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In het
belangrijke en interessante nieuwsfeiten
In het National Geographic (NG) maandblad verschijnen interessante artikelen over o.a. de historie van landen en volken, waarin ‘deskundigen’
uitleg geven over hun ‘ontdekkingen’. Over het algemeen zijn ze goed onderbouwd met bewaard gebleven materiaal en geschriften. Meestal is
men heel stellig, en staat er als het ware een uitroepteken achter, dat de
waarheid benadrukt. Maar wat is er aan de hand als het over Bijbelgerelateerde onderwerpen gaat? Dan staat er meestal een vraagteken. Wie zo’n
artikel leest blijft achter met de vraag: wat ben ik wijzer geworden? De redactie wekt de indruk niet te geloven in de Bijbel, maar daar (vanwege de
fundamentalistische christenen in de VS?) niet voor uit te willen komen.
In het decembernummer, uitgave Nederland België, werd op pagina 75
onder de kop Omstreden Koninkrijk de vraag gesteld: Was het Koninkrijk
van David en Salomo groots en invloedrijk – of was het slechts een onbeduidend boerendorp? Waarom wordt zo’n vraag gesteld? Is er reden te
twijfelen aan wat de Bijbel vertelt? Als dat zo is, waarom dan niet: Het Koninkrijk van David niet zo groots en invloedrijk als de Bijbel zegt – Israël in
die tijd slechts een onbeduidend boerendorp! En bewijs dat dan. Want als
je dat niet kunt, laat je de lezers achter met twijfels en vraagtekens.
In het artikel bestrijden wetenschappers elkaar. De een meent het paleis
van koning David te hebben gevonden, anderen wijzen elke poging de
waarheid van de Bijbel te bewijzen af; soms zelfs om politieke redenen!
Het pleit voor de NG Society dat zij onderzoekers een beurs gaf voor onderzoek bij een grote kopermijn, waarvan zij overtuigd zijn dat die dateert
uit de tijd van David en Salomo. Maar hun tegenstanders zijn op voorhand
niet bereid hier dan het bewijs te zien van een ‘glorieuze Bijbelse dynastie’
en wijzen hiervoor nota bene zelfs de C14 (koolstofdatering) methode af.
Met welke indruk blijf je na het lezen achter? Het bestaan van David wordt
niet betwist, maar de tegenstanders van de opvatting dat hij koning en
Salomo legendarisch was krijgen de meeste ruimte. Het artikel sluit af met
uitspraken van een wetenschapper die onderscheid maakt tussen ‘de cultuur van David’ en ‘de historische David’: “… dat is een historische figuur.
Hij leefde in de tiende eeuw v.Chr. De omschrijvingen van David als de
leider van een groep opstandelingen kan kloppen, maar aan omschrijvingen van een ‘gouden’ Jeruzalem of van Salomo’s glorieuze rijk hecht ik
geen geloof”; maar: “Ik ben er trots op dat een onbeduidende, haveloze
figuur heeft kunnen uitgroeien tot het hart van de westerse traditie”.
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Nieuws
in het licht van de Bijbel
Het probleem met Bijbelse archeologie is wel dat onderzoekers bij het vinden van iets vaak veel te snel roepen: dat is … ; wat uiteraard tegenreacties uitlokt. In genoemd artikel wordt gezegd dat belangrijke vondsten die
uit de tijd van David en Salomo zouden zijn, dateren van later tijd. Maar
doet dat ter zake? Neem Megiddo. Volgens de Bijbel begon Salomo daaraan te bouwen; maar er kwamen oorlogen en verwoestingen, zodat latere
koningen opnieuw en verder bouwden. Zou het kunnen zijn dat men die
uit later tijd heeft gevonden? Dat is heel wel mogelijk! Dan bewijst dit in
ieder geval nog altijd wat de Bijbel over die latere tijd zegt. Maar bewijst
dit dat Megiddo geen vestingstad was in de tijd van Salomo, of zelfs dat
Salomo helemaal niet bestond? Dat zou wel erg onwetenschappelijk zijn.
Het opvallende is, dat als het om andere volken en landen gaat er allerlei
bewijzen worden aangevoerd uit hun geschriften en inscripties, maar dat
als het om Israël gaat het boek dat hun geschiedenis beschrijft onbetrouwbaar wordt geacht. Er zijn echter bewijzen om ten minste uit te gaan
van de historische waarheid daarvan, zelfs voor wie niet in God gelooft:
Evenals alle volken, hield Israël Kronieken, geschiedschrijving, bij. Wie
over de geschiedenis van andere volken schrijft met gebruik van hun geschriften, zal ook bereid moeten zijn dit te doen met die van Israël. Temeer omdat daarin een krachtig bewijs van authenticiteit te vinden is: de
geschiedenis van andere volken is meestal glorieus, en wat niet beviel
werd weggelaten of later weggehaald; de geschiedenis van Israël laat echter onverholen de zwakke kant, het falen van de mens zien, zelfs van David en Salomo, met alle kwalijke gevolgen. Welk volk zou dat doen?
Een ander punt is het nauwkeurig bijhouden van geslachtsregisters. Hiermee kon worden aangetoond van wie men afstamde, zelfs tot de zonen
van Jacob toe. Aan de hand van deze registers konden de apostelen aantonen uit welke lijn vanaf Abraham, en zelfs vanaf Adam, Jezus stamde.
Niemand deed een poging in die tijd dat te ontkennen, hoe graag men dat
ook had gewild in alle pogingen van Hem af te komen. Want er was toen
een volkstelling afgekondigd, waarvoor die geslachtsregisters onmisbaar
waren, en waaruit duidelijk werd dat Jezus van David afstamde.
Het artikel in NG is één van vele voorbeelden hoe vele ‘wetenschappers’
er kennelijk alles aan gelegen is God en zijn werk weg te redeneren uit ons
leven. Wie meer wil lezen over de betrouwbaarheid van de Bijbel, verwijzen wij naar onze nieuwe uitgave Het betrouwbare woord (zie pagina 40).
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Overdenking
In 2 Koningen lezen we:

