand (131-135 na Chr.) met
daarop een lier of ‘David harp’ afge-
beeld, als nationaal symbool.
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Zo maakte Hij duidelijk dat
en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat
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De uitdrukking ‘oog om oog, tand om tand’ is spreekwoordelijk geworden voor
wat velen zien als kenmerkend voor het ‘primitieve karakter’ van de Moza-
ïsche Wet of zelfs het hele OT. Maar waar heeft dat nu eigenlijk betrekking
op? De uitdrukking komt in de Wet driemaal voor. De eerste keer in Exodus
21-22. Daar vinden we een hele reeks bepalingen over vergoeding voor toege-
brachte schade. Passende vergoeding voor aan een ander berokkende scha-
de was een van de grondslagen van de Wet. Tussen 21:18 en 22:15 vinden
we 14 gevallen waarvoor wordt aangegeven of, en zo ja hoeveel, vergoeding
moet worden gegeven. Bijvoorbeeld wel bij lenen, maar niet bij huren of als de
eigenaar er zelf bij was (22:14-15). Soms is eenvoudige financiële compensa-
tie voldoende, maar in geval van kwaadwillige opzet wordt die nog verhoogd
met een boete, die dan toevalt aan de benadeelde (dus niet aan de over-
heid!). Soms kan het ook een compensatie in natura zijn: “Wanneer iemand
een akker of een wijngaard laat afweiden door zijn vee erin los te laten, en dit
weidt de akker van een ander af, dan zal hij het beste deel van zijn eigen ak-
ker of het beste deel van zijn wijngaard als vergoeding geven” (22:5, NBG’51).

Ernstiger wordt het als lichamelijk letsel is toegebracht. In een agrarische ge-
meenschap zou beperking van iemands arbeidsvermogen directe gevolgen
hebben voor zijn levenssituatie en die van zijn gezin. En dat des te sterker
wanneer het slachtoffer sterft. Niet alleen bij opzettelijk doden (moord), maar
evenzeer bij dood door schuld. Want ook verantwoordelijkheid jegens de
naaste was één van de grondslagen van de Wet: “Wanneer een stier (iemand)
zodanig stoot dat deze sterft … gaat de eigenaar vrijuit. Maar als die stier …
voor die tijd al stotig was, en de eigenaar was gewaarschuwd maar had hem
niet vastgezet … moet ook de eigenaar ter dood gebracht worden” (21:28-29).
Toch kon ook deze (onopzettelijke!) schuld nog worden afgekocht, maar de
schuldige kon dan niet afdingen op de prijs, want een leven is kostbaar in
Gods ogen: “Legt men hem een afkoopsom op, dan moet hij als losprijs voor
zijn leven de volle som die hem wordt opgelegd betalen” (vs 30). Zo staat ook
kort daarvoor: “Wanneer twee mannen aan het vechten zijn en een van hen
een zwangere vrouw raakt met als gevolg dat zij een miskraam krijgt, maar ze

“… een breuk voor een breuk, een oog voor een oog,
Wat hij de ander heeft aangedaan
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heeft verder geen letsel opgelopen, dan moet een boete worden geëist waar-
van de hoogte door haar echtgenoot wordt vastgesteld; de rechters moeten
op de betaling toezien” (21:22). Ook dit kan weliswaar dus worden afgekocht,
maar ook hier kan niet worden onderhandeld over de hoogte van de afkoop-
som. Wie verantwoordelijk is voor het verloren gaan van een leven, heeft in
principe zijn eigen leven verbeurd, en moet alles accepteren wat hem wordt
opgelegd om dat te mogen behouden. Maar: “Heeft (de vrouw) wel ander let-
sel opgelopen, dan geldt: een leven voor een leven, een oog voor een oog, een
tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet, een
brandwond voor een brandwond, een kneuzing voor een kneuzing, een striem
voor een striem” (vs 23-25). Logischerwijze moeten we wel aannemen dat ook
dit andere (mindere) letsel kan worden afgekocht, maar dat dit ons vertelt dat
de echtgenoot nu niet zelf de hoogte van die afkoopsom mag bepalen; die
moet nu in overeenstemming zijn met de ernst van het toegebrachte letsel,
alles in proportie. Daar is dus niets primitiefs aan. Zo vinden we het ook in
Leviticus (24:17-21, zie de kop), waar de slotconclusie is: “Dus wie een stuk
vee doodt moet het vergoeden en wie een mens doodt moet ter dood ge-
bracht worden” (vs 21). Alleen als dat doden opzettelijk gebeurde, bepaalt de
Wet uitdrukkelijk dat afkoop niet mogelijk is: “Je mag geen losprijs aannemen
voor het leven van een moordenaar die schuldig bevonden en ter dood veroor-
deeld is” (Num 35:31)! In alle andere gevallen kon het dus blijkbaar wel.

In Deuteronomium komen we dan tenslotte nog een bepaling tegen hoe te
handelen bij een valse beschuldiging. Dat komt er op neer dat de straf die is
welke er stond op de overtreding waarvan iemand de ander beschuldigde:
“Wanneer een misdadig getuige tegen iemand optreedt om hem van een
overtreding aan te klagen … en het blijkt, dat de getuige … een valse aan-
klacht tegen zijn broeder heeft ingediend, dan zult gij hem doen, zoals hij zijn
broeder dacht te doen … Gij zult hem niet ontzien; leven om leven, oog om
oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet” (Deut 19:16-21). Ook dit
vertelt ons dus alleen maar dat de straf in directe verhouding dient te staan
tot de misdaad. En dat is een volkomen rechtvaardig rechtsbeginsel. R.C.R.

een tand voor een tand.
zal ook hem aangedaan worden” (Lev 24:19-21)
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In dit laatste artikel in deze reeks over Christus willen we kijken naar de
gebeurtenissen in Numeri 21. Het volk heeft daar gezondigd, en God
zendt giftige slangen die hen bijten, waardoor ze sterven. Mozes krijgt
dan opdracht een koperen afbeelding van zo’n slang te maken en die op
een paal te bevestigen. Wie is gebeten, en opziet naar die koperen slang,
zal genezen en niet sterven. Dit is een opmerkelijk gebod, omdat God in
de wet nadrukkelijk verboden had een afbeelding van een dier te maken,
en die te aanbidden. We moeten dit dus in geen geval zien als een soort
afgod, alsof die slang zelf zou kunnen genezen.

