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In het

belangrijke en interessante nieuwsfeiten

Weerkundigen vonden december een saaie maand, omdat de atmosfeer zo
rustig was. De laatste twee weken wordt dat echter ruimschoots ingehaald,
zodat zij elke dag met spanning naar de binnenkomende gegevens kijken.

Wanneer we kijken naar de geschiedenis van de afgelopen decennia, waarin
we relatieve rust en vrede hadden, dan kan die wat saai overkomen. Zeker ver-
geleken met wat we nu meemaken. Kranten en nieuwsprogramma’s overspoe-
len ons met berichten over natuur- en milieurampen, politieke en financiële
onrust, economische crises, opstanden, oorlogen, terrorisme, misdaad, corrup-
tie enz. Er is zelfs een film over de ondergang van de wereld in 2012.

Wat verwacht u in 2012? Kijkt u met spanning naar de binnenkomende
‘gegevens’, met het oog op de komst van de Heer? De algemene verwachting
van politieke en economische ‘deskundigen’ is dat het ‘stormachtig’ blijft. Dit
kan ons persoonlijk raken: als we onze baan verliezen, we ons huis niet kun-
nen verkopen, onze pensioenleeftijd omhoog gaat. Misschien is u dit al overko-
men. En dat is uiteraard heel verontrustend en vervelend. Maar hoe gaat u
hiermee om? Overvalt u dit, of bent u voorbereid dat zoiets kan gebeuren?

Wie kijkt naar mensen in de Bijbel, zal het opvallen dat velen – ondanks per-
soonlijke tegenspoed, en zelfs rampspoed – bleven vertrouwen op hun God!
Vooral in de Psalmen zien we ervaringsgeloof met God, en geen theorie of vaag
begrip over Hem. De schrijvers wisten uit hun eigen leven en dat van het volk
Israël, dat God doet wat Hij zegt. Ze vertrouwden dus op Zijn betrouwbaarheid.
Wat God zegt heeft twee kanten: enerzijds geeft Hij beloften van een heerlijke
toekomst, anderzijds waarschuwingen voor de tijd die daaraan voorafgaat. Uit
alles blijkt dat Hij gelovigen geen rozengeur en maneschijn voor dit leven be-
looft. De Heer Jezus sprak over lijden en zelfs dood voor wie Hem volgen. Pau-
lus heeft het over weeën die aan de heerlijke toekomst voorafgaan. De eerste
kondigen aan dat ‘het’ gaat gebeuren. Maar de vrouwen onder ons die kin-
deren ter wereld hebben gebracht, weten dat de latere zeer heftig en pijnlijk
kunnen zijn. En zo zijn ook de dagen vóór de komst van de Heer te beschou-
wen. De algemene verschijnselen die Jezus noemde – zoals aardbevingen, on-
rust, oorlogen e.d. – die er altijd zijn geweest en tot het einde toe zullen blijven,
noemde Hij ‘het begin van de weeën’. Met andere woorden: er volgen er meer,
die ons moeilijker zullen vallen dan die eerste.

In de boeken van de profeten in Israël en het boek Openbaring vinden we vele
voorzeggingen van God, over wat aan de komst van de Heer voorafgaat. Daar
kunnen we twee dingen mee doen: bang worden en in paniek raken, of ons
voorbereid weten en dus niet in paniek raken. Dat tweede is waarom God ze
liet opschrijven en bewaren. Wanneer we zien en geloven dat God in het verle-



den heeft gedaan wat Hij zei, zou ons dat vertrouwen moeten geven voor nu en
de toekomst. De weg naar de heerlijkheid van onze Heer Jezus ging ook via
smaad, lijden en dood. Maar Hij is opgestaan, en leeft nu eeuwig. Zijn komst
uit de hemel is bedoeld om zijn volgelingen te redden en ook eeuwig leven te
geven. Niet voordat de nood aanbreekt, maar in de uiterste nood.

Volgens sommigen moeten we de Bijbel lezen met de krant ernaast. De vraag
is dan waar onze aandacht naar uitgaat. Passen we alles op onszelf toe, op
onze tijd? Niet alles in de Bijbel gaat echter over de eindtijd. Johannes moest
schrijven over wat was, wat is en wat komen gaat. En dat was 2000 jaar gele-
den! Wanneer we naar het nieuws kijken met het oog op de vervolging van
christenen (sommigen zeggen dat met de Arabische lente de winter voor de
christenen is ingevallen) en de situatie rond Israël, dan zullen we zien dat de
tekenen wijzen op het gereedmaken van het laatste toneel van deze wereld.

Dat laatste toneel begon met de terugkeer van Israël naar eigen land. De
zwaarbewapende natie lijkt onaantastbaar. Maar toch zal het eindigen met
Gods ingreep uit een uitzichtloze situatie, wanneer het land van alle kanten
wordt aangevallen. We zien de steun aan Israël steeds verder afbrokkelen, en
uiteindelijk zal het (vrijwel) alleen komen te staan. Hoe snel en onverwachts
dat kan gaan, bleek toen de VS onlangs een onbemand spionagevliegtuig verlo-
ren aan Iran. Dit terugkrijgen gaat voor de VS boven steun aan Israël om de
nucleaire opbouw van Iran te stoppen. Maar vóór alles gaat het om Jeruzalem;
voor Palestijnen en Israël hun hoofdstad. Beide partijen zijn onverzoenlijk, en
uiteindelijk zullen de VN een beslissing nemen over de uitvoering van resolu-
ties waaraan Israël zich niet houdt. Wat de gevolgen kunnen zijn, tonen Joego-
slavië, Irak en Libië. Daar greep de westelijke wereld in, zonder goedkeuring
van Rusland en China. Maar wat Israël betreft zou het, als we de profetieën
goed begrijpen, de oostelijke wereld kunnen zijn die het heft in handen neemt.

En dan het klimaat. Dat de ijskappen in hoge snelheid smelten valt niet meer
te ontkennen. De rijke industrielanden zijn echter niet bereid iets te doen als
dit hun economische ontwikkeling schaadt. Maar als de zeespiegel zover stijgt
als deskundigen menen, zullen de gevolgen veel groter zijn dan stagnatie of
een paar procent daling. Is dat waarover Jezus sprak, toen Hij zei dat de men-
sen “zullen sidderen van angst voor het gebulder en geweld van de zee”? Hoe
het ook zij, zij zullen “onmachtig worden van angst voor wat met de wereld zal
gebeuren”. Want de huidige samenleving zal op een dag ten einde komen: “ze
zal in vlammen opgaan, want God, de Heer, die dat vonnis heeft geveld, is
machtig”. Maar de woorden van de Heer tot de gelovigen zijn: “Hef je hoofd,
want jullie verlossing is nabij”! Het wordt een interessante en spannende tijd!
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Overdenking
God sloot met het volk Israël een verbond, waarin werd opgenomen dat zij
drie maal in het jaar, ter gelegenheid van drie grote feesten, voor Zijn aan-
gezicht moesten verschijnen. Maar de viering van die feesten kon God al-
leen welgevallig zijn wanneer zij dit van harte deden, en niet als een ver-
plichting waar men niet onderuit kon komen – en die men dus eigenlijk
tegen zijn zin deed. Kenmerkend voor feestgangers is dat zij blij zijn; zowel
vóór, tijdens en na het feest. Blij zijn laat zich echter moeilijk bevelen. Toch
staat het in het boek Deuteronomium keer op keer geschreven als gebod:

“… u zult u verheugen
op uw feest, u met uw zoon en uw dochter, uw dienstknecht en uw

dienstmaagd, met de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe, die
binnen uw poorten wonen. Zeven dagen zult u feest vieren ter ere van de
HERE, uw God, op de plaats die de HERE verkiezen zal; want de HERE, uw

God, zal u zegenen in heel uw oogst en in al het werk van uw handen,
zodat u waarlijk vrolijk kunt zijn” (Deut 16:14-15).

Deze feesten hadden een belangrijke plaats in het leven van een gelovige
Israëliet. Toch lezen we in de historische boeken van het Oude Testament
nauwelijks iets over hoe zij deze vierden, en welke gevoelens zij daarbij
hadden. Eén voorbeeld vinden wij tijdens de regering van koning Hizkia:
“Zeven dagen lang vierden de Israëlieten die zich te Jeruzalem bevonden,
het feest van de ongezuurde broden met grote vreugde. De Levieten en de
priesters loofden de HERE dag op dag onder begeleiding van instrumenten
tot lof van de HERE” (2 Kron 30:21).

Eén van de uitingen van hun vreugde was dus het zingen van psalmen. In
het boek Psalmen vinden we dan ook wat er in het hart was van de gelovi-
ge, die God oprecht liefhad. Ze kunnen ons daarom behulpzaam zijn in het
uitdrukken van ònze liefde voor God en onze Heer Jezus Christus; en van
onze dankbaarheid voor en blijdschap over Gods verlossingswerk, en alle
geestelijke en stoffelijke zegeningen die wij van Hem ontvangen.

Tijdens het Pascha, en ook op de sabbat, dacht Israël aan zijn verlossing
uit de slavernij in Egypte. Het feest van de eerstelingen en het Loofhutten-
feest waren feesten van dankbaarheid voor Gods zorg voor hen, en Zijn
zegeningen in de rijke oogsten die zij binnenhaalden. Maar het waren ook
feesten die uitzagen naar de toekomst. Naar de eeuwige rust, wanneer
Gods heerlijkheid niet alleen zou wonen in Israël, maar de gehele aarde
zou vervullen. Ons vieren van het Avondmaal toont hiermee grote overeen-
komst. Zij het dat de betekenis voor ons nu veel groter en dieper is gewor-
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den, nu wij zijn verlost uit de zonde. Wij kunnen onze bevrijding uit de ge-
vangenschap van de eeuwige dood gedenken in het offer waarop alle of-
fers onder het Oude Verbond zagen. Hoeveel groter dan zou onze vreugde
en dankbaarheid moeten zijn, vergeleken met die van een gelovige Isra-
ëliet, die slechts als door nevelen uitzag naar iets dat in de toekomst zou
gebeuren. Daarbij kunnen wij, lezend in de Psalmen, veel leren van de
vreugde die hen drong op te gaan naar Jeruzalem, om daar samen met
hun volksgenoten het aangezicht van hun HEER te zoeken.

In Psalm 122 bemerken we de vreugde van pelgrims, die optrekken naar
Gods heiligdom. Maar laten we, om een goede indruk te krijgen van wat dit
voor hen betekende, eerst even kijken naar Psalm 120. Deze lijkt de dich-
ter te zijn ingegeven door de toestand waarin hij zich bevond, in balling-
schap ver van Gods woonplaats op aarde: de heilige stad Jeruzalem, waar
hij zo graag gast was van zijn HEER. Hiervan getuigt vers 5: “Wee mij dat ik
in Mesech moet vertoeven, dat ik moet wonen bij de tenten van Kedar”.

Toch is deze psalm geschikt voor elke gelegenheid, waarin iemand onvrij-
willig verhinderd was in het huis van de HEER te zijn. De psalmist wist zich
omringd door mensen die niet hetzelfde verlangen als hij hadden te leven
overeenkomstig Gods wil, maar uit waren op leugen en bedrog. Mensen
die God niet kenden. Of erger nog, Hem niet wilden kennen. Het Verbond
minachtend en openlijk Zijn wil overtredend: “Here, red mij van de leugen-
lippen, van de bedrieglijke tong” (vers 2). Verblijven onder de heidenen –
en niet in staat zijn naar Gods woning te gaan – was erg. Leven onder
broeders die leefden zonder God was een kwelling voor zijn ziel. Vers 6 zou
dan ook onze uitroep kunnen zijn, omdat de gedachte hierachter goed past
bij het gebed dat Jezus zijn volgelingen leerde “Uw Koninkrijk kome, Uw wil
geschiede op aarde”: “Te lang reeds woon ik bij wie de vrede haten”.

In Psalm 122 zien we de vreugde van pelgrims, vanaf het moment dat de
oproep klinkt om op reis te gaan, tot het moment dat zij de stad Jeruzalem
binnentrekken: “Ik was verheugd, toen men mij zei: Laten wij naar het huis
van de HERE gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruza-
lem is gebouwd als een stad, die wèl samengevoegd is; waarheen de stam-
men opgaan, de stammen van de HERE. Een voorschrift voor Israël is het
de naam van de HERE te loven” (Ps 122:1-4). Zij zagen Jeruzalem dus als
veel meer dan een stad met huizen, muren en een tempel. De Canisius
Vertaling geeft vers 3 zo weer: “Jeruzalem als stad herbouwd, met burgers
vast aaneengesloten”. Het gaat hier om een gemeenschap van mensen
die in Gods nabijheid willen zijn, en die door Hem worden beschermd als
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de muren en bergen daar omheen. Het binnentrekken van Jeruzalem door
gelovigen uit het hele gebied van Israël, en hun vereniging met wie in de
stad woonden – en dus dagelijks in Gods nabijheid leefden – gaf ook een
blik in de toekomst: wanneer rechtvaardigen uit alle tijden en volken Gods
Koninkrijk zullen binnengaan. Dan zal Jeruzalem de stad zijn waar de Grote
Koning op zijn troon zal zitten, en van waaruit de gehele aarde geregeerd
en onderwezen zal worden: “Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u lief-
hebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om
mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om het huis
van de HERE, onze God, wil ik het goede voor u zoeken” (Ps 122:6-9).