Hizkia, de zoon van Achaz, werd koning
van Juda in het derde regeringsjaar van koning Hosea van Israël, de
zoon van Ela. Hij was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd.
Negenentwintig jaar regeerde hij in Jeruzalem.
Zijn moeder was Abi, de dochter van Zecharja.
(2 Kon 18:1-2)
In de Bijbel komen we heel veel mensen tegen, mensen die in allerlei
situaties terecht komen, en keuzes moeten maken hoe verder te gaan.
Natuurlijk zou je al deze verhalen kunnen afdoen als oud, verhalen uit
lang vervlogen tijden waar wij niets meer aan hebben. En als de Bijbel
een normaal geschiedenisboek zou zijn, was dat wellicht een juiste reactie. Maar wat we zien zijn steeds voorbeelden van mensen die van God
hadden gehoord of met Hem geconfronteerd werden, en de keuzes die
zij dan maakten. Soms zijn dat voorbeelden waar we veel van kunnen
leren, een andere keer is dat juist als waarschuwing opgetekend. Ook de
zogenaamde historische boeken, zoals Koningen, staan bol van de voorbeelden. De problemen verschillen wellicht van die waar wij dagelijks
tegenaan lopen, maar het soort keuze is wel degelijk gelijk.
Geen voorbeeld om op terug te vallen
Hizkia, de zoon van Achaz, wordt koning. Hij is pas 25, en er komt een
hele verantwoording op zijn schouders. En dan moet je beseffen dat zijn
vader zo ongeveer de meest goddeloze koning tot nog toe was geweest.
Hij kopieerde alle praktijken van de Kanaänieten, een volk dat Israël
juist had moeten uitroeien vanwege diezelfde goddeloze praktijken, zo
deed hij zijn zoon als offer ‘door het vuur gaan’. In die tijd is Assyrië de
grote macht, en daar sluit hij een verbond mee tegen Aram en het noordelijke rijk Israël (een broedervolk!).
Aram had hem verslagen, en dan lezen we: “Hij bracht offers aan de goden van Damascus, die hem verslagen hadden, want hij dacht bij zichzelf: De goden van de koningen van Aram helpen hun volk wél. Als ik
hun offers breng, helpen ze mij vast ook. Maar zij brachten hem en heel
Israël juist ten val.” (2 Kron 28:23). Zelfs gaat hij zo ver om het altaar
van de Assyriërs te laten kopiëren en dat in de tempel te zetten in plaats
van het brandofferaltaar dat Salomo gebouwd had, en hij ontsteekt
daarop offers aan afgoden. En iets verder: “Achaz haalde alle voorwerpen uit de tempel van God en sloeg ze aan stukken. Hij liet de tempel
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Keuzes maken
van de HEER sluiten en plaatste altaren op alle straathoeken van Jeruzalem. En hij tergde de HEER, de God van zijn voorouders, nog verder door
in alle steden van Juda offerplaatsen voor andere goden in te richten.” (2 Kron 28:24-25. Veel erger kun je het allemaal niet maken. En
dat is dus ook het voorbeeld waar Hizkia mee opgroeide. Maar toch
heeft hij blijkbaar wel beseft dat het allemaal niet klopte.
Zijn eerste regeringsdaden
Je vraagt je overigens af hoe hij aan zijn naam komt: Hizkia “Jahwe is
mijn kracht”, of “Jahwe maakt sterk”. Misschien had hij die zelf gekozen.
Ook Hizkia maakt keuzes als hij koning wordt. Het eerste wat je ziet is
dat zijn vader niet bij de koningen van Juda wordt begraven. Het kan niet
anders of dat is de beslissing geweest van Hizkia. Je kunt alleen maar
aannemen dat hij blijkbaar vond dat zijn vader niet thuishoorde in het
huis van David. Dat is best wel een moeilijke beslissing voor een jonge
koning, temeer daar hij onderdanen heeft waarvan de meesten ook die
afgoden dienden. Zullen zij dit zo maar accepteren?
Maar hij zet door. Meteen in de eerste maand van zijn regering opent hij
de tempel weer. Na de keuze van de begraafplaats van zijn vader is dat
zijn tweede regeringsdaad. Vervolgens laat hij de hele tempel reinigen
en viert met het volk het Pascha, wat al in geen jaren was gedaan.
“Hizkia stelde zijn vertrouwen in de HEER, de God van Israël. Nooit, noch
voor noch na zijn tijd, is hij geëvenaard, door geen van de koningen van
Juda. Hij was de HEER toegedaan en heeft zich nooit van hem afgekeerd;
hij hield zich aan de geboden die de HEER aan Mozes heeft gegeven. De
HEER stond hem bij, zodat Hizkia alles wat hij ondernam tot een goed
einde bracht. Hij kwam in opstand tegen de koning van Assyrië en weigerde nog langer diens vazal te zijn.” (2 Kon 18:5-8).
Doe ik het wel goed?
Wij kunnen dit verslag lezen, en daarin lezen dat God met hem was,
maar dat werd niet tegen Hizkia gezegd. Hij komt in opstand tegen de
koning van Assyrië, wat waarschijnlijk betekent dat hij hem niet langer
belasting betaalde. En onmiddellijk daarop volgend lezen we hoe het
noordelijke rijk, Israël met Samaria, door Assyrië wordt ingenomen en
volledig verwoest, waarbij de bewoners in ballingschap worden weggevoerd. Ook hier lezen wij de reden om het ons te laten begrijpen: “Dit
gebeurde omdat de Israëlieten de HEER, hun God, niet gehoorzaamd
hadden. Ze hadden de regels van het verbond overtreden die Mozes, de
dienaar van de HEER, hun gegeven had. Ze hadden niet geluisterd en
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niet gehandeld naar wat hun was voorgehouden.” (2 Kon. 18:12). Maar
dat werd niet tegen Hizkia gezegd.
Hij kwam in opstand tegen een machtige koning en ziet hoe zijn broedervolk in ballingschap gevoerd wordt. Het is een paar jaar stil, maar dan is
ook hij aan de beurt. Sanherib, de koning van Assyrië trekt op en neemt,
op Jeruzalem na, alle versterkte steden van Juda in, 34 in totaal. Uit opgravingen weten we dat dat gepaard ging met een ware slachtpartij. Duizenden van Hizkia’s volksgenoten worden ter dood gebracht door de
Assyriërs. En hij heeft dat op zijn geweten, want hij is in opstand gekomen. Dan rijst vanzelf bij hem de vraag: zou ik het goed gedaan hebben? Het is gemakkelijk om het verslag te lezen met de wetenschap hoe
God hier tegenaan keek, maar wist Hizkia dat? Waarschijnlijk niet. Waarom maakt God het hem zo zwaar, want hij was toch juist trouw aan God?
God stelt mensen op de proef, en dit is wat het in de praktijk betekent.
Wanneer de twijfel toeslaat
We zien hoe Hizkia begint te twijfelen. Hij twijfelt er niet aan dat hij God
moet dienen, maar hij twijfelt of hij in opstand had moeten komen tegen
de koning van Assyrië. Hij moet keuzes maken, maar was dat wel een
goede beslissing geweest? Hij haalt alle zilver uit de schatkamers, en
haalt het zelfs van de tempel af om dat als afkoopsom te gebruiken (2
Kon 18:14-16). Maar het effect is alleen maar: als zij dat hebben zal er
ook meer te halen zijn. En ook Jeruzalem wordt belegerd. Vervolgens zie
je hoe het geloof van Hizkia op de proef wordt gesteld. Zijn God wordt
vergeleken met de goden van de volken rondom, die niet konden redden. Hem wordt verweten een grote mond te hebben maar geen daden
te tonen. En tot slot zegt de koning van Assyrië: zou het niet Gods wil zijn
dat ik optrek? En dat is een hele gemene, want dat weet Hizkia niet. Het
kan best een straf van God zijn. Want wat is in deze eigenlijk Gods wil?
Er volgt het aanbod dat zij, als zij zich overgeven, vrede zullen hebben
en in ballingschap zullen gaan.
Hizkia als voorbeeld
Hizkia is een voorbeeld voor ons, en daarom zien we meer achtergrondinformatie. We zien hoe Hizkia in de praktijk niet alleen op God vertrouwde, maar ook politieke verbonden sloot om hulp te krijgen als hij werd
aangevallen. Dat deed hij met zowel Babel als met Egypte. Babel werd
zelf verslagen en kon hem niet meer helpen. Egypte kwam niet in actie
toen er echt een groot leger stond. Hizkia kon dus geen kant meer op.
Hizkia kan alleen nog maar tot God bidden als hij niet hetzelfde wil ondergaan als het noordelijke rijk. En uiteindelijk schenkt God een grote
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Keuzes maken (vervolg van pagina 5)
overwinning. Dat zal zijn geloof versterkt hebben. Blijkbaar had hij toch
de juiste keuzes gemaakt. Maar dan lees je ineens: “God verliet hem om
hem op de proef te stellen, teneinde te weten alles wat in zijn hart was”
(2 Kron 32:31, NBG’51). En we zien hoe Hizkia toch faalt en onvoldoende vertrouwt. Blijkbaar ervaar je een onzichtbare God als minder vertrouwenwekkend dan alles wat tastbaar is om je heen. En dan spreken we
hier nog over één van de beste koningen van Juda. De keuzes van Hizkia
waren niet altijd wijs in de ogen van de wereld, maar waren wel vaak de
juiste keuzes. Hij zocht de gevaren niet op, maar besefte wanneer iets
niet Gods wil kon zijn. Maar hij glijdt soms terug, en maakt dezelfde keuzes die de wereld om hem heen maakt. Hij krijgt heel grote tekenen,
maar soms vertrouwt hij onvoldoende en gaat dan toch in de fout.
De lessen voor ons
Wij worden meestal niet voor zulke grote keuzes gesteld als Hizkia, waar
zelfs het voortbestaan van een rijk van afhangt. Toch worden wij wel degelijk voor keuzes gesteld, om ook ons geloof op de proef te stellen. Wij
krijgen te maken met moeilijkheden waarvoor we geen oplossing zien.
En ook wij kunnen die moeilijkheden met God bespreken in gebed. Maar
daarbij geldt wel een vereiste, zoals Jacobus ons leert. Wij mogen tot
God komen en Hem problemen voorleggen. Maar, zegt Jacobus, we
moeten niet denken dat we antwoord krijgen als we niet werkelijk geloven (Jak 1:6-8). Dat betekent niet dat we de rotsvaste overtuiging moeten hebben dat Hij zal doen wat wij vragen, want dan komen we bedrogen uit, maar dat we een onwrikbaar vertrouwen moeten hebben dat
God het grootste wonder kan verrichten indien dat Zijn wil is.
De vrienden van Daniël, die de brandende oven ingingen, zeiden dat ze
niet wisten of God hen zou sparen, maar ze waren rotsvast overtuigd dat
Hij het wel kon. Zo bad ook Jezus in de hof: “Vader, als u het wilt, neem
dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt
gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven” (Luc 22:42-43). Ook Hij was rotsvast overtuigd dat God een wonder
kon doen en Hem redden van het kruis, maar Hij wilde vooral dat Gods
plan door Hem voortgang zou vinden.
En dus ...
Aan ons dus de taak om bewuste keuzes te maken, aan de hand van de
vele voorbeelden in de Schrift, en volledig te vertrouwen dat God ons zal
steunen als we kiezen met de juiste motieven. Dat wil niet zeggen dat
wij probleemloos door het leven zullen gaan, maar wel dat we een rotsvast vertrouwen hebben in Zijn handen te zijn.
M.H.
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de volmaaktheid in Christus
“U dan zult volmaakt zijn,
De sterfelijkheid van de mens
‘In het begin’ maakte God de mens uit de materialen waaruit Hij ook de aarde
had gemaakt: “… toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend
wezen” (Gen 2:7). Er is een wijdverbreid geloof dat wij mensen iets onsterfelijks
in ons hebben; een ziel die na onze dood voortleeft in de hemel, het vagevuur,
de hel, of die terugkeert in een ander lichaam. Maar dat is niet wat God openbaart in zijn woord: gemaakt van stof uit de aardbodem, betekent dat de mens
naar zijn natuur sterfelijk is, om de eenvoudige reden dat hij van vlees en bloed
en geen geest is. Na de zonde van de eerste mensen is voortaan alles wat zij
doen gericht op hun voortbestaan. in de eerste plaats op het verkrijgen van het
voedsel dat de aarde voortbrengt, tot de in stand houding van het lichaam,
waarmee zij vervolgens weer inspanningen doen om het te laten voortleven
enz., totdat het is versleten door het dagelijks werk en alle zorgen en moeiten
die er bij komen: “… in het zweet van uw aanschijn zult u brood eten, totdat u
tot de aardbodem wederkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent
u en tot stof zult u wederkeren” (Gen 3:19). Dus er staat u en niet uw lichaam
als een aparte entiteit. U als mens, een levende ziel, wordt een dode ziel.
De nakomelingen die Adam en Eva voortbrachten waren naar hùn aard, dus
ook sterfelijk, zoals na verloop van tijd bleek toen Kaïn zijn broer Abel kon vermoorden. De mensen werden toen voor het eerst geconfronteerd met de harde
werkelijkheid van Gods woorden over de tijdelijkheid van hun leven. Vanaf dat
moment is de mens die God kent zich hiervan pijnlijk bewust. Luister bijvoorbeeld maar eens naar Abraham, wanneer hij zegt dat hij zich heeft verstout
tegen God te spreken hoewel ik stof en as ben (Gen 18:27); of naar Mozes in
Psalm 90 (vers 3) die erkent: U doet de sterveling wederkeren tot het stof; en
David in Psalm 22 (vers 30): … voor God knielen allen die in het stof nederdalen, en wie zijn ziel niet in het leven kan houden. Om de menselijke soort te
laten voortbestaan, kwam er bij de instandhouding van het lichaam de noodzaak van voortplanting. Zo heeft de angst voor de dood ons tot slaven gemaakt,
zegt een Nieuwtestamentische schrijver (Heb 2:15).
Gods raadsbesluit
De vraag die wij kunnen stellen, is waarom God de mens heeft geschapen als
Hij in zijn alwetendheid voorzag dat de eerste mensen zouden zondigen en hun
verdere leven moeiten, lijden en dood zouden ervaren. Hij zegt immers door de
dienst van de profeet Jesaja: “Ik, die van het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden
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7. het was zeer goed
gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”
en Ik zal al mijn welbehagen doen” (Jes 46:10). Verder wordt Job,na zijn lange
beproeving, door God aangesproken met een vraag in verband met de schepping: “Wie is het toch die het raadsbesluit verduistert, met woorden zonder verstand … Waar was u, toen Ik de aarde grondvestte” enz? (Job 38:2 ev); en Job
erkent na Gods onderwijzing: “Ik weet dat U alles vermag, en dat geen van Uw
plannen wordt verijdeld” (Job 42:2). Als dit alles zo is, moeten wij het antwoord ook kunnen vinden in wat God van het begin af heeft verkondigd, en in
de openbaring van zijn raadsbesluit met betrekking tot de schepping.
‘In het begin’ is de openingsregel van het boek Genesis (wording). Hier wordt
dat raadsbesluit en dat plan van God met de schepping geopenbaard: “Laat
Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over
…” en dan volgt een opsomming van wat God in de natuurwereld heeft geschapen. Dit plan voert God vervolgens uit: “En God schiep de mens naar zijn beeld;
naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”. Als Hij dit heeft
gedaan, ziet God terug op heel zijn werk: “En God zag alles wat Hij gemaakt
had, en zie het was zeer goed” (Gen 1:26-31).
De begeerte in de mens
Nu, wanneer wij onszelf en de wereld om ons heen beschouwen, dringt zich al
snel een volgende vraag op: als God met de schepping een plan en doel had,
dat niet verijdeld kan worden, en alles in zijn ogen zeer goed was, was het dan
Zijn bedoeling dat de eerste mensen zouden zondigen? Beslist niet! Immers
Jakobus schrijft dat God niet door het kwade verzocht kan worden, en dat Hij
niemand in verzoeking brengt. God bedenkt geen kwaad, en schept er geen
behagen in wanneer wij kwaad doen. En Hij heeft ook geen behoefte aan de
dood van de mens, want Hij wil juist dat hij leeft (Ezech 33:11). Dat is zijn doel,
en de reden voor zijn verlossingswerk in Christus Jezus. Hij laat de mens daarom niet zijn gang gaan, totdat hij de aarde en daarmee zichzelf te gronde heeft
gericht; want zo schrijft Jesaja over “God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot en baaierd (een leegte, of chaos, dus een terugkeer tot haar oorspronkelijke staat) heeft Hij haar geschapen,
maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd …” (Jes 45:18). Jakobus vervolgt
dat het kwaad niet van God komt, maar van de mens: “… zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte.
Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort” (Jak 1:13-15). Dit is een duidelijke verwijzing naar wat ons in Genesis wordt verteld over de zonde van de eerste mens:
“En de vrouw zag, dat de boom (van kennis van goed en kwaad) goed was om
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van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk
was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij
gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at” (Gen 3:6).
Beproeving van de eerste mens
De verleiding was dus een combinatie van twee dingen: de begeerte - die kennelijk al in hun gedachten was - te zijn als de ‘elohim’, de engelen die hen verschenen in de hof waarin zij woonden; en een vrucht die een lust was voor hun
ogen. Ze werden samengebracht in een beproeving, gelegen in de suggestie
van de slang dat, ondanks dat God duidelijk het tegenovergestelde had gezegd,
het eten van de vrucht zonder kwalijke gevolgen kon brengen wat zij begeerden. Want zij namen die vrucht niet omdat er niets anders was om te eten. Zonder nu in verdere bijzonderheden te treden, kunnen we stellen dat God de eerste mensen beproefde om aan het licht te brengen wat in hun hart was. Door
het toegeven aan hun begeerte, kwamen zij niet toe aan het eeuwige en volmaakte leven, dat God als uiteindelijke doel had met hun schepping. Dat God
dit voor hen had bestemd, is te zien in het opmerkelijke feit dat het de mens
wel was verboden te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, maar
niet van die van de levensboom. Eten daarvan betekende verbondenheid met
God, en in Hem met het eeuwige leven. Zonder ziekten, verdriet en moeiten.
Adam en Eva hadden eeuwig leven in voorlopigheid, en zouden dit voor altijd
ontvangen na gehoorzaamheid in die beproeving waaraan God hen onderwierp.
De tweede Mens
Adam wordt in het geslachtsregister dat Lucas opstelde, de zoon van God genoemd omdat hij geen menselijke vader en moeder had. God is zijn oorsprong,
en zijn wil was dat Adam een werkelijk zoon van Hem zou zijn. Wat zijn karakter
betreft lijkend op zijn hemelse Vader. Een geestelijk mens, gericht op de wil
van zijn God; verlangend Hem te gehoorzamen, door het werk te doen dat Hij
hem opdroeg. De beproeving in de hof diende om hem te leren niet toe te geven aan de begeerten van het vlees, zodat hij volmaakt zou zijn en dus werkelijk en volkomen naar Gods beeld en gelijkenis. Omdat hij echter toegaf aan de
wil van het vlees bleef hij sterfelijk, en kon Gods voornemen een familie van
eeuwig levende zonen en dochters tot stand te brengen, in Adam en Eva geen
voortgang vinden. Want een sterfelijk mens kan geen eeuwig levende nakomelingen voortbrengen. Door een bijzonder ingrijpen in een vrouw uit de mensen
heeft God echter een Man verwekt, de tweede (en laatste) Adam, zoals Paulus
Hem noemt (1 Kor 15:45,47), die wel naar Gods beeld en gelijkenis is. Johannes schrijft over hoe hij zich Jezus herinnert: “… wij hebben zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van
genade en waarheid” (Joh 1:14).
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7. het was zeer goed (vervolg van pagina 9)
De schepping krijgt zijn ware vervulling in de tweede Mens
De schrijvers van de boeken van het Nieuwe Testament tonen Jezus als de
Mens bij uitnemendheid, de volmaakte Mens, zoals God Hem voor ogen had bij
de schepping van de wereld: de waarachtige Adam, dè zoon van God. In Jezus
krijgt de schepping van de mens zin en betekenis. In Jezus was alles wat God
schiep zeer goed in Zijn ogen. In Hem was het volmaakt. Met het oog op Hem
heeft God dus ook de mensen geschapen naar zijn beeld en gelijkenis; zonen
van God die zijn karaktereigenschappen zouden tonen. Zonder Jezus voor ogen
zou God, in zijn liefde en rechtvaardigheid, de aarde niet ter bewoning hebben
voorbereid en daarop geen mensen geschapen, als deze door hun ongehoorzaamheid zijn plan zouden kunnen verijdelen. Jezus maakte Zich aan de gemeente in Laodicea bekend als: “…. het begin van de schepping van God
…” (Op 3:14). Paulus schrijft: “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen,
die in de hemelen en op de aarde zijn….; alle dingen zijn door Hem en tot Hem
geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem
…” (Kol. 1:15-17). De schrijver van de brief aan de Hebreeën toont ons “… de
Zoon, die Hij (God) gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij
ook de wereld geschapen heeft (Heb 1:2); en Johannes, aan het begin van zijn
evangelie, dat de wereld door Hem is geworden (Joh 1:10). Dit betekent ook
dat, toen de eerste mensen zondigden, de schepping niet tevergeefs was, en
God toen ook niet opeens een ander plan moest gaan maken. Alles zou, zo
heeft God al van vóór de grondlegging van de wereld bepaald, samenkomen in
zijn eniggeboren Zoon. Met de schepping van de natuurlijke mens Adam was
Gods werk nog niet voltooid, ondanks dat God op de zevende dag rustte van
zijn werken. Want juist in het kader van de zonde en de gevolgen daarvan in
ziekte en dood, zegt Jezus over een genezing op sabbat “Mijn Vader werkt tot
nu toe, en Ik werk ook” (Joh 5:17). Zonder dit inzicht zouden wij niet kunnen
begrijpen waarom God een mens heeft geschapen met een vrije wil; maar ook
niet hoe wij in en door Christus bevrijd kunnen worden van onze slavernij van
het vlees en gevangenschap in de dood, en tot volmaakte zonen en dochters
naar Gods beeld en gelijkenis kunnen worden.
Geboren uit de Geest en niet uit de aarde
Het Nieuwe Testament laat zien dat Jezus uit de Geest is geboren, en niet door
formatie uit het stof van de aarde of verwekking door een man. Zijn verwekking
in Maria heeft zijn parallel in het scheppingsverhaal; want het overschaduwen
door de kracht van de Allerhoogste, doet denken aan een grote vogel die zijn
schaduw over het land werpt als hij voor de zon langs vliegt. Een vergelijkbaar
beeld vinden we in Genesis, als er vóór de schepping van de natuurlijke levensvormen wordt gezegd dat de Geest van God over de wateren zweefde.
J.K.D.
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de

