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In het
belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Het nieuws lijkt tegenwoordig steeds meer te worden beheerst door rampen, alsof er geen eind aan komt: natuurrampen, hongersnoden, financiële rampen, dreigende kernrampen. Maar zijn het er nu echt meer, of
lijkt dat alleen maar zo? Zijn ze groter dan vroeger, of vallen er alleen
maar meer slachtoffers omdat er nu meer mensen bij betrokken zijn? En
is dat ‘de vinger Gods’, of veroorzaken we die eigenlijk alleen maar zelf?
De situatie heeft vooral te maken met het feit dat in onze wereld intussen alles met alles samenhangt, waardoor iets dat vroeger alleen maar
een plaatselijk probleem zou zijn geweest nu meteen wereldwijde consequenties kan hebben. En die samenhang berust op een nauw luisterende balans tussen alle factoren. Je kunt het nog het beste vergelijken met
een jongleur die een aantal ballen in de lucht moet houden zonder er
één te laten vallen, want dan vallen ze allemaal. En dan komt er om de
zoveel tijd ook nog een bal bij, want alles moet ‘groeien’, vooral de economie. Dan kan wat wind zijn ballen al uit hun evenwicht brengen; en de
windkracht die hij nog aankan, wordt steeds kleiner.
Onze wereldleiders hebben, in hun ijver de wereld steeds verder te
‘vervolmaken’, een situatie geschapen die ze steeds minder de baas
kunnen, maar waaruit er ook geen weg terug meer mogelijk is. En de
neiging om de problemen dan maar te camoufleren wordt steeds groter.
Meestal gaat dat nog lang goed ook. Maar als het mis gaat is het ook
meteen ernstig. Fukushima was bestand tegen aardbevingen; en ook
tegen een tsunami; maar niet tegen allebei tegelijk. Of misschien toch
nog wel als alle voorschriften strikt in acht waren genomen, maar dat
was niet gebeurd (waarschijnlijk had dat ook niet eens gekund, want we
zijn al zover dat als we alle voorschriften stipt in acht zouden nemen, de
situatie onwerkbaar zou worden). En daar kom je meestal ook nog wel
mee weg. Maar niet als er meerdere dingen tegelijk fout gaan.
En in elk geval kost het geld. Maar we strompelen intussen van de ene
financiële crisis naar de andere. De euro wankelt omdat sommige lidstaten hebben gesjoemeld met de voorschriften. Maar die ‘moesten’ wel,
want anders gingen er thuis weer andere dingen mis. Maar je zit intussen wel met een situatie die je nu niet meer kunt oplossen. Anderzijds
moet je die wel oplossen anders volgt er een kettingreactie, zoals met
de ballen van die jongleur. We hebben misschien sympathie voor de
jeugd van de Arabische wereld die zich wil ontdoen van hun dictators.
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Nieuws
in het licht van de Bijbel
Maar die ‘Arabische lente’ is in de eerste plaats veroorzaakt door de
enorme werkeloosheid in die landen - juist onder de jeugd – enerzijds en
de constant oplopende voedselprijzen anderzijds. Ze verwachten subsidie daarop van hun overheid, maar die heeft geen geld. En dat heeft ook
de revolutionaire regering niet, die het nu moet gaan overnemen. Bovendien zijn die stijgende prijzen het gevolg van toenemende schaarste. En
tekorten los je niet op met geld.
De rampen in Haïti en Bangla Desh zijn alweer vergeten; toch is daar
nog niets hersteld; we zouden niet eens weten hoe. Tunesië is nu ‘vrij’
maar er komen alleen maar meer Tunesiërs naar Europa, dat echter nu
al zijn eigen jeugdwerkeloosheid heeft. En wat komt er voor die totalitaire regimes in de plaats? Nog grotere invloed van het moslimfundamentalisme? Israël huivert; het moet nog leren op God te vertrouwen i.p.v. op
mensen. In andere tijden zou de VS wel hebben geholpen. Amerika zit
nu echter zelf met een financiële crisis en het parlement wil bezuinigen.
En het denkt daarbij vooral aan het sterk terugdringen van de militaire
inspanning waarvan de kosten steeds meer de pan uitrijzen. Kortom:
niets is meer zoals het was, en niets is meer zeker. Zijn dit ‘oordelen’
van God? Nee, dit is het falen van de mens die dacht alles zelf wel te
kunnen regelen, zonder Hem. God heeft de mens alleen maar zijn eigen
gang laten gaan, en die mens begint nu te ontdekken dat hij de grenzen
van zijn mogelijkheden heeft bereikt. God hoeft helemaal geen nieuwe
‘zondvloed’ te brengen, dat doet de mens zelf al.
Wie zijn Bijbel kent, ziet hoe het toneel voor de laatste acte steeds meer
klaargezet wordt. Maar ook wijzelf moeten nog leren op God te vertrouwen. We zijn duidelijk op weg naar de dagen waarover Jezus zei dat er
‘radeloze angst zou zijn onder de volken’. En we moeten ons niet vleien
met de valse hoop dat wijzelf die tijd niet hoeven door te maken. Ons is
beloofd dat we daar ‘doorheen’ bewaard zullen worden, niet dat we daar
‘voor’ bewaard zullen worden. Dat zal een grote beproeving van ons geloof worden. Zijn opdracht was echter om juist dan onze hoop niet te
verliezen, om juist dan ‘ons hoofd op te heffen’, omdat dan onze verlossing nabij is. Dat vraagt om geloof, heel veel geloof: om te midden van al
die rampspoed met vreugde en vertrouwen te kunnen blijven uitzien
naar dat moment van de Wederkomst. Maar alleen voor wie dat geloof
kan opbrengen geldt Zijn belofte van verlossing.
R.C.R.
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Overdenking
Vindt u het ook wel eens moeilijk uit te leggen, wat de ons vertrouwde Bijbelse
begrippen nu eigenlijk betekenen? Wat is, bijvoorbeeld, nou precies genade?
Het van Dale woordenboek zegt: “Barmhartigheid, inzonderheid van God; vergiffenis; bovennatuurlijke hulp die God de mens verleent om zijn eeuwige bestemming te bereiken; gunst van God”. Verrassend, vindt u niet? Want hieruit
blijkt dat het niet eenvoudig is uit te leggen zonder te denken aan God. Genade
is kennelijk iets waarmee God Zich onderscheidt van mensen. Hoe komt dat?
Is het onze neiging ons recht te willen halen; onszelf als rechtvaardig voor te
doen, als beter dan anderen? Wij houden er niet zo van anderen iets te vergeven. En als we al zeggen te vergeven, is het dan oprecht en is daarmee echt
alles ook vergeten? Stel dat we zelf om genade moeten vragen. Dan zijn we in
een afhankelijke positie! En dat vinden we ook niet leuk. We voelen ons dan
ondergeschikt aan de ander. Nederigheid is niet een van onze sterkste kanten!
Wie van de genade van mensen afhankelijk is, loopt grote kans aan willekeur
te zijn overgeleverd. We moeten maar afwachten of we genade ontvangen, en
onder welke voorwaarden. Maar bij God is dat anders! Bij Hem is geen willekeur of onrechtvaardigheid, maar barmhartigheid, zelfs voor de grootste zondaar. David vreesde God omdat hij zijn toorn verdiende; maar hij wist ook dat
er bij Hem de genade en barmhartigheid is, die hij van mensen niet te verwachten had (2 Sam 24:12). David hoopte en vertrouwde dat God, wanneer hij Hem
daarom smeekte, daadwerkelijk genade zou schenken. Zie wat God deed toen
de goddeloze koning Achab eindelijk inzag wat het gevolg zou zijn van zijn grove zonden: … Omdat hij (Achab) zich voor Mij verootmoedigd heeft, zal Ik het
onheil in zijn dagen niet doen komen (1 Kon 21:29). Een duidelijk voorbeeld
dat bij God geen aanzien van de persoon is, en genade niet wordt verleend op
grond van status of verdiensten. Zelfs de omvang van de zonden doet er niet
toe. Berouw en bekering zijn voldoende om Gods genade te ontvangen.
Een Bijbelencyclopedie zegt over genade: “een gunstige gezindheid van de
kant van God, gemeenlijk zonder verband met enige verdienste van de kant
van de betrokkene … De genade van God is dus die kant van Zijn Wezen, die
de bron is van ’s mensen onverdiende zegeningen, in het bijzonder die, welke
te maken hebben met hun verlossing van zonde”. Genade is dus een aspect
van Gods Wezen, zijn natuur. Wat Hij wil zijn voor mensen, openbaarde Hij aan
Mozes op de berg Horeb in de Sinaï: … HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid
bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft;
maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig … (Ex 34:6,7). Hier openbaart Hij zijn liefde en ontferming, maar ook zijn rechtvaardigheid. God begunstigde Mozes zijn heerlijkheid te zien en een stem te horen die zei: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm (Ex
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Genade
33:19). Het is dus Gods omzien naar ons, nog voordat daar ook maar iets van
ons tegenover staat: geen werken, zodat wij die ons tot verdienste zouden kunnen rekenen en God ons iets schuldig zou zijn. Maar vervolgens schenkt Hij zijn
genade in nog overvloediger mate aan hen, die Hem volkomen liefhebben, en
uit dankbaarheid en in oprechtheid en waarheid dienen en gehoorzamen. Maar
we komen door Gods openbaring van Zichzelf ook bij wat Paulus in Romeinen
9 noemt: Gods verkiezend voornemen. Dit is, zeker sinds de Reformatie, een
belangrijk struikelblok. Maar altijd zijn er wel geweest, die God onrechtvaardig
vonden als Hij de een wel en de ander niet genadig was. Voorbeelden daarvan
zijn Kaïn, Esau en Saul. Maar Paulus toont, aan de hand van Ex 33:19, duidelijk aan dat God niet onrechtvaardig is: Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God?
Volstrekt niet! Want Hij zegt tot Mozes: ‘Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn’. Het hangt dus
niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich
ontfermt (Rom 9:14-16). Barmhartig en genadig zijn hier synoniemen.
In zijn barmhartigheid en geduld wacht God met het oordeel, en Hij geeft ons
de gelegenheid onze zonden in te zien en te erkennen, en vervolgens gebruik
te maken van zijn verlossende genade. Paulus gebruikt, om dit duidelijk te maken, enkele verzen later dezelfde woorden die we in Exodus 34 tegenkomen:
En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen van toorn, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid
verdragen heeft – juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken
over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid.
En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft … (Rom 9:22-24). Dit is de kern van het
Evangelie. De prediking van de dood en opstanding van de Here Jezus is de
bekendmaking van de dingen die God en zijn Zoon hebben gedaan om de weg
te openen tot Gods genade; mensen die tot berouw en bekering komen te verlossen van zonde en van het eeuwig oordeel. Daarom noemde Paulus het
woord dat hij verkondigde het Evangelie van de genade van God (Hand 20:24).
Over dit Evangelie, en over wat dit voor de broeders en zusters in Kolosse had
betekend, schrijft hij: Daarvan (de hoop) hebt u tevoren gehoord in de prediking van de waarheid, het evangelie, dat tot u gekomen is … en de genade van
God in waarheid hebt leren kennen … (Kol 1:5,6). Wat hebben zij dan gehoord
en leren kennen? Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing
hebben, de vergeving van de zonde (1:13,14). Ditzelfde Evangelie is ook ons
verkondigd. Door zijn genade in Christus roept God ons (Gal 1:6), om ons te
laten reinigen van onze zonden door het bloed van onze Here Christus Jezus.
Paulus schreef aan Titus: Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij … bezadigd, rechtvaar-
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Overdenking
dig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de
verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,
die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid
en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken (Tit 2:11-14).
Hij noemt Christus Jezus de heerlijkheid van onze God en Heiland, en: de genade van God. Hij is de belichaming van wat God voor ons wil zijn: Immanuël: God
met ons; het bewijs dat Hij werkelijk barmhartig en genadig is, vol van goedertierenheid en trouw. Trouw om het woord, dat Hij heeft doen uitgaan door middel van zijn profeten, tot realiteit te maken. Want is dat niet wat Johannes aan
het begin van zijn Evangelie wilde duidelijk maken? Het woord is vlees geworden … wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd … als van de enigeborene van
de Vader, vol van genade en waarheid. … uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen (Joh 1:14,16,17). Dit betekent geen veranderde houding tegenover mensen. Het is niet zoals velen menen, dat God onder het Oude Verbond een strenge Rechter was, Die alle zonde
direct strafte, terwijl Hij onder het Nieuwe Verbond een liefdevolle Vader is, Die
veel meer door de vingers ziet en uiteindelijk de meeste mensen wel toelaat in
de hemel. Maar op een door Hem bepaald moment in de tijd is zijn genade
zichtbaar, beschikbaar en toegankelijk geworden voor alle mensen, die hem
daarom in geloof, berouw en bekering vragen: … God heeft ons behouden en
geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen
voornemen en genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven
aan het licht gebracht heeft door het evangelie (2 Tim 1:9,10).
God heeft vooraf bepaald hoe Hij zijn doel zou verwezenlijken. Zijn genade is
nu geopenbaard door de verschijning van onze Heiland Christus Jezus. Wij hoeven niet te vorsen en te worstelen om erachter te komen of en hoe wij behouden kunnen worden. Wat wij moeten weten is duidelijk verteld en uitgelegd in
de Bijbel. Wij hoeven ook geen dingen te bedenken die wij zullen gaan doen
om God gunstig te stemmen, en zo te proberen Zijn genade te ontvangen. De
voorwaarde waaraan wij moeten voldoen, is geloof. Geen passief geloof uit
boeken en artikelen in Met Open Bijbel, maar levend en praktisch, zodat wij in
staat zullen zijn het werk, dat God ons geeft, op een vruchtbare en Hem welgevallige manier te doen. Deze werken zijn dus niet de grond waarop wij Gods
genade ontvangen (Efez 2:4-10). Zijn genade was er vóór onze werken.
God bewerkt in ons geloof. Hij weet hoe Hij toegang krijgt tot ons hart en maakt
het ontvankelijk voor het geestelijke, voor Hem. Hij stelt ons zelfs in staat te
leven in een relatie met Hem. Zijn genade is dus geen beloning, want: (allen)
worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus
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Genade (vervolg van pagina 5)
Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed
… (Rom 3:24,25). Wie werkt heeft recht op loon, er is een verplichting tussen
hem en wie hem inhuurt. Bij God is geen sprake van verplichting tegenover
ons, maar van vrijwilligheid. Zijn genadegave is weliswaar gebaseerd op een