De feitelijke gebeurtenissen

In de voorafgaande hoofdstukken lezen we eigenlijk weinig over hun reis,
en toch blijkt er sinds hoofdstuk 14 een periode van 38 jaar voorbij te zijn
gegaan. Daar lazen we over verspieders, die in de tweede maand na de
uittocht het land Kanaän verkenden. Vanwege hun ongeloof was God be-
reid hun uitgesproken wens, in de woestijn te mogen sterven, in te willi-
gen (vs 28-29). In de jaren die volgden waren de meesten die bij de uit-
tocht ouder dan twintig waren, al gestorven. Daaronder ook de broer en
zuster van Mozes, Aäron en Miriam. Het volk is nu weer in de buurt van
het land. Op dat moment lezen we hoe het volk ongeduldig begint te wor-
den: “Van de (berg) Hor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee;
ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het
volk ongeduldig. ‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ verweten
ze God en Mozes. Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben
geen brood en geen water, en we kunnen dit ellendige eten niet meer
zien” (Num 21:4-5). Dat ‘ellendige eten’ is het manna, dat God als een
wonder elke dag weer gaf. Vervolgens zien we hoe er een plaag komt van
zeer giftige slangen: “Toen zond de HEER vurige slangen onder het volk;
die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven” (Num 21:6). Het
volk beseft dat het te ver is gegaan, en vraagt Mozes namens hen tot God
te bidden. Ze beseffen dat ze een middelaar nodig hebben: Mozes. Mozes
krijgt dan de opdracht een afbeelding van zo’n slang te maken en die op
een staak te bevestigen: “Mozes liet een koperen slang maken en beves-
tigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en
opkeek naar de koperen slang, bleef in leven” (Num 21:9).

Op het eerste gezicht lijkt dit zo maar een voorbeeld van één van vele ge-
beurtenissen tijdens de woestijntocht; maar Jezus pikt juist dit incident
eruit in zijn gesprek met Nicodemus. Jezus zegt daar: “De Mensenzoon

Christus in de Tora
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,
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moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang om-
hooggeheven heeft” (Joh 3:14). En daarmee krijgt het verhaal meteen
een heel andere dimensie. Deze gebeurtenis is daarom aanleiding ge-
weest voor vele schilderijen, maar wordt ook veelvuldig geciteerd. De
koppeling tussen dat kijken naar de slang om te genezen, en kijken naar
Jezus, is snel gelegd. Maar het is essentieel eerst goed te begrijpen wat
er om zou gaan in het hoofd van een Israëliet in de woestijn, en dan pas
te kijken in hoeverre dit beeld ook toepasbaar is op Jezus. Aangezien het
ten strengste verboden was een afbeelding te maken van een dier als
afgod, is de uitleg dat de mensen redding verwachtten van de slang be-
slist te kort door de bocht. Later zullen de Israëlieten deze koperen slang
overigens wel beginnen te aanbidden, wat de reden is dat Hizkia hem
vernietigt: “Hij verwijderde de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde ste-
nen, haalde de Asjerapalen omver en sloeg de koperen slang die Mozes
gemaakt had aan stukken. De Israëlieten hadden namelijk nog altijd de
gewoonte voor deze slang, die de naam Koperslang droeg, wierook te
branden” (2 Kon 18:4).

Waarom moesten zij opzien naar de slang?

Dan rijst dus de vraag waarom de Israëliet zijn blik op de slang moest
richten, en wat in die tijd de les daarvan was. Dat kun je niet afdoen met
‘het is een beeld van Jezus’, want de Israëliet in de woestijn zou zich
geen beeld van Jezus hebben gevormd. Het is voor de Israëlieten wel dui-
delijk dat de slangen niet zo maar een plaag zijn, maar dat de oorzaak
ligt in het feit dat zij gezondigd hebben tegen God. Dat zeggen zij zelfs
met zoveel woorden (zie vs 7). Daarom vragen zij aan Mozes namens hen
tot God te bidden, en dat resulteert in de koperen slang. Wie stervende
was omdat hij gebeten was door een giftige slang, hoefde bepaald niet
herinnerd te worden aan de oorzaak van zijn ellende. Maar wat hij moest
beseffen, was dat de slangen eigenlijk hun oorsprong vonden in zijn ei-
gen zonde. En dat geven zij dus ook inderdaad zelf toe. Het lijkt dan ook
aannemelijk dat zij door op te zien naar die koperen afbeelding, leren
begrijpen dat hun zonden de werkelijke oorzaak zijn van hun sterven. Dat
‘iemand die zondigt zal sterven’ (Ezech 18:20) wordt op die manier zeer
duidelijk, omdat er nu geen lange tijd tussen zit. De blik richten op de
slang was dus een manier om de mens zich bewust te laten worden van
zijn zonde, niet uitsluitend als feit dat dit zo is, maar als een essentiële
stap tot berouw. Een besef van wat hij verkeerd gedaan had, en dat het

in de boekrol staat van mij geschreven”

9. De koperen slang
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anders had gemoeten. Dat is een zeer belangrijke eerste stap om tot be-
houdenis te komen. Uiteraard is het geen toeval dat het hier om slangen
gaat. Gebeten worden door een slang betekent dat zij sterven, en dat is
een duidelijke verwijzing naar Adam en Eva in de hof, die ook Gods gebod
overtraden, en waarover een doodvonnis was uitgesproken. En ook daar
vinden we het verkrijgen van kennis (besef) van goed en kwaad. Ook zij
beseften daarna wat zonde is, en dat zij verlossing nodig hadden.

Behoudenis buiten de wet om

Wellicht is daarom ook het materiaal koper gekozen. We zien in de wet
hoe dat te maken heeft met de menselijke natuur, maar dan wel voor een
mens die vergeving en reiniging zoekt. Het is geen toeval dat zowel het
brandofferaltaar als het wasvat van koper waren gemaakt (of wellicht
brons, dat is hetzelfde Hebreeuws woord). Maar de wet bood voor een
situatie als deze geen oplossing. Er bestond geen offer dat ze konden
brengen om vergeving te ontvangen. Op zich staat er een bepaling in de
wet wat te doen als de hele gemeenschap van het volk zondigt (Lev
4:13), maar dat ging om onopzettelijke zonde, en blijkbaar is daar hier
geen sprake van, immers er is geen aanwijzing dat zij een offer moesten
brengen. Daarom zijn ze, onder de wet, gedoemd te sterven. Paulus waar-
schuwt ons niet hun voorbeeld te volgen: “… en laten wij de Here niet ver-
zoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slan-
gen” (1 Kor 10:9 NBG’51). Nu wordt ze echter leven aangeboden, indien
ze naar de slang kijken en berouw hebben over hun houding en woorden.
Maar naast dat begrip van berouw vraagt het ook om geloof. Iemand
moest nadrukkelijk kijken naar de slang. Dat vergt geloof dat God dan
vergeven zal. Het kijken naar de slang is dus ook een bewijs van geloof
dat God zal genezen, waar hun werken hen veroordeelden voor iets waar
de wet blijkbaar geen oplossing voor had.