Taal van de Bijbel
De tegenwoordige hemel en aarde worden door (Gods) woord bewaard

om te worden prijsgegeven aan het vuur

op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan.
(2 Pet 3:7)
Wanneer Noach, na de zondvloed, de ark verlaat, doet God een belofte:
“Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen” (Gen 9:11). Toch vertelt Petrus ons, op gezag van de profeet Jesaja,
dat de huidige wereld ooit eens door vuur zal vergaan. Is dat met elkaar
in tegenspraak? Laten we eens zien.
Water
De Bijbel begint met ons te vertellen hoe God ooit de hemel en de aarde
heeft geschapen, en vervolgens die aarde heeft ingericht voor bewoning
door de mens. Vergeet die discussie over de vraag hoelang God daarover
heeft gedaan en kijk nu eens naar wat het verhaal ons eigenlijk wil vertellen. We zien dan dat die aarde aanvankelijk wordt beheerst door duisternis en water (“duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde
over het water”), symbolen van de dood. God begint dan met die aarde
levensvatbaar te maken. Eerst schept Hij licht. Licht is in de Schrift altijd
een voorwaarde voor leven. En het komt altijd van God. Maar dat is nu
niet ons onderwerp; het gaat nu over water. De mens kan niet in water
leven, daarom maakt God scheiding tussen nat en droog en schept, te
midden van het water, een droge plaats waar de mens kan leven:
• God scheidde het water onder het (hemel)gewelf van het water erboven … (Gen 1:7)
• Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er
droog land verschijnt (Gen 1:9).
Dat droge land zijn wij normaal gaan vinden, maar dat is het niet. De laatste tijd beginnen we dat trouwens weer steeds beter te beseffen. Maar
ook in normale omstandigheden is zo’n 70% van deze aarde bedekt met
water. Wanneer de mensheid steeds verder van God afdwaalt, laat God
het water terugkomen zodat de mensheid sterft. Alleen de rechtvaardige
Noach en zijn gezin worden daar doorheen gered. Maar zodra de mens
zich weer over de aarde begint te verspreiden, gaat het weer mis. Dat
moet ons leren dat de oorzaak van de zonde niet lag in de fatale vergissing van één mens (Adam), maar in de mens als zodanig. Dus weer een
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Water en vuur
nieuwe zondvloed zou niets oplossen. Kennelijk is dat wat we moeten
lezen in die belofte van God aan Noach. Maar dat betekent nog niet dat
de mens nu maar ongehinderd zijn gang kan gaan.
Vuur
Wanneer we afzien van het gebruik van vuur in de offerdienst, zien we
vuur in de Bijbel gebruikt in een aantal symbolische betekenissen. In de
eerste plaats heeft vuur een duidelijk aspect van vernietiging. In een oorlog werden overwonnen steden vaak platgebrand. Bijvoorbeeld bij de
ondergang van Jeruzalem:
In het negentiende regeringsjaar van koning Nebukadnessar van Babylonië, trok diens dienaar Nebuzaradan, de commandant van zijn lijfwacht, Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de HEER in brand, en
ook het koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem; alle huizen van de welgestelden gingen in vlammen op. (2 Kon 25:8-9)
Maar we weten dat dit feitelijk een oordeel was van God over Jeruzalem,
vanwege de zonden van het volk. Dus vuur heeft ook een aspect van oordeel, in de zin van veroordeling; dat wat niet voldoet aan de door God
gestelde criteria wordt getroffen door vernietigend vuur. Uiteindelijk zal
dat betekenen dat Hij de vijanden van zijn volk zo zal treffen. Bijv.:
Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Damascus begaan: ... Ik
zal het paleis van Hazaël in vlammen doen opgaan; vuur zal de burchten van Benhadad verteren. (Amos 1:3-4)
Zo spreekt Hij achtereenvolgens over Aram (‘Damascus’), Filistea, Tyrus,
Edom, Ammon en Moab (Amos 1+2). Maar ook Zijn volk zelf zal zo geoordeeld worden als zij zich niet bekeren. Daarom spreekt God vervolgens
ook zo over Juda en over Israël. Want van Zijn volk verwacht Hij nog grotere gehoorzaamheid dan van hun vijanden. Dat zien we bijvoorbeeld
reeds in Numeri, wanneer het volk weer over Hem begint te klagen:
Toen de HEER dat hoorde ontstak hij in woede, en het vuur van de HEER
laaide op en greep om zich heen aan de rand van het kamp. Het volk
riep Mozes luid om hulp en Mozes bad tot de HEER. Toen doofde het
vuur. (Num 11:1-2)
En we zien het wanneer koning Achazja van Israël soldaten uitzendt om
de profeet Elia te arresteren, en er tot tweemaal toe vuur uit de hemel
valt dat de soldaten vernietigt (2 Kon 1:9 ev). ‘Vuur uit de hemel’ is een
beeld van de vernietiging van alles dat niet voldoet aan Gods maatstaven, vanaf Sodom in Genesis tot aan de symboliek van Openbaring.
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Zuiveren en scheiden
Vuur krijgt dan ook de betekenis van een ‘test’, die aangeeft of iemands
geloof, of zijn inzet voor het werk van God, wel ‘vuurbestendig’ is. Paulus
verwoordt dit het duidelijkst wanneer hij aan de Korintiërs schrijft:
Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken,
omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het
vuur uitmaken. (1 Kor 3:13, NBG’51)
Hier gaat dat om de kwaliteit van ieders werk, en wordt de persoon zelf
nog behouden (vs 15). Maar als het gaat om de persoon zelf, loopt ook
die gevaar door het vuur te worden vernietigd wanneer hij niet voldoende
‘vuurbestendig’ is, d.w.z. als hij niet voldoet aan Gods maatstaven. Uiteraard voldoet niemand daar echt volledig aan, en daarom geldt in principe
“De HEER uw God is een verterend vuur” (Deut 4:24). Jesaja gebruikt dit
beeld wanneer hij spreekt over Jeruzalems bevrijding:
De zondaars in Sion sidderen, de goddelozen worden door angst bevangen: ‘Wie van ons kan wonen in (of: bij) verterend vuur? Wie kan wonen
in (bij) vuur dat eeuwig brandt?’ (Jes 33:14)
Daar moet God dan in voorzien (zie bijv. Jes 6:5-6). Toch kan ook voor de
getrouwe gelovigen dat vuur niet zonder gevolg blijven. Wat verkeerd is
zal erdoor verbranden en alleen het goede blijft over; als dat er is, anders
blijft er niets over! Meestal gebruikt de Schrift in dat verband echter een
iets ander beeld: dat van het zgn. ‘louteren’ van goud of zilver, d.w.z. het
vergroten van de zuiverheid daarvan. Dat gebeurt in de praktijk door een
smeltproces; de verontreinigingen worden daarbij niet verbrand, maar
afgescheiden door een verschil in smeltpunt, of omdat ze in het gesmolten metaal komen bovendrijven en kunnen worden afgeschonken:
Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men
goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik
zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God. (Zach
13:9, NBG’51)
Is er echter niets goeds meer aanwezig, dan helpt ook dat niet:
De blaasbalg zucht, wat gereed uit het vuur komt, is lood; tevergeefs
smelt men almaar door, de bozen zijn niet af te scheiden. Verworpen
zilver noemt men hen, want de HERE heeft hen verworpen. (Jer 6:29-30,
NBG’51)
Maar ook daar komt toch vuur bij te pas, en Maleachi laat er de waarschuwing aan voorafgaan: “Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur
van de smelter en als het loog van de blekers” (Mal 3:2, NBG’51). Johannes de Doper verwijst daarnaar wanneer hij zijn gehoor waarschuwt:
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Water en vuur (vervolg van pagina 13)
Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker
dan ik … die zal u dopen … met vuur. De wan is in zijn hand en Hij zal
zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen,
maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur. (Mat 3:11-12,
NBG’51)
Daarbij moeten we bedenken dat in het Grieks ‘dopen met’ letterlijk betekent: ‘onderdompelen in’. Dit is dus een gecombineerd beeld van (1)
testen, (2) zuiveren wat gezuiverd kan worden, en (3) vernietigen wat als
onbruikbaar overblijft. Vuur betekent in de Schrift dus ook: scheiden tussen bruikbaar en onbruikbaar, waarbij de kwaliteit van het bruikbare verbetert en tegelijkertijd het onbruikbare wordt vernietigd (verbrand). En
dat brengt ons weer terug bij oordeel, want het Griekse krisis (oordeel)
betekent feitelijk: scheiding.
Het laatste oordeel
Terug nu naar die passage boven dit artikel. Petrus waarschuwt daar
voor de opvatting van sommigen (hij noemt ze spotters) dat deze wereld
voor altijd door zal gaan zoals nu (2 Pet 3:4). In werkelijkheid - zegt hij zal er ooit een dag van oordeel zijn, waarbij scheiding zal worden gemaakt tussen wat wel aanvaardbaar is voor God en wat niet. Die spotters
beseffen niet dat de oorspronkelijke wereld is ontstaan doordat God
scheiding maakte tussen het droge – de aarde – en het water, d.w.z. tussen bewoonbaar en onbewoonbaar, tussen levensvatbaar en dood. Maar
die (‘eerste’) wereld is weer verzwolgen door het water, door universele
dood, waarin iedereen (slechts enkelen in de ark uitgezonderd) stierf.
Dat zal niet opnieuw gebeuren, maar wel zal de mens ooit worden geoordeeld, op de dag dat God opnieuw scheiding maakt; maar dan tussen
wat verdient te leven en wat het leven niet waardig is gebleken. Dat zal
een scheiding zijn door ‘vuur’: wat door vuur is gelouterd (gezuiverd) zal
dat vuur doorstaan, wat niet vuurbestendig is geworden zal verbranden.
Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord
bewaard om op de dag van het oordeel [krisis, scheiding], waarop de
goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur
… (Op die dag wordt) de aarde blootgelegd en alles wat daarop gedaan
is komt aan het licht. (vs 7,10)
Anders dan bij de zondvloed zal er geen algehele vernietiging zijn, maar
alles wat niet aanvaardbaar is voor God zal wel degelijk worden weggedaan en alleen het aanvaardbare blijft. En dan zal er, volgens Gods belofte door Jesaja, een nieuwe, definitieve, ‘hemel en aarde’ zijn, ‘waar gerechtigheid woont’ (2 Pet 3:13).
R.C.R
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Ontmoeting

met:

Elia had op de Karmel op indrukwekkende wijze laten zien dat er
maar één God is. Op zijn bevel werden de profeten van Baäl, die Israël van God afleidden, gedood. Na deze reiniging van het land ging hij
de berg op en bad ernstig om regen. God had zijn gebed om de bekering van het volk verhoord, door de regen zou het volk zien dat God
hen vergeven had. Jacobus toont Elia als voorbeeld van wat een
rechtvaardige kan doen: “Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat
hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalf
jaar geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de
hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort” (Jak 5:16
-18). Op zijn gebed, niet op de bekering van het volk, schonk God het
uitgedroogde land de noodzakelijke regen. Maar niet direct, alsof
God Elia wilde laten zien, dat de bekering maar schijn was.
Diezelfde dag nog zag hij dat Izebels macht helaas nog even groot
was; en toen zij dreigde hem te doden, vluchtte hij naar Berseba, ver
in het zuiden van Juda. Daarna ging hij nog een dagreis ver de woestijn in. Hij was gebroken en uitgeput. Ondanks heel zijn streven en al
zijn ijver, was hij er niet in geslaagd de Baäldienst uit te roeien. Hij
was diep bedroefd en wilde het liefst sterven. God kende het hart
van zijn knecht, zijn verdriet en wanhoop. Hij verwierp hem niet maar
stuurde een engel om hem te sterken. Die gaf hem krachtig voedsel,
zodat hij na het eten daarvan 40 dagen verder kon trekken. Zijn doel
was de berg Horeb, waar God – in het begin van Israëls bestaan als
natie – Zijn verbond met hen had gesloten. Hij overnachtte in een
spelonk, waar het woord van God tot hem kwam. God riep: “Elia, wat
doe je hier?” Elia antwoordde: “Ik heb me met volle overgave ingezet
voor de, HEER de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten
hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu
hebben ze het ook op mijn leven voorzien” (1Kon19:9,10). Toen
openbaarde de HEER zich aan hem, precies zoals Hij Zich aan Mozes
– onder dezelfde omstandigheden – had geopenbaard. Ook toen
had Israël Gods verbond geschonden door een gouden kalf te maken, terwijl Mozes op de berg bij God was. Mozes was toen, net zoals

K e n n i s m a k i n g
16

m e t

b i j z o n d e r e

Elia (2)
Elia nu, diep bedroefd en ontmoedigd door het volk. En zoals Elia
hier was gekomen om sterkte te vinden in de herinnering aan het
verbond, had Mozes toen God gevraagd: “Doe mij toch uw heerlijkheid zien” (Ex 33:18). Staande in een spelonk hoorde hij dat de
HEER ‘voorbij ging’ (vs 22). Elia hoorde en zag vanuit de spelonk, net
als Mozes, alle bijzonderheden van Gods kracht en heerlijkheid:
windvlagen, aardbeving en vuur. Maar de HEER was niet in de windvlaag, ook niet in de aardbeving, en ook niet in het vuur. Maar toen
het gefluister van een zachte bries volgde, besefte Elia dat dit de
aanwezigheid van de HEER was, verborg snel zijn gezicht in zijn mantel, en ging in de opening van de spelonk staan.
Deze openbaring van God aan Mozes, door wie Hij de wet gaf, en
aan Elia, de eerste van de grote profeten
En die het volk terug moest
brengen tot gehoorzaamheid aan dat verbond, wijst vooruit naar
een belangrijke gebeurtenis in het Nieuwe Testament. Petrus en
Johannes gingen met Jezus ook een berg op, waar Hij voor hun ogen
verheerlijkt werd: “Opeens stonden er twee mannen met hem te
praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen
waren. Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou
moeten volbrengen” (Luc 9:30,31). ‘Levenseinde’ (de NBG’51 heeft
hier ‘uitgang’) is in het Grieks exodus). Het heeft een diepe betekenis: Jezus zou door zijn dood een nieuwe exodus van zijn volk volbrengen, verlossing uit de slavernij van de zonde en de dood, en
hen door een nieuw verbond tot Zich nemen om Zijn volk te zijn.
Opnieuw stelde God de vraag: “Elia, wat doe je hier?” Elia herhaalde
zijn klacht. God veroordeelde hem weer niet, maar gaf hem een opdracht: Nieuwe koningen over Syrië en Israël, en zijn opvolger zalven. Deze drie moesten het plan van God – de macht van Achab en
Izebel te breken, en de afvalligheid bestraffen die Elia zo verontrustte – uitvoeren. Hij zalfde zijn opvolger Elisa (1 Kon 19:19), maar
kennelijk was de tijd nog niet rijp om die nieuwe koningen te zalven;
want dat deed zijn opvolger Elisa later (2 Kon 8 en 9). God liet ook
zien, dat hij echt niet alleen was: “Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust” (1 Kon 19:18). N.D.
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De woonplaats van
“De ene plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen

7. De tempel van Herodes
In 40 v.Chr. kwam in Israël Herodes de Grote aan het bewind, als vertegenwoordiger van het Romeins gezag. Van afkomst was hij eigenlijk geen Jood
maar een Edomiet; de Edomieten waren destijds door de Maccabeeën
‘ingelijfd’ bij Israël. Herodes trachtte geheel in Romeinse stijl zijn naam luister bij te zetten met uitgebreide bouwactiviteiten. Wie in de 1e eeuw in Jeruzalem kwam zou de stad daarom nauwelijks herkennen vergeleken met een
halve eeuw eerder. Velen onder de plaatselijke bevolking gaven de landbouw
op en werden ambachtsman in de lucratieve dienst van Herodes. Wellicht
was de ‘timmerman’ Jozef een van hen. In 19 v.Chr. begon Herodes aan één
van zijn grootste bouwprojecten: het verfraaien van de tempel te Jeruzalem.
Met enige liefde voor God had dat echter weinig te maken, want hij bouwde
ook tempels voor andere goden, o.a. in Samaria. Maar juist in Jeruzalem
werden hem behoorlijke beperkingen opgelegd. Door zijn afkomst als Edomiet moest hij op eieren lopen om zijn Joodse onderdanen niet al te zeer
tegen zich in het harnas te jagen. Hij mocht de afmetingen van de tempel
daarom ook niet zelf bepalen maar moest zich volledig houden aan de maten van Salomo’s tempel, al heeft hij wel slim gebruik gemaakt van een vermoedelijke overschrijffout voor de hoogte van de voorhal in 2 Kronieken 3
(120 el i.p.v. 20 ). Ook moest hij rekening houden met het feit dat de tempel
volop in gebruik was en bleef: de diensten moesten te allen tijde doorgang
kunnen vinden. Daartoe werden alle materialen elders klaargezet door de
Een model van de
tempel van Herodes.
De eigenlijke tempel
bevindt zich binnen
de zgn scheidsmuur.
Daaromheen ligt het
grote tempelplein,
omringd door zuilengangen.
1. Centraal heiligdom
2. Hof der vrouwen
3. Nicanorpoort
De steenblokken in
de voorste muur zijn
bijna manshoog!
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Gods naam op aarde
om er zijn naam te laten wonen” (Deut 12:11)

meer dan tienduizend bouwvakkers die hiervoor in zijn dienst waren. Voor
de bouw zelf werd een duizendtal priesters opgeleid tot steenhouwer of timmerman, omdat zij - in tegenstelling tot het gewone volk - in het tempelgebouw mochten komen. Het tempelgebouw zelf was in 18 maanden gereed,
waarna in acht jaar de gebouwen eromheen voltooid werden. Het zou echter
tot 64 na Chr. duren voordat het gehele complex volledig af was. Toen de
tempel eindelijk gereed was, kwamen de plotseling werkloos geworden
bouwvakkers prompt in opstand. Om dit alles te bekostigen stond er een
offerkist in de tempel, naar het voorbeeld van Joas (zie artikel 5 in deze serie). In dit artikel beschrijven we wat het geworden is, maar om het overzichtelijker te houden niet in de exacte volgorde waarin dat tot stand kwam.
De tempelberg
De heuvel waarop de tempel gebouwd was, ligt ingeklemd tussen diepe dalen met steile wanden aan de oost- en westzijde. Om toch voldoende ruimte
te krijgen waren er op de hellingen in een rechthoek steunmuren gebouwd.
De ruimte daar tussen was opgevuld en gevlakt zodat er een plein ontstond.
Dat was waarschijnlijk al zo vanaf de eerste bouw. Maar omdat dit plein
door de Joodse leiders niet als echt deel van de tempel werd gezien, mocht
Herodes zelf de maten bepalen. Hij heeft nieuwe muren gebouwd, verder
naar buiten maar vooral veel verder naar het noorden en zuiden, zodat er
een veel groter plein ontstond, tweemaal zo groot als tevoren. Aan de noordzijde moest er zelfs rots worden weggehakt, omdat het terrein aan die kant
wat hoger was. Hij kon echter niet veel verder naar oost of west, de dalen in,
gezien hun diepte. Daardoor ontstond er een wat vreemde verhouding tussen de tempel zelf (die op het oosten is georiënteerd) en de ligging ervan op
het plein: veel ruimte aan de beide zijden maar erg beperkt aan de voor- en
achterzijde. Dat plein was nodig om ruimte te bieden aan de vele Joden uit
het buitenland die Jeruzalem tijdens de feestdagen bezochten. Een Joods
historicus schatte hun aantal op enkele miljoenen.
Op iedere luchtfoto van Jeruzalem is dit plein vandaag de dag nog duidelijk
herkenbaar. De steunmuren stammen nog steeds uit de tijd van Herodes.
Sommige van de stenen daarin zijn gigantisch (500 ton) en ze zijn zo strak
op elkaar gezet, dat er nu nog geen mes tussen past. Het plein dat zo ontstond heeft een oppervlakte van bijna 15 voetbalvelden. Op zich is het geen

19

De woonplaats van Gods

naam op aarde

echte rechthoek omdat de muren, door de ligging van de dalen, niet helemaal evenwijdig lopen. Langs de randen van dit plein liepen zuilengangen
waar ondermeer de Joodse rabbi’s hun leerlingen onderwezen. Het plein was
voor iedereen toegankelijk. Een deel ervan werd door de overpriesters verpacht aan handelaren die er offerdieren verkochten, en ook aan geldwisselaars om Romeinse munten om te wisselen voor de officiële tempelmunten.
Uit Joodse geschriften is bekend hoe de handelaren forse bedragen aan
pacht moesten betalen voor hun plekje. Maar ook dat dan de priesters (die
de offers moesten keuren) er voor zorgden dat alleen dieren werden goedgekeurd die, tegen woekerprijzen, bij deze handelaren gekocht waren. NietJoden moesten hier aanbidden; ze mochten niet dichter bij de tempel komen
dan dit plein. Dat stond daarom bekend als de ‘hof van de heidenen’. Daarom is Jezus zo verontwaardigd. “Staat er niet geschreven: ‘Mijn huis moet
voor alle volken een huis van gebed zijn’? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!” (Mar 11:17). Vanaf het plein liepen ook een aantal bruggen over het diepe dal aan de westkant, waardoor het voor handelaren verleidelijk was om via het tempelplein en deze bruggen te lopen en zo het dal
te vermijden. Maar “Jezus liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg” (Mar 11:16). Het gaat hier dus om het misbruiken van het
tempelcomplex voor een ander doel dan God voor ogen had gehad.
Het tempelgebouw
Midden op het plein stond de tempel zelf, omgeven door trappen. Zoals al bij
de tabernakel, zoveel eeuwen eerder, was er de opgaande lijn in heiligheid,
en dat werd door deze verhoging verder geaccentueerd. Rondom de trappen
stond een muur met een aantal doorgangen. Dit gaf aan tot hoe ver nietJoden mochten komen. Waarschuwingspanelen in het Aramees, Grieks en
Latijn bedreigden onbevoegden die toch verder gingen, met de dood (enkele
hiervan zijn in moderne tijden teruggevonden). Vandaar de opwinding, wanneer zij menen dat Paulus daar een niet-Jood door mee naar binnen heeft
genomen (Hand 21:27-31). En Paulus verwijst naar deze muur als hij zegt
dat Jezus de “muur die scheiding maakt” tussen Joden en heidenen heeft
weggehaald (Efez 2:14). Vanaf de trappen kwam men, door poorten in de
muur, in de ‘hof van de vrouwen”; vrouwen mochten niet verder dan hier.
Hier stond ook de offerkist waar de arme weduwe wat geld in deed (Marc
12:41-44). Na nog een trap en de schitterende Nicanorpoort kwam men in
het gedeelte waar de offers gebracht werden. Vrouwen mochten alleen de
trap op en door de poort naar binnen kijken wanneer zij het voorgeschreven
offer brachten bij de geboorde van hun eerstgeborene (zoals Maria deed in
Luc 2:24). Voorbij die poort was er een strook waar de Joodse mannen
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7. De tempel van Herodes (vervolg van pagina 19)

Het vroegere tempelplein nu. Er zijn nu bomen geplant die er toen
niet waren. De twee koepels zijn van de zogenaamde Rotskoepel
en vooraan de Al Aksa moskee. Aan het eind van de Ramadan komen op een deel van dit plein meer dan 400.000 mensen samen.