Met Psalm 118 wordt het zogenoemde Hallel afgesloten. Deze ‘lofzang’
van de psalmen 113-118 werd gezongen tijdens het Pascha. Ook de Heer
Jezus en zijn discipelen hebben deze dus gezongen. Een bevestiging hier-
van vinden we in de evangeliën, waarin wordt verteld dat zij vertrokken uit
de bovenzaal na de lofzang gezongen te hebben. Over de inhoud en bete-
kenis van deze psalmen is veel te zeggen, maar we moeten ons nu beper-
ken tot wat met ons onderwerp te maken heeft. Veel psalmen zijn een door
Gods Geest ingegeven getuigenis van wat de dichter persoonlijk, of als lid
van het verbondsvolk, heeft ervaren van Gods wonderen en zegeningen, of
vernomen van Zijn beloften. Het spreekt, denk ik, vanzelf dat dit ook geldt
voor een loflied. De vreugde die hieruit spreekt, komt immers voort uit iets
dat God heeft gedaan of zal doen. Vaak wordt de reden dan ook aangege-
ven. Eén voorbeeld uit Psalm 116, waarin de dichter aangeeft met ‘want’
en ‘daarom’, waarom Hij de HEER liefheeft en aanroept: “Ik heb de HERE

lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot
mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem) roepen” (Ps 116:1,2).
Zijn lof komt dus voort uit wat hij heeft gezien en ervaren van Gods aanwe-
zigheid: Zijn omzien naar hem, en de verhoring van zijn gebed om verlos-
sing. Dankbaarheid en liefde welt op in zijn hart, en hij looft God in zijn lied.

Vóór het Hallel staan twee andere Hallelujah psalmen, die vaak gezongen
werden in de ochtenddienst in de synagoge. Interessant is hun plaatsing;
want in Psalm 111 vinden we persoonlijke beloften en getuigenissen, die
goed passen bij het begin van een nieuwe dag en dus bij een nieuwe gele-
genheid om Gods wil te doen: “Halleluja. Ik zal de HERE van ganser harte
loven, in de kring van de oprechten en in de vergadering. Groot zijn de wer-
ken van de HERE, na te speuren door allen die er behagen in hebben” (Ps
111:1,2). Dan volgt in Psalm 112 een zaligspreking over de gelovige die
voldoet aan Gods eis bij de verbondssluiting te Sinaï: “Halleluja. Welzalig
de man, die de HERE vreest, die van harte lust heeft in Zijn geboden” (Ps
112:1). De laatste psalm van het Hallel (118), gezongen aan het eind van
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de maaltijd – en die zo goed past bij het laatste Pascha, dat Jezus met Zijn
discipelen vierde – besluit met een oproep of vermaning blij te zijn met
deze dag, die in het teken stond van Gods verlossingswerk om ons een
eeuwige toekomst te schenken: “Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft;
laten wij juichen en ons daarover verheugen … Looft de HERE, want Hij is
goed, ja, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid” (Ps 118: 24,29).

Wanneer gelovigen in Israël zoveel stof tot juichen hadden, hoeveel te
meer dan wij, die leven na de komst van de Messias! Hij heeft een zoveel
groter verlossingswerk dan Mozes tot stand gebracht, door het volmaakte
offer te brengen, waardoor wij voor altijd verlost konden worden van de
slavernij van zonde en dood. Hij is degene van wie in vers 26 van Psalm
118 werd gezongen: “Gezegend Hij Die komt in de Naam van de HERE”.
Paulus roept dan ook in zijn brief aan de Efeziërs op om God van harte te
danken in liederen tot Zijn eer: “… spreekt onder elkaar in psalmen, lofzan-
gen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te
allen tijde, in de naam van onze Here Jezus Christus, God de Vader voor
alles …” Efez 5:19,20). Iedereen met een mond en stem kan zijn of haar
vreugde uitdrukken met het zingen van de lofzangen en geestelijke lie-
deren, die te vinden zijn in liedboeken, psalm - en gezangenboeken enz.

Wie tot geloof is gekomen, heeft mogen bemerken wat Gods verlossing in
Christus in zijn of haar leven bewerkt. De doop is de bevestiging van dat
geloof, en onze belofte Hem voortaan te dienen. God verlangt dat wij dit
van harte en met blijdschap doen, zodat het ons tot zegen zal zijn. En wan-
neer onze persoonlijke omstandigheden misschien weinig reden tot vreug-
de geven, is het goed te bedenken dat onze Heer, maar ook psalmisten als
David, naar de mens gerekend vaak weinig reden tot blijdschap hadden.
Maar zij sterkten zich in hun God, Die – wat er in hun leven ook gebeurde
– zorgde voor de uitkomst. Hij is de Verhoorder van gebeden, Die ons ver-
trouwen volledig waard is. Toen Petrus schreef over wat hij geloofde aan-
gaande hen: “die in de kracht van God bewaard worden door het geloof tot
de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste
tijd” (1 Pet 1:5), riep hij op: “Verheugt u daarin, ook al wordt u thans, in-
dien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd
…” (vers 6). En Paulus zei in verband hiermee: “Weest blijde in de hoop,
geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed …” (Rom 12:12). Daar-
om bidden wij, met de blik gericht op de vreugdevolle dag dat Christus zal
verschijnen uit de hemel. Dan zullen allen die het geloof hebben behou-
den, bij Zijn komst kunnen zeggen: “Gezegend Hij Die komt in de Naam
van de HERE”; en: “Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft; laten wij jui-
chen en ons daarover verheugen” (Ps 118:26a,24). J.K.D.

U zult u verheugen (vervolg van pagina 5)
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Bidden en strijden
In de brieven vinden wij meer plaatsen waar Paulus volgelingen van Jezus
vraagt zich ten opzichte van hun Heer, hun medebroeders en –zusters, en de
wereld om hen heen, te gedragen op de manier zoals God verlangt. In de brief
aan de Filippenzen bijvoorbeeld staat in dit verband een leerzame passage.
Deze gemeente was heel nauw betrokken bij het werk dat Paulus deed, en had
zich ook niet laten afschrikken door zijn gevangenschap. Integendeel: zij hiel-
den altijd het doel van Christus’ roeping voor ogen. Daarom hebben zij zijn die-
naar Paulus altijd en overal gesteund. Hij spreekt daarom zijn blijdschap uit
over de mogelijkheid die hij krijgt het evangelie van de verlossing in Christus te
verkondigen; zowel in vrijheid als in gevangenschap: “Want ik weet, dat dit mij
tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand van de Geest van Jezus
Christus, naar mijn vurig verlangen en hopen, dat ik in geen enkel opzicht be-
schaamd zal staan ...” (Flp 1:19,20). Dus ook niet voor wat betreft hun betrok-
kenheid bij zijn zaak en werk; want die blijkt uit dat zij voor hem bidden en hem
financieel ondersteunen. Ondanks hun toewijding, vindt hij het toch ook goed
te benadrukken te blijven wat en hoe zij zijn, en te doen wat zij gewoon zijn te
doen. Zo’n vermaning geeft aan hoe belangrijk dit is voor ons behoud: “Alleen,
gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie,
hetzij ik afwezig blijf, ik van u zal mogen horen, dat u vaststaat in één geest,
één van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie … Want aan u is
de genade verleend …” (Flp 1:27-30).

Zich gedragen als wijzen
Voor Paulus kenmerkt een gemeente zich door de eenheid die zij vormt; een
samenleving van gelijkgezinden, die in en door het geloof strijden voor de zaak
van Christus en het behoud van hun naasten. In zijn brief aan de Kolossenzen,
komt die verbondenheid van alle gelovigen in de gemeente met de prediking,
en het gebed daarvoor ook weer aan de orde (Kol 4:2-4). Maar in dat verband
voegt Paulus daar aan toe, dat ook ons gedrag en ons spreken bepalend kan
zijn voor het tot geloof komen van anderen: “Gedraagt u als wijzen ten opzichte
van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te
allen tijd aangenaam, niet zouteloos; u moet weten, hoe u aan ieder het juiste
antwoord moet geven” (Kol 4:5-6).

Een voorbeeld van het gedragen als wijzen ten opzichte van hen die buiten de
gemeente, buiten de genade staan, vinden we in de eerste brief aan de Tessa-
lonicenzen. Daar had de gemeente in opspraak kunnen komen, door op een
verkeerde manier om te gaan met de hoop op de komst van Christus. Sommi-

zich gedragen in het huis van God
“… laat u als levende stenen gebruiken
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gen waren gestopt met werken, en werden zo afhankelijk van anderen: “Maar
wij vermanen u, broeders … er een eer in te stellen rustig te blijven en uw eigen
zaken te behartigen en met uw handen te werken, zoals wij u bevolen hebben,
opdat u zich behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen, die buiten staan, zonder
iets nodig te hebben” (1 Tes 4:10-12). Nogmaals: het is een voorbeeld, dat ons
misschien minder aanspreekt, omdat de verwachting van de komst van de
Heer helaas veel minder sterk is dan in die tijd, maar de kern van de zaak is en
blijft: “opdat u zich behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen, die buiten staan”,
op welk moment en in welke situatie ook. Hetzelfde geldt uiteraard ook ten
aanzien van hen die binnen zijn. In hetzelfde verband van niet werken, vanwe-
ge de verwachting van de komst van de Heer, schrijft hij in zijn tweede brief
heel sterke woorden: “Maar wij bevelen u, broeders in de naam van de Heer
Jezus Christus, dat u zich onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld ge-
draagt, in strijd met de overlevering, die u van ons ontvangen hebt. U weet im-
mers zelf, hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden” (2 Tes 3:6,7).

Er zijn hier dus twee aspecten aan deze vermaning: het bewaren van de waar-
heid die hij hen verkondigde, en het zien van voorbeelden van geloof en toewij-
ding die navolging verdienen. Deze beide zijn zo belangrijk, dat hij in dit korte
gedeelte tot vier maal toe aangeeft dat zijn vermaan niet zijn persoonlijke op-
vatting betreft, maar een bevel van de Heer is (verzen 4, 6, 10 en 12). En wie
zou durven diens bevel naast zich neer te leggen, ten koste van de prijs van
Gods roeping: het eeuwig leven? Want direct hierna schrijft hij: “Als iemand niet
luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem en gaat niet met hem
om, opdat hij beschaamd zal worden; houdt hem echter niet voor een vijand,
maar wijst hem terecht als een broeder” (2 Tes 3:14-15). De vermaning is “laat
u gezeggen”, opdat het straks, wanneer de Heer verschijnt, het voor u niet te
laat zal zijn en u door Hem waardig gekeurd zult worden het eeuwig leven bin-
nen te gaan.

Het is dus, na vergeefse pogingen een broeder of zuster tot inkeer te brengen,
en duidelijke opgave van redenen, een tijdelijk niet omgaan met wie zich onge-
regeld gedraagt. Een tijdelijke uitsluiting van de gemeenschap met de Heer in
de samenkomst, opdat hij of zij terugkeert op de weg van de waarheid. De ge-
meente zou de voorafschaduwing moeten zijn van de stad met fundamenten,
waarover in de brief aan de Hebreeën wordt geschreven, en die in Openbaring
21 wordt beschreven: de volmaakte samenleving, waarin geen plaats is voor
iets dat onrein is en voor wie doet wat God verafschuwt. Ook in de gemeente
kan daarvoor dus geen plaats zijn.

voor de bouw van een geestelijk huis ...”

3. rein en onberispelijk
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Heiligheid
Na dat gedeelte in de eerste brief aan de gemeente in Korinte – waar Paulus
schrijft over de manier waarop hij als een kundig bouwmeester het fundament
van de waarheid in Christus Jezus legt, en waarop de gemeente gebouwd wordt
– volgt iets over wat geldt voor zowel het lichaam van de individuele gelovige,
als voor de gemeente – het heilige lichaam van Christus: “Weet u niet, dat u
Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Zo iemand Gods tem-
pel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel van God, en dat bent u, is
heilig!” (1 Kor 3:16,17). Wat in dit verband ‘heilig’ betekent, is te zien in een
andere brief: die aan Efeze, waarin hij de reden aangeeft waarom God sommi-
gen al van vóór de grondlegging van de wereld in Christus uitverkoren heeft:
“opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht” (Efez 1:4).

God heeft deze uitverkoren mensen bestemd verbonden te zijn met zijn Zoon,
om in Hem zonen van God te zijn, zoals Paulus vervolgt. Christus was werkelijk
heilig en onberispelijk voor God. Petrus schrijft: “… indien u Hem (God) als Va-
der aanroept, die zonder aanzien van de persoon naar ieders werk oordeelt,
wandelt dan in vreze de tijd van uw vreemdelingschap, wetende, dat u niet met
vergankelijke dingen, zilver of goud bent vrijgekocht van uw ijdele wandel, die
(u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus,
als van een onberispelijk en vlekkeloos lam” (1 Pet 1:17-19). Zijn onberispelijk-
heid en heiligheid kan ons alleen worden toegerekend, wanneer ook wij ons
onberispelijk gedragen voor Gods aangezicht. Dit is een voortdurend terugke-
rend thema in het Nieuwe Testament. In de brief aan Kolosse schrijft Paulus
over de reinigende werking die uitgaat van het offer van Christus: “Ook u, die
eertijds vervreemd en vijandig gezind was blijkens uw boze werken, heeft Hij
(Christus) thans weer verzoend, in het lichaam van zijn vlees, door de dood, om
u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen, indien u slechts wel-
gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop
van het evangelie, dat u gehoord hebt …” (Kol 1:21-23).

Met ‘indien’ wordt de voorwaarde aangegeven, waaraan wij moeten voldoen
om heilig en onbesmet en onberispelijk genoemd te kunnen worden: weer dat
vasthouden aan de waarheid, die de pijler en het fundament is van ons geloof
en van de gehele gemeente. In de brief aan de Filippenzen voert Paulus alles
terug naar de hof van Eden, waar Adam en Eva als God (de engelen?) wilden
zijn: verstandig, kennende goed en kwaad. De weg die zij daarvoor kozen was
echter niet de goede, want zo konden zij nooit de mens worden die God voor
ogen had; de mens die we nu zien in de persoon van Christus Jezus. Het was
de menselijke weg, en niet de weg in Christus Jezus zoals God die voor ogen
had. Daarom bidt Paulus “dat uw liefde nog steeds meer overvloedig zal mogen
zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het

zich gedragen in het huis van God
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aankomt. Dan zult u rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, ver-
vuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en
prijs van God” (Flp 1:9-11). Naar die dag ziet Petrus uit, wanneer hij schrijft
over de komende nieuwe samenleving: “Wij verwachten echter naar zijn belofte
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, ge-
liefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor
Hem in vrede, en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals
ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven
heeft” (2 Pet 3:13-15). Er is ijver nodig om ons rein te houden van de wereld;
we zijn het niet zomaar. De heiligheid van Christus kan ons alleen worden toe-
gerekend wanneer ook wij worstelen in het gebed en het bieden van weerstand
tegen allerlei verleidingen, die ons afbrengen van de waarheid en de verbon-
denheid met Christus, losmaken van het eeuwige fundament.