Jezus verhoogd aan het kruis

Met dit begrip van wat Numeri ons leert, kunnen we nu naar Jezus’ ge-
sprek met Nicodemus. Jezus spreekt daar over de noodzaak om een nieu-
we mens te worden. Hij gebruikt daarvoor het beeld van opnieuw geboren
worden, een wedergeboorte. Dat kan alleen als er begrip is van de nood-
zaak om opnieuw te beginnen. En juist in dat verband noemt Jezus de
slang op de paal: “De Mensenzoon moet hoog verheven worden … opdat
iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft” (Joh 3:14-15). Uiteraard
wil eeuwig leven zeggen dat zij niet (althans niet voorgoed) sterven, dus
dat het logisch gevolg van zonde teniet gedaan wordt. Daar komen vervol-
gens de beide lessen bij die we uit Numeri konden leren. Het beeld van

Christus in de Tora
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de verhoogde slang bracht een besef van berouw en van het eigen falen,
en het daarnaar opzien duidde op geloof (een vast vertrouwen) in de op-
lossing die God aanbood. Het behoeft uiteraard geen betoog dat beide
aspecten volledig van toepassing zijn op het voorbeeld van Jezus, ver-
hoogd aan het kruis.

Jezus als beeld van de zonde

Wat dan nog rest is de vraag waarom Jezus zichzelf juist vergelijkt met
die slang. De slang zien we in de Schrift gebruikt als een beeld van zonde
(een soort verpersoonlijking, maar dan in een dier). Maar hoe is dit beeld
dan van toepassing op Christus? Het antwoord vinden we in wat de
schrijvers van het Nieuwe Testament zeggen, namelijk dat Jezus voor ons
tot zonde is geworden. Zoals de koperen slang een kopie is, en niet een
gevangen echte slang, zien we in Jezus een mens die zelf niet een werke-
lijke zondaar is, maar die onze zonde op zich genomen heeft. In die zin is
Hij dus een beeld van de zonde omdat hij het vlees, met al zijn neiging af
te dwalen, op het kruis brengt. “God heeft hem die de zonde niet kende
voor ons één gemaakt met de zonde [NBG’51: tot zonde gemaakt], zodat
wij door hem rechtvaardig voor God konden worden” (2 Kor 5:21). Als wij
opzien naar het kruis is dat geen aantrekkelijk beeld. We zien daar een
stervende mens, in zijn doodstrijd: “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 2:24).

Een teken voor alle volken

De koperen slang werd bevestigd op een paal of staak. Het Hebreeuwse
woord voor paal wordt elders bijna altijd vertaald met vaandel of banier
(een beetje in de zin van ons gebruik van het woord ‘vlaggenmast’, wat in
het Nederlands een scheepvaartachtergrond heeft). “Op die dag zal de
telg van Isaï [Jezus] als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de
volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn” (Jes 11:10).
Maar in de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt een woord
gebruikt dat gewoonlijk wordt vertaald als ‘teken’. We vinden het wan-
neer Paulus schrijft: “De Joden vragen om wonderen [tekenen] en de
Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie ge-
roepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijs-
heid” (1 Kor 1:22-24). Daarom concludeert Jezus in zijn betoog tegen
Nicodemus: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeu-
wig leven heeft” (Joh 3:16). M.H.

9. De koperen slang (vervolg van pagina 26 en 27)
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het Geschreven

We lezen regelmatig in het NT dat wij onze
broeders en zusters geen aanstoot mogen ge-
ven. Maar de vertaling ‘aanstoot’ maskeert het
feit dat dit veel verder gaat dan wat irritatie.
Het woord is skandalizō, dat is afgeleid van
skandalon. Een skandalon was eigenlijk het
stokje dat een klapnet overeind hield waarmee
je vogels ving. Wanneer de vogelvanger dat
wegtrok, was de vogel gevangen en ten dode
opgeschreven. We vinden skandalon daarom
vaak vertaald met val of valstrik, of soms ook
als struikelblok. In de Septuaginta, de Griekse
vertaling van het OT, is het de vertaling van een
tweetal soortgelijke woorden: moqesh en miks-
hol. Bijvoorbeeld: “Spreek geen vloek uit over

een dove en plaats geen obstakel (NBG’51: struikelblok) voor de voeten van
een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER” (Lev 19:14). Met andere
woorden: je moet rekening houden met de beperkingen van je medemens, en
daar zeker geen misbruik van maken. Anders schiet je tekort in ontzag voor

Woord
Gebruik en verklaring

Steen des aanstoots
Petrus schrijft in zijn 1e brief: “In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoek-
steen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet
bedrogen uit.’ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen” (1 Pet 2:6-7). Maar voor
wie er niet op vertrouwen, geldt : “De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die
is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis
(skandalon)” (vs 7-8, NBG’51). Hij combineert hier maar liefst drie citaten. De basis is
de steen die door de bouwmeesters was afgekeurd, maar door God tot hoeksteen
gemaakt van zijn geestelijke tempel (Ps 118:22). Jezus waarschuwde met dit citaat
de leiders van het volk voor wat zij van plan waren (Mat 21:42-46). En Petrus citeerde
het al in zijn verdediging voor de Joodse Raad (Hand 4:11). In zijn brief gaat hij verder
in op dit beeld: ‘Wie zijn geloof daarop bouwt, zal niet bedrogen uitkomen’. Daarbij
citeert hij Jesaja, die de leiders van zijn dagen voorhield dat hun politieke verdragen
(hun ‘verbond met de dood’) geen bescherming zouden geven; alleen vertrouwen op
God kon dat. Waarna ook Jesaja dat beeld van een hoeksteen gebruikte (Jes 28:15-
18). Maar voor wie niet zijn geloof daarop bouwt, zou diezelfde steen een struikelblok
zijn en een skandalon, die hem ten val brengt. Daarbij citeert hij opnieuw Jesaja: “(De
HERE) zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot (mikshol), de
rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik (moqesh) en
het (klap)net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken” (Jes 8:14).

Het woord in het Grieks
De Griekse woorden zijn
skandalon (valstrik of strui-
kelblok) en skandalizō (in de
val lopen, struikelen). In de
Septuaginta (de Griekse ver-
taling van het OT) worden ze
gebruikt voor de vertaling van
moqesh en mikshol, die zelf
echter vaker voorkomen.
De basisbetekenis van
skandalon is het stokje dat je
met een touwtje wegtrekt om
een klapnet of een val te la-
ten dichtklappen, waar je
vogels of dieren mee vangt.



van een sleutelwoord in de grondtekst

hun en jouw Heer, die je daarvoor verantwoordelijk zal houden. Of: “Gideon dan
maakte (van het buitgemaakte goud) een efod en plaatste die in zijn stad Ofra.
Daar bedreef geheel Israël er overspelig afgoderij mee; hij werd voor Gideon en
zijn huis tot een valstrik” (Richt 8:27, NBG’51). Mogelijk wilde Gideon van de
buit iets maken waarmee hij God dacht te eren, maar het leidde hem op de
verkeerde weg. De NBV vertaalt hier zelfs: ‘dit leidde tot zijn ondergang’.