mochten komen als zij hun offers brachten (de ‘hof van de Israëlieten’).
Daar voorbij zouden de priesters bezig zijn; daar stond ook het altaar. In het
midden stond het echte tempelgebouw, bestaande uit een voorhal, het heilige en het allerheiligste, met dezelfde indeling als in de vroegere tempels.
We lezen regelmatig dat Jezus in de tempel is. De ‘hof van de Israëlieten’
werd uitsluitend gebruikt als er offers gebracht werden, en bij het morgenen avondgebed. Maar de ‘hof van de vrouwen’ en ‘de hof van de heidenen’
boden voldoende ruimte en, zo nodig, zitplaats om discussies te voeren. Op
dit tempelgebouw was ook veel goud aangebracht, en de zuiver witte stenen
en dit goud zorgden voor een geweldige schittering in de zon. Dit beschrijft
ook de Joodse historicus Josephus. Vanaf de Olijfberg, die iets hoger is, had
men een schitterend uitzicht op het tempelcomplex, zoals men ook nu nog
steeds van daar af over de nu op dat plein gelegen Islamitische heiligdommen kan uitkijken. Het is dan ook op dit uitzicht dat de discipelen de aandacht van Jezus vestigden in Matteüs 24:1. Jezus’ antwoord is het onderwerp van de volgende aflevering in deze studie.
M.H.
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Voorafschaduwingen van Christus
“Toen
“Toen zei Ik : zie, hier ben
Ik,
Toen het volk Israël, na bijna 500 jaar onder de ‘richteren’, om een koning vroeg, werd Saul aangewezen, een man zoals zijzelf zich die wensten. Maar al snel zien we hem fouten maken en door God afgewezen worden. In zijn plaats wordt dan David tot koning gezalfd; vanaf dat moment
is hij “de gezalfde” (Hebreeuws: Messias; Grieks: Christus). Hij wordt juist
een man naar Gods hart genoemd, en we zien een duidelijk ander karakter dan bij Saul. Hij leert op God vertrouwen, eerst als herder en later
als vluchteling voor Saul. Juist uit deze periode vinden we een aantal
Psalmen waarin hij zijn situatie beschrijft, en die in het Nieuwe Testament
worden aangehaald als bewijs voor wat er in het Oude Testament over
Jezus was geschreven. Uiteindelijk acht God hem geschikt om over het
volk te regeren. Hij heeft dan geleerd te geloven en nederig te zijn.
David mag het niet afmaken
Je zou denken dat David daarmee een goede voorafschaduwing van
Christus is. Jezus zou zelfs zijn afstammeling zijn. Maar toch wordt het
David niet gegeven een volledige voorafschaduwing te zijn. David krijgt te
horen dat hij de tempel niet mag bouwen, al lezen we op dat moment niet
waarom dat zo is. Pas later, als David zijn zoon Salomo opdraagt die tempel te bouwen, geheel volgens het plan dat hij zelf heeft uitgewerkt en
met de materialen die hij zelf al heeft klaargelegd, lezen we dat hij zegt:
Ik had graag zelf een tempel gebouwd voor de naam van de HEER, mijn
God. Maar de HEER heeft zich tot mij gericht met de woorden: Jij hebt
ten overstaan van mij veel bloed vergoten en grote oorlogen gevoerd.
Daarom zul jij geen huis bouwen voor mijn naam, je hebt te veel bloed
vergoten. Maar je zult een zoon krijgen. Hij zal een man van rust
[menuchah] zijn, want ik zal hem rust geven [nuach] door hem van al
zijn vijanden te verlossen. Salomo [Shalomoh] zal hij daarom heten; tijdens zijn bewind zal ik Israël vrede [shalom] en rust schenken. Hij zal
een huis bouwen voor mijn naam. Hij zal voor mij een zoon zijn en ik
voor hem een vader, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon in Israël niet
zal wankelen. (1 Kron 22:7-10)
Let op dat de NBV in werkelijkheid de termen ‘rust’ en ‘vrede’ hier heel
onlogisch juist andersom heeft. In de NBG’51 staat het wel logisch.
Salomo
Deze “man van rust” krijgt het inderdaad veel gemakkelijker dan zijn vader. Het woord menuchah wordt, in verband met de koningen van Israël,
maar één andere keer gebruikt: in het dankwoord van Salomo bij de inwij-
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4. David en Salomo
in ”de boekrol staat van mij geschreven”
ding van de tempel:
Geprezen zij de HEER, die zijn volk Israël rust heeft gegeven, zoals hij
heeft beloofd. Niet één van de beloften die hij bij monde van zijn dienaar Mozes heeft gedaan, is onvervuld gebleven. (1 Kon 8:56)
Salomo is de koning van Israëls gouden eeuw. Zijn rijk kan uitbloeien. Hij
heeft, vooral in het begin, vrede aan alle kanten. De buurvolken zijn hem
onderdanig of zien op tegen zijn rijkdom en wijsheid. Hij regeert vanuit
Jeruzalem, en is voor de wereld een bewijs hoe God met zijn volk is. Van
Salomo wordt met zoveel woorden gezegd dat hij namens God regeert:
Zo besteeg Salomo de troon van de HEER en volgde hij zijn vader David
als koning op. Hij ondervond geen tegenstand en heel Israël accepteerde hem. (1 Kron 29:23)
Salomo, vanuit Jeruzalem regerend op de troon van God, is uiteraard een
duidelijke voorafschaduwing van Christus in het Koninkrijk. Maar er zijn
meer aanwijzingen. Als Salomo koning wordt, zegt hij: “U [God] hebt mij
aangesteld als koning over een volk dat zo talrijk is als het stof van de
aarde” (2 Kron 1:9). Daarin zien we een duidelijke verwijzing naar de beloften gedaan aan Abraham (Gen 22:17), alsof die nu reeds in vervulling
zijn gegaan. Maar er zijn meer verzen uit de periode van Salomo die herhaald worden in verband met het Koninkrijk. Vergelijk bijvoorbeeld
“Zolang Salomo leefde, konden de inwoners van Juda en Israël, van Dan
tot Berseba, onbezorgd onder hun wijnrank en hun vijgenboom zitten” (1
Kon 5:5, NBG’51 4:25) met de woorden van Micha over de regering van
de Messias: “Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken” (Mic 4:4). Deze woorden over Salomo worden over
geen enkele andere periode gebruikt, behalve over het Messiaanse vrederijk. Er zijn zo nog andere voorbeelden. Alle volken gaan op naar Jeruzalem om de wijsheid van Salomo te horen (1 Kon 5:14, NBG’51 4:34,
zie bijv. Mic 4:1-2). Ook in het bezoek van de koningin van Seba zien we
overeenkomsten, evenals wanneer Salomo wijsheid ontvangt om een
zeer goede rechter te zijn. Wellicht het meest bekend is echter de Psalm
die David schrijft over zijn zoon Salomo. In deze Psalm 72 staan vele beden die alleen in poëtische zin op Salomo toegepast kunnen worden.
Maar in Christus zullen ze volledig werkelijkheid worden. Bijv.: “Laten alle
koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn” (Ps
72:11). Voor een uitvoeriger behandeling van deze Psalm en het verband
met Christus verwijzen we naar het boekje “Christus in de Psalmen” dat

23

Voorafschaduwingen van Christus
bij ons aan te vragen is. Maar we zien in elk geval ook zo al duidelijk hoe,
naast David, ook Salomo een voorafschaduwing is van Jezus
De les van David en Salomo
We hebben dan te maken met deze twee koningen, de ene een man naar
Gods hart die in veel moeilijkheden een groot geloof opbouwt en uiteindelijk koning wordt, en de ander die het bijna in de schoot geworpen krijgt
en een groot rijk bestuurt met vrede aan alle kanten en die ook de tempel
mag bouwen. Elk voor zich in hun eigen bijzondere omstandigheden,
maar ook beide tezamen, zijn zij een voorafschaduwing van Jezus. Er zijn
duidelijke overeenkomsten tussen David en Jezus enerzijds en tussen
Salomo en Jezus anderzijds. Maar dat zijn toch geen zaken die we anders
misschien niet begrepen zouden hebben, of waaruit mensen die vóór
Christus leefden meer te weten hadden kunnen komen over hun Messias.
De profeten waren al duidelijk genoeg over het koningschap van de Messias. Dus wat leren we dan van deze voorafschaduwing?
Wellicht is het antwoord in dit geval dat we juist moeten letten op de negatieve zaken. David mocht geen tempel bouwen omdat er uiteindelijk
toch bloed aan zijn handen kleefde. Toen hij eenmaal koning was, was
dat niet alleen het bloed van zijn vijanden maar ook dat van de man van
een vrouw die hij begeerde. Hij die - in de woorden van Nathan - als rijk
man een grote kudde schapen had en toch dat ene kleine ooilam van zijn
naaste begeerde (2 Sam 12:1-4). En Salomo dan? Zijn vrederijk is toch bij
uitstek een beeld van de vrede en rust in het Koninkrijk. Maar bij Salomo
ligt veel nadruk op de foute keuzes die hij maakte. Er is het gezegde ‘alle
macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut (volledig)’.
In Salomo hebben we helaas een voorbeeld van een man bij wie het juist
fout gaat omdat hij zo gezegend is. In de wet worden drie zaken genoemd
die een koning vooral niet moet doen: “Hij mag geen paarden gaan houden … Evenmin is het de koning toegestaan er veel vrouwen op na te houden, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. En verder
mag hij ook geen zilver en goud ophopen” (Deut 17:16-17). En juist over
deze punten gaat het in verband met Salomo.
• Salomo bezat duizenden paarden in speciale wagensteden. Paarden
werden destijds uitsluitend gebruikt voor de oorlogsvoering; ze werden
niet op het land gebruikt. We zien Salomo zelfs daarin handelen en
dus optreden als wapenhandelaar om andere volken te voorzien.
• Koningen trouwden soms dochters van buitenlandse machthebbers
om een politiek verbond te bekrachtigen. Zo trouwde Salomo met een
Egyptische prinses. “Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen,
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4. David en Salomo (vervolg van pagina 23)
werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte” (1 Kon 3:1).
Maar we lezen ook dat Salomo in totaal zo’n duizend vrouwen had, en
bijna als een echo van de woorden van de wet lezen we daarover: “en
deze vrouwen maakten hem ontrouw: op zijn oude dag verleidden zij
hem ertoe andere goden te gaan dienen” (1 Kon 11:4).
• Tenslotte mocht hij geen zilver en goud ophopen. In het artikel op blz.
28, “Salomo en Chiram”, kunt u lezen over het goud dat Salomo verzamelde. Dat gebeurde in zulke grote hoeveelheden dat ‘men in de
tijd van Salomo aan zilver geen bijzondere waarde hechtte’.
Het is frappant om te zien hoe juist de drie zaken waarvan gezegd wordt
dat een koning zich daar niet mee bezig moet houden, in verband met
Salomo genoemd worden, en dan nog in zo’n extreme vorm. In de wet
stond na deze bepalingen ook wat de koning wel moest doen, namelijk
een afschrift van de wet maken en dat regelmatig lezen om te leren God
te vrezen. Het lijkt alsof Salomo dit advies niet heeft opgevolgd. Waar
David kon zeggen “Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten” (Ps 119:97), waren de gedachten van Salomo gericht op heel
andere zaken. De rijke zegeningen van God hebben hem verleid om
steeds meer een wereldse leider te worden. Want met de bepalingen in
de wet had God tot doel: “Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is
dan anderen [letterlijk: dan zijn broeders] en in enig opzicht boven de
wet staat” (Deut 17:20). Maar als Salomo’s zoon na hem aan het bewind
komt, merken we dat Salomo “zijn broeders” uiteindelijk behandelde als
slaven, om zijn vele plannen te verwezenlijken.
David en Salomo waren voorafschaduwingen van Jezus, maar met als
doel ons te leren dat geen enkel gewoon mens in staat zou zijn de koninklijke waardigheid aan te kunnen en toch trouw te blijven aan God. Een
sterfelijk mens zou met zijn trots en hebzucht onvermijdelijk ten prooi
vallen aan de vele verleidingen die dat koningschap bood. Hij zou gaan
voor macht en gezag in plaats van een herder voor de schapen te zijn. Hij
zou steeds meer willen lijken op de koningen om hem heen, vooral die
van de grotere rijken, om zich daaraan te spiegelen. Maar in Jezus hebben wij een koning die zich uitsluitend spiegelt aan God. Die als Zoon
vrijwillig de rol van een knecht (slaaf) op zich heeft genomen, die zich
niet schaamt “hen zijn broeders en zusters te noemen” (Heb 2:11), en
die werkelijk het woord van zijn Vader tot de spil van zijn leven maakte.
Als het volk die les van David en Salomo begrepen had, hadden zij niet
de lijdende knecht verworpen omdat zij alleen maar zochten naar de grote Koning.
M.H.
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het

geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Wassen duidt in oud Nederlands geen reiniging aan, maar groei. We kennen het zo nog in
Het Hebreeuwse parah bete- ‘gewas’ en in ‘volwassen’. Het woord in het NT
kent vruchtbaar zijn of vrucht is auxanō, groeien, in oudere vertalingen vaak
dragen. De Septuaginta (de weergegeven als opwassen. In de Septuaginta
Griekse vertaling van het OT) (de Griekse vertaling van het OT) is het vaak
vertaalt parah in bijna alle ge- de vertaling van het Hebreeuwse parah. Dat
vallen met auxanō, dat groeien betekent eigenlijk vruchtbaar zijn (of maken).
betekent. Oudere vertalingen We kennen het van Genesis: “Wees vruchtvertalen dat met ‘wassen’ en baar en word talrijk, bevolk de aarde” (1:28).
auxèsis, groei, met ‘wasdom’.
Na de zondvloed lezen we dat opnieuw (Gen
Een ander Hebreeuws woord
dat nog een kleine rol speelt is 8:1,17). Verderop in Genesis vinden we het
steeds voor de groei van een volk of van ieqadal, opgroeien.
mands nakomelingen, en speciaal van Abrahams nakomelingen. Wanneer Jakob uit Paddan-Aram terugkeert naar het
land Kanaän, geeft God hem zelfs woordelijk dezelfde opdracht als Adam en
Noach (Gen 35:11). Van zijn nakomelingen in Egypte wordt daarom aangegeven dat dit inderdaad is gebeurd (Gen 47:27; Ex 1:7).
Hoewel de taalkundige betekenis dus eigenlijk spreekt van vruchtbaarheid, is
de feitelijke gedachte toch vooral die van groei. In de rede van Stefanus (Hand
7:17) vinden we daarvoor auxanō, wat in onze Bijbels vertaald is met iets als
‘in aantal toenemen’. In enkele gevallen is in de Septuaginta auxanō echter
de vertaling van qadal, dat opgroeien betekent, bijv. van Ismaël en Isaak, van
Esau en Jakob, en van Simson. Zo vinden we het ook van het opgroeien van
Jonannes de Doper en Jezus (Luc 1:80; 2:40). Van beide lezen we: “Het kind
Het woord in het Grieks
en het Hebreeuws