Onthouden van kwaad
Paulus schrijft: “Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God van vrede,
heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst
van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn.
Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen” (1 Tes 5:22-24). Wie zich onthou-
den van vleselijke begeerten worden in Openbaring voorgesteld als maagdelij-
ken. Zij hebben zich niet verbonden met de wereld, verleid door de begeerten
van hun vlees: “Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. De-
ze zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun
mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk” (Op 14:4,5). Zij volgen
hun Heer, zoals een vrouw haar man trouw blijft. Afwijking van deze trouwe toe-
wijding wordt in de Bijbel gelijk aan overspel beschouwd, en Paulus geeft aan
dat hij er van zijn kant – door gebed, persoonlijk onderwijs, en brieven – voor
ijvert dat de volgelingen van Christus Hem niet uit liefde voor de wereld zullen
verlaten: “Want met een goddelijke ijver waak ik over u, want Ik heb u verbon-
den aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik
vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw ge-
dachten van de eenvoudige (en loutere) toewijding aan Christus afgetrokken
zullen worden” (2 Kor 11:2,3). Wij zijn niet meer van onszelf, maar door het
genadeverbond dat God met mensen sloot één met Christus geworden; en
niets mag ons meer scheiden van zijn liefde. Paulus trekt een parallel tussen
het huwelijk en de verbondenheid met Christus: “Mannen, hebt uw vrouw lief,
evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven
heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,
en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of
iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet” (Efez 5:25-27). J.K.D.

3. rein en onberispelijk (vervolg van pagina 9)



U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen … Schep, o God, een zuiver
hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,

verban mij niet uit uw nabijheid
… neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de
vreugde van vroeger. (Ps 51: 10-14, NBG’51 afwijkende nummering)

In de rubriek “Het geschreven woord” hebben we onlangs gekeken naar
de begrippen dopen (2011 nr.4) en bekeren (nr.5). Nu willen we die nog
eens bekijken in hun grotere verband. In het paradijs had de mens oor-
spronkelijk ‘gewandeld met God’. Maar de mens verstoorde die relatie
omdat Hij zelf als God wilde zijn (Gen 3: 5). Hij overtrad, met dat doel,
Gods gebod, at van de boom waarvan hij niet mocht eten, werd daarop
verdreven uit de hof en had voortaan alleen nog maar indirect contact
met God. Uit Genesis 4 blijkt dat er voortaan een voorgeschreven offerri-
tueel nodig was om God nog te kunnen benaderen. Als Kaïn ook dat voor-
schrift overtreedt, en daarvoor terechtgewezen wordt, waarbij er nadruk
op ligt dat zijn jongere broer dat kennelijk wel correct doet, besluit hij zich
d.m.v. moord van deze ‘concurrent’ te ontdoen. Dat blijkt vervolgens het
begin van een tweedeling tussen de velen die hun eigen weg gaan en de
weinigen die nog proberen volgens Gods maatstaven te leven.

Het tekort van de Wet

De rest van de Schrift gaat over ‘bekering’ (metanoia, zie MOB 2011
nr.5), dus de weg terug naar de oorsprong: die directe relatie met God. De
psalmen vertellen ons hoezeer de getrouwe gelovige hunkerde naar die
relatie. Als David zich heeft misgaan in de zaak met Batseba, geldt zijn
wanhoop vooral de breuk in die relatie. Die woorden “Tegen u, tegen u
alleen heb ik gezondigd” (Ps 51:6), zijn geen ontkenning van zijn schuld
tegenover Uria, Batseba’s echtgenoot. Natuurlijk is hij zich ook dat be-
wust. Maar hij beseft dat het veel verder gaat dan dat. Uria’s lot - ook
diens toekomstige lot (!) - lag niet in zijn handen, maar in die van God.
Maar zijn relatie met God, die had in zijn handen gelegen en die lag nu
aan scherven. En zoals blijkt uit het citaat boven dit artikel: het herstel
daarvan is hem alles waard. En hij beseft ook terdege dat de Wet daar
niet in voorzag. Dit laat zich niet oplossen met een offer op een altaar:

U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen.
Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld
hart zult u, God, niet verachten. (vs 16-17)

Bijbelde Taal van de
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Bekering en doop

Hij beroept zich daarom op Gods openbaring van Zijn ‘naam’ in Ex 34:6-
7, die spreekt van genade, barmhartigheid en goedertierenheid:

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtre-
dingen uit naar uw grote barmhartigheid. (vs 1 NBG’51)

Toen had het volk, terwijl de klank van hun verzekering “Alles wat de
HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen” (Ex 24:7) nog nauwelijks
was verstorven, zich al misgaan met het gouden kalf. Ook toen bood de
zojuist gegeven Wet geen oplossing. Maar toen Mozes bij God pleitte om
deze overtreding toch te vergeven, desnoods ten koste van zijn eigen
plaats in Gods heil (Ex 32:31-32), was dit Gods antwoord geweest.

Vernieuwing van het oude helpt niet

Na ruim een halve eeuw verregaande afval van God, onder de lange en
buitengewoon slechte regering van koning Manasse (en nog kort onder
diens zoon Amon) is het volk volledig afgedwaald; het kent de Wet niet
eens meer. Als de jonge koning Josia God weer begint te zoeken, komt
het ‘wetboek’ weer te voorschijn. En hoewel hij al allerlei verbeteringen
had doorgevoerd, schrikt hij enorm wanneer het hem wordt voorgelezen.
Hij begint daarop de grootste hervorming die er ooit in Juda heeft plaats-
gevonden, die hij afsluit met een plechtige vernieuwing van het Verbond,
gevolgd door een nieuw Pascha, waarbij het volk plechtig belooft vanaf
nu de relatie met God weer te zullen onderhouden. Maar na zijn dood is
al heel snel weer ‘alles bij het oude’. In Jer 34 lezen we hoe er onder Ju-
da’s laatste koning Sedekia een kleine opleving in hun gedrag plaats
vindt, wanneer zij volksgenoten, die hun tot slaven waren geworden, vol-
gens de Wet hun vrijheid schenken (Ex 21, dit was te Sinaï de allereerste
bepaling geweest). Maar al na korte tijd hadden ze spijt gekregen van
hun ‘vrijgevigheid’, en die weer ongedaan gemaakt. Kennelijk was het
alleen een poging geweest Gods gunst te verkrijgen, maar kwam het niet
echt voort uit innerlijke oprechtheid. Wanneer God in Jer 31 spreekt over
een nieuw verbond, zal dat daarom geen vernieuwing zijn van het oude,
bestaande. Dat nieuwe verbond zal echt helemaal nieuw zijn, niet geba-
seerd op wettelijke bepalingen, maar op een innerlijke overtuiging:

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

Dat is uiteraard het Nieuwe Verbond ‘in Zijn bloed’, door Jezus ingesteld
in de bovenzaal (1 Kor 11:25). Dat bestaat niet uit geboden ‘ingegrift op
stenen platen’, maar uit de gezindheid van mensen ‘geschreven in hun
harten’ (2 Kor 3:3), dat wat Paulus ‘de geest of de gezindheid van Chris-
tus’ noemt (Rom 8:5-7, Flp 2:5, NBG’51).

De ware terugkeer

De boodschap van het NT begint – afgezien van wat aspecten rond Jezus’
geboorte en kinderjaren in Matteüs en Lucas – met Johannes de Doper.
Daarbij ligt de nadruk op zijn oproep: “Bekeert u, want het Koninkrijk der
hemelen is nabijgekomen” (Mat 3:1, NBG’51). En dat zou eigenlijk onze
aandacht moeten trekken: hij roept niet alleen ‘de afvalligen’ op tot beke-
ring maar allen, het hele volk zonder uitzondering. Dit gaat niet om boete-
doening voor overtredingen van de Mozaïsche Wet, maar om die totale
terugkeer tot die oorspronkelijke relatie met God. Dit kijkt veel verder te-
rug dan de afval waarvoor zij ooit waren verdreven uit het beloofde land.
Uit die ballingschap waren zij na 50 jaar weer teruggekeerd. Maar dit gaat
over het herstel dat zou moeten leiden tot die oorspronkelijke relatie met
God, die al onder Adam verloren was gegaan, dus a.h.w. tot een terugkeer
naar het paradijs waaruit de mens toen was verdreven.

De les van het Oude Verbond was geweest dat de mens van nature niet in
staat was te leven naar Gods maatstaven; dat was keer op keer mislukt
en Josia’s plechtige verbondsvernieuwing had dat nog eens overtuigend
aangetoond. De ware oplossing had God door Jeremia laten weten: een
volledig ander soort verbond. Maar daar was ook een volledig ander soort
mens voor nodig: voor de oude mens moest een geheel nieuwe mens –
een geheel nieuw soort mens - in de plaats komen. Die ommekeer wordt
door Jezus zelf aangeduid als ‘een wedergeboorte’: “Waarachtig, ik verze-
ker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God
zien” (Joh 3:3). Dat Nieuwe Verbond werd niet gesloten met het bloed van
een offerdier, maar met het bloed van de enige mens die God ooit vol-
maakt gediend had: Jezus. De wedergeboren mens moest zich van de
oude onderscheiden door de gezindheid van die ene te tonen, en het
symbool van die wedergeboorte werd de doop, die niet – zoals onder de
wet – “een afleggen (is) van lichamelijke onreinheid, maar een bede van
een goed geweten tot God” (1 Pet 3:21, NBG’51). Die doop, zegt Petrus,
redt hen ‘door de opstanding van Jezus Christus’, en hij is daarin een te-
genbeeld van een vroegere behoudenis. De vertalers vatten die vroegere
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Bekering en doop (vervolg van pagina 13)

behoudenis gewoonlijk op als de kort daarvóór genoemde redding van
Noach en de zijnen door het water van de zondvloed heen. Dat lijkt wel-
licht logisch, want God vernietigde met de vloed a.h.w. Zijn oude schep-
ping, om die te vervangen door een nieuwe. Petrus ziet de doop hier ech-
ter als tegenbeeld van Christus’ dood en opstanding (vs 17 ev), en daar-
mee in feite als die wedergeboorte. Zoals ook Paulus de doop beschrijft
als een symbolisch sterven van de oude mens in het water van de doop
en het daar weer uit opstaan van een nieuwe in Christus (Rom 6:1-5).

De relatie hersteld

De doop bevat dus een uiterst sterke symboliek: hij symboliseert een to-
tale breuk met het oude leven en het begin van een geheel nieuw leven
met God. Het is niet zomaar een reiniging voor overtredingen van wetsbe-
palingen, maar het herstel van die oorspronkelijke relatie met God die
verloren ging in het paradijs. De afwassingen onder de wet konden de
mens niet werkelijk rein maken voor God, maar die volledige verandering
van gezindheid (in Christus), waar de doop het symbool van is, kan dat
wel. De schrijver aan de Hebreeën doelt daarop wanneer hij schrijft:

Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten
en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament [van
de Wet] te leggen van bekering van dode werken ... van een leer van
‘dopen’ [die afwassingen van de Wet, zie MOB 2011 nr.4] en van opleg-
ging der handen [onder de Wet een symbolisch overdragen van de ei-
gen schuld op het offerdier]. (Heb 6:1-2, NBG’51)

De schrijver benadrukt dat de Wet geen blijvende oplossing kon bieden.
De rituelen ervan waren daarom telkens opnieuw nodig. Maar de doop is
eenmalig, het begin van een nieuw leven dat niet herhaald kan worden.
Want het nieuwe verbond berust niet op een uiterlijke Wet, maar op een
innerlijk verlangen naar die herstelde relatie met God. Je kunt uitglijden
en struikelen, en daar zijn voorzieningen voor, maar dat verlangen zelf
zou niet moeten uitdoven. Want wanneer dat toch zou zijn gedoofd kan
geen enkel uitwendig reinigingsritueel dat weer doen opvlammen:

Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest … en
daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering (metanoia) te bren-
gen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot
een bespotting maken. (Heb 6:4-6, NBG’51)

Het evangelie gaat niet slechts over eeuwig leven of het herstel van het
paradijs, maar over wandelen met God, over de terugkeer tot die oor-
spronkelijke relatie. Dat is het werkelijke ‘goede nieuws’; maar het vraagt
wel om volledige toewijding. Voor minder kan het niet. R.C.R
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Ontmoeting met:

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

Hebreeën 11 begint met de uitleg van wat geloof inhoudt, en geeft
voorbeelden wie een groot geloof hadden: “Het geloof legt de grond-
slag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid
van wat we niet zien”(v 1). In vers 7 lezen we over Noach: “Door zijn
geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou
gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam
een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo … verwierf hij de
gerechtigheid die voortkomt uit het geloof”. Het woord vertaald met
‘gehoorzaam’, betekent: met grote eerbied gehoorzamen. Noach
twijfelde niet aan Gods woorden; zonder bezwaar te maken begon hij
de ark te bouwen. Hij leefde in een tijd waarin de mensen totaal af-
gedwaald waren van God: “Ïn Noachs tijd was de aarde in Gods ogen
verdorven en vol onrecht … Alles wat ze uitdachten was steeds even
slecht” (Gen 6:11,5).
Lamech, de vader van Noach, leed er erg onder. Hij hoopte dat zijn
zoon de verlosser van het kwaad zou zijn. Hij noemde hem daarom
Noach (rust). “Deze zoon”, zei hij, “zal ons troost geven” (5:29). Het
gebed en verlangen van Lamech ging in vervulling: “Noach was een
rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig
leven leidde, in nauwe verbondenheid met God” (6:9). In de NBG’51
vertaling staat: “Noach wandelde met God”. Zo omgaan met God
komt op nog maar één andere plaats in de Bijbel voor: “En Henoch
(de overgrootvader van Noach) wandelde met God” (Gen 5:24).
Het geslachtsregister in Genesis 5 is heel interessant. We weten
hierdoor dat de vader en grootvader van Noach kort voor de zond-
vloed gestorven waren. Alleen Noach en zijn gezin gingen daarom in
de ark. Toen God tot het oordeel besloot, kwam de vloed niet direct.
God gaf de mensen ruim de tijd zich te bekeren. Het bouwen aan de
ark duurde vele jaren: “toen de lankmoedigheid van God bleef af-
wachten ... terwijl de ark gereed gemaakt werd ...” (1 Pet 3:20).
Noach wordt “prediker van de gerechtigheid genoemd” (2 Pet 2:5).
Tijdens de bouw van de ark waarschuwde hij de mensen, proberend
hen door woord en daad te redden. Maar niemand schonk er aan-
dacht aan; men deed alsof er niets aan de hand was. Toen het water
kwam was het te laat. Niemand kon de ark nog in; de deur was dicht.
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De Heer Jezus vergeleek die tijd met de eindtijd: “Want zoals men in
de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken,
met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark
binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat
die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Men-
senzoon komt” (Mat 24:38,39). Van de komst van onze Heer is nog
niets te zien. Ongelovige spotters vragen uitdagend: “Waar is de be-
lofte van Zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft
alles zó als van het begin van de schepping” (2 Pet 3:3-4). Petrus’
wees in zijn antwoord daarop, op de zondvloed (v 5-6). In de eindtijd
zal God weer ingrijpen. Niet door water, maar door vuur (v 7).
Noach en zijn gezin werden gered, maar na de vloed was niets meer
hetzelfde. Van de oude wereld was niets meer over. Ze begonnen
een totaal nieuw leven op een veranderde aarde. De redding is
daarom een prachtig beeld van de doop: “… en dat water (van de
vloed) is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u
nu wordt gered” (1 Pet 3:21). De doop is een nieuw begin, het oude
leven totaal achterlaten.
Van Noach lezen we vier keer: “Noach deed alles zoals de HEER het
hem had opgedragen”. Toen hij in de ark was, sloot de Heer Zelf de
deur. Voor Noach zal dat een moeilijk moment geweest zijn. Jaren-
lang had hij gepredikt, en hij zou niemand van al die mensen ooit
terug zien. Maar ook in de ark had Noach een taak. Voordat hij daar
in ging, had God een verbond met hem gesloten: “… Maar met jou
zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je
zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren
moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met
jou in leven blijven” (Gen 6:18,19). Het eerste dat Noach deed toen
hij uit de ark mocht, was een altaar bouwen en offers brengen.
Waarop God het verbond herhaalde, en beloofde dat Hij nooit meer
alles door een vloed zal uitroeien. Ook kreeg hij dezelfde woorden
als Adam te horen: “Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele
aarde”(9:7). Hij heeft door geloof de zondvloed overleefd, en door
geloof is hij dus de stamvader geworden van ons allen. Zijn geloof is
een groot voorbeeld voor ons om na te volgen. N.D.

Noach



Soms kom je in de Schrift getallen tegen die onmogelijk kunnen kloppen. En
die critici soms gebruiken om te ‘bewijzen’ dat het allemaal maar mythen zijn.
Wat doe je daar dan mee? Laten we eens kijken naar wat voorbeelden.

Overschrijffouten

Soms zijn getallen gewoon verkeerd doordat een latere kopiist een over-
schrijffout heeft gemaakt. Daar zijn aanwijsbare voorbeelden van. Vooral in
de boeken der Kronieken komen er een aantal voor, die we kunnen herken-
nen aan het feit dat ze niet overeen komen met dezelfde mededeling in Ko-
ningen. Zo lezen we in 1 Kon 6:2 dat de tempel die Salomo bouwde een
hoogte had van 30 el (ca. 15 m). Maar in 2 Kron 3:4 lezen we over een hoog-
te van 120 el. De lengte en breedte staan daar echter in vers 3, en de hoogte
in vers 4 dat spreekt over de voorhal. Sommigen menen daarom dat de tem-
pel alleen een extra hoge voorhal had van 120 el, zoals bij onze noord-
Europese kerken de toren aan de voorkant. Anderen houden het echter op
een overschrijffout. Toch kan je in dit geval nog aannemen dat die 120 cor-
rect was voor een deel van het gebouw (die voorhal). Dat lukt niet in het vol-
gende voorbeeld. In 2 Kon 8 lezen we dat Achazja 22 jaar oud was toen hij
koning werd. Maar in 2 Kron 22 is hij op dat moment 42 jaar oud (NBG’51!).
Zijn vader Joram was echter 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde
8 jaar (2 Kon 8:17, 2 Kron 22:20). Dan zou hij bij zijn dood 40 zijn geweest.
Maar dan kan hij onmogelijk een zoon hebben gehad die op dat moment al
42 was. Dat zullen we dus inderdaad maar voor een overschrijffout houden.
Maar ook als die zoon op dat moment nog maar 22 was, was zijn vader pas
18 geweest bij zijn geboorte. Hoe dat zit gaan we zo bekijken; eerst kijken we
naar nog een ander voorbeeld van (schijnbaar) niet kloppende jaren.

Onbekende achtergronden

In 2 Kon 14:23 lezen we dat Jerobeam II koning over Israël wordt in het 15e
jaar van Amasja van Juda. In Juda wordt Amasja’s zoon Azarja koning in het
27e jaar van Jerobeam (2 Kon 15:1); dat zou dan dus Amasja’s 42e jaar zijn
geweest, maar volgens 2 Kon 14:1 heeft Amasja maar 29 jaar geregeerd!
Hoe zit dat nu weer? In beide gevallen betreft het de praktijk dat beoogde
opvolgers van een koning soms al tijdens de regeerperiode van hun vader
werden benoemd tot mederegent. De uitspraak “hij werd koning toen hij …
jaar oud was” slaat dan op het moment waarop hij mederegent werd, maar
de mededeling “hij regeerde … jaar te Jeruzalem” telt de periode vanaf het

Effectief Bijbellezen
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moment waarop hij het volledige koningschap overneemt van zijn vader
(volgend op diens dood). Joram was 32 toen hij werd aangesteld als medere-
gent en 37 toen hij het volledige koningschap overnam van zijn vader. Vervol-
gens regeerde hij nog 8 jaar, en dus zal hij bij zijn dood 45 zijn geweest. Als
Achazja op dat moment 22 was, was zijn vader bij zijn geboorte dus 23 en
geen 18. Maar de uitdrukking “X werd koning in het … jaar van Y” telt weer
vanaf het moment waarop Y mederegent werd. Amasja is 23 jaar mederegent
geweest met zijn vader. Jerobeam II werd mederegent in het 15e jaar van
Amasja. Dus toen Amasja de volledige regering kreeg, was Jerobeam al 8 jaar
actief als mederegent. Jerobeams 27e jaar valt dan in het jaar waarin Amasja
19 jaar zelf koning was, na de dood van zijn vader. Op dat moment wordt
Amasja’s zoon Azarja mederegent met Amasja, totdat hij - nog weer 10 jaar
later - het volledige koningschap overneemt.

Juist in het boek Koningen loop je voortdurend tegen dit soort dingen aan. Je
leest van elke koning in Israël (of Juda) in welk jaar van zijn collega in Juda
(of Israël) hij koning is geworden, en omgekeerd, en hoe lang ze geregeerd
hebben. En dan denk je dat het dus simpel is om een parallelle lijst van de
koningen van Israël en Juda op te stellen. Maar binnen de kortste keren loop
je volledig vast en lijkt er niets van te kloppen. Een Engelsman heeft dat ooit
eens tot op de bodem uitgezocht en dat leverde het volgende op:
• Er bestonden twee kalenders: een Mesopotamische en een Egyptische. In

de Egyptische zou het laatste jaar van koning X tevens het eerste jaar zijn
van koning Y. Maar dan tel je bij iedere troonswisseling een jaar teveel
wanneer je hun regeringsperioden optelt. De andere kalender laat de rege-
ring van koning Y daarom beginnen met een ‘troonsbestijgingsjaar’ (tot
aan het eerstvolgende nieuwjaar) en telt pas vanaf dan zijn eerste jaar om
dit probleem zo te vermijden. Juda en Israël hebben vanaf Salomo eerst
verschillende systemen gebruikt. Later zijn deze gelijk getrokken en nog
weer later zijn beide tegelijk naar het andere gewisseld.

• In Juda begon het jaar met de maand Tisri (september/oktober) en in Isra-
ël met de maand Nisan (maart/april). Dus de onderlinge relatie versprong
tweemaal per jaar een extra jaar naar voren en weer terug. En voor een
synchronisatie met onze eigen kalender komt daar nog bij dat ons jaar op
nog weer een ander punt wisselt. Dat geeft allemaal onzekerheden van
plus of min een jaar.

Schrift in tegenspraak?
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• Er waren die coregentschappen van koningen en hun opvolgers. Maar er is
in Israël ook een periode geweest dat twee koningen (Omri en Achab) te-
gelijk hebben geregeerd over verschillende regio’s van dat rijk. Ook hun
regeringen kun je dus niet simpel optellen.

Wanneer je dat allemaal in rekening brengt, blijkt je het tenslotte toch alle-
maal kloppend te kunnen krijgen. De gewone Bijbellezer komt daar zelf ech-
ter niet uit, dus je moet het hebben van naslagwerken of studies van anderen
die dat zorgvuldig hebben uitgezocht, zoals hier die Engelsman. Maar het ver-
telt ons wel dat je niet te snel moet roepen dat de Bijbel zichzelf tegen-
spreekt. Soms weten we gewoon niet genoeg.

Het kleinste onder de volken

Tot slot nog een probleem dat een meer uitgebreide uitleg vraagt: de omvang
van het volk Israël bij de uittocht uit Egypte en bij de intocht in het land. De
tellingen in Numeri 1 en 26 geven een uitkomst van respectievelijk 603.550
en 601.730 voor de weerbare mannen (van 20 jaar oud en ouder), de stam
Levi daarbij niet meegerekend. Daar komen dan de vrouwen en de kinderen
van beneden de 20 nog bij. Wanneer je zou uitgaan van een gelijk aantal
vrouwen en 1 of 2 kinderen van beneden de 20, kom je op een totaal aantal
van tenminste 3 miljoen. Men is het er echter over eens dat dit een volkomen
onrealistisch getal is. Ik noem een aantal overwegingen (er zijn er meer):
• In de oudheid bedroeg de bevolkingsaanwas ca. 0,07 %/jaar (een verdub-

beling elke 1000 jaar). Alleen tijdens het Romeinse Rijk is de bevolkings-
groei enige tijd tweemaal zo groot geweest: 0,14 %/jaar. Thans bedraagt
die wereldwijd 1,7 %/jaar. Als Jakob naar Egypte trekt, heeft hij in de 2e

generatie in totaal 70 nakomelingen. Stel de vruchtbaarheid van Israël,
als gevolg van Gods zegen, nu eens extreem op 2,5 %/jaar. Dan is het volk
in Egypte uitgegroeid tot globaal 30.000 personen, geen 3 miljoen.

• In Deut 7:7 wordt Israël ‘het kleinste onder de volken’ genoemd. Maar de
totale bevolking van het wereldrijk Egypte, waar zij uittrokken, kan niet
meer dan 3 miljoen hebben bedragen. Dus 3 miljoen is juist erg groot.

• Dit wordt bevestigd wanneer God in vs 22 zegt dat Hij de Kanaänieten niet
in één keer zal vernietigen, omdat de wilde dieren anders bezit zouden
nemen van het land. Blijkbaar was het volk een stuk minder talrijk dan de
daar wonende Kanaänieten. Wanneer je wat speelt met de aantallen ste-
den in hun erfdelen, zie je dat die een bevolking van zo’n 200.000 tot
400.000 inwoners zouden kunnen bevatten (afhankelijk van je aanna-
men). Wanneer zijzelf niet talrijker zouden zijn dan globaal 1/10 daarvan,
zou die opmerking van Deut 7:7 inderdaad duidelijk betekenis hebben.

En let op: dit zijn geen sommetjes van onverbeterlijke twijfelaars: ook zeer
Bijbelgetrouwe commentatoren komen met zulke argumenten.
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Hebreeuwse getallen
Maar hoe lossen we dat nu op? Welnu, blijkbaar lezen we die lijst verkeerd.
Wanneer je de getallen statistisch analyseert, blijkt dat van een getal als bijv.
46.500 (Ruben bij de eerste telling) die duizendtallen (hier 46) en de hon-
derdtallen (hier 500) duidelijk aparte reeksen vormen (waarbij die tweede
duidelijk ook nog veel globaler is dan de eerste). Kennelijk geven ze dus ver-
schillende dingen weer: 46 van het een en ca. 500 van het ander. Maar dan
is de volgende vraag natuurlijk: wat is dan ‘het een’ en wat ‘het ander’? We
kunnen hier niet in detail gaan, maar ons eigen strakke gebruik van getallen
zet ons hier op het verkeerde been. Getallen waren in die tijd veel minder
strak gedefinieerd dan bij ons. Die woorden hadden een veel bredere beteke-
nis. De woorden voor honderd en duizend worden regelmatig gebruikt voor
leiders (in dat geval vertaald als oversten over ‘honderd’ of over ‘duizend’),
waarbij het zelfs niet eens over honderd of duizend ondergeschikten hoeft te
gaan. Die duizendtallen dan kunnen groepsleiders zijn, en die honderdtallen
bijv. familie-eenheden, of hun (lagere) leiders. Voor Ruben zijn dat dan 46
groepsleiders en (afgerond) 500 familie-eenheden. In totaal zijn er dan bij de
1e telling 598 groepsleiders en 5550 familie-eenheden, (en respectievelijk
596 en 5730 bij de 2e telling). Dat betekent dan dat er gemiddeld inderdaad
ca. 9-10 familie-eenheden waren per groepsleider. En als je aanneemt dat
een familie-eenheid een huishouden is van gemiddeld ca. 6 personen kom je
op een totale bevolking van tussen de 30.000 en 35.000 personen.