verbond, waarin God Zich met een eed verplichtte Zijn beloften na te komen,
maar dit is Zijn initiatief, en een bevestiging aan ons dat Hij zijn beloften aan
wie Hem liefhebben en gehoorzamen werkelijk zal nakomen: Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,
door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade, waarin wij
staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid van God (Rom 5:1,2).
Hoe sterk is die hoop? Zo sterk als het vertrouwen dat Gods genade, zoals hij
enkele verzen later schrijft, meer dan overvloedig is (vsn 15,20). Want God,
onze Vader, Die ons heeft liefgehad, schenkt ons in zijn genade eeuwige troost
en goede hoop (2 Tes 2:16). Dit werd mogelijk door de Here Jezus. Hij is ons
door de evangelisten voor de ogen geschilderd, hoe Hij door de genade van
God voor een ieder de dood heeft gesmaakt (Heb 2:9); hoe Hij in Zijn liefde
voor ons heeft willen sterven (2 Kor 8:9). Gods woorden: Ik zal genadig zijn
over hun ongerechtigheden (Heb 8:12) zijn realiteit geworden in Christus Jezus.
In de brief aan de Hebreeën wordt Hij voorgesteld als de Here, Die Zich heeft
gezet aan de rechterhand van God (Heb 8:1;Ps 110:1. Maar niet om daar te
zitten in Zijn verhevenheid, boven alle andere schepselen over wie God hem
heeft gesteld. Hij is actief voor de mensen die Zijn Vader Hem schonk. Stefanus
zag Hem aan de rechterhand van God, als Hogepriester Die mensen tot God
brengt. Hij nam plaats op de troon van genade en wij mogen daar vrijmoedig
heengaan – met de nederige bede van de tollenaar in de gelijkenis, die in zijn
berouw vroeg: wees mij zondaar genadig (Luc 18:13) – zodat wij barmhartigheid en genade vinden, om hulp te verkrijgen, te gelegener tijd (Heb 4:16). En
God verzekert dat Hij nederigen genade zal geven (Spr 3:34;1 Pet 5:5;Jac 4:6).
Gods genade is een kostbaar geschenk, welks waarde wij niet hoog genoeg
kunnen schatten, en dat wij met dankbaarheid mogen aanvaarden. Maar het is
niet als met een cadeau dat wij op onze verjaardag krijgen, en in de kast zetten
als een eenmaal verworven bezit, om er vervolgens niet meer naar om te kijken. Gods geschenk moet gekoesterd worden, zodat zijn genade niet op de
achtergrond raakt en wij er niet meer aan denken (Heb 12:15). Petrus schrijft:
…weest op uw hoede, dat u niet … afvalt van uw eigen standvastigheid; maar
wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus
(2 Pet 3:17,18). Al eerder schreef hij dat wij vast moeten staan in de genade
van God: Maar de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot
zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten … dit is de ware genade van God; daarin
moet u vaststaan (1 Pet 5:10,12b). Wat een reden voor dankbaarheid!
J.K.D.
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zich gedragen in het huis van God
“… laat u als levende stenen gebruiken
In hoofdstuk 3:15 geeft Paulus aan waarom hij Timoteüs zijn (eerste) brief
stuurt: “Dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te komen. Mocht ik nog
uitblijven, dan weet u, hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God,
dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament van de waarheid”. Ondanks dat Paulus verwachtte spoedig bij hem in Efeze te zijn, vond hij
het toch noodzakelijk vooraf deze brief te schrijven. Hieruit blijkt hoe belangrijk
Paulus het vond hem er aan te herinneren hoe men zich dient te gedragen in
de gemeente. Het kon zelfs niet wachten tot hij het hem vis-à-vis kon zeggen.
Reden genoeg, dunkt mij, daar goed bij stil te staan, zodat ook wij dat weten. In
de eerst twee artikel zullen wij, met behulp van wat wij daarover in het Nieuwe
Testament lezen, ingaan op het fundament van het huis van God zelf.
Het huis van God
Zoals in het geciteerde vers al is te zien, wordt met het huis van God de gemeente bedoeld. Dat is dus een huis waarin vele gelovigen verblijven, met al
hun verschillen in karakter, leeftijd, huidskleur, taal, afkomst, maatschappelijke status en wat allemaal niet meer, waardoor wij anders dan anderen kunnen
zijn. In een belangrijk opzicht zouden wij echter één moeten zijn: in het geloof
in die ene waarheid. Opmerkelijk is dat Paulus hier dit huis de pijler en het fundament noemt van de waarheid, terwijl op andere plaatsen Christus, of de
waarheid zelf het fundament is. Zelf denk ik dat er geen of weinig verschil is: de
gemeente is de bewaker en prediker van de waarheid in Christus. Pijlers en
fundamenten zorgen ervoor dat wat er op wordt gebouwd vast staat. Verankeren we wat er op gebouwd wordt niet goed, dan is er al snel sprake van een
bouwval, een puinhoop. Vertaald naar het geestelijke leven wordt hiermee duidelijk dat wij door hechte verbondenheid met Christus en zijn gemeente, en de
waarheid van Gods woord, vaste grond onder onze voeten hebben. Dan blijven
wij staande in beproeving, en kunnen wij niet van Hem worden losgeslagen.
Door een nauwe relatie met medegelovigen vormen wij de sterke muren van
het huis van God, die niet snel zullen instorten. Hierop komen wij zo nog terug.
Een gemeenschap
In de Bijbel worden vele verschillende beelden gebruikt voor de relatie met
God, Christus en medegelovigen. Gelovigen worden kinderen van God, slaven,
dienaren, vrienden van God en Christus, broeders en zusters van Christus en
elkaar genoemd. Al deze relatievormen passen bij het beeld van het huis, dat
vooral bedoeld is om de gemeenschap van wie in het huis zijn aan te geven. In
die zin liggen huis en gemeente in dit vers in elkaars verlengde, want de gemeente is de gemeenschap van de heiligen onder het Hoofd Christus Jezus.
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1. fundament en levende stenen
voor de bouw van een geestelijk huis ...”
Leerzaam zijn in dit verband de brief aan Efeze, waarin Paulus schrijft over het
voorrecht van de gelovigen uit heidenen: “Zo bent u dan geen vreemdelingen
en bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van
God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus
Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op
tot een tempel, heilig in de Here, in Wie u ook mede gebouwd wordt tot een
woonstede van God in de Geest” (Efez 2:19-22). Ik neem aan dat hij hier ten
minste twee uitspraken van de Here Jezus in gedachten heeft.
De eerste is uiteraard die waarin Hij vanuit Psalm 118 wijst op zijn sleutelpositie in Gods heilswerk: “Wat betekent dan dit, dat er geschreven is: De steen,
die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden”.
Ook de apostel Petrus gebruikt deze woorden. Enerzijds om van zijn kant weer
te wijzen op de noodzaak Jezus te beschouwen als het hechte fundament van
ons geloof. Anderzijds om te laten zien dat de individuele gelovigen, net als
Christus, levende stenen behoren te zijn, geschikt tot opbouw van het heilige
huis waarin God kan wonen: “En komt tot Hem (Christus), de levende steen,
door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat
u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis,
om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers,
die God welgevallig zijn, door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: Zie Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem
zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit
kostbare …” (1 Pet 2:4-7). De gehele gedachte aan deze belangrijkste steen
van het gebouw vinden we ook weer terug in het vierde hoofdstuk van Paulus’
brief aan Efeze. Weliswaar is het beeld hier niet de hoek- of sluitsteen, maar
het belangrijkste van een lichaam: het hoofd, maar dit beeld lijkt vermengd te
zijn met zijn woorden in hoofdstuk 2 dat elk bouwwerk, goed ineensluitend,
opwast tot een tempel: “… het hoofd … Christus … aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van
al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van
het lichaam, om zichzelf op te bouwen in de liefde” (Efez 4:16). In de brief aan
Kolosse vinden we overigens hetzelfde beeld maar dan geheel gericht op het
lichaam: “… het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt” (Kol 2:19).
Het geestelijke huis dat God bouwt op Christus, wordt op deze wijze voorgesteld als een lichaam, gestuurd door de liefde van Christus, en gericht op de
verheerlijking van de God – Die liefde is – en op het behoud van mensen, die
Hij in zijn liefde roept om hen genadig te kunnen zijn.
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zich gedragen in het huis van God
In het eerste hoofdstuk had hij al geschreven over het unieke dat God in Christus Jezus heeft gedaan: “… Hij (God) heeft … Hem (Christus) als hoofd boven al
wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt” (Efez 1:22). Hoe doet Hij dat? “… evenals Christus zijn
gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te
plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en
onbesmet” (Efez 5:25-27;Kol. 1:22). Dat doel had Jezus voor ogen met zijn offerdood, en daaraan werkt Hij vanuit de hemel verder onder zijn volgelingen.
Daarom rust Hij de heiligen toe “… tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle
kennis van de Zoon van God bereikt hebben ... Dan zijn wij niet meer onmondig ... heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer … die tot
dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus” (Efez 4:11-15).
De tweede uitspraak van de Here Jezus, waaraan Paulus kennelijk denkt, is die
van de gelijkenis over de fundamenten. Daarin geeft Hij aan hoe je een verstandig en een onverstandig mens kunt herkennen: “Een ieder, die tot Mij komt
en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk
aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament
op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat
huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was” (Luc 6:47-48). Wanneer deze illustratie alleen bedoeld was een
voorbeeld van verstandigheid te geven, zou ieder ander voorbeeld goed geweest zijn. Maar Jezus moet dit zeer zorgvuldig gekozen hebben. Want de achtergrond is dat Hij heeft vastgesteld dat velen wel naar Hem luisteren, maar er
niets mee doen. Of, zoals Hij later in de gelijkenis van de Zaaier aangeeft, dat
het hart van de mensen bepaalt of zijn woord kan opgroeien en vrucht dragen.
Wat beweegt ons?
Wat drijft ons om naar het evangelie te luisteren of niet; wat beweegt ons om
het te geloven of niet? Hebben we affiniteit met God, zijn plan en zijn werk; willen we echt begrijpen waar het in Gods heilsplan om gaat, of zoeken we eigenlijk alleen maar een uitweg uit onze eigen menselijke problemen? Want onder
die verschillende mensen die bij Hem kwamen, vond Hij er namelijk die onder
zekere omstandigheden best blij waren met het evangelie, maar hun geloof
bleef oppervlakkig. Hij noemde ze mensen van het ogenblik. In onze tijd, waarin onze ziel wordt blootgelegd, zouden we zeggen dat zij zich emotioneel lieten
leiden door de omstandigheden van dat moment; blij dat er uitkomst werd geboden uit hun problemen en onzekerheden. Op zich past dat uiteraard nog wel
bij de uitnodigende woorden van Jezus: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en
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1. fundament en levende stenen (vervolg van pagina 9)
belast bent, en Ik zal u rust geven”. Maar Hij bedoelde toch niet te zeggen dat
we dan altijd een rustig en makkelijk leventje zullen hebben! Hij is immers gekomen met een zeer hoog doel, waarvoor Hij een hoge prijs moest betalen: de
mensen verzoenen met God door het offer van zijn leven, zodat het doel van
God met de schepping van de mens bereikt kan worden. Dat vroeg inspanning
en strijd van Hem, en dus ook van allen die met Hem verbonden worden. Dit is
immers het beeld van gemeenschap dat in de Bijbel wordt opgeroepen. Een
ieder die in het huis wordt genodigd met de woorden “Komt tot Mij”, is één van
zin, één van streven met de heer van het huis, zodat zijn doel wordt bereikt.
In de tijd van Jezus echter kwam daar nog bij dat de meeste mensen een bepaald beeld van Hem hadden. Toen dat voor hen niet meer klopte, bijvoorbeeld
vanwege zijn woorden over zijn offer na de wonderbare spijzigingen, en vooral
zijn kruisdood zelf, kwam de twijfel en teleurstelling en vielen zij af. De stap die
zij namen, door zich bijvoorbeeld te laten dopen, was doel geworden zonder
vervolg. Zij hadden gedaan wat er gevraagd werd, en dat was in hun ogen voldoende: zij waren gered en zeker van een plaats in het Koninkrijk. Toen er echter verandering kwam in de omstandigheden, verviel daarmee direct ook de
reden om Jezus nog verder te volgen. In de gemeenten van de eerste eeuw uitte zich dat op het moment dat de vervolgingen kwamen. Toen bleken velen niet
sterk genoeg te zijn. Het woord was niet diep genoeg doorgedrongen om hun
hele leven te beïnvloeden en hen zodanig van binnenuit te veranderen, dat er
sprake was van geestelijke groei naar volwassenheid in het geloof, en daarmee
een vaste overtuiging, waardoor zij in staat waren geweest te volharden.
Maar laten we oppassen: deze woorden zijn niet zomaar een interessante historische weergave van wat toen gebeurde. Ze zijn als een les en waarschuwing
voor latere tijden opgeschreven en bewaard, zodat we niet dezelfde fout zullen
maken: “De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en
het terstond met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich, maar
is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking en vervolging komt
omwille van het woord, komt hij terstond ten val” (Mat 13:20-21). We merken
de parallel: waar in de bouwwereld pijlers, fundamenten en sluitstenen zeer
belangrijk zijn om een bouwwerk te laten staan, is het in de plantenwereld de
wortel, die alles wat boven de grond uitkomt moet dragen. De kracht en de
hechting van de wortel bepaalt voor een belangrijk deel of de plant bij harde
wind niet omvalt en sterft. Datzelfde zien we dan ook in die andere gelijkenis:
wanneer je het bouwwerk niet zorgvuldig verankert op een rots, of niet eens
een fundament legt, dan zal dat bouwwerk bij het minste of geringste instorten:
“Maar wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de
grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte
het terstond in en het huis werd één grote bouwval” (Luc 6:49).
J.K.D.
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Taal van de Bijbel
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden

met elkaar een gemeenschap

braken het brood en wijdden zich aan het gebed. (Hand 2:42, NBV)
Het Nederlandse woord gemeen is eigenlijk een heel interessant woord
dat veel vertelt over onze cultuur in het verleden. Bij ‘gemeen’ denk je nu
meteen aan negatieve aspecten als kwaadaardig, oneerlijk, of vals. Maar
de oorsprong ligt in ‘gemeenschappelijk’, en dat kan juist heel positief
zijn. We vinden dat ook terug in ‘algemeen’. Vroeger had gemeen daarom
vooral de betekenis van ‘gewoon’, iets waar niets bijzonders mee was.
‘Het gemene volk’ duidde het ‘gewone’ volk aan, in tegenstelling tot de
adel, of tot een bepaalde elite. Die negatieve bijklank ontstaat dan echter
uit een elitair denken dat alle kwade menselijke eigenschappen toedicht
aan mensen van een lagere sociale status, waartegenover die elite juist
zou uitblinken door het bezit van louter goede eigenschappen.
Samenvoegen
Met het Hebreeuwse chabar is net zoiets aan de hand. Het betekent verbinden of samenvoegen. In Exodus 26 beschrijft dit het door middel van
koperen haken met elkaar verbinden van de beide groepen dekkleden
van de tabernakel. En in 2 Kronieken 20 beschrijft het hoe de Judeese
koning Josafat zich verbindt met Achazja van Israël door met hem een
overeenkomst te sluiten. In Psalm 122 gebruikt David het, wanneer hij
schrijft dat “Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel samengevoegd
is” (NBG’51). In Psalm 94 lezen we: “Hebt Gij iets gemeen met de zetel
van het verderf, die onder schijn van recht onheil sticht?” (NBG’51).
Van het werkwoord chabar komt dan weer het woord chaber, metgezel.
Dit woord beschrijft een innige verbondenheid tussen mensen:
Opnieuw zag iets vluchtigs onder de zon. Er is er één, en geen tweede …
Twee zijn beter dan één … Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel
(chaber) overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is
om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen [hij zal hier
aan man en vrouw denken], hebben zij warmte, maar hoe moet één alleen warm worden? (Pred 4:7-11, NBG’51)
Maar we vinden het ook vaak van metgezellen in het kwaad:
Wie zijn vader en zijn moeder iets ontrooft en denkt: het is geen zonde,
die is een metgezel van de misdadiger. (Spr 28:24, HSV)
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Gemeen
Of van beeldenaanbidders:
Wie vormt er nu een god en giet zo’n nutteloos beeld? Die ambachtslieden zijn maar mensen, en daarom zullen al hun bewonderaars
(NBG’51: aanhangers) bedrogen uitkomen. (Jes 44:10-11, NBV)
Dat verklaart dan weer waarom we dat werkwoord chabar soms vertaald
vinden met ‘bezweren’. Bezweerders waren mensen die in duistere praktijken proberen onheil af te wenden (te bezweren) door zich te verbinden
met duistere machten (bijv. in Deut 18:11).
Er bestaan nog wat andere varianten van deze woordstam, waaronder
chabereth (gezellin, wettige echtgenote), en chebrah (gezelschap). En in
chaber herkennen we uiteraard ook het Jiddische woord gabber (maatje).
Ook enkele bekende Hebreeuwse namen zijn er aan verwant, zoals Heber (eigenlijk Cheber: verbintenis), Habakuk (Chabakuk: omhelzen) en de
nog steeds bestaande stadsnaam Hebron (verwantschap of broederschap), voor de stad waar de aartsvaders begraven werden.
Afscheiden
De woorden uit deze woordgroep komen in totaal enkele tientallen malen
voor. In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het OT, vinden we deze
in bijna een kwart van de gevallen vertaald met Griekse woorden van de
woordstam koinos, die de grondbetekenis heeft van gemeenschappelijk,
dus ‘gemeen’ in zijn oorspronkelijke Nederlandse betekenis. Maar in de
Evangeliën vinden we, vier eeuwen na het afsluiten van het OT, dat basiswoord koinos uitsluitend gebruikt in de latere negatieve betekenis. Dat
komt echter niet helemaal uit de lucht vallen. Bij het in ballingschap gaan
van de bevolking van het noordelijke rijk lezen we:
Dit alles gebeurde omdat de Israëlieten zondigden tegen de HEER, …
(ze) volgden de levenswijze van de volken die de HEER voor hen verdreven had … Overal waar ze woonden … bouwden ze offerplaatsen … en
op al die offerhoogten ontstaken ze offers, naar het voorbeeld van de
volken die de HEER van hen had weggevoerd. Met deze kwalijke praktijken tergden ze de HEER. (2 Kon 17:7-12, NBV).
De Septuaginta vertaalt die ‘kwalijke praktijken’ met: dingen die koinonos waren, dus die ze gemeen hadden met die andere volken. En wat die
andere volken deden was in alle opzichten in strijd met de Wet van Mozes. Dat gold echter ook voor Juda, en ruim twee eeuwen later werd daarom ook Juda in ballingschap gevoerd. Zij mochten weer terugkeren, maar
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ze vervallen weer in dezelfde fouten en God waarschuwt ze door Maleachi
dat Hij op die basis niet met hen om wil gaan. En dan lezen we:
En jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je
leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je
jeugd een verbintenis bent aangegaan [NBG’51: je chabereth - gezellin],
waarvan de HEER getuige is geweest. (Mal 2:14, NBV)
Hij zal dat laatste hier letterlijk bedoelen, maar Zijn verbond met hen
wordt bij de profeten regelmatig vergeleken met een huwelijk en hun afgoderij wordt beschreven als overspel en huwelijksontrouw (zie vooral
Ezech 16). Dus er zit ook een diepere betekenis in deze woorden.
De weg van de wereld
In de 1e eeuw blijkt koinos een term te zijn geworden voor wat niet toegewijd was aan God, wat ‘de weg van de wereld’ volgt. Onze vertalers vertalen dat vaak met ‘onrein’ en voor de Joden stond het inderdaad daaraan
gelijk. Toch is het niet het onrein van de Wet. Dat wordt aangeduid met akatarthos (zie het artikel op blz. 26/27). Op het eerste gezicht lijkt dit gebruik echter toch wel een goede OT-achtergrond te hebben. Pas als je dieper graaft zie je dat het toch teveel stoelde op een elitair denken van de
streng wettische Jood tegenover de ‘vervloekte heiden’. Koinos was het
‘gemeen’ van de ander, tegenover het ‘uitverkorene’ van ons (een houding die trouwens ook in de christelijke wereld niet onbekend is). Kenmerkend is die gelegenheid waarbij Paulus de tempel uitgesleurd werd, omdat zijn tegenstanders meenden dat hij Grieken in de tempel had gebracht (Hand 21:27-30). Hun beschuldiging is dan dat hij ‘deze heilige
plaats’ zou hebben ‘ontwijd’, letterlijk: koinos gemaakt.
Van apart naar samen
Maar wanneer we in het NT, na de Evangeliën, de stap maken van het
Joods-wettische naar het christelijke zien we iets opmerkelijks: dat oorspronkelijk neutrale maar later zo negatief geworden begrip koinos draait
om en gaat de weg terug, zelfs nog verder dan neutraal. Het wordt een
positieve eigenschap, die kenmerkend is voor de gelovige in Christus: koinos wordt koinonia, de gemeenschap der gelovigen. Er bestaan de nodige
boeken die de onderzoekende christen de betekenis uitleggen van bijbelse woorden. Daar zullen er weinig van zijn die dat woord koinonia overslaan; dat is een basisbegrip van het NT. Maar het woord koinos (en het
gebruik daarvan in de Joods-wettische zin) zult u daar tevergeefs in zoeken. Dat is vreemd, want daarmee mist de lezer een belangrijk deel van
de les die er zit in deze overgang. In het begin beschrijft dat koinos vooral
het predikingswerk. Dat is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid,
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Gemeen (vervolg van pagina 13)
maar het heeft waarschijnlijk ook het aspect dat het goede nieuws van
de verlossing in Christus wordt gedeeld met anderen. Wanneer Paulus
met de oudsten te Jeruzalem overlegt over hun prediking aan Joden en
niet-Joden, besluiten zij wie waarvoor verantwoordelijk is:
Toen reikten Jakobus, Kefas en Johannes … mij en Barnabas de broederhand [lett.: de rechterhand der gemeenschap]: wij zouden naar de
heidenen gaan, zij naar de besnedenen. Onze enige verplichting was
dat we de armen ondersteunden. (Gal 2:9-10, NBV)
Die ‘rechterhand der koinonia’ symboliseert hier een volkomen eensgezindheid. En Paulus noemt die prediking zelf later ook een koinonia (Efez
3:9). Op die ondersteuning van de armen komen we nog terug.
Deelgenoten
Al diegenen die de prediking hebben aangenomen en zich bekeerd hebben, hebben ook deel gekregen aan (letterlijk: zijn metgezel geworden in)
de Verlossing in Christus (bijv. 2 Kor 1:7). Zij hebben een koinonia met
Christus (1 Kor 1:9) en wanneer zij daarvoor vervolging moeten verduren
is dat slechts een deelhebben aan Zijn lijden (1 Pet 4:13), om zo ook zelf
deel te kunnen hebben aan de opstanding uit de doden (1 Pet 5:1; 2 Pet
1:4). En ook het gedenken van zijn lijden en dood in brood en wijn wordt
daarom beschreven als een koinonia:
Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood,
dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? (1 Kor
10:16, NBG’51)
Maar omdat zij allen zijn geroepen tot koinonia met Hem, zijn ze ook geroepen tot koinonia met elkaar; dus christen zijn doe je niet in je eentje,
maar met elkaar (Hand 2:42). En daar zit weer een ander belangrijk aspect aan: zij zijn verantwoordelijk voor elkaar. Daarom organiseerde Paulus, toen hun broeders in Jeruzalem het moeilijk kregen, in de heidengemeenten die financiële ondersteuning die hij destijds in Jeruzalem beloofd had te zullen geven. Als een koinonia in hun noden:
Want Macedonie en Achaje hebben goedgevonden een handreiking
(koinonia) te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem … maar
(zij) zijn het ook jegens hen verplicht, want indien de heidenen aan hun
geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun
stoffelijke goederen hen te dienen. (Rom 15:26-27, NBG’51)
Deze koinonia kijkt dus niet elitair naar buiten, maar in onderlinge verbondenheid naar elkaar. En daarmee zijn we weer terug bij het Hebreeuwse chabar - dat met elkaar verbonden zijn.
R.C.R
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Ontmoeting

met:

Na drie dagen bidden en vasten was Esther klaar om naar koning
Ahasveros te gaan. Gekleed zoals hij haar graag zag, ging ze bescheiden in de voorhof van de troonzaal van de koning staan. Hij
werd diep door haar houding getroffen, en gaf het teken dat ze dichterbij mocht komen. Hij begreep dat zij een dringend verzoek had,
dat hij zonder het te kennen al had ingewilligd. Esther trad nederig
naar voren, en raakte de spits van zijn scepter aan als bewijs van
haar vertrouwen en eerbied. Haar verzoek was: “Als het de koning
goeddunkt, laat hij dan vandaag nog samen met Haman bij mij komen en deelnemen aan de feestelijke maaltijd die ik voor hem heb
bereid” (Ester 5:4). Het was heel verstandig niet meteen alles te vertellen. De koning zou door het feestmaal in de juiste stemming komen om naar haar te luisteren. Maar het was ook belangrijk dat Haman zelf erbij zou zijn; want dan kon zij hem openlijk beschuldigen,
en kreeg hij niet de gelegenheid zich te verdedigen. Aan het eind van
de maaltijd vroeg de koning weer: “wat is uw verzoek”? Ze vond het
nog niet de tijd het te vertellen, en vroeg de koning en Haman de
volgende dag weer bij haar te komen eten, dan zou ze haar verzoek
doen. Het leek alsof Ester aarzelde, terwijl de situatie steeds ernstiger werd. Want toen Haman blij naar huis ging, en zag dat Mordechai
nog steeds niet voor hem knielde, werd hij woedend. Thuis pochte hij
over zijn rijkdom, zijn belangrijkheid, maar mokte dat Mordechai zijn
leven vergalde. Zijn vrouw en vrienden gaven hem de raad Mordechai de volgende dag al te laten doden. Omdat Esther een dag uitstel
nam, liep het leven van Mordechai dus direct gevaar. Maar in werkelijkheid was deze vertraging een bewijs van Gods verborgen leiding.
In die nacht gebeurden er belangrijke dingen. De koning kon niet
slapen. Hij liet zich voorlezen uit de verslagen, en kwam tot de ontdekking dat Mordechai de koning gered had van een samenzwering
en daarvoor nooit beloond was. Ook Haman kon van opwinding niet
slapen, en ging naar de koning om zijn duistere plan Mordechai de
volgende dag te doden te bespreken. Maar de koning was hem voor:
Tot zijn schande moest Haman Mordechai de eer gaan bewijzen die
hij zichzelf had toegedacht. Hem overkwam wat we lezen in Matteüs
23:12: “Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf
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Esther en Mordechai (2)
vernedert zal worden verhoogd”. Mordechai nam daarna, alsof er
niets gebeurd was, zijn plaats bij de poort weer in. Maar Haman ging
snel naar huis. Toen hij bedroefd over zijn vernedering vertelde,
werd het nog erger voor hem. Zijn vrouw en vrienden begrepen dat
hij niet alleen streed tegen Mordechai en zijn volk, maar tegen hun
God. Hun conclusie was dan ook: “Als die Mordechai, van wie je nu
voor het eerst hebt verloren, tot het Joodse volk behoort, kun je niet
tegen hem op; je zult het volledig van hem verliezen (Ester 6: 13).
Na de tweede maaltijd kwam de waarheid aan het licht. Ester
smeekte om genade voor haarzelf en haar volk. Zij moest nu ook
een bekentenis afleggen. Tot dan toe had zij verzwegen tot welk
volk zij behoorde (vgl. 2:10). Nu sprak zij over “mijn volk” (6:3,4).
Voor de eerste maal erkende zij tot dat En
volk te behoren. Hamans rol
was meteen uitgespeeld. Hij onderging het lot dat hij Mordechai had
toegedacht: hij werd gespietst op de paal die hij voor Mordechai had
opgericht. Mordechai kreeg daarna Hamans positie: “De koning
deed de zegelring af die hij Haman had afgenomen en gaf die aan
Mordechai” (8:2). Zo werd hij de eerste na de koning. Hetzelfde gebeurde lang daarvoor met Jozef, toen hij onderkoning over Egypte
werd. De Farao deed hem zijn zegelring om, en zei: “U vertrouw ik
het bestuur van mijn paleis toe, en heel mijn volk zal doen wat u
beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan.’ (Gen 41:40).
Vanaf Ester 8:3 zien we hoe Ester en Mordechai zich samen inzetten voor hun volk, om het dreigende onheil tegen te gaan. Een wet
van Meden en Perzen kon niet worden ingetrokken. De koning zelf
kwam met een oplossing: “Stel nu zelf, in naam van de koning, een
verordening op schrift die volgens u in het belang van de Joden is,
en verzegel die met de koninklijke zegelring” (vs. 8). Door een tegenbevel konden de Joden de vijanden overwinnen.
Ester en Mordechai zijn grote voorbeelden voor ons. Door haar eenvoud en bescheidenheid won Ester de genegenheid van de koning.
Het laatste vers laat de goede gezindheid en ijver van Mordechai
zien: “Hij stond bij de Joden in aanzien en was bij hen allen geliefd,
want hij streefde het geluk van zijn volk na en was een pleitbezorger
voor het welzijn van allen die tot dit volk behoorden” (10:3).
N.D.
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Effectief Bijbellezen
2.Tekstverschillen
De Bijbel is een zeer oud boek, en bovendien tot stand gekomen over een
heel lange periode. Maar wat was nu eigenlijk de oorspronkelijke tekst, en
wat weten we daarvan. Welnu, het Oude Testament is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, de taal van het volk Israël, met enkele delen in het
Aramees (ca. de helft van Daniël en wat citaten uit Perzische akten in Ezra en
Nehemia) beide behorend tot de groep van Semitische talen. In de 3e en 2e
eeuw v. Chr. is dat door rabbijnen vertaald in het Grieks, omdat de Joden die
buiten Israël woonden in het dagelijks leven Grieks spraken. Grieks was sinds
de dagen van Alexander de Grote de gemeenschappelijke taal van de antieke
wereld, ook later in het Romeinse Rijk. Die Griekse vertaling van het OT noemen we de Septuaginta (Grieks voor 70, omdat hij volgens een legende zou
zijn gemaakt door 70 rabbijnen) en we duiden die aan met LXX – 70 in Romeinse cijfers. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks, omdat het
bedoeld was voor de niet-Joodse (‘heidense’) wereld, die – zoals gezegd –
Grieks als gemeenschappelijke taal had.
De Hebreeuwse tekst is sinds de middeleeuwen doorgegeven door de zgn.
‘Masoreten’, een groep uiterst zorgvuldige Joodse Schrift-schrijvers. De oudste complete versie van de zgn. Masoretische tekst stamt uit ca. 1000; enkele niet volledige teksten zijn nog ca. een eeuw ouder. Maar toen de zgn. Dode
Zee rollen werden gevonden (die in ca. 67 waren verborgen in grotten in de
woestijn van Judea, om ze uit handen te houden van de oprukkende Romeinen) beschikten we opeens over teksten die 1000 of meer jaar ouder waren.
Uit zorgvuldige vergelijking bleek dat de Hebreeuwse tekst over die 1000 jaar
in het algemeen zeer nauwkeurig is overgeleverd. Voor de Griekse tekst van
het NT ligt dat totaal anders. De monniken die de tekst hebben doorgegeven
gingen veel minder zorgvuldig met de tekst om dan hun Hebreeuwse vakgenoten. Maar daarvan bezitten we weer tientallen (van incomplete delen zelfs
honderden) handschriften die ons in staat stellen om overal waar er verschillen zijn, te achterhalen wat de oorspronkelijke versie moet zijn geweest. Dat
stelt ons in staat een voldoende betrouwbare grondtekst te reconstrueren.
Aanhalingen uit het OT in het NT
Eén categorie van verwarrende tekstverschillen is die van aanhalingen in het
NT van verzen uit het OT, die schijnbaar niet overeenkomen met wat we daar
in het OT zelf lezen. Dat ligt echter niet aan de NT-schrijver. De NT-schrijver
citeert die passage daar uit de Septuaginta. Want dat was de versie van het
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OT die zijn lezers zouden kennen en gebruiken. En die Septuaginta-tekst leest
niet altijd zo als onze moderne vertalers het Hebreeuws hebben geïnterpreteerd. Dat hoeft echter niet te betekenen dat onze vertalers het fout hebben.
Misschien is de Septuaginta daar inderdaad niet helemaal correct. En die
apostel die dat vers zo citeert is zich dat misschien zelfs heel goed bewust.
Maar wanneer de afwijking van het Hebreeuws geen invloed heeft op zijn argument, maakt hij daar gewoon geen punt van. Wanneer dat wel zo zou zijn
gaf hij wel een eigen correcte vertaling van het Hebreeuws. Een grappig voorbeeld is te vinden in Heb 11:21, waar we lezen:
Door zijn geloof kon Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen; daarna knielde hij neer, steunend op de (bovenkant) van zijn stok.
Genesis heeft daar dat hij neerknielde … op het hoofdeinde van zijn bed.
Geschreven Hebreeuws kent alleen medeklinkers en geen klinkers. Dat bed
is in het Hebreeuws mittah, maar de vertalers van de LXX lazen matteh
(staf). De schrijver aan de Hebreeën zat daar echter niet mee. Hij bedoelt het
alleen als tekstverwijzing in een tijd toen hoofdstuk– en versnummers nog
niet bestonden. Wij zouden daar geschreven hebben: “zie Gen 47:31”.
Schrijvers zijn ook maar mensen
Maar vanwaar die onderlinge verschillen tussen verschillende handschriften?
Alles wat we nu nog bezitten, is met de hand overgeschreven van vroegere
exemplaren. Daarbij kunnen globaal de volgende afwijkingen ontstaan:
• De schrijver leest het origineel verkeerd.
• De schrijver meent dat de tekst die hij overschrijft onjuist is en hij besluit
die te ‘corrigeren’.
• De schrijver voegt abusievelijk iets toe dat hij in zijn hoofd heeft van een
andere Schriftplaats.
• In een handschrift is een stuk tekst, of zelfs een heel verhaal, opgenomen
dat stamt uit een andere bron.
Ook in recente tijden komen zulke afschrijffouten nog voor. Iemand die bezig
was met een stamboom, meende in de archiefstukken te lezen dat een persoon was verhuisd naar Vlissingen, terwijl dat in werkelijkheid Wieringen was.
In het met de hand geschreven document zag dat er ongeveer zo uit:

Vli
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ssingen in plaats van ieringen
En als je dan je leesbril niet bij je hebt, kan dat nog steeds fout gaan.
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Verkeerd lezen door de afschrijver
Ook in de handschriften van het NT komen zulke dingen voor. In Joh 1:18
staat: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen”. Maar andere handschriften
lezen daar: “… de eniggeboren god …”. In het Grieks stond er dan uios maar
de afschrijver maakte daar yeos van. Misschien las hij het gewoon verkeerd.
Maar het kan ook zijn dat er zich intussen een bepaalde leer heeft ontwikkeld
(in dit geval die van de drie-eenheid) en dat de afschrijver een tekst die wat
anders lijkt te leren (en dat misschien ook doet!), daaraan aanpast om
‘misverstanden te vermijden’. Het zal duidelijk zijn dat zo’n verschil, theologisch gezien, nogal wat consequenties kan hebben. Ook is er een geval bekend waar een afschrijver ergens een y (th) las, terwijl er een 0 (gelijk aan
onze o) stond. Het perkament was daar nogal dun en de inkt van een letter
aan de andere kant scheen er doorheen, waardoor hij een dwarsstreepje zag
en meende een y te zien.
De afschrijver probeert iets te corrigeren
Het kan ook zijn dat een afschrijver meent dat zijn voorganger zo’n fout heeft
gemaakt en dat hij die weer probeert te corrigeren. Hierboven wees ik op die
‘Zoon’, die een ‘God’ werd, als voorbeeld van verkeerd lezen. Maar nog weer
latere afschrijvers hebben overwogen dat de versie ‘eniggeboren God’ in het
verband van de totale zin niet correct kon zijn (wat klopt) en hebben dat vervolgens weer ‘gecorrigeerd’ in ‘de eniggeborene Gods’ (dus: van God). Dan
lees je yeou in plaats van yeos. Een ander, minder drastisch voorbeeld van
zo’n correctie is die kameel die je zo moeilijk door het oog van een naald kunt
krijgen. Want waarom zou je dat eigenlijk willen? In de late middeleeuwen
heeft iemand bedacht dat als je die kameel (kamèlos) vervangt door een
scheepstros (kamilos) je het probleem hebt opgelost: dat oog is bedoeld om
een draad doorheen te doen, maar in dit geval is die draad (veel) te dik. Slim,
maar helaas niet juist. In al deze gevallen kun je door zorgvuldig te werk te
gaan de oorspronkelijke versie echter wel achterhalen.
De afschrijver voegt iets toe van elders
Wat af en toe ook voorkomt, is dat een afschrijver aan een zin of een vers
iets toevoegt dat hij in zijn geheugen heeft zitten, maar dat in werkelijkheid
ergens anders staat. Zo is de belijdenis van Petrus na de eerste wonderbare
spijziging, in Joh 6:69: “Wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent”,
maar een andere tekstversie heeft daar: “… dat u de Christus bent, de Zoon
van de levende God”. Dat zijn de woorden die we in Matteüs vinden voor Petrus’ belijdenis enige tijd later in de omgeving van Ceasarea Filippi (Mat
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16:16). Uiteraard zijn beide uitspraken even waar, en ze betekenen uiteindelijk waarschijnlijk ook hetzelfde, met hooguit een verschil in nuance. Dus niet
echt iets om je erg druk over te maken.
Toegevoegde gebeurtenissen
Vooral in het NT kun je in sommige uitgaven een verhaal tegenkomen dat
tussen [ ] staat. Een bekend voorbeeld is dat van de overspelige vrouw in de
eerste elf verzen van Johannes 8. De passage komt niet voor in de alleroudste handschriften die we nog bezitten, en wordt daarom door veel deskundigen voor een latere toevoeging gehouden. Maar zelfs die alleroudste handschriften zijn toch niet ouder dan de 4e eeuw. Anderen menen daarom dat hij
juist wel oorspronkelijk was, maar al vóór die 4e eeuw juist was geschrapt
omdat hij als een vrijbrief zou kunnen worden gebruikt voor overspel. Wat
ons interesseert is echter de vraag of het verhaal, ook als het misschien niet
van Johannes’ zelf komt, wel of niet waar is. Het zou heel goed afkomstig
kunnen zijn uit een andere betrouwbare bron en van daaruit zijn opgenomen
in het Evangelie van Johannes. Want het vertelt ons niets dat in strijd zou zijn
met andere delen van de Schrift, het is als zodanig in overeenstemming met
de geest van bijv. Paulus’ brieven aan de gemeenten, en het legt alleen maar
extra nadruk op principes die Jezus wel degelijk predikte.
Maakt het wat uit?
De enige echt belangrijke vraag is uiteraard: maakt het in al die gevallen wel
of niet wat uit wat er precies staat? En het antwoord daarop kan alleen maar
zijn: soms wel en soms niet. Of Jezus Gods eniggeboren Zoon is of Gods eniggeboren God, geeft (op die plaats) een heel verschillend beeld van Hem.
Maar juist daar is de oorspronkelijke versie zonder veel moeite te achterhalen. Anderzijds is Jezus’ leer dat wie zonder zonde is de eerste steen mag
werpen’ niet uitsluitend afhankelijk van de vraag of dat verhaal wel of geen
deel uitmaakte van de oorspronkelijke versie van Johannes’ Evangelie. Ook
wanneer het afkomstig is van een andere bron hoeft het nog niet onwaar te
zijn. En zelfs als het niet ‘waar gebeurd’ zou zijn (maar slechts weinig schriftuitleggers gaan zo ver) dan is het nog steeds niet in strijd met Jezus’ leer elders. Dat brengt ons dus weer terug bij de conclusie van de vorige aflevering.
God waakt over Zijn woord. Of, zoals we het daar toen formuleerden: Zijn
woord is behoorlijk ‘crashbestendig’. Zelfs als het af en toe een deukje oploopt is het met wat moeite nog altijd mogelijk om te weten te komen wat de
ware leer is. Maar dan moet je wel voldoende vertrouwd zijn met de rest van
dat Woord. Volgende keer gaan we kijken naar de invloed van de vertalers.
Want die moeten we ook niet onderschatten.
R.C.R
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Voorafschaduwingen van Christus
“Toen
“Toen zei Ik : zie, hier ben
Ik,
Uit Koningen en Kronieken blijkt dat de ondergang van Juda is ingeluid
door de lange, buitengewoon goddeloze regering van Manasse (52 jaar)
en diens zoon Amon (nog eens 2 jaar). De meerderheid van het volk had
zich onder Manasse afgekeerd van God en was op grote schaal afgoden
gaan dienen. Manasse had in de tempel te Jeruzalem zelfs afgodsbeelden, en altaren daarvoor, laten neerzetten. En we lezen hoe hij zeer veel
onschuldig bloed liet vloeien. Zijn zoon Amon werd na korte tijd vermoord
door zijn eigen bedienden, mede als gevolg van de verloedering en het
geweld dat door zijn vader was geïntroduceerd. Gedurende de laatste 22
jaar van Juda lezen we van nog eens vier koningen (waarvan twee slechts
enkele maanden hebben geregeerd), die weliswaar niet zo extreem goddeloos waren als Manasse en Amon, maar toch verre van godvrezend.
Maar in een korte periode van maar iets meer dan 30 jaar daar tussenin
kende het rijk één van de beste koningen uit zijn geschiedenis: Josia. Hij
was nog maar een kind toen hij, na de moord op Amon, door het volk tot
koning werd gekroond. Toen hij 16 was “richtte hij zich naar de God van
zijn voorvader David” (2 Kron 34:3) en dat zou hij tot zijn voortijdige dood,
op 39-jarige leeftijd, volhouden. Het was een periode van relatieve welvaart. Het machtige Assyrische rijk, dat ten tijde van Manasses vader het
noordelijke rijk Israël in ballingschap had gevoerd, was nu verzwakt waardoor Juda een periode van vrede en rust kende en Josia zelfs gezag kon
uitoefenen in het gebied van het vroegere Israël.
Het leven van Josia
We lezen hoe Josia, als hij net twintig is, de afgodsbeelden en -altaren
begint op te ruimen. Eerst in de tempel en de rest van Jeruzalem, en vervolgens steeds verder tot zelfs in het gehele gebied van het voormalige
noordelijke rijk. En hij stuurt niet maar zijn dienaren daarvoor uit; nee, hij
gaat zelf mee om daar toezicht op te houden (2 kon 23:16-18). We lezen
hoe hij alle beelden verpulvert en uitstrooit over de graven van degenen
die eromheen begraven wilden worden, en vervolgens de beenderen uit
de graven van de priesters van die afgoden op de altaren verbrandt, als
symbool van complete verontreiniging voordat hij ook die altaren omver
haalt. Gezien de omvang van die afgoderij, zal het geen geringe opgave
zijn geweest om het hele land zo te reinigen.
Zes jaar later geeft hij opdracht om de tempel te herstellen, waarbij hij de
priesters het volledige vertrouwen geeft; zij hoeven daar geen financiële
verantwoording over af te leggen. Als zichtbaar teken van Gods zegen
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8. Josia
in ”de boekrol staat van mij geschreven”
daarover wordt vervolgens het wetboek teruggevonden, waarschijnlijk
een rol met daarop de ‘vijf boeken van Mozes’. Tegelijkertijd illustreert dit
echter hoe ver het volk was afgedwaald. Iedere koning was verplicht een
kopie van het wetboek te hebben voor eigen gebruik, mede omdat hij
uiteindelijk leiding gaf en zelf de hoogste rechter was. Ook de priesters
behoorden een afschrift van de wet te hebben om het volk te onderwijzen. Maar de hele wet blijkt intussen onbekend te zijn en hij werd dus
ook niet langer door de priesters aan het volk geleerd. Ook de koning is
onbekend met de inhoud ervan. Als de wetsrol is gevonden, lezen we:
Safan begon de koning eruit voor te lezen. Bij het horen van de tekst
van het wetboek scheurde de koning zijn kleren. Hij beval de priester
…: Ga ter wille van mij en heel het volk van Juda de HEER raadplegen
over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben, want het kan
niet anders of de HEER is in hevige woede ontstoken omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan wat er in dit boek staat en niet
hebben gedaan wat ons is voorgeschreven. (2 Kon 22:10-13)
Het antwoord dat Josia van de Heer krijgt is dat het volk inderdaad door
Gods toorn getroffen zal worden, maar dat Josia zelf gespaard zal worden
omdat hij zich nederig opstelt, en God dient. Josia laat daarom het hele
volk en alle priesters naar de tempel komen. Daar leest hij, net als Mozes destijds, de bepalingen van Gods wet aan hen voor, en sluit vervolgens opnieuw dat verbond tussen het volk en de Heer, dat zij de Heer
zullen dienen en leven in overeenstemming met de woorden van de wet.
En al het volk treedt toe tot dat verbond. Josia zelf zet met nog grotere
ijver zijn campagne voort tegen alle vormen van afgodsbeelden en alles
wat voor die diensten gebruikt was en hij doodt ook de afgodspriesters,
terwijl de priesters uit de stam van Levi sancties krijgen opgelegd. Alles
wat zijn voorgangers, tot aan Salomo toe, gebouwd hebben voor andere
goden wordt verwoest. Het is zelfs aannemelijk dat Josia het dal Ben Hinnom (waar Manasse nog zijn zoon als offer ‘door het vuur deed gaan’) zo
verontreinigd heeft dat het daarna de vuilnisbelt van Jeruzalem werd (2
Kon 23:10). In het Nieuwe Testament vinden we dat aangeduid als
‘gehenna’ (dal van Hinnom, maar soms vertaald als ‘hel’), en gebruikt als
beeld voor de vernietiging van allen die zich tegen God keren.
Ook regelt hij dat de viering van het Pascha (Pesach) weer wordt ingesteld, een feest dat verwees naar de machtige verlossing uit Egypte, zoals in Exodus beschreven. En hij zorgt zelf voor voldoende offerdieren
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(2 Kron 35). En als commentaar daarop lezen we: “Sinds de tijd dat de
rechters Israël bestuurden was Pesach namelijk niet meer op die manier
gevierd, ook niet in de tijd van de koningen van Israël en Juda” (2 Kon
23:22). En de samenvatting van zijn leven is dan: “Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn voorvader David en hield zich daaraan: hij
deed wat goed is in de ogen van de HEER” (2 Kon. 22:2). Toch blijkt achteraf dat een hardnekkig verleden zich niet zo gemakkelijk laat uitwissen.
Ondanks al Josia’s hervormingen keerde na zijn dood onder zijn opvolgers
de oude toestand al weer snel terug. Josia had wel de handelwijze van
zijn volk kunnen herstellen, maar niet hun gezindheid.
Josia als voorafschaduwing van Christus
In Josia zijn een aantal overeenkomsten te herkennen met het leven van
Christus. Zoals bijvoorbeeld de tempelreiniging. We lezen ook over een
minder drastische reiniging onder Hizkia, maar uit de Evangeliën blijkt dat
Jezus tweemaal is opgetreden om de tempel schoon te vegen. We zien
ook hoe het optreden van Josia, als zoon van David, lang voor zijn geboorte was aangekondigd, waarbij hij zelfs bij naam was genoemd (1 Kon
13:2). Zowel Josia als Jezus bekommeren zich om de verloren schapen
van het huis van Israël. Jezus zegt dat met zoveel woorden en Josia zien
we het gebied van het vroegere rijk Israël binnentrekken om ook daar de
afgoden weg te halen, maar ook om de daar nog achtergebleven Israëlieten op te roepen samen met Juda het Pascha in Jeruzalem te vieren. En
in overeenstemming met de geest van de wet wordt dat Pascha, anders
dan onder Hizkia, pas gevierd nadat alle onreinheid (van afgoderij) volledig uit het land is weggedaan. We zien hem ook optreden als middelaar,
en hij probeert het oordeel van God af te wenden door het volk tot inkeer
te laten komen. Maar misschien is de meest bijzondere overeenkomst
wel de manier waarop beide een nieuw verbond instellen, waar het Pascha dan een symbool van is. Een nieuw verbond “dat men de HERE zou
volgen en met zijn ganse hart en zijn ganse ziel zijn geboden, getuigenissen en inzettingen zou houden, en de woorden van het verbond… zou volbrengen” (2 Kron 34:31). Daar komt nog bij dat Josia zelf voorziet in een
Paaslam voor het volk. Uiteraard kan Josia Jezus in zijn gedrag niet volledig evenaren. Maar van Josia wordt wel gezegd:
Vóór hem is er geen koning geweest, die zich zo tot de HERE keerde met
zijn ganse hart, ... naar de gehele wet van Mozes; en na hem stond zijns
gelijke niet op. (2 Kon 23:25, NBG’51).
Het einde van zijn leven laat overigens wel zien waar Josia faalde. Assyrië,
dat heel lang de wereldmacht geweest was, raakte verzwakt en dreigde te
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8. Josia (vervolg van pagina 23)
worden verslagen door een coalitie tussen Babel en de Meden en Perzen. Egypte trok op om Assyrië te helpen, omdat een verzwakt Assyrië
Egypte beter uit kwam dan een machtig Babel. Josia probeerde zich in
die strijd te mengen door Egypte (dat door zijn rijk moest trekken) te willen tegenhouden, wellicht om te voorkomen dat Assyrië geholpen zou
worden. Josia slaagde daar echter niet in en sneuvelde in de strijd. In zijn
ijver om op te komen voor zijn volk mengde hij zich in de wereldpolitiek,
in plaats van af te wachten wat God wilde of Hem te raadplegen. Hij kon
Egypte niet tegenhouden, maar Assyrië werd desondanks verslagen. Met
andere woorden: God had Josia daar niet voor nodig.
Wat leert dit ons dan?
Josia was duidelijk een buitengewoon goede koning, en er zijn genoeg
overeenkomsten tussen hem en Jezus om in hem een voorafschaduwing
van Christus te zien. Maar wat leert ons dat dan. Ja, we zien hoe zelfs
zo’n zeer goede koning uiteindelijk op een kritiek moment naar menselijke maatstaven handelt, maar dat zou geen verrassing voor ons moeten
zijn. Het leven van Josia leert ons echter veel meer dan dat. We zien onder Josia een nieuw begin. Het volk had nu ingezien waar Josia’s ongelovige voorgangers hen heen hadden geleid, en het geweld dat dat met
zich mee had gebracht. Nu krijgen ze de kans een nieuw begin te maken.
Ze hebben de beste koning die ze zich maar konden wensen, en ze vernieuwen het verbond dat God oorspronkelijk te Sinaï met hen als volk
gesloten had. Ze beginnen als het ware met een schone lei, en vieren
hoe God hen uitgeleid heeft uit vreemde volken en hen hun eigen land
gegeven heeft. Maar toch blijkt dat niet genoeg, en na de dood van Josia
is het binnen de kortste keren weer volledig mis.
Dat leert ons dat een nieuw begin op de oude basis niet voldoende is. Er
was iets werkelijk nieuws nodig, iets dat meer zou zijn dan een vernieuwing - hoe plechtig ook - van het oude. Door Jeremia, een tijdgenoot van
Josia, gaf God daarom een belofte van een werkelijk nieuw verbond dat
Hij met het volk zou sluiten (Jer 31:31-34). Dat zou van een totaal andere orde zijn dan het verbond dat Josia had vernieuwd. Het zou geen verbond zijn gebaseerd op de wet van Mozes, geschreven op steen, maar op
een wet die in het hart staat geschreven. De les van Josia is dan ook dat
opnieuw beginnen, zelfs met de beste koning die je je maar kan denken,
niet voldoende is. Ook zulke koningen zouden het verschil niet maken.
Voor een echte oplossing zou de beloofde koning uit de stam van David
een heel ander soort verbond mogelijk moeten maken. Een verbond dat
niet zou kunnen worden belemmerd door menselijk falen.
M.H.
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het

geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het woord waar we deze keer naar willen
kijken is het Griekse woord koinos dat, samen met het werkwoord koinoō, een typisch
NT-woord is. In de Griekse vertaling van het
OT, de Septuaginta, komt het een dozijn keer
voor als vertaling van een groep Hebreeuwse
woorden die zijn afgeleid van chabar, samenvoegen. Deze zijn in ca. ¼ van de gevallen
vertaald met koinos (gemeenschappelijk) of
een verwant woord. In onze Bijbels vinden
we het in de Evangeliën echter meestal vertaald met ‘onrein’, en dat is verwarrend.
De Joodse Wet kende de begrippen rein en
onrein. Die vormden daar zelfs een belangrijk deel van. Onreinheid betekende een toestand van overtreding, die alleen kon worden opgeheven met een nauwkeurig
voorgeschreven reinigingsritueel. Wie onrein was, was uitgesloten van religieuze zaken, totdat hij weer rein was. Soms was het daarvoor voldoende om
zich in water te baden, en te wachten tot de dag om was. De vorige keer keken we al naar zulke afwassingen i.v.m. de doop. Maar soms was het ernstiger en moest er een reinigingsoffer aan te pas komen. Wie permanent onrein
was, was zelfs uitgesloten van het openbare leven, om anderen niet te verontreinigen. Bijvoorbeeld in geval van melaatsheid (NBV: ‘huidvraat‘). Huizen
waarin hardnekkige ‘melaatsheid’ (in dat geval kennelijk een soort schimmel)
Het woord in het Grieks

De woorden zijn koinos (profaan)
en koinoō (profaan maken). In
de Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) zijn ze gewoonlijk een vertaling van Hebreeuwse woorden die zijn afgeleid van
chabar, dat de grondbetekenis
heeft van ‘samenvoegen’.
In het NT heeft koinos de betekenis van: bestemd voor normaal
gebruik, niet speciaal toegewijd.
Het moet niet worden verward
met akathartos dat de betekenis
heeft van ritueel onrein volgens
de bepalingen van de Wet.

Alle spijzen rein
Wanneer een delegatie van de Joodse Raad in Galilea komt controleren of Jezus’ optreden wel door de beugel kan, verwijten ze Hem dat zijn discipelen eten met koinos
handen’ (Mar 7:5). Jezus’ antwoord is dat wat een mens eet hem niet koinos maakt;
het zijn iemands daden en bedoelingen die hem koinos maken. Maar we moeten ons
goed bewust zijn dat het gaat om dat vooraf wassen van handen, voedsel en vaatwerk, die ‘reiniging’ van de overlevering. Op dat moment stond niet ter discussie of
het wel of niet is toegestaan voedsel te eten dat door de Wet niet-kosher (akathartos)
is verklaard, zoals bijv. varkensvlees. Maar toch. In zijn conclusie zegt Marcus: “zo
verklaarde Hij alle spijzen rein” (vs 19). Het Grieks zegt daar wel degelijk dat Jezus zo
alle voedsel kathartos verklaarde. Dat was niet Jezus’ directe leer van dat moment,
maar kennelijk trekt Marcus daar de voor de hand liggende conclusie uit dat in elk
geval voor zijn niet-Joodse lezers voedsel dan evenmin akathartos als koinos kan zijn.
Het gaat om wat je doet, niet om wat je eet. Zie verder het artikel op blz. 12.
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koinos - profaan
van een sleutelwoord in de grondtekst
heerste, moesten worden afgebroken en onrein aardewerk moest aan stukken
worden gebroken. Zulke onreinheid was dus een ernstige zaak. Het Griekse
woord daarvoor is akathartos (en rein is dan kathartos).
Maar koinos beschrijft niet dat soort onreinheid. Koinos is alles dat ‘gewoon’ is,
alledaags, niet speciaal toegewijd aan God. Het laat zich in onze taal nog het
best omschrijven als ‘profaan’. Wanneer de schriftgeleerden Jezus verwijten
dat zijn volgelingen eten met ongewassen, en daarom ‘onreine’, handen dan
hebben ze het over een rituele wassing, niet over een reiniging in de zin van de
Wet. Eten met koinos handen zou je in onze wereld kunnen vergelijken met
eten zonder daar eerst een zegen over te hebben gevraagd. Dat begrip koinos
bestond echter niet in de Mozaïsche Wet; dat stamde uit ‘de overlevering van
de ouden’, een stelsel van leefregels die bedoelden een verdere interpretatie
te zijn van de Wet. Maar voor de sterk wettisch denkende farizeeën, en voor de
Joodse Raad (het Sanhedrin) hadden ze dezelfde dwingende status. En op de
handhaving daarvan werd daarom streng toegezien. Marcus vertelt zijn nietJoodse lezers dat de Joden niet eten zonder voorafgaande rituele reiniging van
de handen, van dat ‘wat van de markt komt’ (waarschijnlijk bedoelt hij het gekochte voedsel) en het vaatwerk (Mar 7:3-4). Als Petrus het visioen krijgt dat
hem moet voorbereiden op zijn taak bij de Romeinse hoofdman Cornelius, protesteert hij in eerste instantie dat hij nog nooit iets heeft gegeten dat onheilig
(koinos) of onrein (akathartos) is, waarmee hij aangeeft dat beide begrippen
voor hem gelijke status hebben, maar wel
Het woord in de Concordantie
verschillend zijn (Hand 10:14). Maar Jezus Hoewel de Hebreeuwse woorden
overtuigt hem en hij begrijpt later ook waar afgeleid van chabar bijna 60x voordat visioen op slaat. Want wanneer hij bij komen, worden ze in de Septuaginta
Cornelius in huis is gekomen zegt hij: “U slechts een goed dozijn maal verweet dat het Joden verboden is met niet- taald met koinos of een daarmee
Joden om te gaan en dat ze niet bij hen verwant Grieks woord. In het NT koaan huis mogen komen, maar God heeft men deze beide woorden ruim 30
me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel keer voor.
mens als koinos of akathartos mag be- In de Evangeliën worden ze gewoonschouwen (vs 28). En wanneer hij zich later lijk vertaald met onrein, maar daarbuiten met onheilig (NBG’51) of vermoet verdedigen tegen de beschuldiging
werpelijk (NBV) wanneer het om het
dat hij “onbesnedenen had bezocht en sa- godsdienstige aspect gaat, en met
men met hen had gegeten” (wat de maal- gemeenschappelijk wanneer ze
tijd koinos had gemaakt), verwijst hij naar meer algemeen zijn gebruikt. In een
dat visioen te Joppe (11:1-9). Voor God enkel geval is het vertaald met ontbestaat er dus geen koinos.
R.C.R. wijd (van de tempel).
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er waren er die de zee bevoeren
11. Op het meer van Galilea
In de tijd van het NT bestond Israël uit Judea en Galilea, gescheiden door
Samaria. Het meer van Galilea komen we in het OT vooral tegen in de profetie van Jesaja over de komende prediking van de Messias (Jes 8:23). En
inderdaad spelen Galilea en het meer in de Evangeliën een prominente rol.
Wanneer Jezus met zijn prediking begint, verhuist Hij van Nazaret naar
Kafarnaüm aan de oever van het meer. In het huidige Israël heet het ‘het
meer van Kinneret’, een naam die we in het OT tegenkomen i.v.m. de verdeling van het land. Aan de noordzijde stroomt een ‘jonge’ Jordaan in het meer
om er aan de zuidzijde als een veel krachtiger rivier weer uit te stromen, op
weg naar de Dode Zee. Herodes de Grote had geregeerd over al het land
rond het meer, maar in de 1e eeuw was al het land aan de oostzijde van het
meer voornamelijk heidens gebied al woonden er ook Joden. Het noordelijke
deel daarvan was toegevallen aan Herodes’ zoon Filippus. Het zuidelijke
deel kennen we uit de Bijbel als Decapolis (tien-steden land), maar ook als
het gebied van de Gerasenen of de Gadarenen. Het behoorde na Herodes’
dood tot de Romeinse provincie Syrië. Galilea zelf was toegevallen aan een
andere zoon, Herodes Antipas (en Judea aan zijn derde zoon Archelaüs).
Het meer in de 1e eeuw
Het meer was een centrum van bedrijvigheid. Aan de oevers stonden op bepaalde plaatsen pottenbakkerijen, die het aardewerk leverden voor de hele
regio. De vis in het meer vormde een belangrijke voedselbron voor bevolking
van de regio en de visserij was een belangrijke bron van inkomsten. Al deze
activiteiten leidden ook tot een vraag naar transport, van goederen en personen, en dat alles weer tot een vraag naar ondersteunende diensten zoals
botenbouw. Het aantal boten op het meer moet in de 1e eeuw tenminste
enkele honderden hebben bedragen en met een geschatte gemiddelde levensduur van een decennium werden er dus elk jaar tientallen gebouwd.
Daarnaast zal ook het Romeinse leger wel een vraag naar diensten hebben
opgeleverd. We weten dat de twaalf apostelen allen uit Galilea afkomstig
waren. Van vier van hen (de broers Petrus en Andreas en de broers Johannes en Jakobus) weten we dat zij vissers waren, en van twee of drie andere
(Philippus, Matteüs/Levi, en mogelijk ook Tomas) weten we dat zij afkomstig
waren uit een stad aan het meer. Wanneer zij na Jezus’ dood en opstanding
terug zijn gegaan naar Galilea, blijken er ook weer zeven bijeen te zijn die op
voorstel van Petrus besluiten maar te gaan vissen (Joh 21).
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schepen en zeevaart in de bijbel

Het meer in de 1e eeuw.
De hele westoever was Galilees gebied,
onder gezag van Herodes Agrippa. Aan
de oostzijde woonden voornamelijk nietJoden. Het noord-oost deel behoorde tot
het gebied van Filippus (Luc 3:1). De
zuid-oost oever behoorde tot de Decapolis. Men neemt aan dat het incident
met de zwijnen plaats vond aan de zuidoost oever in het gebied van Gadara.

Visserij
Dat vissen gebeurde voornamelijk ’s nachts. Dat weerspiegelt zich bijv. in
de opmerking van Petrus, wanneer Jezus hem opdraagt om, na een leersessie aan de oever van het meer, naar diep water te varen en daar te gaan
vissen. Petrus betoogt dan dat dit op zichzelf een absurde opdracht is,
maar dat hij het doet omdat het Jezus is die hem dat opdraagt:
Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen.
Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. (Luc 5:5)
Vervolgens vangt hij, tegen elke menselijke verwachting in, een enorme
hoeveelheid vis en dat overtuigt hem dat hij met een vertegenwoordiger
van God Zelf heeft te maken (vs 8-9). De reden voor die nachtelijke visserij
is heel prozaïsch: bij dag konden de vissen het net zien en de andere kant
uit vluchten. Pas sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt er ook
overdag in diep water gevist. De vissers gebruiken nu een net van nylon dat
de vissen onderwater niet kunnen zien! De visserij in ondiep water, in de
nabijheid van de kust gebeurde echter op een andere manier. Daarbij werd
vanaf de oever een groot net uitgevaren in een grote halve cirkel terug naar
een plek verderop aan de oever. Dat wordt dan vervolgens van de oever af
binnengehaald en alles wat zich in die halve cirkel bevindt zit daarbij ‘in de
val’. In verband met de gelijkenis in Mat 13:47-50 komen we daar de volgende keer nog op terug.

29

er waren er die de zee bevoeren
11. Op het meer van Galilea

Vissen met een sleepnet.
Het net wordt ‘rondgevaren’
en dan vanaf de oever aan
de twee uiteinden ingehaald.