In overeenstemming daarmee, gebruikt het NT het woord vaak voor zaken die
een gelovige ‘ten val brengen’ of ‘tot zonde verleiden’: “Wie één van de gerin-
gen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met
een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd” (Marc 9:42). De zwakken in
geloof zijn als de ‘blinden’, d.w.z. mensen die het geestelijk nog niet zo scherp
zien, en die mag je geen hindernis in de weg leggen, om te voorkomen dat ze
ten val komen. Juist daarom vermaant Paulus de ‘sterken in geloof’ dat zij be-
reid moeten zijn zonodig af te zien van hun ‘recht’ om vlees te eten dat afkom-
stig zou kunnen zijn van een afgodenoffer, wanneer dat tot gevolg zou hebben
dat die zwakken in het geloof daardoor ten val zouden komen. “Op die manier
zondigt u tegen hen, en door hun zwakke geweten te ondermijnen zondigt u
tegen Christus. Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val
breng, wil ik het nooit ofte nimmer meer eten; dan breng ik hen niet ten val” (1
Kor 8:12-13). Ook hier is het motief dus ontzag voor hun Heer, nu Christus. Zo
schrijft hij ook over onderlinge verdraag-
zaamheid: “Laten we elkaar daarom niet
langer veroordelen, maar neem u voor, uw
broeder en zuster geen aanstoot te geven
en hun niet te ergeren” (Rom 14:13). Al
kan skandalizō inderdaad ‘ergernis geven’
betekenen, we mogen aannemen dat het
ook hier veel verder gaat dan wat irritatie;
hij moet ook hier wel bedoelen dat zij niet
het risico mogen nemen dat hun broeder
of zuster afvalt van het geloof. Want dat
zou buitengewoon ernstig zijn. Als ons
‘gelijk willen hebben’ zulke risico’s mee-
brengt, wordt het tot een klapnet waar on-
ze medegelovigen in gevangen raken; en
dan zijn ze, net als die vogel, ten dode op-
geschreven en wordt dat hun ondergang.

R.C.R.
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Skandalon, valstrik

Het woord in de Concordantie
In de Septuaginta (de Griekse ver-
taling van het OT) komt skandalon
13x voor, waarvan 8x als vertaling
van moqesh en 3x van mikshol.
Elders is het een eenmalige verta-
ling van andere Hebreeuwse woor-
den. In het NT komt skandalon 15x
voor, meestal vertaald als verlei-
ding of aanstoot, soms ook als er-
gernis. Skandalizō komt 30x voor,
gewoonlijk vertaald met iets als (tot
zonde) verleiden of ten val komen,
maar ook als aanstoot nemen/
geven; in oudere vertalingen soms
ook als ‘ergernis’ geven of nemen.
Beide vinden we vooral bij Matteüs
en Marcus, en verder vooral in Ro-
meinen en Korintiërs.
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Het Egypte van de oudheid was eigenlijk een merkwaardig rijk. In noord-zuid
richting strekte het zich uit over een enorme afstand: het oorspronkelijke
Neder-Egypte – aan de benedenloop van de Nijl – over een afstand van
meer dan 800 km, en het later toegevoegde Boven-Egypte (in de Bijbel aan-
geduid als Ethiopië) – aan de bovenloop van de Nijl – over nog eens 900
km. Maar in de breedte besloeg het voor het merendeel niet meer dan en-
kele tientallen kilometers aan weerszijden van de Nijl, behalve in het noor-
den waar het aan de oostkant nog een paar honderd km doorliep tot aan de
kust van de Rode Zee. Vooral stroomopwaarts vormde de rivier de enige
verbindingsweg, en gemeten langs de rivier was de afstand ca. 1000 km
voor Neder-Egypte en maar liefst 1500 km voor Boven-Egypte, wegens de
vele kronkelingen in het verloop. Boottransport was daarom al vroeg van
belang. Stroomafwaarts had je de stroom mee, en kon je met peddelen wat
richting houden. En stroomopwaarts had je een goede wind achter, en kon
je ook met een primitief zeiltuig goed zeilen. Maar Egypte had een probleem
waar het de scheepsbouw betrof: er was eigenlijk geen goed hout beschik-
baar voor de scheepsbouw, wegens het ontbreken van geschikte boomsoor-
ten. Wel was er daar heel veel riet beschikbaar. Papyrusriet werd daarom al
vroeg gebruikt voor het vervaardigen van schrijfmateriaal, maar het bleek
dat je er ook boten mee kon bouwen, ‘papyrusboten’.

Wat zijn het?

Papyrusboten maak je door eerst dikke bundels te maken van rietstengels
die je met touw bij elkaar snoert. En vervolgens verbind je een aantal van
zulke bundels zodanig met elkaar dat er iets ontstaat dat op een boot lijkt;

zie het plaatje links. Het draag-
vermogen van zulke boten is
redelijk groot, en ze zijn goed-
koop en betrekkelijk gemakke-
lijk te maken. En wanneer ze
versleten raken, bouw je vrij
snel weer een andere. Je kunt
ze maken in alle maten. Som-
mige waren zo klein als een
klein roeibootje, maar er zijn er
ook geweest van een meter of

3. Biezen boten

er waren er die de zee bevoeren
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tien. Gewoonlijk wer-
den ze voortbewogen
door een rij peddelaars
aan beide zijden, maar
soms stond er ook nog
een zeiltje op. Het
plaatje rechts toont een
model van een paar
papyrus vissersboten.
Het model is gevonden
in een graf uit ruwweg
de tijd van Abraham.
Het is van hout, maar
de geschilderde strepen stellen kennelijk de sjorringen voor die de papyrus-
bundels bijeen houden. Aan de voor- en achterzijde eindigen de bundels in
een soort pluim, zoals we dat kennen van geschilderde afbeeldingen van
papyrusboten. De twee bootjes slepen een visnet tussen zich in, en aan dek
liggen wat vissen. Bij grotere boten waren de uiteinden soms nog omwikkeld
met een leren bekleding. Zulke papyrusboten waren zo karakteristiek dat
van latere houten boten de voor- en achtersteven aanvankelijk ook zo waren
vormgegeven, soms zelfs inclusief die leren omkleding, en die soms ook nog
groen waren geschilderd om ze op vers papyrusriet te laten lijken. Zie het
plaatje op de volgende bladzijde.

Moderne papyrusboten

Ook in onze tijd worden er op sommige plaatsen in de wereld nog steeds
papyrusboten gebouwd en gebruikt: Bijvoorbeeld op de meren in het huidige
Ethiopië en van het Titicacameer dat op bijna 4000 meter hoogte in de An-
des ligt, op de grens van Peru en Bolivia. Daar groeien ook niet zoveel bo-
men, maar blijkbaar wel papyrusriet. Volgens sommigen hebben de oude
Egyptenaren echter ook zeegaande boten gebouwd van papyrus. De Noor
Thor Heyerdahl wilde eind jaren ’60 bewijzen dat de cultuur in Zuid-Amerika
al in de oudheid was beïnvloed door die van Afrika, doordat emigranten zou-
den zijn overgestoken met papyrusboten. Hij bouwde een papyrusboot van
17 m lengte en stak de oceaan over. Maar zijn boot zonk voordat hij Zuid-
Amerika had bereikt. Met een nieuwe boot, van betere constructie lukte het
hem in 1970 echter wel in bijna twee maanden van Marokko naar het ei-
land Barbados in het Caribisch gebied te zeilen, een reis van zo’n 5000 km.

schepen en zeevaart in de bijbel
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3. Biezen boten

Wel bleek dat het riet gaandeweg
steeds meer water opzoog waar-
door zijn boot steeds dieper kwam
te liggen, en de reis had daarom
niet veel langer moeten duren. Die
papyrusboten waren dus kennelijk
toch minder geschikt voor lange
zeereizen. Maar bij gebruik op de
Nijl kon je ze regelmatig op de
kant halen en laten drogen.