En die sommering dan? Men neemt daarvan aan dat latere overschrijvers
“598 ‘duizend’ (commandanten) en 5.550 (familie-eenheden)” niet meer
hebben gezien als twee aparte getallen en er daarom (598+5=) 603 duizend
plus 550 van hebben gemaakt. Ook Bijbelgetrouwe commentatoren komen
met een dergelijke oplossing, zonder die echter verder te kunnen preciseren,
zodat de vertalers er toch niet goed mee uit de voeten kunnen. Taalkundig is
het echter wel degelijk verdedigbaar. Maar doet dit dan niet af aan de be-
trouwbaarheid van de Schrift? Is die ons dan nog betrouwbaar overgeleverd?
Jazeker, want de boodschap is hier kennelijk dat het volk ook na die 40 jaar
in de woestijn, wanneer de oorspronkelijke getelden allemaal zijn gestorven,
nog steeds vrijwel even groot is. En die boodschap is duidelijk genoeg. En hoe
groot dat volk dan precies is, is voor het verhaal minder belangrijk.

Zulke getalsproblemen kunnen soms dus om zeer diepgaande studie vragen,
maar van de meeste kennen we toch wel de verklaring. Ze zijn in elk geval
geen reden om de Schrift onbetrouwbaar te verklaren. Maar we moeten ons
ervan bewust zijn dat niet alles altijd zo is als het op het eerste gezicht lijkt,
en zeker niet in een vertaling. R.C.R
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Christus in Profetie
“Toen

Men neemt algemeen aan dat Matteüs zijn evangelie heeft geschreven
voor Joden. Het is daarom opvallend dat het in feite lijkt alsof Marcus bij
zijn lezers veel meer parate kennis van het Oude Testament aanwezig
veronderstelt dan Matteüs, en vaak verzen citeert zonder zelfs maar te
vermelden dat het een citaat is. Wanneer Matteüs iets aanhaalt uit het
OT, geeft hij dat gewoonlijk wel aan, en zelfs uit welk boek hij dat citeert.
Maar tegelijkertijd stelt ons dat juist weer voor een probleem omdat juist
Matteüs vaak een vers citeert met woorden als “opdat de Schrift vervuld
zou worden…” terwijl het betreffende vers op het eerste gezicht weinig te
maken lijkt te hebben met het onderwerp waar hij het op dat moment
over heeft. In deze serie willen we daarom naar een aantal van deze cita-
ten kijken en proberen te ontdekken wat hij daarmee bedoelt.

De naam Immanuël

De eerste keer dat Matteüs aangeeft een vers uit het Oude Testament
aan te halen is wanneer Jozef in een droom te horen krijgt dat het kind,
waarvan Maria in verwachting is, verwekt is door de Heilige Geest. Hij
krijgt te horen dat hij het kind de naam Jezus moet geven. En vervolgens
staat er:

Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de
profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon
baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal be-
tekent ‘God met ons’. (Mat 1:22-23)

Op basis van dit enkele vers is veelvuldig te horen dat Immanuël de naam
is van de Zoon van God, hoewel Matteüs daar nu juist schrijft dat Hij Je-
zus genoemd moest worden. Nergens in het Nieuwe Testament komen
we die term Immanuël verder tegen, en ook de vertaling “God met ons”
komt daar niet voor. Dus een bewijs dat Hij zo genoemd zou worden is het
niet. Wat uiteraard wel gebeurd is, is dat de maagd zwanger zou zijn.
Maar als je dan teruggaat tot de oorspronkelijke passage in Jesaja, blij-
ken er nog andere bezwaren te zijn. Daar is niet eens sprake van een
maagd, maar van een jonge vrouw. Want wat Jesaja gezegd heeft is:

Daarom zal de HEER zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger,
zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen. (Jes 7:14)

Het verschil is goed verklaarbaar, omdat Matteüs de Griekse vertaling van
Jesaja citeert, en daar wordt het woord voor maagd gebruikt in plaats van
dat voor jonge vrouw, en is ook de gever van de naam niet langer “zij”
maar “men”. Toch lijkt het vers in Jesaja moeilijk toepasbaar op de ge-
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in ”

opdat de Schrift vervuld zou worden

boorte van Jezus. Zoals één commentaar het wat eufemistisch uitdrukt:
‘door te concentreren op de geboorte van Immanuël Jezus is de histori-
sche vervulling van deze verzen onderbelicht geweest’. Dit ene vers
wordt op Jezus toegepast en aan het verband wordt nauwelijks aandacht
geschonken. Dus laten we eerst eens zien waar Jesaja het over heeft.

Immanuël in Jesaja

Het citaat komt, zoals gezegd, uit Jesaja 7. De achtergrond van dit hoofd-
stuk is dat het rijkje Juda veel last heeft van twee van zijn buurvolkjes.
Aram (het tegenwoordige Syrië) trekt, samen met het noordelijke rijk Isra-
ël, op om Jeruzalem te belegeren. En het volk van Juda wordt zeer bang.
Dan stuurt God de profeet Jesaja naar de koning (Achaz) en belooft hem
dat hij niet bang hoeft te zijn voor deze onbeduidende koninkrijken om-
dat God voor zijn volk Juda zal zorgen, als zij maar op Hem vertrouwen.
Achaz mag zelfs zeggen wat voor teken hij wil zien als bewijs dat God Zijn
woord na zal komen. Achaz lijkt een heel vroom antwoord te geven: “Nee,
ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen”. Maar
eigenlijk bedoelt hij: ‘Ik heb al een eigen oplossing, en ik wil niet dat God
zich er mee gaat bemoeien’. Hij wil namelijk het machtige Assyrië (in het
huidige noord-Irak) te hulp roepen. Maar God geeft Achaz toch een te-
ken, ook al is het ongevraagd, en dat is de geboorte van deze Immanuël,
met daarbij de woorden “Want voordat de jongen in staat is om het kwa-
de te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide konin-
gen die u zoveel angst inboezemen, ontvolkt zijn” (Jes 7:16). Korte tijd
later zijn deze beide rijkjes inderdaad ingenomen door Assyrië en is de
bevolking daarvan in ballingschap weggevoerd. Maar daar zou het niet
bij blijven; de profeet gaat verder met een waarschuwing dat ditzelfde
Assyrië ook een gevaar voor Juda zal worden. Assyrië wordt daarbij verge-
leken met één van de twee grote rivieren in dat ‘tweestromenland’, met
het beeld van de vernietigende kracht van een overstroming:

De HEER zal de koning van Assyrië en zijn geweldige legermacht over
hen uitstorten als de grote watermassa’s van de Eufraat: ze zullen bui-
ten hun oevers treden en over alles heen stromen. Ze zullen Juda bin-
nendringen en het overspoelen, zodat het water ieder tot de lippen
stijgt. Ze zullen je land over de volle breedte overvleugelen, Immanu-
el.” (Jes 8:7-8)

En de profeet eindigt met de woorden: “Smeed een plan – het zal verij-
deld worden; sluit een verbond – het zal nergens toe leiden. Want God is
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met ons (de betekenis van Immanuël)” (Jes 8:10). Plannen smeden en
verbonden sluiten is wat Achaz deed, daarom zat hij niet te wachten op
een teken van God. Maar niet alleen hij; Jesaja laat zien hoe ook konin-
gen die God wel trouw waren, zich toch ook in het politieke strijdgewoel
van de naties mengden zonder op de werkelijke Verlosser te vertrouwen.
Ons ontbreekt hier helaas ruimte voor de gehele boodschap van Jesaja,
maar het komt er op neer dat de mens zelf plannen beraamt, en niet wer-
kelijk op God vertrouwt. Maar uiteindelijk zal God ook deze machtige vij-
and Assyrië zelf teniet doen. En dat zal dan door een nog grotere macht
gebeuren, totdat ook deze wordt overwonnen door iemand die de gezalf-
de genoemd wordt (al is dat niet Jezus). Dit zal gebeuren als beeld van de
grootste vijand die God teniet zal doen: de dood als gevolg van de zonde
der mensen; ook door een Gezalfde (nu wel Jezus). Bij de redactie is een
boek over Jesaja te verkrijgen waarin het thema van Jesaja uitgelegd
wordt. Een thema dat door Jesaja zelf ‘het evangelie’ wordt genoemd.
Dus de geboorte van het kind is een teken hoe God zijn volk uiteindelijk
volledig zal redden van de dood als gevolg van de zonde.

De geboorte van Jezus

Tegen deze achtergrond wordt het wellicht helder waarom Matteüs dit
citaat gebruikt. Het gaat hem niet enkel om een jonge vrouw die een kind
krijgt; het gaat nu werkelijk om een maagd die een kind zal baren, ver-
wekt door de Heilige Geest. Hij wordt het zichtbare teken dat God met Zijn
volk is. En het kind krijgt de naam Jezus wat betekent “JHWH [de HEER]
redt”. Want dat was het thema van Jesaja. Over dat volwassen geworden
kind zou Jesaja verderop schrijven: “En door zijn toedoen slaagde wat de
HEER wilde” (Jes 53:10). Jezus zou de manier zijn waarop God redt, en
door Hem werd Gods plan in werking gesteld om uiteindelijk de zonde en
daardoor de dood volledig teniet te doen.

De conclusie moet dus zijn: als we dit citaat uit Jesaja uitsluitend zien als
een “bewijs” dat een maagd in Israël zwanger zou worden, een kind zou
baren en hem, als een soort tweede naam, de naam Immanuël geven,
dan missen we volledig wat Matteüs met dit citaat wil zeggen. Ook Matte-
üs veronderstelt dus blijkbaar toch een gedegen schriftkennis, want hij
verwijst met een simpel citaat naar een wereld van betekenis die door
Jesaja bekend is gemaakt, en die nu met deze geboorte een aanvang
neemt. Daarom ook lezen we tot slot dat Jozef wakker wordt en de aan-
wijzing van de engel opvolgt. En als dat kind geboren is, lezen we nog-
maals: “en hij gaf hem de naam Jezus [de HEER redt]” (Mat 1:25).

M.H.
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Wonderen van

de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

Beervlinders

Onlangs zond de Engelse omroep BBC een do-
cumentaire uit over de unieke en haast onge-
looflijke levenscyclus van de Isabella beervlin-
der. Deze vlinder komt voor in vele koude de-
len van de wereld, inclusief de Arctische regio.
De rups kenmerkt zich door een wollig uiterlijk
en merkwaardige kleuren: zwart voor en ach-
ter, met een koper-rood middengedeelte.

De larve van deze gestreepte beervlinder komt in het naarjaar uit het ei,
en overwintert niet als pop maar als rups. Aangezien de temperaturen tot
ver onder nul dalen, bevriest de rups letterlijk. Eerst stopt de hartslag;
vervolgens bevriest het darmkanaal, daarna het bloed, gevolgd door de
overige lichaamsdelen. Je zou denken dat hij echt dood was, maar hij
maakt een ‘cryoprotectant’ (een soort anti-vries) aan in zijn weefsel,
waardoor hij de winter kan overleven.

In de meeste gematigde klimaatgebieden verande-
ren rupsen gewoonlijk binnen een paar maanden
nadat zij uit het ei gekomen zijn in vlinders. Maar in
de Arctische gebieden is de periode van planten-
groei – en dus eetgelegenheid – zo kort, dat de
beervlinderrups zich een aantal zomers moet voe-
den, voordat hij in staat is zich te verpoppen. Elk
voorjaar ontdooit hij, en komt hij weer te voorschijn
om zich te voeden en te groeien. Pas na 14 jaar (!)

is het zover, en verandert hij in een pop. Maar daarna heeft hij als vlinder
maar een paar dagen om te paren en dan voorgoed te sterven.

Het merkwaardige leven van deze rups doet denken aan de dood en op-
standing van de gelovigen. Volgens de Bijbel verkeert de gelovige na zijn
dood in een soort slaaptoestand, zoals de apostel Paulus het uitdrukt:
“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die
ontslapen zijn” (1 Kor 15:20, NBG ’51). Net als de beervlinderrups ‘s win-
ters, verkeert de dode in een staat van bewusteloosheid. Maar in de len-
te van Christus’ wederkomst zal hij of zij weer te voorschijn komen. Weer
levend gemaakt door de stem van Jezus. Maar dan niet om de volgende
winter te sterven, want “dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.”

C.T.

Foto’s: rups: Jo Smith; licensed under Creative Commons; vlinder: onbekend



26

het geschreven Woord
Gebruik en verklaring

De vorige keer heb ik terloops aangestipt dat
het Griekse metanoeō, dat het NT gebruikt
voor bekering, in de Septuaginta (de Griekse
vertaling van het OT) eigenlijk de vertaling is
het Hebreeuwse nacham en niet van shub,
dat toen ons onderwerp was. In traditionele
vertalingen vinden we nacham, als het over
God gaat, vaak vertaald met berouw. Maar
Samuël vertelt Saul: “De Onveranderlijke Isra-
ëls … kent geen berouw; want Hij is geen
mens, dat Hij berouw zou hebben” (1 Sam
15:29, NBG’51). De NBV vertaalt nacham in
verband met God dan ook met ‘ergens van af
zien’ of ‘terugkomen op Zijn besluit’. Maar wat
betekent nacham dan precies?

Nacham is eigenlijk een merkwaardig woord. De grondbetekenis is: ‘van ge-
dachten veranderen’, ‘er (nu) anders over denken’, en dan ook: betreuren.
Maar dat kan dan twee verschillende kanten op gaan. Aan de ene kant kan
die van spijt hebben, en vervolgens (zelf) smart lijden. Maar het kan ook de
kant op gaan van medelijden hebben (met een ander), en dan troosten of be-
moedigen. En meestal wordt het, als het mensen betreft, dan ook in die laat-
ste betekenis gebruikt. Laten we eens wat voorbeelden bekijken.