Het meer tijdens de Joodse opstand
Een interessante bron van informatie over de scheepvaart op het meer is te
vinden in de werken van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. Tijdens de Joodse opstand, in de periode 66-70 na Chr., was hij door de Joodse Raad aangesteld als gouverneur van Galilea, om dat te verdedigen tegen
de Romeinse tegenaanval die onvermijdelijk zou komen, en uiteraard vanuit
het noorden. Maar de bevolking van Galilea stond niet unaniem achter de
opstand; velen waren – niet zonder reden – van mening dat hun veiligheid
meer was gediend met Romeinse bescherming dan met een opstand tegen
het Romeinse gezag. Aanvankelijk dient hij de Joodse zaak, maar wanneer
hij krijgsgevangen wordt bij de val van een stad die hij tracht te verdedigen
tegen de Romeinen, redt hij zijn leven door over te lopen naar de Romeinen.
In Rome heeft hij later een tweetal boeken geschreven over de Joodse geschiedenis en over de Joodse opstand. Daarin vinden we een actie van hemzelf tegen de stad Tiberias, die dreigde over te lopen naar de Romeinse
kant. Hij ‘bedreigt’ de stad vanaf het meer d.m.v. een vloot van 250 boten
die hij er uit laat zien als een militaire vloot. De burgerij trapt daarin en geeft
zich over. Josephus neemt een groot aantal gijzelaars mee terug naar Magdala, waar hij op dat moment zijn basis had. Als je wat speelt met de getallen kun je zien dat elke boot blijkbaar in staat was zo’n 15 man te vervoeren; dus bij andere gelegenheden ook 12 apostelen en de Messias. Iets later zouden deze boten een rol spelen bij een ‘zeeslag’ tussen twee geïmproviseerde vloten van de Joodse opstandelingen en het Romeinse leger. Ook
uit die beschrijving kun je een aantal aspecten van de gebruikte boten afleiden. Daar komen we volgende keer nog op terug. Maar o.a de aantallen van
enkele honderdtallen boten op het meer, die ik eerder noemde, kunnen
hieruit worden afgeleid. En die aantallen tonen duidelijk dat scheepvaart op
het meer een belangrijke economische activiteit vormde.
R.C.R
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Wonderen van
de Schepping

Metamorfose

Wie op een najaarsdag een dagpauwoog op een gevallen appel ziet neerstrijken, zal misschien niet echt begrijpen hoe die vlinder tot stand gekomen is. Ja, wij weten uit onze schooltijd de opeenvolgende fasen van zijn ontwikkeling: eerst het ei, dan de
rups, daarna de pop, en tenslotte de vlinder. Maar beseffen wij welke enorme verandering in de pop plaats
vindt? Om dat proces te beschrijven gebruiken wij het
woord ‘meta-morfose’, wat een verandering (‘meta’)
van vorm (‘morfose’) betekent. Het is niets anders dan
een complete omvorming, een ‘geprogrammeerde
dood van cellen’ zoals die in de wetenschap heet. Maar die kan alleen
plaatsvinden wanneer de rups een veilige plek vindt om zich aan een tak
vast te binden, en ook niet gestoord wordt.
Voor deze metamorfose is een periode van enkele maanden nodig. Ook
kikkers maken een soort metamorfose mee. Eerst
komt het ei, daaruit komt een kikkervisje. Dit ontwikkelt zich binnen een paar weken zo, dat zijn kieuwen
door longen worden vervangen, zijn staart verdwijnt,
hij poten en een tong krijgt, zijn mond zich enorm verbreedt, en zijn ogen veel groter worden. En de reden
hiervoor? Hij begint een nieuw leven, niet langer aan
water gebonden – al brengt hij nog altijd een deel van
zijn tijd daarin door. Voor de pop van een vlinder betekent de omvorming een nog indrukwekkender verandering van leven: vliegen in plaats van kruipen.
Als gelovigen mogen wij dit wonderlijke proces op het geestelijk leven
toepassen. De apostel Paulus gebruikt hetzelfde Griekse woord ‘metamorfose’ wanneer hij zijn lezers vermaant: “ Wordt niet gelijkvormig aan
deze wereld maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken” (Romeinen 12:2). Het betekent dus een volledige omvorming van
onze denkwijze. En die vindt plaats binnen een beschermende cocon, de
liefde van God. Als dat groeiproces niet gestoord wordt, dan verschijnt
uiteindelijk een prachtig nieuw schepsel: “Want dit vergankelijke moet
onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen” (1 Korintiers 15:53 - NBG ’51).
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamenten
35. De doop
In het vorige artikel hebben we stilgestaan bij de ‘gemeente’, ‘ekklesia’, als
gemeenschap van mensen die met elkaar verbonden zijn in Christus Jezus.
Maar hoe komt deze verbondenheid tot stand? Volgens Paulus door de doop
en de gave van de heilige Geest: … door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt … allen zijn wij met één Geest gedrenkt (1 Kor 12:13).
Uit deze woorden blijkt dat zij eigenlijk één geheel zijn. Iets wat bevestigd
wordt door de apostel Johannes: Want drie zijn er die getuigen: de Geest en
het water en het bloed, en de drie zijn tot één (1 Joh 5:7,8).
In het gehele Nieuwe Testament speelt de doop een belangrijke rol: vanaf
het optreden van Johannes de Doper tot en met de eerste brief van Petrus.
De doop door Johannes was een instelling van God, zoals hij zelf en Jezus
(zie Mat 21:25) getuigden, en niet van hemzelf of van zijn leerlingen:
Hij (God), die mij (Johannes) gezonden had om te dopen met water, die had tot
mij gezegd: Op wie u de Geest ziet neerdalen en op Hem blijven, deze is het,
die met de heilige Geest doopt (Joh 1:33).
De doop van Johannes wordt door Paulus verklaard als een doop van bekering, terwijl hij zei tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem
kwam, dat is in Jezus (Hand 19:4; zie ook 18:25,26 en Mar 1:4;Luc 3:3).
Vanaf het moment dat Jezus begon te prediken, doopte Hij ook (Joh 3:22).
Het is aannemelijk dat dit dezelfde doop van bekering was, want Jezus’
boodschap was evenals die van Johannes: Bekeert u, want het Koninkrijk
van de hemel is nabij gekomen (Mat 3:2;4:17). Jezus gaf zijn discipelen bevel dit evangelie van het Koninkrijk te blijven verkondigen, zij het in het licht
van de grote stap voorwaarts in Gods heilswerk door Jezus’ kruisdood, opstanding en verhoging in de hemel: Gaat dan heen, maakt al de volken tot
mijn discipelen en doopt hen … (Mat 28:19). Na zijn hemelvaart en de uitstorting van de heilige Geest deden zij gehoorzaam wat Jezus had gezegd:
Toen zij dit hoorden, werden zij diep getroffen, en zij zeiden ..: Wat moeten wij
doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder
van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en u zult de gave van de heilige Geest ontvangen … Zij dan die zijn woord
aanvaardden, lieten zich dopen… (Hand 2:37,38,41).
Volgens de brief aan de Hebreeën behoort de doop tot het geloofsfundament
(Heb 6:1,2). Ongehoorzaamheid daaraan wordt negatief beoordeeld:
… de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen voor zichzelf de raad van God,
daar zij niet door hem (Johannes de Doper) gedoopt waren (Luc 7:30).
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van het

Geloof

Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
Daarom is het van belang goed te onderzoeken wat God van ons vraagt.
De Bijbelse praktijk toont dat alleen wie zich bewust waren van wat zij deden
werden gedoopt. Zij moesten niet alleen in staat zijn hun zonden te erkennen
en de naam van de Here aan te roepen, maar vooral hun geloof te belijden.
Jezus zei: Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden (Mar 16:16).
Velen echter menen uit wat volgt te mogen afleiden dat de doop niet noodzakelijk is voor de behoudenis: maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
Zij zeggen: er staat niet: ‘wie zich niet laat dopen, zal veroordeeld worden’. Zij
gaan dan echter niet alleen voorbij aan het bevel van de Here dat allen zich
moeten laten dopen, maar ook aan de redelijkheid dat de doop volgt op geloof; wie niet gelooft zal zich immers niet laten dopen. Daarnaast is er een
tweede voorbeeld van deze volgorde in Handelingen 8:36 en 37:
… de kamerling zei: Zie daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt wordt? En
hij (Filippus) zei: Indien u van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
Hier wordt tegenin gebracht dat de woorden in Marcus en Handelingen niet
in alle handschriften staan. Maar het feit dat ze in sommige wel staan, geeft
aan dat dit in de eerste tijd wel de praktijk was, en dat ‘de kerk’ dit toen
heeft erkend, voordat zij een andere praktijk invoerde. Want het is duidelijk
dat men een bepaalde leeftijd bereikt moet hebben om in te kunnen zien
gezondigd te hebben, zonden en geloof te kunnen belijden, en de Here Jezus
aan te roepen (Petrus spreekt over de doop als een bede van een goed geweten tot God – 1 Pet 3:21). Dat kunnen anderen niet voor ons doen.
Voor wie ook hierdoor niet is overtuigd, zou de brief aan de Galaten het einde
aan alle tegenspraak moeten zijn. Paulus geeft in 3:26 en 27 met een redengevend want aan hoe wij ‘zonen van God’ worden: door geloof en doop:
Want u allen bent zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want u
allen, die In Christus Jezus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed.
Een ander belangrijk punt in dit verband is de symboliek van de doop, die
door Paulus in de brief aan de Romeinen, maar ook die aan Kolosse zo duidelijk wordt uitgelegd als een sterven en opstaan tot nieuw leven in Christus:
… weet u niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat,
gelijk Christus uit de doden opgewekt is ... zo ook wij in nieuwheid van leven
zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met wat gelijk is aan zijn
dood, zullen wij het ook zijn aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze
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Fundamenten van het Geloof
35. De doop (vervolg van pagina 33)
oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht
zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn; want
wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde (Rom 6:3-7).
Vanwege de symboliek van begraven, is het noodzakelijk dat er veel water is,
zodat de dopeling ondergedompeld (het Griekse woord in de tekst dat wordt
weergegeven met ‘dopen’, is ‘baptizoo’, wat onderdompelen betekent) kan
worden. Zo lezen we dat Johannes ergens doopte omdat daar veel water was
(Joh 3:23); dat Filippus en de kamerling aankwamen bij ‘een water’ en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte
hem (Hand 8:38); en dat er als het ware zoveel water als de zondvloed nodig
is om ons te redden: … de ark … waarin weinigen … door het water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop (1 Pet 3:21).
De bekering en de overgang tot een nieuw leven wordt ook wel wedergeboorte genoemd. Deze vindt plaats via de doop. Zo schreef Paulus aan Titus dat
de gelovige wordt gered door het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de heilige Geest (3:5); en in de brief aan Efeze dat Christus
Zich voor de gemeente heeft overgegeven, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord … (5:25,26). Toen hij zelf aarzelde
zich te laten dopen, moest de Here hem door Ananias aansporen: …. wat
aarzelt u nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam … en hij stond op en werd gedoopt (Hand 22:16;9:18).
Later kon hij aan de gemeente in Korinte schrijven: Maar u hebt u laten afwassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam
van de Here Jezus en door de Geest van onze God (1 Kor 6:11).
Paulus legt ook een verband tussen de besnijdenis en de doop, het beeld
van begraven gebruikend uit de Romeinenbrief. Zoals de nakomelingen van
Abraham onder het verbond werden gebracht door het teken van de besnijdenis (Gen 17:10;Hand 7:8), wordt wie tot geloof komt in Christus onder het
verbond gebracht door de doop, als teken van de ‘ware besnijdenis’:
In Hem (Christus) bent u ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam van het vlees, in de
besnijdenis van Christus, daar u met Hem begraven bent in de doop. In Hem
bent u ook mede opgewekt door het geloof … (Kol 2:11,12).
...want k heb u verbonden aan één man ... (2 Kor 11:2).
Velen aarzelen zich te laten dopen. Maar hebben wij niet als voorbeeld de
Here Jezus, die geen zonde had gedaan, maar nochtans aangaf te willen
doen wat God had bevolen, ook zich laten dopen, zeggende: want het is goed
dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen? (Mat 3:15 NBV) J.K.D.
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begrijpend