Papyrusboten in de Bijbel

In de Bijbel komen we natuurlijk
de papyrus ‘mand’ (NBG’51: bie-
zen kistje) van Mozes tegen, maar
ook tweemaal een papyrusboot. Het duidelijkst in Jesaja, waar we lezen:

Wee het land van de sjirpende krekels, voorbij de rivieren van Nubië
(NBG’51: Ethiopië), dat boden over de zee zendt, papyrusschepen over de
wateren. Ga, snelle gezanten … (Jes 18:1-2).

Opvallend is hier dat de vertaling suggereert dat de schepen toch over zee
komen, maar de afstand van de monding van de Nijl tot een bestemming
aan de oostkust van de Middellandse zee, zoals Joppe of Tyrus, is uiteraard
niet te vergelijken met Heyerdahls oceaan-oversteek. Het andere dat hier
opvalt, is het feit dat er nadrukkelijk wordt gesproken van snelheid. Als
scheepstype zullen deze boten niet bijzonder snel zijn geweest, maar waar-
schijnlijk moeten we dit zien in vergelijking met een reis per kameel. Met
een boot over zee leg je, afhankelijk van de wind in 1 of 2 dagen toch al snel
een afstand af waar je per kameel al gauw een week over doet. En in die zin
komen we de papyrusboot ook even tegen bij Job:

Mijn dagen gaan sneller dan een ijlbode; ze vliegen voorbij zonder enige
vreugde. Ze spoeden langs als rieten boten (NBG’51: ‘biezen boten’), als
een adelaar die wegschiet naar zijn prooi (Job 9:25-26).

De papyrus boot (NBG’51: ‘biezen boot’) wordt hier alleen gebruikt als
beeld, en ook hier ligt de nadruk op de snelheid. De vergelijking met een
‘ijlbode’ (een lange-afstand loper) zal die boot ook inderdaad wel kunnen
doorstaan, maar bij de vergelijking met die adelaar moeten we waarschijn-
lijk toch wel enige dichterlijke vrijheid veronderstellen. De werkelijke vraag
hier is echter: moeten we hieruit afleiden dat Job in Egypte woonde (of met
het leven daar bekend was), of heeft ook hij Egyptische gezanten per boot
zien arriveren? We zullen het, vrees ik, nooit weten. R.C.R

er waren er die de zee bevoeren

Later zeegaand houten schip waarvan de
‘staart’ nog steeds een ‘weerklank’ is van
die van een papyrusboot.
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Vogelzang

Of u nu in de stad of op het platteland woont: als u in deze tijd van het
jaar vroeg wakker bent, wordt u getrakteerd op een ongeëvenaard con-
cert van vogelliederen. Ruim voor zonsopgang beginnen de eerste vogels
– meestal merels en zanglijsters – met hun lied, waaraan andere deelne-
mers stuk voor stuk hun eigen liedje toevoegen.

Maar waarom deze uitbarsting van geluid in het voorjaar? De weten-
schappelijke verklaring is dat er twee hoofdredenen zijn: een mannetje
lokt met zijn zang een vrouwtje, en bakent tegelijk zijn territorium af. Al-
les heeft volgens deze verklaring dus te maken met zorg voor nageslacht.

Toch is het duidelijk dat vogels niet alleen om deze redenen zingen. Het
lijkt waarschijnlijk dat zij ook van tijd tot tijd voor
hun plezier zingen, net als de vogels die puur
voor hun genot in de lucht zweven. Ook strikt
praktisch gezien is het niet nodig zo lang en zo
prachtig te zingen. In zijn boek Why Birds Sing
(Waarom vogels zingen) zegt David Rothenburg,
zelf een musicus, dat vogelzang vele elementen
bezit die muziek definiëren, zoals ritme, struc-
tuur, patroon, herhaling en variatie. Hij geeft toe
dat hierin geen overlevingsvoordeel zit. Met an-

dere woorden: er bestaat geen biologische reden waarom vogelzang zo
geëvolueerd zou zijn.

De stemband van een vogel is eenvoudiger dan die van een mens. Hij zit
onderaan de luchtpijp, dichtbij de longen, en niet in de strottenhoofd zo-
als bij ons. De stemband brengt geluid voort wanneer door een nauwe
gang stromende lucht het membraan van het trommelvlies laat trillen.
Spieren veranderen de spanning van het membraan, en zodoende de
frequentie en toon. Merkwaardig genoeg laat de plaatsing van de stem-
band het de vogel toe twee verschillende noten tegelijk te zingen!

Wie in de Schepper gelooft, begrijpt dat wij hier weer een voorbeeld heb-
ben van zijn almacht en goedheid. Behalve voor praktische doeleinden
werd vogelzang kennelijk voor het genot van God en mens ontworpen.
Laten wij hiervoor dankbaar zijn, en met Salomo het voorjaar prijzen:
“Kijk! De winter is voorbij ... nu breekt de zangtijd aan, het koeren van de
(tortel)duif klinkt op het land” (Hooglied 2:11,12). C.T.
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Fundamenten

27. Het kwade overwinnen door het goede

De mens verkoos zelf uit te willen maken wat goed en kwaad is, maar God
houdt ons voor wat in zijn ogen het goede en het kwade is. Aan ons de keuze
wat wij daarmee doen. Door het kwade te doen is de mens onrechtvaardig,
schuldig voor God. Hij vraagt ons daarom rechtvaardigheden, goede daden
te doen, in overeenstemming met het geloof in Hem, op grond waarvan Hij
ons vrij kan spreken van zonden. Maar rechtvaardigheid is geen optelsom
van goede daden, maar houdt ook het nalaten van het kwaad in. Het goede
komt niet naast het kwaad, maar in plaats daarvan, want wie zegt Christus
Jezus toe te behoren, kan geen kwaad blijven doen:

… die … hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en
kwaad. (Hebreeën 5:14)
… ik wil, dat u niet alleen wijs bent tot het goede, maar ook onbesmet van het
kwade. (Romeinen 16:19)
Ja, wij bidden tot God dat u generlei kwaad zult doen. (2 Korintiërs 13:7)
Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God,
wie kwaad doet, heeft God niet gezien. (3 Johannes 11; vergelijk Rom 12:9)
Wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het
kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe
het goede, hij zoeke de vrede en jage die na, want de ogen van de Here zijn op
de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht van de
Here is tegen hen, die het kwade doen. (1 Petrus 3:10-12; Psalm 34:13-17)