Volwassen worden in het geloof
De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente te Kolosse dat hij voortdurend voor hen bidt dat zij de juiste kennis mogen ontvangen om tot wijsheid en inzicht te kunnen komen die nodig zijn om naar Gods wil te kunnen leven (Kol 1:9-10).
Dan zullen zij vrucht dragen (het Hebreeuwse parah!) en opwassen (vol-wassen worden) in het geloof. Helaas laat de NBV juist dat ‘opwassen’ weg. In hoofdstuk 2 gebruikt hij dat beeld voor de gemeente als geheel (2:19), wanneer hij benadrukt dat
die volwassenheid niet berust op het in acht nemen van voorschriften, maar op de
‘navolging van Christus’. Ook in zijn brief aan Efeze vinden we dat argument (Efez
4:15). Petrus gebruikt het beeld in zijn eerste brief (1 Pet 2:2) voor het loskomen uit
het denken van de heidenwereld, waarbij hij zijn lezers vergelijkt met pasgeboren
baby’s, maar in de slotwoorden van zijn tweede brief gebruikt ook hij het voor het
‘volwassen worden’ in de Heer (2 Pet 3:18).
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wasdom
van een sleutelwoord in de grondtekst
groeide op, werd sterk”. Dit beschrijft een groei naar volwassenheid, wat echter
mede betekent: opgroeien voor de taak die hen wacht. Het gaat niet slechts
om een lichamelijke groei, maar evenzeer om geestelijke volwassenheid.
In het NT vinden we auxanō letterlijk van de lelies (Mat 6:28), het mosterdzaadje (Mat 13:32) en het zaad dat gezaaid is in goede aarde (Marc 4:8, waar het
juist weer over vruchtbaarheid gaat!). Meer dan de helft van alle gebruik van
auxanō en auxèsis vinden we echter in Handelingen en bij Paulus. In Handelingen is het ‘het woord’ dat groeit, zoals het volk Israël destijds in Egypte (Hand
6:7; 12:24; 19:20); want het duidt op de prediking en het toenemende aantal
gelovigen dat ‘het woord’ aanvaardt, dus op de groei van de kerk van de 1e
eeuw. In zijn algemene rondschrijven dat wij kennen als de brief aan de Efeziërs, beschrijft Paulus de kerk als een gebouw dat, naarmate de bouw vordert,
‘groeit’ (NBG’51: opwast) tot een tempel. Maar elders gebruikt hij auxanō voor
de plaatselijke gemeenten en voor de individuele gelovige. Want uiteindelijk
gaat het niet om het aantal bekeerlingen, maar om hun ‘kwaliteit’, d.w.z. hun
volwassenheid in het geloof. In zijn eerste brief aan de Korintiërs neemt Paulus
stelling tegen hun neiging zich achter bepaalde leiders te willen scharen, als
hun leerlingen. Hij wijst erop dat predikers slechts dienaren zijn. De werkelijke
groei moet van God komen, niet van mensen, en om geen werkelijke namen te
hoeven noemen betrekt hij dit op zichzelf en Apollos: “Ik heb geplant, Apollos
heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie
plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien” (1 Kor 3:67). En in de tweede brief spreekt hij over de ‘groei’ van hun geloof (2 Kor
10:15) en het ‘gewas’ van hun gerechtigheid (9:10, NBG’51). Maar in zijn brief
aan de Efeziërs gaat hij verder. Het gaat niet
alleen om hun eigen opgroeien tot volwas- Het woord in de Concordantie
senheid, maar ook om de geestelijke groei In het OT komt parah 29x voor.
van de gemeente in zijn geheel, waar zij aan Het wordt gewoonlijk vertaald met
moeten bijdragen: “Vanuit dat hoofd vruchtbaar zijn of maken, maar
(Christus) krijgt het lichaam (de gemeente) een enkele keer ook met iets als:
samenhang, en wordt het ondersteund en zich uitbreiden.
bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. In het NT komt auxanō 22x voor
en auxèsis 2x. De NBG’51 verIeder deel draagt naar vermogen bij tot de
taalt het met groeien, vermeergroei (auxèsis) van het lichaam, dat zo zich- deren of (op)wassen (en waszelf opbouwt in (niet: door, zoals in de NBV!) dom). De NBV gebruikt meestal
de liefde” (Efez 4:16). Pas zó groeit de ge- woorden afgeleid van groeien,
meente van Christus op tot volwassenheid maar omschrijft het ook vaak, op
(Kol 2:19).
R.C.R. een of andere manier.
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7. Salomo en Chiram
We hadden het vorige keer al over een nauwe samenwerking tussen Salomo
en de Tyrische vorst Chiram, waar beide baat bij hadden. Salomo had Chirams hulp gevraagd bij de bouw van de tempel en zijn andere bouwwerken.
Chiram had hem daar cederhout voor geleverd. De stammen werden naar
de kust gebracht en als vlotten versleept (1 Kon 5:22-23, of NBG’51 5:8-9)
naar Joppe (nu Tel Aviv), en vandaar over land naar Jeruzalem. Die vlotten
werden vermoedelijk gesleept door kleine geroeide vaartuigen; daar zijn,
voor andere situaties, afbeeldingen van (bijv. op blz 32 in nr. 2 van 2010).
Maar Salomo’s plannen gingen verder. Hij wilde een expeditie uitrusten naar
de ‘zuidelijke’ zee om daar enkele scheepsladingen kostbaarheden te halen, die normaal maar mondjesmaat per karavaan over land werden aangevoerd, te vergelijken met de Egyptische expeditie van koningin Hapshepsut
naar het land ‘Punt’, van aflevering 4 (dat we toen hadden geïdentificeerd
als Somalië, of wellicht zelfs de Afrikaanse kust tegenover Zanzibar). In het
bijzonder wordt nu ‘goud uit Ofir’ genoemd, in de Bijbel vaker genoemd als
van bijzondere kwaliteit (vermoedelijk zuiverder dan goud van elders).
Samen met de Tyriërs bouwde hij daar schepen voor, te Esjon-Geber (bij het
huidige Eilat) in de noordelijke punt van de golf van Akaba (1 Kon 9:26-28).
We zagen al dat de Foeniciërs zich hadden ontwikkeld tot buitengewoon
bekwame zeevaarders, en dus ook scheepsbouwers. De schepen voor deze
expeditie moeten wel in Esjon-Geber zijn gebouwd, want je kon geen bestaande schepen vanuit de Middellandse zee naar de Rode zee varen. Aangezien daar geen geschikt hout groeit zal er hout uit Foenicië zijn aangevoerd, eerst over zee – zoals dat voor de tempelbouw – en vervolgens over
land naar Esjon-Geber, vermoedelijk vanaf de monding van de ‘beek van
Egypte’ op de grens van het huidige Israël en de Sinaï (de wadi El Arish).
De vloot komt thuis met 420 talenten (ca. 12,5 ton!) goud. De koningin van
Seba, meteen hierna genoemd, brengt nog eens 120 talenten (ca. 3,5 ton)
goud mee. Meteen daarna lezen we dat Salomo dat jaar in totaal 666 talenten (ca. 20 ton) goud ontving, dus er is ook nog bijna 4 ton binnen gekomen
van andere handelscontacten. Hoewel het in onze Bijbels leest alsof dat elk
jaar binnenkwam, zal dat toch wel betrekking hebben op alleen dat ene
jaar. Bij de huidige goudprijs zou je het dan (met bijna 1 miljoen Euro per
talent) al hebben over in totaal ruim meer dan een ½ miljard Euro. Salomo
heeft dat (eenmalig) gebruikt voor zijn uitgebreide bouwactiviteiten.
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schepen en zeevaart in de bijbel

Een Foenicisch handelsschip voor de lange afstand, gebouwd voor veel
lading. Die lading wordt op zijn plaats gehouden door hekwerk. Daarlangs waren gangboorden vrijgehouden. De waterkruik aan de voorsteven kenmerkt een schip voor lange reizen, dat niet – zoals vroeger –
alleen langs de kusten voer en elke nacht aan land werd getrokken.

Ofir en Tarsis
De ligging van het land Ofir is nog steeds niet volledig duidelijk, maar men
neemt over het algemeen toch aan dat we het moeten zoeken aan de zuidkust van het Arabische schiereiland, en meer speciaal in het huidige Oman.
Ook de koningin van Seba kwam uit die streek. We lezen echter ook dat de
vloot sandelhout en edelstenen meebracht (1 Kon 10:11). Mede om die
reden zoeken anderen dat land Ofir daarom aan de westkust van het huidige India of aan de Oost-Afrikaanse kust ter hoogte van Zanzibar. Dat laatste
zou het dan vereenzelvigen met het land Punt van die Egyptische expeditie.
De zaak wordt nog verder gecompliceerd doordat we nog weer wat verder
(10:22) lezen dat de vloot – in de NBG’51 de ‘Tarsisvloot’ genoemd – ook
zilver, ivoor, apen en pauwen meebrengt. Het valt echter op dat dit zo apart
wordt vermeld, los van die vermelding in 9:26-28. Ook het boek Kronieken
geeft dit als twee aparte mededelingen. Tarsis ligt niet in het zuiden maar
in het westen. Het lijkt daarom logisch om aan te nemen dat dit twee aparte expedities zijn: Salomo organiseert een expeditie naar Ofir (en misschien
ook nog een andere kust), met hulp van Chiram die daar ook wel wat aan
overgehouden zal hebben, en hij mag op zijn beurt ‘meeliften’ met de Tyri-
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sche zeevaart naar het westen, over de Middellandse zee, met als eindbestemming Tarsis en mogelijk met tussenstops in Egypte en elders op de
Noord-Afrikaanse kust. En alleen die lading bestaat uit goud, zilver, ivoor,
apen en pauwen. De ligging van Tarsis is even omstreden als die van Ofir.
Uit Ezechiël blijkt echter dat de Tyriërs daar ook ijzer, tin en lood vandaan
haalden (Ezech 27:12). Griekse geschiedschrijvers melden dat het voorbij
de straat van Gibraltar zou liggen. Men zoekt het daarom in Spanje, wellicht
rond het huidige Cadiz aan de monding van de Guadalquivir, net buiten de
straat van Gibraltar. Ook hier krijg je in onze vertalingen de indruk dat deze
vloot regelmatig (elke drie jaar) thuiskwam, maar waarschijnlijk ging het om
slechts één of enkele expedities, die per keer ‘drie jaar’ in beslag namen
(maar in het Hebreeuws betekent dat soms: een deel van jaar 1, heel jaar 2
en nog een stukje van jaar 3, en niet noodzakelijk 36 volle maanden).
Het Foenicische schip
Terug naar de Foeniciërs. Zij waren de zeevaarders bij uitstek. In onze ogen
waren hun schepen misschien niet verschrikkelijk groot, maar in die tijd waren ze een klasse beter dan die van de andere landen rond de Middellandse
zee. Ook deze schepen werden soms wel geroeid, wanneer alles tegen zat
(zie bijv. Jona 1:13), maar vermoedelijk werden ze toch vooral gezeild, terwijl de meeste schepen toen nog maar alleen zeilden wanneer ze de wind
echt mee hadden. Daarom konden de Foeniciërs langere overtochten maken. Die schepen ‘beheersten’ de zee en waren de trots van een zelfverzekerd volk; op dat aspect van trots komen we later nog terug. De uitdrukking
‘Tarsisschip’ (of ‘schip van Tarsis’) moeten we in de Schrift daarom soms
lezen als een type schip en niet als aanduiding van een plaats van herkomst
of bestemming. En alleen de Foeniciërs konden die echt bouwen. Dat zien
we treffend geïllustreerd wanneer de rechtvaardige Judeese koning Josafat
een eeuw later de expeditie vanuit Esjon-Geber wil herhalen in samenwerking met de goddeloze Achazja van Israël (2 Kron 20:35-37). We lezen daarvan alleen maar dat ze al te Esjon-Geber vergingen, nog voordat de reis was
begonnen, omdat God deze samenwerking afkeurde. Hier waren duidelijk
geen Foeniciërs bij betrokken, en het ging prompt mis. Dat kan het gevolg
zijn geweest van een plotselinge storm, maar misschien waren de schepen
gewoon niet goed gebouwd. Ja, we lezen dat het God was die maakte dat
het geen succes werd. Maar het was uiteindelijk ook God die de Foeniciërs
de wijsheid en kennis schonk die ze bezaten. En het was God die bewerkte
dat de relatie tussen Salomo en Chiram zo hecht was dat zij Salomo hielpen, terwijl die relatie er ten tijde van Josafat niet was. Hij regelde het zo, en
die Foeniciërs waren het werktuig dat Hij daarvoor gebruikte.
R.C.R.