In Exodus lezen we: “Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God
hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was

Geen plaats voor berouw
In Heb 12:16-17 lezen we: “Laat niemand … onverschillig (zijn) als Esau, die voor één
spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de
zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoe-
wel hij het onder tranen zocht” (NBG’51). Dit stoort mensen soms. Voor berouw moet
er toch altijd plaats zijn? Maar als je Genesis er op na slaat zie je duidelijk dat Esau
helemaal geen berouw had; hij is alleen maar woedend omdat zijn broer hem iets
ontstolen heeft dat, naar zijn mening, hemzelf toekwam. Niet hij was degene die tot
andere gedachten kwam; wat hij ‘onder tranen zocht’ was dat zijn vader tot andere
gedachten zou komen en terugkomen op zijn beslissing geen tweede zegen te geven.
De schrijver van deze brief is duidelijk een schriftgeleerde en zijn lezers zijn Joden.
Dat woord metanoia (berouw) was in de Septuaginta de vertaling van nacham, en
elke Jood zou weten wat dat betekent. Alleen zoekt Esau hier geen nacham bij God,
maar bij Isaak, alsof Isaak en niet God degene was die daar over kon beslissen.

Het woord in het Hebreeuws
Het woord is nacham. De basis-
betekenis is: ‘van gedachten
veranderen’ of ‘er nu anders
over denken’. Dat kan dan twee
kanten uitgaan. In ca. 1/3 van
de gevallen gaat het in de rich-
ting van spijt, betreuren, en in
2/3 is het iets van lijden, mede-
lijden hebben, vertroosten.
De Septuaginta (de Griekse
vertaling van het OT) vertaalt
het gewoonlijk met metanoeō, 
dat in het NT echter een andere
betekenis heeft (zie de vorige
aflevering).
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Nacham. berouw?

dat de kortste route. God dacht namelijk: Als ze strijd zouden moeten leveren,
konden ze weleens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte” (Ex 32:12). De NBG-
51 heeft hier i.p.v. spijt berouw. Maar dit gaat niet om een moreel aspect. Wat
bedoeld wordt is dat het volk wel eens twijfels zou kunnen krijgen, en zich gaan
afvragen of die hele bevrijding uit Egypte eigenlijk wel zo’n goed idee was. Dit is
dus een typisch geval van ‘er anders over gaan denken’. Bij Jeremia gaat het
een stapje verder. God zegt daar tot de profeet: “Ik heb goed naar hen geluis-
terd – wat ze zeggen is gelogen. Niemand heeft berouw over het kwaad, nie-
mand zegt: Hoe kon ik dit ooit doen?” (Jer 8:6). Maar - met nog Jer 31:19 - zijn
dat zo’n beetje alle gevallen over menselijk berouw. In alle overige teksten
i.v.m. mensen heeft nacham de betekenis van vertroosten.

Maar nu dat ‘berouw’ van God. Dat heeft steeds te maken met een verandering
van aanpak, en niet met spijt, laat staan berouw. Moderne vertalers hebben dit
duidelijk beter begrepen en hebben nacham vertaald met uitdrukkingen als
‘terugkomen op’ (een eerder genomen besluit), of ‘afzien van’ de uitvoering
daarvan, of – in het omgekeerde geval – daarin ‘volharden’. In Jer 4:28 zegt
God dat Hij met het volk zal doen wat Hij heeft aangekondigd: “Omdat ik gesp-
roken heb en dit besloten heb. Ik volhard in mijn besluit, ik kom er niet op te-
rug” (NBG’51: omdat Ik er geen berouw van heb). Maar in Jer 18:6-10, in de les
van de pottenbakker, zegt Hij toch weer dat Hij, als een volk zich bekeert, zal
afzien (NBG’51: berouw hebben) van het onheil waarmee Hij het had willen
treffen. Omgekeerd, als dat volk niet naar Hem luistert zal Hij afzien van het
goede dat Hij beloofd had te zullen doen. En in Jer 15:6, lezen we: “Ik ben mijn
mededogen (NBG’51: het berouwen) moe.”
Maar wanneer we in Gen 6:6 (NBG’51) le-
zen dat het God ‘berouwde dat Hij de mens
op de aarde gemaakt had’, en dat het Hem
‘smartte in zijn hart’, vertelt ons dat, dat Hij
het resultaat van deze scheppingsdaad
niet langer gedoogt en een nieuw begin
gaat maken met de rechtvaardige Noach.
Nacham duidt hier alleen nog maar op een
verandering in aanpak. God komt hier niet
werkelijk tot andere gedachten, want Hij
wist dat de mens zo was. Nacham is hier
alleen nog maar een beeld, want in werke-
lijkheid was dit geen les voor Hem, maar
voor ons. R.C.R.

Het woord in de Concordantie
Het werkwoord nacham komt iets
meer dan 100x voor. Daarnaast
zijn er nog nocham (medelijden) en
nechamah (troost), samen nog 3x.
Wanneer het is vertaald met iets
als ‘troost’ gaat het meestal over
mensen. Maar in de gevallen waar
de NBG’51 het vertaalt met iets als
‘berouw’ gaat het merkwaardiger-
wijs bijna altijd over God. De verta-
ling berouw is in die gevallen ech-
ter zeer misleidend. De NBV kiest
daar dan ook een duidelijk betere
vertaling.
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Aspecten
1. Introductie

Goed en kwaad zijn uiteraard basisbegrippen in de Bijbel. En we spreken
vaak over Gods goedheid. In deze serie artikelen willen we echter eens wat
nader kijken naar het begrip ‘kwaad’. Dit kan geen uitputtende behandeling
worden, maar we willen toch eens wat nader kijken naar een aantal aspec-
ten van dat kwaad. Dan moet je om te beginnen echter vertellen wat je be-
doelt met ‘kwaad’. In principe kunnen dat drie verschillende dingen zijn:
• Dat wat mensen verkeerd doen tegenover God: het overtreden van Zijn

voorschriften. Dit hangt direct samen met het begrip ‘zonde’.
• Dat wat mensen elkaar aandoen. Op zichzelf is dat een direct gevolg

van zonde. En voor de daders valt dit daarom direct onder het vorige
punt; maar niet voor de slachtoffers ervan.

• Dat wat ons overkomt door niet-menselijke oorzaken, zoals ziekte, on-
gelukken of natuurrampen. In onze Bijbels vaak vertaald als ‘onheil’.

Dit onderscheid moeten we ons duidelijk bewust blijven. Want al gebruikt
de Schrift daar vaak dezelfde woorden voor, dat betekent nog niet dat ze
ook hetzelfde zijn, of zelfs maar dat ze dezelfde oorzaak moeten hebben.

Wat we ons daarbij duidelijk voor ogen moeten houden is dat wat de gelovi-
ge ook mag overkomen, door kwaad van welk van deze drie basisvormen
dan ook, het overkomt hem alleen (kan hem alleen maar overkomen) om-
dat God dat toelaat, dus in elk geval niet verhindert. Vaak vinden we dat
dan beschreven in woorden die zeggen dat God daarvan de oorzaak is. En
op een bepaalde manier is dat ook zo. Het kwaad waar het in die situatie
over gaat heeft dan een duidelijke functie in bijvoorbeeld de opvoeding van
die gelovige, en in die zin komt het inderdaad ‘van God’. Maar we moeten
nooit uit het oog verliezen dat de werkelijke oorzaak van dat kwaad zelf een
andere is; alles wat God doet, is het bestaan van dat kwaad ‘gebruiken’
voor Zijn eigen doeleinden, tot uiteindelijk heil van Zijn kinderen (ook al zien
die dat op het moment zelf misschien niet meteen als een vorm van zegen).
Dan willen we nu eerst kort kijken naar de woorden die de Bijbel, en diverse
vertalingen daarvan, zoal gebruiken.

Kwaad

In algemene zin gebruiken we het begrip kwaad voor alles dat we als ver-
keerd beschouwen, zowel gezien vanuit onze eigen beleving, als vanuit
Gods gezichtspunt. In het OT vinden we dit vaak aan geduid met het He-



29

van het Kwaad

breeuwse woord ra. In het Grieks van de Septuaginta (de Griekse vertaling
van het OT) vinden we dat als het bijvoeglijk naamwoord ponèros of het
zelfstandig naamwoord ponèria, dat we dan later weer tegenkomen in het
Grieks van het NT. In klassiek Grieks heeft ponèros een vrij algemene bete-
kenis; het duidt dingen aan die niet door de beugel kunnen, maar ook din-
gen die nergens goed voor zijn, onbruikbaar, of dingen die problemen ver-
oorzaken, of menselijk lijden. Maar in het NT moeten we altijd in ons ach-
terhoofd houden dat het de grondbetekenis heeft van het Hebreeuwse ra.

In het OT ontmoeten we ra al meteen in het begin: in het paradijs stonden
de ‘levensboom’ en de ‘boom van de kennis van goed (tov) en kwaad (ra)’,
die God daar geplant had. Daarvoor hadden we gezien dat God telkens zag
dat de dingen die Hij gedaan of gemaakt had ‘goed’ (tov) waren, en het to-
taal ‘zeer goed’ (tov meod).

De Bijbel vertelt ons dus meteen al dat God alles goed heeft gemaakt,
maar dat Hij het paradijs zo inricht dat de mens in staat is te kiezen tussen
dat goed (tov) of het daaraan tegenovergestelde kwaad (ra). En de mens
kiest dan toch dat kwaad. De eerste mens toont dat door te eten van de
boom die hem die kennis geeft, wat hem nadrukkelijk verboden was. De
tweede generatie negeert Gods voorschriften nog verder, wat eindigt in
moord (in 1 Joh 3:12 lezen we dan ook dat Kaïns werken ponèros waren).
En het eindigt in de zondvloed, omdat God zag ‘dat alle mensen op aarde
ra waren; alles wat ze uitdachten was steeds even ra’ (Gen 6:5). De Bijbel
presenteert ons dus al van het begin af een voortdurende strijd tussen
‘goed’ en ‘kwaad’, tussen ‘tov’ en ‘ra’ - in het Grieks van de Septuaginta:
‘kalos‘ en ‘ponèros’. Maar het NT gebruikt i.p.v. kalos liever agathos om te
beschrijven wat ‘goed’ is naar goddelijke maatstaven, in tegenstelling tot
menselijke maatstaven. Het woord voor kwaad blijft echter onveranderlijk
ponèros. Want daar zijn alleen menselijke maatstaven schuldig aan.

Boosheid en slechtheid

Oudere vertalingen hebben de neiging het woord ‘boosheid’ te gebruiken
voor wat we hierboven hebben aangeduid als ‘kwaad’. Dat heeft dus niets
te maken met boos worden (waarvoor de oudere vertalingen graag het
woord ‘toorn’ gebruiken). Moderne vertalingen daarentegen hebben een
voorkeur voor het woord ‘slechtheid’ (en ‘woede’ voor bijv. Gods toorn).
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Daar is niets mis mee, zolang we ons er maar van bewust zijn dat
‘slechtheid’ hier is gedefinieerd naar Gods maatstaven, en niet naar de on-
ze; het is de moderne vertaling van ra of ponèros.

Onheil, rampspoed

We hadden ‘onheil’ gedefinieerd als de dingen die ons overkomen, in het
bijzonder zaken als ziekte, ongelukken en natuurrampen. Maar wanneer we
het Hebreeuws bekijken, zien we dat ook dit wordt aangeduid met ra. Met
andere woorden: het OT maakt geen onderscheid in aanduiding tussen al
deze vormen van ‘kwaad’. In het NT komen we het woord onheil niet tegen,
en rampen vinden we alleen bij Jakobus, waar het de vertaling is van een
woord dat ook in de Septuaginta meer te maken heeft met Gods oordeel
over diegenen die Zijn voorschriften niet in acht nemen.

Zonde

Zonde is het woord dat de Bijbel gebruikt voor elke daad die voortkomt uit
menselijke motieven (lust, begeerte, opstandigheid) en die niet in overeen-
stemming is met Gods geopenbaarde voorschriften. Op enkele plaatsen
worden drie verschillende woorden naast elkaar gezet, die drie verschillen-
de nuances geven. In het Hebreeuws zijn dat avon, pesha, en chattath. Ou-
dere vertalingen vertalen dat met ongerechtigheid, overtreding en zonde; de
NBV spreekt van schuld, misdaad en zonde. Dit geeft al aan dat de vertalers
worstelen met de nuanceverschillen daartussen. Het eerste duidt echter
iets aan van slechtheid of onrecht, en lijkt dus meer te gaan over iemands
karakter. Het tweede duidt iets aan van opstand (tegen God) en spreekt wat
meer over de daad zelf: het zich niet aan God willen onderwerpen. Het der-
de duidt in dit verband ook die ‘overtredingen’ van de voorschriften aan die
wellicht onbewust zijn begaan, of op rituele ‘onreinheid’ die de mens is over-
komen (zie onder). In dit rijtje van drie lijkt het vooral de functie te hebben
van ‘alle overige vormen’ van schuld. Maar wanneer ‘zonde’ op zichzelf
wordt gebruikt, duidt het gewoonlijk al deze dingen tegelijk aan.
Van de Griekse equivalenten noem ik alleen de vertaling van avon. Dat is
namelijk anomia, wetteloosheid, van nomos (wet). De wet is daarin uiter-
aard Gods Wet, het geheel van Gods voorschriften. Wie ‘wetteloos’ is, is niet
bereid zich te onderwerpen aan Gods voorschriften, en wetteloos betekent
in de praktijk daarom feitelijk goddeloos. Die term wetteloos(heid) komt in
het NT enkele tientallen keren voor, en we moeten er dus op bedacht zijn
dat dat duidt op bewuste opstand tegen God of Zijn voorschriften. Daarmee
is het dus een uitgesproken aspect van het kwaad waarover we het in deze
serie willen hebben.