Wie het kwade doet, en wie het goede misbruikt om zijn eigen begeerten na
te kunnen volgen, blijft onder het oordeel van God vallen, ondanks al zijn
gerechtigheid, zijn goede daden:

Het is toch niet, zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen: la-
ten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkome? Het oordeel over
dezen is welverdiend. (Romeinen 3:8)
Laat van het goede, dat u hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden.
(Romeinen 14:16)
… de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn (Christus’) stem zullen
horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding
ten leven, wie het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ten oordeel.
(Johannes 5:28,29)

In het binnenste van wie tot inzicht komt van wat goed en wat kwaad is in de
ogen van God, woedt een voortdurende strijd. Onze eigen wil bepaalt of de
zondige begeerte in ons vlees daarin overwint of niet:
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van het Geloof

Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade,
dat doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet
meer, maar de zonde, die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel: als ik het
goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; want naar de inwendige
mens verlustig ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere
wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand … (Romeinen 7:13-26)
… indien u niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens
begeerte naar u uitgaat, doch over wie u moet heersen. (Genesis 4:7)

Het is een strijd op leven en dood, die gevoerd en gewonnen moet worden:

Strijdt om in te gaan door de enge poort … (Lucas 13:23,24)
Strijdt de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven … (1 Tim 6:12)
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goe-
de. (Romeinen 12:21)

Door de menselijke natuur kunnen wij deze overwinning echter niet op eigen
kracht behalen. Maar voor wie de strijd echt voeren en op die wijze volhar-
den in geloof, hoe onvolmaakt ook, is de belofte te zullen mogen delen in de
overwinning van Christus Jezus op het vlees. Door zijn goddelijke verwekking
in Maria had Hij niet alleen een menselijk vlees, zoals wij, maar ook affiniteit
met zijn Vader in de hemel. Door Zich volkomen door zijn Geest te laten lei-
den, zijn gezindheid te tonen, heeft Hij nooit toegegeven aan de begeerten
van het vlees, en zo de zonde overwonnen.

De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar
Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.
(1 Korintiërs 15:56-57)
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefge-
had. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen, noch
machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diep-
te, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
welke is in Christus Jezus, onze Here. (Romeinen 8:37-39)

In sommige gevallen is er geen duidelijk onderscheid tussen het kwade dat in
ons zelf woont, en het kwade dat van buitenaf op ons afkomt. Het is ook eigen-
lijk van ondergeschikt belang, wanneer de wereld inspeelt op onze innerlijke
begeerten, zodat zij daardoor aangewakkerd worden. De overwinning van
Christus verzekert ons er echter van dat ook aan de kwade invloed van de we-
reld op ons een einde komt:

37



Fundamenten van het Geloof

27. Het kwade overwinnen door het goede (vervolg van pagina 37)

38

… u hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld
is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.
Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de
ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de
wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in
eeuwigheid. (1 Johannes 2:14-17)
… al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die
de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan
wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:4,5)

Voor wie met Christus Jezus in geloof en volharding de overwinning behaalt,
is de belofte dat hij zal delen in de heerlijkheid, die Hij na zijn overwinning
van de Vader heeft ontvangen:

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb
overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. (Openbaring 3:21)
Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij
een zoon zijn. (Openbaring 21:7)

Tot die tijd aanbreekt mogen wij gaan tot de Here Jezus Christus, die als Ho-
gepriester optreedt bij God in de hemel, voor allen die Hem toebehoren door
geloof en doop:

… laten wij toetreden (tot de Hogepriester Christus Jezus) met een waarachtig
hart, in volle verzekerdheid van het geloof, met een hart dat door besprenging
gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met
zuiver water. (Hebreeën 10:22)

De krans der rechtvaardigheid
De apostel Paulus stelt de strijd die wij moeten voeren soms voor als een wedkamp of
een wedloop. De kampvechter en atleet hebben er alles voor over om als eerste te ein-
digen. Zij oefenen dag in dag uit en zorgen door training, bepaalde voeding en voldoen-
de rust dat hun lichaam in perfecte conditie is (1 Kor 9:24-27). Daarnaast zijn er regels
aan de wedstrijd verbonden. Alleen wie de overwinning op reglementaire manier be-
haalt ontvangt de lauwerkrans (2 Tim 2:5). Er is daarom een parallel tussen de inspan-
ningen die zij zich getroosten en wie Christus Jezus navolgen. Paulus vergelijkt zich met
een hardloper, die aan het eind van zijn leven de finish ziet, weet dat hij overwonnen
heeft, en uit de handen van de Here het eeuwige leven zal ontvangen (2 Tim 4:6-8).
Petrus schreef over het ontvangen van een onverwelkelijke krans, die wij bij de komst
van Christus Jezus uit de hemel zullen mogen ontvangen (1 Petrus 5:4). J.K.D

Vraag ter overdenking:

Wat zijn de goede vruchten die wij door ons geloof moeten voortbrengen?

Bijbelpassages uit de NBG’51 vertaling.



39

psalm 83begrijpend zingen

Komt, laten wij hen als volk verdelgen

Sommigen hebben een probleem met bepaalde psalmen, waarin God wordt
verzocht Zijn vonnis over de vijanden van Israël te volvoeren. In deze psalm
roept de schrijver Gods wraak in over de volkeren die toen Israël omringden:
“Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek,
Filistia ... Tyrus ... Assur ... Gelijk een vuur dat het woud verbrandt, gelijk een
vlam die de bergen in laaiende gloed zet, vervolg hen zó met uw storm ...” (v.7-
16). Hoe kan de schrijver zoiets vragen, en hoe kan een God van liefde zo han-
delen? Hoe moeten wij deze psalm beschouwen?

Eerst moeten wij zoeken naar de historische achtergrond van Psalm 83. Het is
vrijwel zeker, dat die te maken heeft met de samenzwering van naties waar-
over in 2 Kronieken 20 is te lezen: “Daarna geschiedde het, dat de Moabieten,
de Ammonieten en met hen een deel van de Meünieten tegen Josafat ten strij-
de trokken ... een grote menigte ... uit Aram ... en de lieden van het gebergte
Seïr [Edom]” (v. 1,2,10). De namen en de omstandigheden komen inderdaad
overeen met die in de psalm beschreven worden. Bovendien wordt in hetzelfde
hoofdstuk melding gemaakt van de aanmoediging die Josafat kreeg van een
zekere Jachaziël, uit de zonen van Asaf: “Luistert, geheel Juda ... en koning
Josafat! Zo zegt de HERE tot u: ... wordt niet verschrikt voor deze grote menigte,
want het is geen strijd van u, maar van God” (v. 14,15).

Jachaziël wist, en de schrijver van de psalm (die een en dezelfde hadden kun-
nen zijn) wist, dat God het recht had zijn oordeel te brengen over mensen die
Zijn doel in de weg stonden. Het valt ons immers op, dat deze buren niet alleen
“een listige aanslag tegen uw volk smeden” maar dat zij “tegen U [God] een
verbond gesloten hebben” (Psalm 83:4,6).