30

Wonderen van
de Schepping

Spreeuwen

Wie kent de spreeuw niet? Overal vindt je die drukke vogel; op zoek naar
ongewervelde diertjes in het gras, of bij een patatkraam naar lekkere
hapjes. Je herkent hem aan zijn verenkleed: donker- of grijs-bruin met
gele strepen, en in het voorjaar glinsterend door een blauwpurperen
glans. Ook zijn stem, of liever gezegd zijn stemmen, verraden zijn aanwezigheid: een zachte, eentonige fluittoon gevolgd door een nauwkeurige
imitatie van de liedjes van andere vogels. De ‘fluiter’ zit meestal hoog: op
een T.V. antenne, of bovenin een boom; want hij is de wachter en waarschuwt de rest van de zwerm als er gevaar dreigt.
In de wintermaanden worden ‘onze’ spreeuwen
aangevuld met soms enorme aantallen soortgenoten uit Noord- en Oost- Europa, waar het dan
te bar en boos is om te overwinteren. Dit leidt
tot een van de spectaculairste schouwspellen
van de natuur: het zwermen bij zonsondergang.
Eerst zie je een klein groepje, daarna een aantal
groepen, dan steeds meer zwermen totdat de
hemel er soms zwart van is. En dan begint het
wonder: als één vogel vliegen ze op en neer, heen en weer, met alle mogelijke ‘stuntbewegingen’ en in allerlei kunstige vormen. Het lijkt wel alsof iemand in de lucht aan het schilderen is. Maar ineens vallen die duizenden (of, miljoenen!) vogels neer op het rietmoeras, of in de boomtoppen, waar ze de nacht zullen doorbrengen. Na een tijdje van intens kwetteren valt alles stil.
Een paar jaar geleden won een Italiaanse fotograaf de eerste prijs in een
internationale fotowedstrijd met zijn beeld van zo’n zwerm spreeuwen,
die door een slechtvalk aangevallen werd. Dat was in Rome, bij Station
Termini, en dat heb ik zelf daar gezien.
Het zwermen biedt bescherming, want zelfs een slechtvalk kan maar één
vogel tegelijk pakken. En dat kunstvliegen maakt het moeilijk voor die
valk er een uit te pikken.
Hoe kunnen zoveel vogels tegelijk zulke patronen in de lucht uitvoeren,
zo snel en zonder tegen elkaar te botsen? De deskundigen geven toe dat
zij het niet weten. Is het dan niet redelijk de eer aan de Schepper te geven? Want Hij schiep ‘de aard van het beestje’ (Genesis 1:21).
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamenten
31. De Zoon van God, de Zoon des mensen
In het Nieuwe Testament wordt Jezus zowel de ‘Zoon van God’ (of de Allerhoogste) als de ‘Zoon des mensen’ genoemd. Dat lijkt tegenstrijdig, want hoe
kan Hij beide zijn als God en mensen zo verschillend van wezen zijn? Zoals
altijd in de Schrift is daar echter een reden, en dus een verklaring, voor.
In de gehele Bijbel kan iemand op twee verschillende manieren zoon zijn:
wat afkomst, of liever gezegd oorzaak van zijn bestaan, betreft en wat gezindheid betreft. We zullen ons eerst richten op afkomst, oorzaak van bestaan richten, en vervolgens op gezindheid.
Wanneer Lucas in zijn evangelie het geslachtsregister van Jezus opneemt,
geeft hij telkens een naam en vervolgens de naam van diens natuurlijke vader. Echter bij Set gekomen schrijft hij: Set, de zoon van Adam, de zoon van
God (Luc 3:23-38). Adam was de oorzaak van het bestaan van zijn zoon Set;
maar Adam zelf was niet het gevolg van een natuurlijke daad van een man:
hij werd door God geschapen uit ‘het niets’ (vgl Rom 4:17). God is dus de
oorzaak van Adams bestaan. Om die reden noemde Lucas hem ‘de zoon van
God’. Wat hij hiermee beoogde, is dat het geen verwondering zou wekken
wanneer de getuigen van wat Jezus had gezegd en gedaan, Hem ‘de Zoon
van God noemden’. Want ook bij de verwekking van Jezus was er geen sprake van een daad van Jozef, maar van een ingreep door God in de natuurlijke
gang van zaken. Hij was de oorzaak van het bestaan van Jezus. Het unieke
van Jezus blijkt wanneer de apostel Johannes Hem de ‘eniggeboren’ Zoon
(van God) noemt (Joh 1:14,18; 3:16,18; 1 Joh 4:9).
De plaats van dit geslachtsregister in het evangelie is geen toevalligheid: het
staat tussen de woorden van God bij de doop van Jezus en diens beproeving
in de woestijn, als een fundament van de waarheid dat Jezus inderdaad de
Zoon van God genoemd mag worden. Bij Jezus’ doop zei God: U bent mijn
Zoon, de geliefde, in U heb ik mijn welbehagen (Luc 3:21). De beproevingen
beginnen 2 maal met: Indien U Gods Zoon bent … (Luc 4:3,9).
Maar er komt nog iets bij: De woorden van God bij Jezus’ doop zijn gebaseerd op de belofte aan David aangaande een zoon uit zijn nageslacht:
De HERE zal u een huis bouwen. Wanneer uw dagen vervuld zijn … dan zal Ik
uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden, en Ik zal zijn koningschap
bevestigen … Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn … Uw
huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn … (2 Sam 7:12,-16).
In eerste instantie hoeven deze woorden niet op een ver nageslacht te duiden; want Salomo bleek in Gods ogen een bijzondere plaats in te nemen:
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Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
… zij (Batseba) baarde een zoon en hij (David) noemde hem Salomo. De HERE
nu had hem (Salomo) lief: Hij (God) zond een boodschap door de profeet Natan
en noemde hem Jedidja, om de wil van de HERE (2 Sam 12:24,25).
‘Jedidja’ betekent ‘Geliefde van God’. God zei dus eigenlijk tegen David:
‘noem hem niet ‘Salomo’, Vreedzame of Vrede, maar ‘mijn Geliefde’, want in
hem heb Ik mijn welbehagen’. Maar op latere leeftijd verliet Salomo de Here
(er is een opmerkelijke parallel met Genesis 6:2 en 3; de ‘zonen van God’
zijn de mensen met een goddelijke gezindheid; zij vermengen zich echter
met mensen van aardse gezindheid, door daaruit vrouwen te nemen die hen
tot zonde verleidden; hetzelfde is het geval met Salomo getuige 1 Kon 11:113), en moest het tweede deel van de belofte (‘uw huis zal voor altijd bestendig zijn’) dus in een ander uit de lijn van David in vervulling gaan. De geslachtsregisters tonen aan dat Jezus inderdaad uit de lijn van David is, en
volgens Gods woorden tot Jezus is Hij de Geliefde. De woorden bij de doop
van Jezus worden herhaald tijdens de verheerlijking op de berg (Mat 17:5).
Maar waarom is Hij de Geliefde in wie God zijn welbehagen heeft? Uiteraard
heeft iedere vader zijn zoon lief. De zoon die de gezindheid, de geest van zijn
vader heeft, is echter de meest geliefde. Jezus’ levensmotto was: Hier ben Ik,
om uw wil, o God, te doen. Dat verklaarde Hij al op twaalfjarige leeftijd in een
vraag aan zijn ouders (Wist u niet, dat ik bezig moet zijn met de dingen van
mijn Vader? Luc. 2:49), en Hij hield daaraan vast tot die dramatische tweestrijd in de hof van Getsemane, waarin hij vastberaden besloot vol te houden
(met uitroepteken) tot het einde toe (niet mijn wil, maar de uwe geschiede!
Luc 22:42). Van alle zonen uit de lijn van David, is Jezus daarom dè Geliefde
van God, omdat Hij een zodanige geestelijke gezindheid had dat Hij een afspiegeling was van het karakter van zijn Vader in de hemel.
Gods doel met de schepping van Adam (en in hem alle mensen) was dat hij
naar Gods beeld en als zijn gelijkenis zou zijn. Niet wat zijn uiterlijk betreft,
maar qua wezen. David zag als profeet dat de mens hier nooit aan is toegekomen. De schrijver van de brief aan de Hebreeën citeert eerst zijn woorden,
om te komen tot de Mens die wel beantwoordt aan dit verheven doel:
Maar, iemand (David) heeft ergens (Psalm 8) betuigd, zeggende: ‘Wat is de
mens, dat U hem gedenkt, of des mensen zoon, dat U naar hem omziet? … met
heerlijkheid en eer hebt u hem (David? Salomo?) gekroond, alle dingen onder
zijn voeten onderworpen (Heb 2:6-8).
Het commentaar van de schrijver op wat is bereikt in Christus Jezus, is:
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Maar nu zien wij nog niet dat hem (de mens) alle dingen onderworpen zijn;
maar wij zien Jezus … met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde Hem
(God), om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken (Heb 2:8-10).
De in Psalm 8 gebruikte term ´zoon des mensen´ is een eretitel geworden
voor de Mens die met heerlijkheid en eer gekroond zou worden. De profeet
Daniël ziet dit in een visioen gebeuren:
… en zie, met de wolken van de hemel kwam iemand gelijk een mensenzoon;
hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem
werd heerschappij gegeven en eer en Koninklijke macht … (Dan 7:13,14).
In Openbaring 5 zien we deze mensenzoon ‘uit de stam Juda, de wortel van
David’ verschijnen voor de troon van God, waar wordt uitgeroepen dat Hij is:
Waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte,
en de eer en de heerlijkheid en de lof (Op 5:12).
Een mooi voorbeeld van de consequente lijn in de boodschap van de Bijbel!
De ‘zoon des mensen’ of ‘mensenzoon’ is de Mens bij uitnemendheid. De
mens die God voor ogen had toen Hij Adam schiep. Jezus liet zich liever
‘Zoon des mensen’ noemen dan de ‘Zoon van God’. Hij wilde voorbeeld zijn
en zich niet beroepen op zijn hoge afkomst. Het zou anders al snel tot een
confrontatie zijn gekomen, zoals later blijkt bij zijn verhoor in de Joodse
Raad: zijn doodvonnis is getekend als Hij bevestigt de Zoon van God te zijn.
De beschuldiging van de hogepriester dat Hij zich, door zich Gods Zoon te
noemen, ‘aan God gelijk maakte’ is absurd. Jezus heeft altijd duidelijk gemaakt dat Hij ondergeschikt is aan zijn Vader in de hemel. Bovendien maakte Hij door de naam ‘Zoon des mensen’ juist duidelijk dat Hij mens is, en niet
God. God heeft Zich bekendgemaakt als de ene God. en dat is een onveranderlijke waarheid. Wanneer Paulus Jezus moet karakteriseren noemt hij Hem
mens (Let op: dit is na de verheerlijking van Jezus tot Gods rechterhand):
Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen: de mens
Christus Jezus … (1 Tim 2:5).
Paulus ziet, na zijn ontmoeting met de levende Jezus, Gods verklaring in de
vorm van een wonder dat Jezus zijn Zoon is, als einde van alle tegenspraak:
(Jezus Christus onze Heer die) naar zijn geestelijke, heilige aard door een
machtdaad (van God) als Zoon van God kenbaar is gemaakt blijkens zijn opstanding uit de doden (Rom 1:3,4 Vert Prof Brouwer).
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Psalmen 93-99