Aspecten van het Kwaad



31

Onreinheid
De ‘Wet van Mozes’ (in feite natuurlijk Gods Wet) legt veel nadruk op rituele
reinheid. De eis van reinheid blijkt zelfs een van de meest opvallende as-
pecten te zijn. En onreinheid leidde, ook wanneer die naar menselijke
maatstaven niet verwijtbaar was, altijd tot een vorm van ‘schuld’ waarvoor
de Israëliet in elk geval een schuldoffer diende te brengen. Dat heeft uiter-
aard een zeer sterk symbolische waarde: alleen wie zich volledig onbezoe-
deld van zonde houdt, kan (mag) God benaderen, en ‘onwetendheid’ is on-
voldoende excuus. Het hoeft ons dus ook niet te verbazen dat het begrip
‘onreinheid’ veelvuldig in deze overdrachtelijke zin wordt gebruikt. Vooral
het NT doet dit met grote nadruk, en een uitdrukking als bijvoorbeeld
‘onreine geest’ is daarom ook geladen met een zware OT-lading, die we
moeten kennen (en herkennen) willen we de volle bijbelse betekenis ervan
begrijpen en naar waarde kunnen schatten. Tegelijkertijd moeten we ons er
echter van bewust zijn dat de Farizeeën een tweede begrip ‘onrein’ hebben
ingevoerd, dat we beter kunnen vertalen als profaan, niet speciaal aan God
gewijd (zie hiervoor de studie “Het geschreven woord” in nr. 5 van 2011).

Gruwel

Het laatste woord dat ik wil bekijken is ‘gruwel’. Het Hebreeuws gebruikt
hier een tweetal woorden voor, sheqets (of shiqquts, van dezelfde woord-
stam) en toebah. Het eerste is in de Wet soms verbonden met onreinheid.
Het tweede is het meest voorkomende. In de Mozaïsche Wet duidt het o.a.
al die dingen aan waarop in feite de doodstraf stond, en dat was vooral al-
les dat te maken had met afgoderij, of het niet ‘volgens de voorschriften’
dienen van God (wat de Wet feitelijk daaraan gelijkgestelde). Daarnaast is
het een soort ‘technische term’ voor een afgod: Salomo diende ‘de gruwel
van de Ammonieten’ en ‘de gruwel van Moab’. De Septuaginta vertaalt bei-
de woorden met bdelugma, dat we in elk van de drie eerste evangeliën uit-
sluitend tegenkomen in telkens dezelfde aanhaling uit Daniël, maar in de
basisbetekenis vinden we het driemaal in Openbaring. Het woord komt in
deze vorm buiten het NT niet voor, maar is verwant aan het wel voorkomen-
de Griekse woord bdelugmia, afschuw.

Deze begrippen zullen hierna onze basis zijn. En we zullen onze studie be-
ginnen met de belangrijkste daarvan: zonde. Want dat is de oorsprong van
veruit het meeste kwaad. En op de een of andere manier is het toch ook de
basis van de beide andere vormen van kwaad, in elk geval in zoverre als
die de gelovige overkomen. De volgende aflevering gaat daarom over zonde
en verlossing. R.C.R

1. Introductie (vervolg van pagina 28-29)
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Fundamentele begrippen
1. Inleiding

Vanaf dit nummer zullen wij in de rubriek ‘Fundamenten van het geloof’ begrip-
pen behandelen die te maken hebben met ‘het kwaad’. Daarom is de naam
veranderd in ‘Fundamentele begrippen van het kwaad’. Dit sluit beter aan op
de artikelserie ‘Aspecten van het kwaad’ op de pagina’s hiervoor. Hierin zal
Rudolf Rijkeboer zich vooral richten op ‘het verhaal’: hoe spreekt de Bijbel over
het kwaad, de zonde; wat doet God om de mens op te voeden in de kennis van
goed en kwaad; wat heeft God gedaan om ons daarvan te verlossen.

De Bijbel stelt ons het leven voor als een keuze tussen goed en kwaad. Dus
een correct begrip van wat nu precies het kwaad is, hoort zeker thuis bij de fun-
damenten van ons geloof. Toch hebben we lang geaarzeld voordat wij hieraan
begonnen. Het is een beladen onderwerp waarover onderhuids minder over-
eenstemming bestaat dan je bij oppervlakkige beschouwing zou verwachten;
zoals ook blijkt uit publicaties van geschoolde theologen. Eén van hen consta-
teert dat er over dit onderwerp nauwelijks serieuze studies bestaan, maar juist
veel populaire boeken. Dat zou ons aan het denken moeten zetten. We hopen
dat u geduldig zult zijn en blijft lezen. Alles komt aan bod, ook de vele passages
die gewoonlijk worden aangevoerd om de gebruikelijke opvattingen te steunen.

Wij hebben als doel voor ogen u te tonen dat God volledig bevrijdt: zowel van
het kwaad zelf, als van de angsten die velen kwellen met het oog op het gang-
bare geloof over ‘satan’, ‘duivel en ‘hel’. Hiervoor is het van groot belang de
betekenis te kennen van de woorden en begrippen die de Bijbel gebruikt. Wel-
ke woorden vinden wij in het Oude Testament (OT)? Want dat is het fundament
voor wat in het Nieuwe Testament (NT) verder wordt onthuld en uitgelegd. Wat
betekenen zij in de grondtekst? Hoe werden zij in de ‘Septuagint’ – het Griekse
OT – vertaald? Vinden we die woorden terug in het NT? Welke woorden ge-
bruikten de schrijvers van het NT nog meer? Maar ook: welke betekenis gaven
de mensen aan die woorden, in Israël en in het christendom?

De algemene opvattingen over dit onderwerp klinken indrukwekkend en drei-
gend; want ze benadrukken dat ons eeuwig leven afhangt van ons geloof daar-
in. Maar wie dieper graaft stuit toch op onverklaarbare tegenstellingen. En juist
dan is het zaak het onderzoek naar de Bijbelse waarheid hierover niet te schu-
wen. Tenminste als wij van mening zijn dat de Bijbel de enige bron is, waaruit
wij wat zo belangrijk is voor onze eeuwige toekomst kunnen en mogen putten.
En het is daarom onze gewoonte ons te beperken tot de Bijbel, en alle overle-
veringen en boeken over dit onderwerp buiten beschouwing te laten. Tenzij het
nodig is bepaalde leer te toetsen aan de Bijbel. En die toetsing zal nodig zijn,
want de gangbare opvattingen roepen vragen op. Die zouden ons echter niet
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moeten afschrikken. Want de Schrift heeft daar antwoorden op. Antwoorden
die ons tot het volle inzicht brengen van Gods reddings- en verzoeningswerk.
Het loon zal uiteindelijk innerlijke vrede zijn; een opluchting te weten waar het
om gaat, zodat u met des te meer vertrouwen zult zien op uw God en Heiland.

De Heer Jezus nam als uitgangspunt voor zijn onderwijs: “Staat er niet geschre-
ven”. Waar zou Hij ons dan op wijzen als we Hem een vraag zouden stellen
over de duivel? Zou Hij onze aandacht niet richten op de Schriftwoorden die
ons zeggen dat wij alleen moeten geloven in God en Zijn Zoon, en op Hen onze
aandacht moeten richten?

… wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie
Hem ernstig zoeken. (Heb 11:6)
… uw geloof, dat zich op God richt … (1 Tes 1:8)

Wanneer wij zouden tegenwerpen dat de Schrift toch duidelijk lijkt te spreken
over een duivel of satan, die ons verleidt tot zonde en bedreigt, zou Hij ons dan
niet vragen waarom er nergens in het OT in die zin over hem wordt gesproken?
Zouden wij niet verwachten juist bij de openbaring in de eerste vijf boeken van
alles wat God deed om mensen te maken, verbonden met hen te sluiten, belof-
ten instructies en wetten te geven, iets zo belangrijks als dit te vinden? Maar
het is er niet. Het woord duivel komt er zelfs helemaal niet voor, en met satan
wordt in het OT iets geheel anders bedoeld dan met die opvatting overeen zou
komen. Staat er niet, juist in verband met het geloof in een dergelijke macht
van het kwaad in de heidenwereld, geschreven:

Ik ben de HERE en er is geen ander; buiten Mij is er geen God … opdat men
het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij nie-
mand is. Ik ben de HERE en er is geen ander, die het licht formeer en de duis-
ternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik de HERE doe dit al-
les. (Jes 45:5-7)?

Hoe zou zo’n kwade macht kunnen bestaan? En hoe zou God een deel van het
heelal daaraan hebben kunnen overgegeven, terwijl God toch de Almachtige is,
Die al wat Hem behaagt in de hemel en op de aarde doet? Immers:

De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over
alles. (Ps 103;19)
Hij doet naar zijn wil met het heer van de hemel en de bewoners van de aar-
de. (Dan 4:35)

En zou het niet ongerijmd zijn dat God een duivel zou gebruiken om mensen te
straffen voor zonden, waartoe deze hen zelf heeft verleid? Staat er eigenlijk wel
in de Bijbel dat God mensen of hun zielen aan de duivel overgeeft om hen te
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straffen in een eeuwig brandend vuur? Er staat wel geschreven dat het oordeel
is gegeven aan Christus Jezus, die bij zijn komst zelf de zondaars zal veroorde-
len en door zijn engelen in de hel – de plaats van vernietiging - zal laten wer-
pen. Hoe rijmt die vernietiging dan met eeuwige pijniging door de duivel?

… en weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel
niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem (God), die beide, ziel
en lichaam, kan verderven in de hel. (Mat 10:28)
De wan is in zijn hand en Hij (Christus) zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en
zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij (Christus) ver-
branden met onuitblusbaar vuur. (Mat 3:12)
En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des
levens, werd hij geworpen in de poel van vuur ... dit is de tweede dood. (Op
20:14,15; 21:8)

Om hen eeuwig te kunnen pijnigen moet de duivel bij hen in het vuur zijn. Hoe
kan de apostel Johannes dan zijn geopenbaard, dat de duivel bij het eindoor-
deel voor straf werd geworpen in de poel van vuur en zwavel (Op 20:10)? Daar
was hij toch al, en voelde hij zich toch thuis? Dus wat is dan zijn straf? En wie
pijnigt dan de zondaars als de duivel elders zijn straf uitzit? De andere
‘gevallen engelen’? Zijn die dan ook niet in het vuur geworpen?

En als God de ‘engelen die gezondigd hebben’ heeft gebonden, in afwachting
van het oordeel, hoe kan het dat zij de duivelen zijn die zich overal bewegen
om ons tot zonde te verleiden?

… door hen in de afgrond te werpen, aan krachten van de duisternis heeft
overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren. (2 Pet 2:4)
… voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid
heeft bewaard gehouden. (Judas 6)

Wanneer wij niet opgewassen zouden zijn tegen de macht van de duivel, waar-
om staat er dan geschreven: Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand
aan de duivel, en hij zal van u vlieden (Jak 4:7)? Hoe zouden wij mensen een
bovennatuurlijk wezen weerstand kunnen bieden? En waarom was het dan no-
dig dat Christus Jezus stierf? Hij kwam immers opdat Hij door zijn dood hem,
die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen (Heb 2:14). En wan-
neer de Heer Jezus de duivel onttroond heeft, hoe kan deze dan nog steeds
macht uitoefenen?

Al zulke vragen schreeuwen om een antwoord, en daar willen wij in de komen-
de nummers naar gaan kijken. Maar voordat we het totale beeld kunnen zien,
zullen we, zoals gezegd, eerst aandacht moeten schenken aan de exacte bete-
kenis van een aantal woorden en begrippen die we daarbij tegenkomen. In het
volgende artikel zullen we beginnen bij het begin: de slang. J.K.D.
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Psalm 2begrijpend zingen

Ik heb mijn koning gesteld over Sion

Psalm 1 heeft het over de mens, het individu – “Welzalig de man die niet wan-
delt in de raad der goddelozen”. Psalm 2 heeft het over de natiën – “Waarom
woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?” (v.1) En net zoals u en ik,
als individuen, vaak de verkeerde weg kiezen, zo gebeurt het ook met de nati-
ën: “De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers
spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde” (2:2). God ziet neer op alle
mensenkinderen: ”Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen” (v.4).

Maar wie is de “gezalfde” in vers 2? Hij moet toch dezelfde zijn als “mijn ko-
ning” (v.6) en “mijn zoon” (v.7): “Mijn zoon zijt gij; ik heb u heden verwekt”. In
zekere zin, was iedere koning die God over Israël aanstelde, Gods zoon. Van
Salomo zei God bijvoorbeeld: “Ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal Mij tot
een zoon zijn” (2 Samuël 7:14). Maar deze titels van gezalfde, zoon, en koning,
passen alleen ten volle op de Messias, de gezalfde Zoon van God die komen
moest.

Psalm 2 heeft verscheidene vervullingen. In de tijd van koning Hizkia, toen San-
herib de koning van Assur Jeruzalem bedreigde, sprak de profeet Jesaja: “Zo
zegt de HERE ... Wie hebt gij gehoond en gelasterd, en tegen wie de stem verhe-
ven? ... Tegen de Heilige Israëls!” (Jesaja 37:23). Dus ook in de tijd van Hizkia
woelden de volken; maar “Die in de hemel zetelt, lacht”. Wij horen duidelijke
weerklanken van Psalm 2.

Veel later, zagen de apostelen de vervulling van de woorden van Psalm 2 in de
kruisiging van Jezus zelf: “Gij hebt ... bij monde van onze vader David gezegd:
‘Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De
koningen der aarde hebben zich opgesteld ... tegen de Here en tegen zijn Ge-
zalfde’ ...” (Handelingen 4:25,26).