De psalmist denkt aan vroegere tijden, toen God slechte koningen vernietigde
– “Sisera, Jabin ... Oreb en Zeëb ... Zebach en Salmunna” (v. 10-12). God is
een God van gerechtigheid, en dit waren onrechtvaardige mensen. Het gaat
bovendien niet slechts om de wraak die Hij oefent; Hij oordeelt de mensen om
ze iets te leren: “opdat zij uw naam zoeken, o HERE ... opdat zij weten, dat al-
leen uw naam is: HERE, de Allerhoogste over de ganse aarde” (v. 17,19).

Want God is inderdaad een God van liefde. J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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“Hen … die God als zijn kinderen heeft aangenomen
de tempeldienst en de beloften

In Exodus vinden we een nieuwe wending in Gods verlossingsplan. Mozes mag
het nieuw ontstane volk Israël wegvoeren uit Egypte en naar Sinaï brengen.
Daar neemt God het dan aan als Zijn ‘eigen’ volk en geeft het Zijn wetten. En
op basis van die wetten sluit Hij er een verbond mee. In deze aflevering zullen
we bekijken wat dat precies betekent voor de voortgang van Zijn plan.

Het contract

Israël is nu een volk, en als volk heeft het wetten nodig om het openbare leven
te regelen. Die wetten krijgt het hier te Sinaï. En dat verbond dat ik noemde, is
a.h.w. de grondwet waar de hele verdere wetgeving op berust. Maar een ver-
bond, zo zagen we in de 1e aflevering, is een contract, en in dit contract belooft
God hun dat Hij ze zal zegenen, wanneer zij van hun kant Hem gehoorzaam
zijn. Het volk belooft op zijn beurt zich aan die voorwaarde te zullen houden:

Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul
je een kostbaar bezit voor mij zijn … En het hele volk antwoordde als uit één
mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd’ (Ex 19:5,8).

Maar een contract is pas rechtsgeldig wanneer het door beide partijen is be-
krachtigd. Nu gebeurt dat doordat beide partijen (of hun vertegenwoordigers)
dat, al dan niet na voorlezing, ondertekenen. Toen gebeurde dat d.m.v. een
offerritueel, waarbij vooral het bloed van dat offer een belangrijke rol speelt:

Mozes nam … het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en zij
zeiden: ‘Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen.’ Toen
nam Mozes het bloed (van de offers) en besprenkelde daarmee het volk. ‘Met
dit bloed, ‘zei hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft
gesloten door u al deze geboden te geven.’ (Ex 24:6-8).

Voorbijzien aan eigenbelang

De Wet die ze ontvangen, regelt echter veel meer dan alleen hun openbare le-
ven: hij regelt het totale leven van de Israëliet. Want hij is de grondslag van hun
contract met God, en regelt dus feitelijk hun verhouding tot God. En hun open-
bare leven, inclusief de verhouding tot hun naaste, is daar alleen maar een af-
geleide van. Juist daarom gaat dat dus niet alleen maar over wat menselijk ge-
sproken recht en billijk is, maar ook over hun plichten zoals die voortkomen uit
het feit dat anderen evenzeer als zijzelf schepselen — of zelfs dienaren — zijn
van diezelfde God. Jezus zou de Wet 1500 jaar later samenvatten als:

3. Het Oude Verbond

verbonden
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en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet,
heeft geschonken” (Romeinen 9:4)

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel
uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan ge-
lijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van
alles wat er in de Wet en de Profeten staat (Mat 22:37-40).

Dat inzicht was niet nieuw; ook de schriftgeleerden wisten dat (zie Luc 10:25-
27), want dat stond zo in de Wet. Dat eerste gebod in de herhaling door Mozes,
vlak voor hun intocht in het land (Deut 6:5), en het tweede in Leviticus (19:18).
Wat hooguit ter discussie stond, was de vraag ‘wie is mijn naaste’ (Luc 10:29),
want Leviticus spreekt van hun volksgenoten. Maar Jezus wijst er op dat het
evenzeer de niet-Jood betreft; want ook dat stond in de Wet. Bijvoorbeeld:

De HEER, uw God … handelt zonder aanzien des persoons … hij verschaft we-
duwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming ... Ook u moet
vreemdelingen met liefde behandelen (Deut 10:17-19).

De Wet benadrukt steeds dat zij de zwakken en kwetsbaren in hun maatschap-
pij moeten steunen, steeds genoemd als de weduwen en wezen en de vreem-
delingen (buitenlanders) in hun midden. Dus: “Behandel vreemdelingen die bij
jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf” (Lev 19:34).

Wat de wet ons leert

De Wet is in feite ‘torah’, een leer (zie het artikel Torah in nr. 1 van dit jaar),
leefregels om hen op te voeden als kinderen van God. Immers waar ging het
om? De mens was door zijn overtreding van het gebod, in de hof van Eden, af-
gedwaald van God en gedoemd tot de dood, maar God was gekomen met een
‘reddingsplan’. Dit verbond betreft dat herstel van die relatie met God. Deze
‘Wet’ vertelt de mens hoe hij, afgemeten naar Gods maatstaven, zou moeten
leven, ongeacht tot welk volk hij behoort. Wanneer Israël zich aan die Wet had
gehouden, zou het een voorbeeldnatie zijn geweest voor de andere volken op
aarde, een praktische demonstratie van een samenleving die leeft naar Gods
maatstaven. Dat had die andere volken er toe moeten aansporen net zo te wor-
den als zij. Maar dat ging mis doordat Israël zelf juist wilde zijn als die andere
volken. Even terzijde: God had reden ze dat te verwijten, en dat heeft Hij ook
gedaan. Maar het is niet aan ons om God daarin na te volgen. Wie Israël verwijt
dat het net zo is geworden als wij, veroordeelt daarmee alleen zichzelf!

Twee belangrijke achterliggende principes van de Wet zijn reinheid en lossing
(het afbetalen van een schuld). Heel veel in de Wet houdt verband met strikte
handhaving van het principe van reinheid: het vermijden van verontreiniging,

en beloften
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vervolg van pagina 40 en 41

maar ook het strikt in acht nemen van de voorgeschreven reinigingen wanneer
er toch verontreiniging is opgetreden. Uiteraard met sterk symbolische beteke-
nis. Lichamelijke verontreiniging is een beeld van geestelijke verontreiniging:
de Israëliet moest zich onthouden van alles wat in Gods ogen ontoelaatbaar
was en daarmee zijn relatie met God zou bezoedelen. De desbetreffende voor-
schriften worden door niet-Joden vaak als overdreven gezien, of zelfs als ty-
pisch primitief denken. In werkelijkheid waren ze bedoeld om dat principe van
geestelijke reinheid er met alle nadruk in te hameren. Dat moest voor de Isra-
ëliet een tweede natuur worden. Het principe van lossing betrof de andere kant
van dezelfde medaille. Als het toch was misgegaan, kon alleen volledige ge-
noegdoening die schuld weer aflossen. Jegens de naaste door een gelijkwaar-
dige ‘vergoeding’, bij bewust veroorzaakte schuld nog verhoogd met een boete,
maar tegenover God door de verbeurdverklaring van het eigen leven. En dat
laatste kon alleen symbolisch worden ‘gelost’ (afgelost) door middel van een
offer. Bij het brengen van dat offer moest de Israëliet zich dan eerst volledig
vereenzelvigen met het offerdier, en dat vervolgens zelf ter dood brengen.