zingen

De HERE is Koning
Psalm 92 is (zoals wij de vorige keer hebben geconstateerd) “een lied voor de
sabbatdag”. Maar de sabbat is eigenlijk het thema van al deze psalmen in de
reeks 92-99. Wij weten hoe God, nadat Hij in zes dagen alles had geschapen,
op de zevende dag – de sabbat – heeft gerust: “God zegende de zevende
dag ... omdat Hij daarop gerust heeft” (Genesis 2:3). De sabbat werd voortaan
een symbool van rust; en Gods doel met de mensen hield in, dat – zoals God in
Zìjn rust was ingegaan – zo ook Zijn volk een toekomstige rust zou kunnen genieten.
Toen Mozes het volk Israël naar het beloofde land leidde, sprak hij van “de
rustplaats ... die de HERE, uw God, u geven zal” (Deuteronomium 12:9). Psalm
95 duidt op het feit dat God, vanwege hun ontrouw, eens heeft gezworen: “Tot
mijn rustplaats zullen zij niet komen” (vers 11). Maar zoals God een rustplaats
voor Israël bereidde, zó belooft Hij ook aan de gelovigen vandaag een eeuwige
rust: “Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God” (Hebreeën 4:9).
Heel waarschijnlijk schreef Koning David de Psalmen 93 t/m 99. Psalm 96
vormt immers een deel van de lofzang (1 Kronieken 16:23-33) die David uitsprak toen hij de ark overbracht naar Jeruzalem; verder vermeldt de brief aan de
Hebreeën (4:7) David als auteur van Psalm 95. David was beslist vertrouwd
met het idee van Gods rust. Tijdens zijn eigen regering was er weinig rust, maar
met het aanstellen van zijn opvolger zou wel een tijd van rust aanbreken. Van
Salomo had God gezegd: “Ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondom” (1
Kronieken 22:9). David dacht in de eerste plaats aan de regering van Salomo
toen hij deze psalmen schreef.
Maar David zag voorbij de tijd van Salomo, naar de tijd wanneer de Messias als
koning zou opstaan: “De HERE is Koning. Met majesteit heeft Hij Zich bekleed” (93:1; 96:10; 97:1; 99:1). Het is God zelf die hier als Koning wordt genoemd, maar Hij stelt Zijn Zoon, de Christus, aan om voor Hem te regeren. Jezus werd geboren om Koning te worden. Het oprichten van zijn koninkrijk zou
nog 2000 jaar moeten wachten, maar binnenkort zal hij terugkomen en Gods
eeuwige rust invoeren.
De Psalmen 93 t/m 99 wijzen naar de toekomstige rust. “Laten wij er dus ernst
mede maken om tot die rust in te gaan” (Hebreeën 4:11).
J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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Leven in de verwachting van
1.
Toen de discipelen van Jezus Hem vroegen hoe en wat zij moesten bidden, gaf Hij hen een leidraad waarmee een goed gebed opgebouwd kan
worden. Die leidraad is onder christenen geworden tot modelgebed, dat
misschien wel het meest gebruikte van alle gebeden is: ‘Het onze Vader’.
Het kenmerkende van dit gebed is, dat het niet begint met ons zelf, maar
met eerbied voor God en de verwerkelijking van zijn heilsplan en –werk:
Onze Vader die in de hemelen is, uw naam worden geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde (Mat 6:9,10).
Omdat dit gebed zo bekend is, en bijna iedereen het wel uit het hoofd kan
opzeggen, ontstaat (op den duur) een soort automatisme. Dan is het gevaar aanwezig dat we ons niet (meer) realiseren wat het nu eigenlijk wil
zeggen wat we bidden. Want deze woorden zijn niet alleen geworteld in
een diep geloof in het bestaan, het doel en de werkzaamheid van God,
maar hebben ook vergaande implicaties voor onszelf.
Met de eerste woorden – Onze Vader die in de hemelen is, uw naam worden geheiligd – belijden we de verhevenheid en rechtvaardigheid van
God. Hij heeft Zich aan ons bekendgemaakt en bewezen dat Hij is en doet
wat Hij beloofd heeft te zullen zijn en doen. Daarom mag zijn naam niet
gerelateerd worden aan de huidige wereld. Hij is heilig en de wereld is
onrein en duister. Dit komt neer op waar het in de eerste drie van de
‘Tien geboden’ om gaat. Namelijk dat de God die Zich een naam heeft
gemaakt onder het volk Israël niet te vergelijken is met afgoden, zal tonen
die naam waard te zijn, en niet verdraagt wanneer mensen die naam bezoedelen door hun woorden en werken (Ex 20:1-7).
De volgende woorden – uw Koninkrijk kome – veronderstellen bekendheid van Jezus’ discipelen met Gods belofte van zijn Koninkrijk. Wat daarop volgt – uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde – zijn
de uitwerking van uw Koninkrijk kome. Ze impliceren dat dit Koninkrijk
van God op aarde zal komen. We bidden dus dat er op aarde een toestand zal ontstaan als in de hemel, waar de engelen God volkomen dienen en gehoorzamen; want hier wordt Gods wil niet of nauwelijks gedaan.
De bede om de komst van Gods Koninkrijk op aarde hield voor de discipelen in Jezus’ tijd in dat het de plaats zou innemen van het koninkrijk dat
toen het land Kanaän overheerste: het Romeinse Keizerrijk. Want er zou
geen plaats zijn voor twee rijken naast elkaar. Het zijn dus geen vage
woorden, maar een concrete vraag om Gods ingrijpen in de wereld.
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“De God van de hemel zal een koninkrijk oprichten

het Koninkrijk van

God

Zoekt eerst het Koninkrijk
Dit komende Koninkrijk behoort daarom centraal te staan in het denken
en doen van volgelingen van Jezus Christus. Dat blijkt ook als Hij later in
de Bergrede verder ingaat op wat onze gedachten wel en niet zou moeten beheersen. Want dat er slechts één regel in het onze Vader is gewijd
aan wat wij nodig hebben voor ons natuurlijke leven, past helemaal in
wat Hij duidelijk wil maken. Namelijk dat God weet wat wij nodig hebben,
en zorgt voor wat wij nodig hebben om zijn dienst te vervullen:
Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen
wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar deze dingen
gaat het zoeken van de heidenen (godlozen, degenen die zonder God
in de wereld leven) uit. Want uw hemelse Vader weet, dat u dit alles
behoeft. Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit
alles zal u bovendien geschonken worden (Mat 6:31-33).
De woorden zoekt zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid zijn het equivalent
van uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede. Want Gods wil is dat zijn gerechtigheid gedaan wordt. Over die gerechtigheid schreef Paulus:
Want zijn (Gods) maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (Efez 2:10).
De consequentie van het bidden van de woorden uw wil geschiede voor
ons is dus dat het doen van Gods wil niet wacht tot de toekomst, maar
geldt voor ons leven nu. Wat wij concreet bidden, is dat Hij ons helpt zijn
wil te doen, te leven als zijn dienaren. Paulus spreekt over de gelovigen
in Christus als burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten … (Flp 3:20). Dit is niet in
strijd met Jezus gebed, maar volgt daaruit. Het evangelie dat zij verkondigden, was dat Jezus van Nazaret was gekruisigd, opgestaan, opgevaren
naar de hemel, en verhoogd tot Gods Rechterhand. De Koning is dus in
de hemel, de burgers zijn op aarde. Om het Koninkrijk op aarde op te
richten, komt Hij naar de aarde om zich te verenigen met zijn burgers.
Aan het eind van het gebed staan de woorden:
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid (Mat 6:13).
Ze komen niet in alle handschriften voor, en staan daarom tussen haken.
De vraag is niet zo interessant of ze nu wel of geen onderdeel uitmaken
van wat Jezus zijn discipelen bij die gelegenheid leerde, maar of ze passen en er een verband is met andere woorden in de Schriften.

dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)

37

het Koninkrijk van God

(vervolg van pagina 37)

Het is in ieder geval zo dat ze prima zouden passen na vers 10. ‘Want’
zou dan redengevend zijn: Gods wil wordt in de hemel gedaan en moet
ook op aarde gedaan worden, omdat God de Koning is en van Hem dus
het Koninkrijk is. Kracht en heerlijkheid zijn koninklijke termen. Vergelijkbare woorden maken deel uit van een loflied van koning David:
Geprezen bent U, HERE, God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Van U, o HERE, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem
en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de
heerschappij, o HERE, en U bent als hoofd boven alles verheven. Want
rijkdom en eer komen van U, en U heerst over alles; in uw hand is
sterkte en kracht, en U hebt het in uw macht een ieder groot en sterk
te maken (1 Kron 29:10-12).
Ondanks dat het woord Koning niet wordt gebruikt, heeft bijna elk woord
te maken met het koningschap van God in hemel en op aarde. Deze gedachte past dus uitstekend als wij bidden: van U is het Koninkrijk en de
kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Ze doen ons nog meer bewust
zijn van Wie God is en in welke verhouding wij tot Hem staan.
Gezien de hoge prioriteit die Christus stelt aan het Koninkrijk van God, is
het van het grootste belang dat wij onze aandacht daarop richten. Temeer
daar de oprichting van dat Koninkrijk op aarde volgt op Zijn wederkomst
uit de hemel naar de aarde. Wat het moment betreft heeft Hij ‘tekenen
van de tijden’ gegeven, die er op wijzen dat zijn komst nabij is. En omdat
Hij in zijn woordkeuze uitgaat van de bekendheid van zijn discipelen met
de oprichting van het Koninkrijk van God, zullen wij onze studie beginnen
in de geschriften waar zij zo vertrouwd mee waren: die van ons Oude Testament. Alleen zo kunnen wij ons een goed begrip vormen van hun verwachtingen en hoop. Maar voordat wij daar in het volgende artikel mee
beginnen, willen wij eerst een aantal begrippen aan de orde brengen, die
van belang zijn om te begrijpen wat er over het Koninkrijk wordt gezegd.
Deze begrippen staan in de Bijbel ook weer in nauw verband met elkaar.
1.
Het ‘pars pro toto’ principe. Dit wil zeggen dat iets staat voor het geheel, of dat iets het geheel vertegenwoordigt.
2.
Beeld of gelijkenis. Hierbij wordt iets uit het dagelijks leven gebruikt, waarmee iedereen bekend en vertrouwd is, om een belang
rijke geestelijke les duidelijk te maken.
3.
Voorafschaduwing. Hierbij blijkt een gebeurtenis, een persoon, een
situatie, in het licht van een latere gebeurtenis, het optreden van
een ander persoon, of het ontstaan van een bepaalde situatie een
‘voorproef’ te zijn geweest van wat later kwam.
J.K.D.
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dit is het

Land

Ajjalon
Het dal van Ajjalon, waarover wordt verteld in Jozua 10, is genoemd naar een
daar liggende Amoritische stad. Zij werd bij loting toegedeeld aan de stam Dan,
en vervolgens een vrijstad voor de Levieten (Joz 19:40;21:23,24). In Richteren
blijkt de stad echter nog niet ingenomen (Richt 1:34,35). In de tijd
van koning Rehabeam, de zoon van Salomo, wordt Ajjalon één van
de vestingsteden van het koninkrijk Juda (2 Kron 11:5-12).
Ajjalon
Naar de stad is een 9 km lang dal genoemd, waar vanouds een
••
handelsroute doorheen liep, en die nog steeds als weg gebruikt
Jeruzalem
wordt. In de winter stroomt het riviertje de Ajjalon naar het Noordwesten, om bij Jaffa in de Middellandse Zee te stromen.
In het dal van Ajjalon vond bij de verovering van het beloofde land
een grote gebeurtenis plaats. De geruchten over Israël deden overal de ronde, en de inwoners van de stad Gibeon, die groter was
dan Ai, probeerden via een list met Israël een verbond te lsluiten,
zodat zij in leven zouden blijven; wat uiteindelijk lukte. Toen andere Amoritische
steden hoorden wat de Gibeonieten hadden gedaan, besloten vijf steden waaronder het nabijgelegen Jebus (Jeruzalem) - ten strijde te trekken tegen de
stad. Gibeon riep Jozua te hulp. En omdat de HERE hem zei dat Hij de legers in
zijn macht zou geven, liepen zij ’s nachts de 40 km van Gilgal naar Gibeon en
overrompelden de vijandelijke legers in de ochtend. Er vielen vele doden en de
Amorieten sloegen op de vlucht. Maar de HERE liet een regen van hagelstenen
op hen neerkomen, waardoor nog veel meer omkwamen. Jozua merkte dat hij
het werk die dag nooit af zou kunnen maken, en vroeg de HERE iets
‘onmogelijks’: “Zon sta stil te Gibeon en u, maan, in het dal van Ajjalon”. En het
gebeurde, zodat het leger van Israël langer van het daglicht gebruik kon maken
om hen te verslaan. Waarschijnlijk 12 uur extra, omdat gesproken wordt over
‘een volle dag’. Het commentaar op deze opmerkelijke gebeurtenis is: “Een dag
als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de HERE zó iemands stem verhoorde, want de HERE streed voor Israël” (Joz 10:12-15).
Bijbelcritici zeggen uiteraard dat dit onmogelijk is, en dus een mythe moet zijn.
Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij maakt gebruik van wat zijn hand
heeft geschapen. Wanneer we in Hem geloven, moeten we ervan uitgaan dat
Hij wist wat Hij zou doen, en dat Jozua Hem dit door de Geest geleid heeft gevraagd, opdat Israël des te sterker zou vertrouwen dat de Here voor hen streed.
Het dal is de eeuwen door het toneel van strijd geweest. Hier streden Egyptenaren, Filistijnen, Assyriërs, Seleuciden, Makkabeeën, Arabieren, Kruisvaarders, en hier overwon de Engelse generaal Allenby in 1917 de Turken.
H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Boekbespreking
Het betrouwbare woord
In deze tijd vragen vele stemmen in de wereld onze aandacht. Kranten, tijdschriften, boeken, radio, televisie, film en internet brengen de wereld met al
haar aantrekkelijkheden en problemen steeds sneller, vaker en verder onze
woningen binnen. Daarom is het zo verleidelijk zelden of nooit te luisteren
naar een heel andere Stem die onze aandacht vraagt. De Stem die ons vertelt wat er achter de horizon ligt: een nieuwe wereld, een heel andere samenleving dan die wij nu kennen.

Die Stem is de Bijbel. En als die de waarheid spreekt, zijn we op weg naar
het allergrootste keerpunt in de geschiedenis: het moment dat de koninkrijken van deze wereld plaats zullen maken voor Gods Koninkrijk op aarde,
onder de ene heerschappij van Christus Jezus.

Maar

is de Bijbel waar en zijn boodschap betrouwbaar? Horen we inderdaad de gezaghebbende stem van de Schepper van alle dingen, wanneer
we lezen: Zo zegt de Here Here?

In het boek Het betrouwbare woord zetten de schrijvers uiteen waarom we
volledig op de Bijbel mogen vertrouwen. Ze vertellen wat de schrijvers van
de Bijbelboeken zelf over de oorsprong van hun geschriften zeiden. Daarnaast geven zij enkele toetsen van buitenaf, die het bewijs kunnen leveren
van de waarheid van hun aanspraken Gods woordvoerders te zijn.

Dit boek is een ware ontdekkingstocht door de gehele Bijbel. De schrijvers
laten duidelijk hun liefde voor God en zijn woord blijken. Zij vertellen vanuit
die liefde enthousiast en op boeiende wijze over de schatten die in de Bijbel te vinden zijn, en waaraan zij een onwrikbaar geloof hechten. Zij brengen ons daarmee diep onder de indruk van de vele bewijzen en aanwijzingen, dat wij er volledig op kunnen vertrouwen dat de Bijbel het woord van
God is. Voor toen, voor nu en voor de toekomst.
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