Psalm 104

zingen

De aarde is vol van uw schepselen
Tegenwoordig geloven de meeste mensen niet meer in de schepping, en betwijfelen zelfs veel christenen het bestaan van een Schepper. Wie echter zoeken
naar “wijsheid niet van deze eeuw” (1 Kor 2:6), bewonderen het werk van een
almachtige Schepper, die “de hemel uitspant als een tentkleed” (Ps 104:2).
De geleerden hebben bezwaren tegen het ‘verhaal’ van de schepping. Zij zien
het feit over het hoofd dat Gods woord in z’n geheel op de schepping berust. In
vier hoofdstukken aan het eind van het boek Job spreekt God over Zijn scheppingswerk. De Here Jezus geloofde in de schepping (zie Mar 10:6), en er is
steun van nog vele andere teksten, b.v. Jesaja 40:12 en Hebreeën 11:3.
De schrijver van psalm 104 denkt kennelijk ook aan het Genesis-verslag. Hij
verwijst naar het werk van de eerste dag van de schepping: “Hij hult Zich in het
licht” (v.2, vgl. Gen 1:3-5). Hij vervolgt met het werk van de tweede dag: “Hij
heeft de aarde op haar grondslagen gevestigd” (v.5, Gen 1:6-8). Daarna, op de
derde dag van de schepping: “Hij doet het gras ontspruiten voor het vee” (v.14,
Gen 1:9-13); de vierde dag: “Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de
zon kent de tijd van haar ondergang” (v.19, Gen 1:14-19); de vijfde dag: “Daar
is de zee ... waarin gewemel is, zonder tal, kleine zowel als grote dieren” (v.25,
Gen 1:20-23). En tenslotte wijst de psalmist op de schepsels van de zesde dag,
de dieren en de mens, die Hij steeds voorziet van adem en voedsel: “Zij allen
wachten op U ... opent Gij uw hand, zij worden met goed verzadigd; verbergt Gij
uw aangezicht, zij worden verdelgd, neemt Gij hun adem weg, zij sterven” (v.2729, Gen 1:24-31). In vers 31 schuilt zelfs een zinspeling op de zevende dag,
waarop God rustte en Zich werkelijk “over Zijn werken verheugde”.
In het vorige artikel hebben wij geopperd dat Boek 4 van de Psalmen (Ps 90
t/m 106) ‘behoort’ tot de tijd van de ballingschap. In welk opzicht is dan Psalm
104 van toepassing op de Joden die in Babel waren? Zo’n herinnering aan Gods
machtige scheppingswerken zou een grote steun en aanmoediging zijn. Tegen
het einde van hun ballingschap konden de Joden zich verheugen in Gods belofte dat Hij “na verloop van zeventig jaren aan de koning van Babel en dit volk ...
hun ongerechtigheid zal bezoeken” (Jer 25:12). Dat stemt heel mooi overeen
met het laatste vers van de psalm: “De zondaren zullen van de aarde vergaan,
en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de HERE mijn ziel. Halleluja.” 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
5.
Zo lang de eerste mensen God erkenden als hun Koning (dus zeg maar
eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid zochten), gaf God hun alles wat
zij nodig hadden. De zonde leidde tot een verwijdering tussen God en hen.
Zij moesten de beschermde omgeving van de hof van Eden verlaten. Daarbuiten leek de aarde hun vijandig te zijn. In stenige bodem moesten zij akkers aanleggen om zich van voedsel te voorzien. Na het inzaaien van veldgewassen groeiden onkruid en doorstruiken op. Een groot verschil met wat
zij gewend waren; toen het werk geen inspanning kostte en door God gezegend werd; en hun eten voor het grijpen hing, zodat zij nergens bezorgd
over hoefden te zijn. Bovendien kregen zij te maken met ziekte, pijn en verdriet. De mens was sterfelijk, en hij moest zich daarom voortplanten om
niet uit te sterven. Bij de moeiten van de zwangerschap en de geboorte,
kwam nog die van de opvoeding. Adam en Eva hadden hun les wel geleerd;
en gezien wat er verder in Genesis wordt verteld, mogen we ervan uitgaan
dat zij God tijdens hun verdere leven hebben gediend. Zij leerden hun kinderen te wandelen in Gods wegen, maar zagen iets onrustbarends.
Bij het vonnis dat Hij velde, had God gezegd:
Ik zal vijandschap zetten tussen u (slang) en de vrouw, en tussen uw
zaad en haar zaad (Gen 3:15).
Zaad is nageslacht. Gezien de ernst van de situatie is het niet aannemelijk
dat hier vijandschap tussen mensen en slangen wordt bedoeld. Ook de
opvatting dat de slang in werkelijkheid ‘de duivel’ – volgens velen een gevallen engel – zou zijn, levert problemen op; want hoe zou deze nakomelingen voortbrengen. Volgens Jezus huwen engelen niet (Mat 22:30). Uit wat
in Genesis volgt wordt duidelijk dat het hier gaat om twee soorten mensen:
zij die wandelen naar Gods wil, en zij die dat niet doen. De eersten zijn ‘het
zaad van de vrouw’ en de anderen ‘het zaad van de slang’. De reden waarom die laatsten zo worden genoemd, is dat zij zijn als de slang: zij verleiden niet alleen hun eigen hart, maar ook dat van anderen tot zonde, door
te zeggen dat, en zich te gedragen alsof, God de zonde niet straft. Paulus
schrijft in verband hiermee over een principe dat van het begin af geldt:
God, die een ieder vergelden zal naar zijn werken: hun, die, in het goeddoen volharden, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die zichzelf zoeken, aan de waarheid ongehoorzaam en aan de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap (Rom 2:6-8).
Het grote verschil tussen beide soorten mensen wordt al snel zichtbaar in
twee zonen van Adam en Eva: Kaïn en Abel. In zijn jaloersheid op Abel ge-
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“De God van de hemel zal een koninkrijk oprichten

het Koninkrijk van

God

het zaad van de vrouw: de zonen van God
bruikt Kaïn geweld, en hij wordt de eerste moordenaar. Het vonnis van God
is dat Kaïn nog verder weg moet gaan wonen, dus ver verwijderd van degenen die ernstig proberen God te dienen:
En nu, vervloekt bent u, ver van de bodem … een zwerver en een vluchteling zult u op de aarde zijn … Toen ging Kaïn weg van het aangezicht
van de HERE … (Gen 4:11,12,16).
De Here Jezus noemde Abel ‘de rechtvaardige’ (Mat 23:35). De reden is:
Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was … (Heb 11:4).
Hij bracht dus vanuit zijn geloof een offer, maar Kaïn kennelijk niet. Jezus
noemt Abel rechtvaardig op een moment dat Hij de aandacht vestigt op het
geweld dat gebruikt wordt tegen Gods dienaren (Mat 23:35). Kaïn noemt
Hij een mensenmoorder van den beginne (Joh 8:44); want het is duidelijk
dat hij met ‘de duivel’ wordt bedoeld omdat hij de eerste mensenmoorder
is waarover in het boek wordt geschreven dat als eerste woorden ‘in den
beginne’ heeft. Hij liegt als de slang. Eerst tegen Abel door hem weg van de
anderen te lokken; daarna tegen God, zeggend niet te weten waar Abel is.
Na het wegzenden van Kaïn volgt zijn geslachtsregister, dat besluit met
ene Lamech, die opschept over zijn gebruik van geweld (Gen 4:24). Zulke
mensen kenden zich het recht toe macht uit te oefenen over anderen,
waarbij zij geweld niet schuwden om duidelijk te maken wie de baas was.
Maar God had en heeft een andere wijze van heersen voor ogen:
Niet door kracht noch door geweld, maar door mijn Geest! (Zach 4:6)
In contrast met het ‘zaad van de slang’ wordt daarna verteld over de verhoring van het gebed van Adam en Eva om een nieuwe zoon in de plaats van
Abel. Zo erg was de situatie inmiddels kennelijk, dat geen van hun zonen
beantwoordde aan wat God voor ogen had, terwijl zij hadden gehoopt dat
één van hun nakomelingen de kop van de vijand zou vermorzelen. Nadat
die zoon (Set) is geboren en zelf ook kinderen heeft verwekt, lezen we:
Toen begon men de naam van de HERE aan te roepen (Gen 4:26).
Baden zij daarvoor niet tot God? Uiteraard wel, maar nu schreeuwen zij het
uit vanwege alle geweld op aarde dat ook tegen hen is gericht, net zoals
dat van Kaïn tegen Abel. Dan volgt het geslachtsregister via de lijn van Set,
dat besluit met een andere Lamech, die in hoop zijn zoon Noach noemt:
Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid van onze handen op
deze aardbodem, die de HERE vervloekt heeft (Gen 5:29).

dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)
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De grootste vloek is uiteraard de dood, en de ultieme hoop is daarom dat
die overwonnen zal worden en geen kans meer zal krijgen; zeker niet door
geweld dat mensen elkaar aandoen.
De twee geslachtregisters in Genesis 4 en 5 laten dus twee gescheiden
nageslachten zien. Althans, zo had het moeten zijn, want de twee hebben
net zo weinig gemeen als het licht met de duisternis, zoals Paulus schreef:
Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht
met de duisternis … welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? ... Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de
Here, en houdt niet vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen, en Ik zal
u tot Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Here, de
Almachtige (2 Kor 6:14,15,17,18; Jes 52:11; Jes 43:6).
De kinderen van God mogen zich daarom niet vermengen met anderen:
Toen … zagen de zonen van God, dat de dochters van de mensen
schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.
En de HERE zei: Mijn geest zal niet altijd in de mens blijven, nu zij zich
misgaan hebben; hij is vlees … (Gen 6:1-3).
Dat deze ‘zonen van God’ geen engelen zijn, zoals vaak wordt gemeend, is
overduidelijk. Immers God veroordeelt hier geen engelen, maar mensen
van vlees en bloed. Zij misdroegen zich door mensen te huwen wie niet
met God leefden. Hierdoor, en vanwege het geweld tegen de zonen van
God, zou er niemand overblijven die zoon van God genoemd kon worden:
… toen de zonen van God tot de dochters van de mensen kwamen, en zij
hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen (geweldenaars) uit de
voortijd (voor de zondvloed) ... Toen de HERE zag dat … al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was … De
aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en ... vol geweldenarij ...
al wat leeft had zijn weg op aarde verdorven (Gen 6:4,5,11,12).
De enige die anders bleek, was Noach. Hij wordt door God rechtvaardig
bevonden (Gen 7:1). De kans was daarom groot dat hij, net als Abel, gedood zou worden. Dan zou er niemand overblijven waaruit een mens zou
kunnen voortkomen naar Gods beeld en als zijn gelijkenis. Dan zou Gods
belofte aan Adam en Eva, dat (iemand uit) haar nageslacht de vijand zou
overwinnen, niet vervuld worden, maar de vijand haar nageslacht hebben
overwonnen. Daarom besloot God een heel nieuw begin te maken. Niet
door een nieuwe schepping van mensen, maar door een einde te maken
aan alle leven op aarde met behulp van een enorme watervloed; om vervolgens uit Noach en zijn gezin, en alle dieren bij hem in de ark, de aarde
opnieuw te bevolken.
J.K.D.
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Gerizim en Ebal
Na zijn vertrek uit Haran kwam Abraham bij Sichem (het huidige Nablus). Hier, in de vlakte tussen de bergen Ebal en Gerizim, verscheen
hem de Here en bouwde hij het eerste altaar tot zijn eer. Hij kreeg toen
Gods belofte: “Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven” (Gen 12:6,7). Deze plek werd daarom van grote beteGerizim en Ebal kenis voor Israël. Mozes gaf aan het eind van zijn leven Jo•
zua opdrachten voor deze bijzondere plek. Hij moest het
•
volk de wet voorlezen. De vlakte tussen deze bergen is een
Jeruzalem
uniek natuurlijk amfitheater. Het geluid van stem en muziek
is er overal even duidelijk. Jozua was daarom goed hoorbaar
voor iedereen. Ook nu worden er nog voorstellingen gegeven
om dit bijzondere geluidseffect te ervaren. Op de bergen
moest hij een zegen en een vloek laten spreken. Op de Ebal
een vloek over ongehoorzaamheid aan Gods wet. Op de Gerizim een zegen over het naleven daarvan. Daarna moest Jozua op de
Ebal stenen beschreven met de wet en een altaar neerzetten.
De berg Ebal is wat zijn naam zegt: kaal en rotsachtig, onvruchtbaar. De
berg Gerizim is het tegenovergestelde, de vruchtbare helling is begroeid
met struiken en bomen. Symbolisch voor de zegen en de vloek.
Toen Israël in ballingschap ging, liet de koning van Assur anderen in het land wonen,
die naar de vroegere hoofdstad Samaria
werden genoemd: Samaritanen. Zij konden
God niet in Jeruzalem aanbidden, en bouwden een tempel op de Gerizim. De Samaritaanse vrouw uit Sichar zei tegen Jezus, terwijl ze naar de Gerizim wees: ”Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de
plek is waar God vereerd moet worden”(Joh 4:20). Jezus antwoordde
haar, dat de tijd zou komen dat men niet in Jeruzalem (de berg Sion) en
niet op de berg Gerizim de Here zou aanbidden. Het gaat er namelijk om
dat we aanbidden “in geest en in waarheid” (vs.23). Dat Jozua een altaar op de Ebal moest bouwen en niet op de Gerizim, wees hierop vooruit. Offers worden gebracht voor de zonde, maar wie niet zondigt hoeft
geen offers te brengen. Samuël zei al tegen koning Saul: “Gehoorzamen
is beter dan slachtoffers”. Lees ook eens Hebreeën 10:1-18 . H.d.B./N.D.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
Foto: Ferrell Jenkins - de Gerizim, vanaf de Ebal, in het midden ligt Sichem
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Boekbespreking
Verbonden en beloften
Dit boekje is samengesteld uit de artikelserie Verbonden en beloften in het
tijdschrift Met Open Bijbel - voorzien van enkele aanvullingen - en het geheel herziene boekje Gods verbond met David.
De apostel Paulus schrijft: “Bedenk daarom dat u … niet verbonden was
met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden.” In
zijn afscheidsbrief spreekt Petrus zelfs van kostbare en zeer grote beloften.
Verbonden, beloften, waar gaat dat allemaal over? In dit boekje, willen we
daar helderheid over geven. In zijn betoog in Galaten 3 (waarin we 9 maal
dat woord belofte vinden) zegt Paulus dat de Schrift … tevoren aan Abraham het evangelie heeft verkondigd . Die beloften zijn de basis van dat
evangelie, en de verbonden de uitwerking daarvan. Dus om het evangelie
te begrijpen zul je moeten weten wat die verbonden en beloften inhouden.
Toen de engel Gabriël aan Maria verscheen, met de boodschap dat de Heer
haar gekozen had de moeder te worden van zijn Zoon, zei hij over diens
koningschap: “De Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven,
en … zijn koningschap zal geen einde nemen.” Maria zal ongetwijfeld hebben verwacht zelf de vervulling hiervan mee te zullen maken. Wat zou ze
zich hebben verbaasd, als Gabriël daarbij had gezegd dat die ruim tweeduizend jaar op zich zou laten wachten! Naar alle waarschijnlijkheid was zij op
de Pinksterdag in Jeruzalem toen Petrus zijn toespraak gaf. Toen hoorde zij
dat Gabriëls woorden pas na Jezus’ opstanding, hemelvaart en wederkomst
in vervulling zouden gaan. Uit Openbaring blijkt dat dit lang zou kunnen
gaan duren. Maar de belofte die Jezus aan de gemeenten geeft luidt:
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk
ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon
De belofte van Gabriël blijft voor ons dus nog steeds een actuele verwachting. Reden genoeg om de betekenis hiervan nader te onderzoeken.
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