Het doel van de wet

De functie van de Wet – beter: de bepalingen van het verbond – reikt dus veel
verder dan het openbare leven van de Israëliet. De Wet leert ons aan welke
maatstaven een mens moet voldoen om naar Gods principes te leven:

De wet is dus een paidagogos (paedagoog, opvoeder) voor ons geweest tot
Christus … Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de pai-
dagogos (Gal 3:24-25, NBG’51).

Het gaat ten diepste dus niet om de feitelijke bepalingen, maar om de achter-
liggende principes. Wie die ziet, begrijpt wat God van hem wil. Wie dat niet ziet,
ziet slechts ‘wetticisme’, het blind volgen van regels in de ijdele hoop daar eeu-
wig leven mee te verdienen. De Wet wil mensen principes leren, maar omdat
de lat daarbij zo hoog ligt dat niemand daar volledig aan voldoet, leert hij ons
tevens dat wij daarin tekortschieten, en dat er dus nog iets anders nodig is:

Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek;
want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles,
wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat (alleen) door
de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk … (3:10-11).

Dat ‘nog iets anders’, is het feit dat onze schuld is ‘gelost’ door een ‘losser’ (op
dat begrip komen we volgende keer nog terug), die ons daarmee heeft vrijge-
kocht: “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een
vloek te worden” (vs 13). De principes achter de Wet zijn daarmee wel vervuld
maar, in tegenstelling tot de exacte voorschriften, niet vervallen (Mat 5:17). En
ze leren ons dus nog steeds wat het leven in geloof eigenlijk van ons vraagt.

R.C.R.

verbonden en beloften
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Ashkelon is een veel bezochte badplaats in het zuidwesten van Israël,
met ca. 10 km strand aan de Middellandse Zee. Dat is de kuststrook in
het uiterste westen van de Negev woestijn, net ten noorden van de

Gazastrook. De moderne stad heeft tegenwoordig ongeveer
110.000 inwoners. Zij werd in 1949 gebouwd nabij de over-
blijfselen van de Palestijnse stad Al-Majdal, waarvan de ru-
ïnes zich niet ver van het centrum van Ashkelon bevinden.

Bij de inname van Kanaän nam Juda het gebied van Aske-
lon in bezit maar verdreef de bewoners niet. De stad, één
van de vijf Filistijnse steden, en waarschijnlijk de belangrijk-
ste havenstad van deze zogenoemde Pentapolis (penta =
vijf; polis = stad), wordt meerdere malen in de bijbel ge-
noemd. Simson ging naar die plaats om er kledingstukken
te bemachtigen nadat hij een ‘weddenschap’ had verloren

(Richt 14). De invloedssfeer van Egypte in het gebied was groot. Door de
handel, ontstonden er Egyptische nederzettingen. Maar volgens een bij
Karnak (Luxor) in Egypte gevonden inscriptie, werd Askelon door Farao
Ramses II veroverd. De stad werd door de Babyloniers in de tijd van ko-
ning Nebukadnezer verwoest. Mogelijk om de Egyptische invloedssfeer
terug te dringen. Tegelijkertijd kwam ook de Filistijnse cultuur tot een
eind. In de Hellenistische tijd werd Askelon weer een belangrijke haven-
stad, en in de tijd van de kruistochten was het een strategisch belangrij-
ke vestingstad. In 1099 vond de slag bij ‘Ascolon’ plaats, waarin God-
fried van Bouillon met zijn aanhang de Egyptische Fatimiden versloeg.
Rond 1270 besloot de Mammelukse sultan Baibars van Egypte de stad
met de grond gelijk te maken. Wat resteerde was een door het duinzand
ondergestoven ruïneplaats, wat zo bleef tot de komst van immigranten
in 1951, die Ashkelon tot bloei brachten. Voor hen zijn de voorzeggingen
van de profeet Sefanja bewaarheid geworden, die eerst de ondergang
van de stad aankondigde met de woorden: Gaza zal verlaten zijn, Aske-
lon een woestenij … [2:4] maar later zei: Het gebied zal toevallen aan
wie er van Juda overblijven. Zij zullen daar weiden en ’s avonds rusten
in de huizen van Askelon (2:7). Nu is die rust nog betrekkelijk, omdat
Ashkelon in de vuurlinie van Palestijnse raketaanvallen vanuit de
Gazastrook ligt. In het Nationale Park, vlak aan zee, bevinden zich be-
zienswaardigheden uit de hellenistische, Romeinse en Byzantijnse tijd.

dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Askelon

Jeruzalem
•

•
Askelon
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Christus in Profetie
3 Christus in de Tora

Christus in de tora is het derde deel in de serie “Christus in Profetie”. Naast
de geschriften van de profeten van Israël wees Jezus zijn discipelen met
name op ‘Mozes’, om duidelijk te maken wat de taak van de Messias was.
Met ‘Mozes’ worden dan de eerste vijf boeken van het Oude Testament be-
doeld. Deze boeken vinden we in de Schrift beschreven als ‘de wet’ of met
een Hebreeuws woord: de tora.

Deze studie gaat echter niet uitsluitend over de wet die te Sinaï aan Mozes
werd gegeven. Uiteraard is er in die wet veel dat vooruitwijst naar Christus,
en een aantal aspecten daarvan komt in dit boekje ook aan bod. Maar het
beoogt zeker geen opsomming te zijn van alle aspecten uit de wet die ‘een
schaduw zijn’ van de werkelijkheid in Christus. Want daarnaast vinden we
in de tora ook nog een aantal andere verwijzingen naar het leven van Jezus.
In “Christus in de Tora” zien we vooral de koppeling met de verbonden en
beloften die gegeven werden. Deze zagen uit naar de werkelijke vervulling
van die beloften in Christus. Dat begint al meteen na de zondeval in de hof
van Eden; maar het geldt uiteraard ook voor de beloften aan Abraham. An-
derzijds was de wetgeving een essentieel onderdeel van het oude verbond.
Ons begrip van het nieuwe verbond wordt daarom verdiept als we dat oude
verbond beter begrijpen.

Velen onder dat oude verbond hebben vooruitgekeken naar de Messias.
En toch werd hij niet herkend toen Hij kwam. Wij hebben nu een beter be-
grip van zijn werk, maar juist daarom kan het terugzien naar deze boeken,
en de daarin gegeven beloften, ons helpen met nog meer vertrouwen de
vervulling van de nog resterende beloften te verwachten.
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