Ook vandaag verzet men zich tegen God. Maar eens zal Gods Gezalfde komen
om over deze aarde te regeren en de volken te richten: “Ik zal volken geven tot
uw erfdeel ... Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots [vgl. Openbaring
19:15] ... Nu dan gij koningen, weest verstandig ... Dient de HERE met vreze ...
Kust de zoon, opdat hij niet toorne” (Psalm 2:8-12). Het is nog wel de vraag of
de mensen Christus zullen erkennen wanneer hij terugkomt. De natiën wellicht
niet, maar u? J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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In het vorige artikel hebben we gezien dat na de zondvloed vooral de af-
stammelingen van Cham steden gingen bouwen. Daarmee gaven zij uiting
aan hun streven zichzelf een naam te maken, en de aarde voor zichzelf
op te eisen. Babel met haar hoge toren was het ultieme voorbeeld van
het verlangen van de mens als God te zijn. Zij is in de Bijbel symbolisch
voor de menselijke samenleving – met haar hang naar rijkdom, eer en
macht (zie Dan 4:30) – die staat tegenover de geestelijke samenleving,
het Koninkrijk van God. Maar ook de afstammelingen van Sem bouwden
steden. Mogelijk uit vrees voor de toenemende macht van hun broeder-
volken uit Cham. Daarmee toonden zij hun geringe vertrouwen op God.

Uit één van die steden riep God een man naar een ander land: Abraham
(of Abram, zoals hij toen nog heette). Hij had toen nog de neiging in een
stad te willen wonen. Want toen hij halverwege zijn reis in de stad Haran
(in het tegenwoordige Syrië) aankwam, bleef hij daar geruime tijd. Maar
God vroeg hem ook daar uit te vertrekken. Hij kwam in een land waarin
de mensen (net als hij voordat God hem riep) zich hadden teruggetrokken
achter de muren van steden. Elke stad vormde een ministaatje met een
koning en een leger. Zij stonden over het algemeen vijandig tegenover
iedere vreemdeling die zich in de buurt daarvan waagde.

Abraham ging niet in zo’n stad wonen, maar trok met zijn vee rond tussen
die steden, op zoek naar goede weidegrond. In de brief aan de Hebreeën
wordt dit voorgesteld als zijn geloofsgetuigenis:

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaam-
heid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij
vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij
vertoefd in het land van de belofte, als in een vreemd land, waar hij in
tenten woonde met Isaäk en Jakob, die mede-erfgenamen waren van
dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waar-
van God de ontwerper en bouwmeester is (Heb 11:9,10).

De kern van geloof in God is: verwachten dat Hij Zijn plan zal uitvoeren en
Zijn beloften zal nakomen. Dat staat lijnrecht tegenover de gezindheid
van de meeste mensen. Het gaat er vooral om het hier en nu zo goed en
fijn mogelijk te hebben. En over het algemeen hebben we in Nederland
en België de middelen en mogelijkheden dat zelf te bewerkstelligen. We
leven onzichtbaar voor anderen achter de muren van onze huizen en de
schuttingen van onze tuinen; het liefst met elektronische beveiliging. We
vormen voor onszelf een koninkrijkje, waarin we onszelf onaantastbaar
voelen en menen te kunnen doen wat we zelf goed achten. Ook in het

Leven in de verwachting van

7.
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groot zien we dat terug. De R-K kerk beschouwt zich als het koninkrijk, en
de leiders hebben zich lange tijd koningen gewaand en als zodanig ge-
dragen. Anderen hebben uit ongeloof en ongeduld gezegd dat Jezus
Christus kennelijk niet terugkomt, en dat we zelf het koninkrijk tot stand
moeten brengen. Als Adam en Eva plukken we het liefst nu de vrucht van
onze hoop en verwachting. Voor de zekerheid...; dan weet je wat je hebt,
want je weet maar niet of je het krijgt.

Bij Abraham was het anders: hij zocht geen veilig en comfortabel leven,
maar trok met alles wat hij bezat rond als nomade. Hij was kwetsbaar in
de buurt van al die vijandige steden. Toch stichtte hij geen stad om min-
der gevaar te lopen, en maakte zich niet koning om zijn aanspraken op
het land duidelijk te maken. Nee, hij leefde als vreemdeling in het land
dat hem was beloofd, en wachtte geduldig en in vertrouwen af wanneer
God het hem in bezit zou geven. Wetende dat wat God tot stand brengt,
onvergelijkbaar is met wat wij mensen kunnen bedenken of maken:

Maar gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor
heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God
heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben (1 Kor 2:9).

Het Koninkrijk van God is daarom iets totaal anders dan de huidige sa-
menleving. Geen volmaakte voortzetting van dit leven. Waarom dan
machteloos proberen zelf iets tot stand te brengen, als dit op geen enke-
le manier in de buurt kan komen van wat God heeft bedacht in zijn wijs-
heid en almacht? In deze tijd van onzekerheid zien we hoe snel alles kan
veranderen. Wat we vandaag denken te hebben, kunnen we morgen
kwijt zijn. Wat wij verwerven en tot stand brengen is slechts tijdelijk, ter-
wijl wat God geeft eeuwig is! Vergelijkbaar met een stad met fundamen-
ten. Een stad die in de plaats komt van de ‘stad’ waar we nu wonen, en
die nooit instort. En Hij heeft die al klaar; we hoeven er niets aan te doen!

Abraham beschouwde zich als niet behorend tot de wereld van de men-
sen. Zijn roeping uit Ur en Haran hadden hem geleerd dat hij uit de men-
selijke samenleving was gegaan. Hij was als een buitenlander in een on-
bekend land, bereid te wachten tot zelfs na zijn dood op wat God hem
had beloofd. Hij geloofde dat God het zou doen. Indien niet in dit leven,
dan daarna. Dat vroeg van hem geloof in de opstanding:

In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen
te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij
hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde
(Heb 11:13).

de stad met fundamenten

het Koninkrijk van God
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Leven in de verwachting van het Koninkrijk van God

Dit viel hem niet moeilijk. Want als dat zo was, had hij terug kunnen gaan
naar Haran of Ur. Of zoals zijn neef Lot ergens anders kunnen gaan wo-
nen. Want die verliet hem om in Sodom te gaan wonen. De stad die sym-
bolisch is geworden voor de verdorven menselijke samenleving, waaraan
God op Zijn tijd een einde zal maken. De conclusie die de schrijver van de
brief aan de Hebreeën trekt uit Abrahams belijdenis, dat hij een vreemde-
ling en bijwoner was in Kanaän, luidt:

Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland
zoeken. En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij
verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren;
maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland.
Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij
had hun een stad bereid (Heb 11:14-16).

Deze woorden zijn niet zomaar een nuchtere constatering, maar een les
voor wie ze lezen en horen. Want ze zijn bestemd voor allen die Gods roe-
ping tot Zijn Koninkrijk hebben vernomen. Wanneer we tot geloof zijn ge-
komen en ons hebben laten dopen, zijn we als het ware net als Abraham
uit de menselijke samenleving vertrokken, om op weg te gaan naar onze
eeuwige bestemming. We zijn dan burgers geworden van Gods Koninkrijk,
dat nu nog in de hemel is omdat onze Koning daar is. Als in het boek
Openbaring de definitieve val van de menselijke samenleving – gesymbo-
liseerd door ‘de grote stad Babylon’ – wordt bekendgemaakt, is de op-
roep aan gelovigen:

Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u geen gemeenschap hebt aan haar
zonden en niet ontvangt van haar plagen (Op 18:4).

We leven dan als vreemdelingen in de tegenwoordige wereld. Dat wil zeg-
gen: we hebben losgelaten wat ons daaraan bond, en hebben ons verbon-
den met God en Zijn plan met de mensen. We kijken daarom verlangend
uit naar de komst van de Koning uit de hemel om het Koninkrijk hier op
aarde te stichten.

Wie dat verlangen niet heeft, is teveel gebonden aan de tegenwoordige
wereld. En wie ongeduldig is, omdat de beproevingen in het
‘nomadenbestaan’ zwaar vallen, kan uiteraard terugkeren naar het leven
in de wereld. In beide gevallen zullen we het ‘hemels vaderland’ niet bin-
nen mogen gaan. Want dan zal God Zich voor ons wel schamen onze God
te zijn. Wat betekent dat Hij Zich voor ons zal verbergen, Zich gedragen
alsof wij niet bestaan. Dan zullen we het moeten doen met het ‘loon’ dat
het tegenwoordige bestaan ons biedt. Maar voor wie als Abraham in ge-
loof wandelt met God, volhardend in alle beproevingen en vol vertrouwen
God gehoorzamend, zal het Koninkrijk van God zien.

“De God van de hemel zal een koninkrijk oprichten
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De klacht tegen ‘Babylon’ is dat zij Gods volk vervolgt. In het Romeinse
Rijk werden christenen veroordeeld, omdat zij hun Koning Jezus vereer-
den. En de keizer duldde geen concurrent. Dat kostte Jezus het leven, en
ook zijn volgelingen liepen dat risico. Het opmerkelijke is dat de wereldse
macht zich op zeker moment onderwierp aan de ‘geestelijke’ macht. Dit
verbond is bedoeld als ‘koninkrijk van God’, maar is surrogaat. De nieu-
we macht ging voort op de oude voet, en werd “dronken van het bloed
van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus” (Op 17:6).

Eén zijn met de wereld noemt de Bijbel ‘overspel’ en ‘hoererij’. Gelovigen
verlaten hun ‘Man’ - God. Johannes zag die macht daarom als hoer: “En
ik zag de vrouw … de grote hoer … het grote Babylon … (Op 17:6,1,5).
Het gaat hier om een verbond dat beide partijen voordeel oplevert:

… omdat van de hartstocht van haar hoererij al de volken gedronken
hebben en de koningen van de aarde met haar gehoereerd hebben en
de kooplieden van de aarde rijk geworden zijn uit de macht van haar
weelderigheid (Op 18:3).

De betrekkelijkheid hiervan hadden zij kunnen inzien, omdat het Romein-
se Rijk als gevolg van onrecht en decadentie ten onder was gegaan. De
stad Rome bleek geen ‘stad met fundamenten’; zij werd verwoest en ver-
brand. Zo zal de huidige samenleving “met vuur verbrand worden”:

En de koningen van de aarde, die met haar gehoereerd hebben en
weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wan-
neer zij de rook van haar verbranding zien ... zeggende: Wee, wee, u
grote stad, Babylon, u sterke stad … (Op 18:8,9,10).

Het toneel van de ondergang van Rome, is zo overgezet naar de samen-
leving in de eindtijd; die van ons! Is dit reden tot verdriet? Nee, want wie
in God geloven en uitzien naar ‘de stad met fundamenten’, roepen uit:

Wees vrolijk over haar, u hemel en u heiligen, en u apostelen en profe-
ten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht (Op 18:20).

Er komt namelijk iets veel beters, eeuwigs voor in de plaats: de Goddelij-
ke samenleving, ‘het nieuwe Jeruzalem’. Hier wordt nu niet de herbouw-
de stad op het bergland van Judea bedoeld, maar een volmaakte samen-
leving. Niet gebaseerd op geld en handel, maar op Gods beloften en de
vervulling van Zijn heilsplan in Christus, zoals dat werd verkondigd door
de profeten in Israël en de apostelen van Jezus: “En de muur van de stad
had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apos-
telen van het Lam” (Op 21:14). Die fundamenten worden vervolgens be-
schreven als edelgesteenten (Op 21:19,20). Wat een heerlijk vooruitzicht
is het te mogen wonen in die ‘stad’ waarin God zal wonen bij de mensen
die geschreven staan in Zijn levensboek. J.K.D.

39dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)
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Wegwijs in de Bijbelboodschap
Nieuwe Testament

Misschien zijn je thuis of op school de verhalen verteld en wil je nu zelf de
Bijbel gaan lezen. Misschien ken je die verhalen niet, maar ben je op zoek
naar de God van de Bijbel; of gewoon naar de zin van het leven. Als je al wel
eens hebt geprobeerd de Bijbel te lezen, ben je waarschijnlijk tot de ontdek-
king gekomen dat dit nog niet zo makkelijk is. De taal is soms moeilijk; en er
staat zoveel in dat je je afvraagt of je dat allemaal moet weten.

Dit boek is geschreven voor tieners die de Kinderbijbel ontgroeid zijn. Maar
ook voor volwassenen die onbekend zijn met de Bijbel, en eenvoudig willen
beginnen. Kortom: voor allen die de Bijbel zelf nog net een stapje te ver vin-
den. Wie de verhalen kent zal ze herkennen. Maar er wordt meer verteld dan
de verhalen alleen. Ze zijn geplaatst in het kader van Gods werk met en on-
der mensen. Zo worden ze van mooie verhalen en Bijbelse geschiedenis tot
één doorlopend verhaal; ja, tot levende werkelijkheid. En dat is nodig wil je
de boodschap daarin begrijpen en je eigen maken.

Al lezend wordt je wegwijs in het woord van God. Je begint met het leven van
de Man die ‘God redt’ of ‘God bevrijdt’ wordt genoemd: Jezus van Nazaret.
Wat Hij zei en deed wordt zo eenvoudig mogelijk verteld vanuit de vier evan-
gelieboeken. Meestal zijn de hoofdstukken kort; maar er zijn ook wat lange-
re, waarin je een uitleg vindt over een belangrijk onderwerp waarover Jezus
sprak – bijvoorbeeld bidden. Het boek Handelingen vertelt wat Jezus nog
meer deed, nadat Hij naar God in de hemel was gegaan. Nu door zijn volge-
lingen, de apostelen en andere dienaren. Daarna wordt het wat moeilijker:
dan lees je over de brieven en tot slot over het boek Openbaring. Maar om-
dat je al lezend gewend bent geraakt aan de boodschap zal dit niet al teveel
problemen opleveren. En als je het toch nog te moeilijk vindt, lees je die
hoofdstukken later nog eens. Het is tenslotte geen schande als je het niet
meteen begrijpt. Ook de meer ervaren lezer ontdekt steeds meer als hij of zij
de Bijbel leest en herleest. Je raakt er nooit in uitgelezen!
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