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een

Bijbels antwoord op uw vraag

Vraag:
Wat bedoelde de apostel Johannes in zijn eerste brief (5:16) met de
woorden: “zondigen, een zonde niet tot de dood” en “er bestaat zonde tot de dood” Wat is dat? Wat voor zonde bijvoorbeeld? Bestaan er
twee soorten zonde?
Een duidelijk antwoord op deze vraag: Wat is zonde tot de dood? is te
vinden in Hebreeën 6:4 en 10:26: “Indien wij opzettelijk zondigen,
nadat wij tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn, blijft er geen
offer voor de zonden meer over”; en “want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten
hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het goede
woord van God en de krachten van de toekomstige eeuw gesmaakt
hebben, en daarna afgevallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen”. Het gaat hier om mensen die er – door de prediking en de wonderen van de apostelen – van overtuigd waren geweest, dat Jezus de
Christus was, zich door de doop plechtig met Hem hadden vereenzelvigd in Zijn dood en opstanding, de gave van de heilige Geest hadden
ontvangen en Gods woord hadden leren kennen. Als zo iemand daarna zijn Meester zou verloochenen, door opzettelijk ongehoorzaam te
zijn aan Zijn geboden, zou er uiteraard voor hem geen vergiffenis mogelijk zijn, daar hij “de Zoon van God met voeten heeft getreden, het
bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en
de Geest van de genade gesmaad heeft” (Hebreeën 10:29). Meestal
echter komt zonde voort uit de zwakheid van de menselijke natuur,
uit de drift of hartstocht, of uit onwetendheid, of tegenwoordig vooral
uit twijfel en gebrek aan overtuiging. In zulke gevallen is oprecht berouw, en op grond daarvan vergiffenis, mogelijk. Een paar voorbeelden zullen duidelijk maken over wat voor zonden het gaat.
•
Koning David kreeg vergeving, omdat hij oprecht en diep berouw had over zijn zonden van overspel en moord.
•
De man die gedurende de woestijntocht hout op de sabbatdag
sprokkelde, werd gestenigd omdat er geen andere reden was
voor zijn overtreding van de pas door God gegeven wet dan louter onverschilligheid tegenover Zijn geboden. Het voorval wordt
in Numeri 15:30-36 vermeld als voorbeeld van de toepassing
van het principe: “Wie iets met voorbedachten rade doet, hetzij
geboren Israëliet, hetzij vreemdeling, die zal een lasteraar van
de HERE zijn, die zal uit zijn volk worden uitgeroeid”.
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Bijbels antwoord op uw vraag

Petrus, die zijn Meester uit vrees en misschien uit een verkeerd
gerichte wens Hem niet verder in de moeilijkheden te brengen
(want hij had in Getsemane zijn zwaard getrokken om Hem te
verdedigen) verloochende, werd vergeven, omdat hij diep berouw had en “bitter weende”.
•
Ananias en Saffira stierven, omdat zij na de zaak onderling te
hebben afgesproken, logen tegen de apostelen over de opbrengst van de verkoop van hun land (Handelingen 5).
•
Paulus beschreef zichzelf vóór zijn bekering als “een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar”, maar zei hierover:
“Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb”. Maar ook: “Hiertoe is mij
ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in
mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld
voor hen, die later op hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven” (1Timoteüs 1:13-16).
•
Zijn vroegere collega’s, de schriftgeleerden in Jeruzalem, verkeerden in een heel andere positie. Zij hadden de grote wonderen van Jezus gezien en Zijn prediking gehoord, maar weigerden uit eigenbelang te erkennen dat God door Hem werkte.
Hun strijden en lasteren tegen God was opzettelijk, toen zij
Christus verwierpen en de Geest van God, die door Hem werkte,
een “onreine geest” noemden. Daarom gold voor hen: “Wie gelasterd heeft tegen de heilige Geest heeft geen vergeving in
eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde” (zie Marcus 3:22,28-30).
Wanneer een mens oprecht berouw heeft is er altijd vergiffenis: “De
goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en
hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij zich over hem ontfermen – en
tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn
niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord
van de HERE. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn
mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten (Jesaja 55:6-9; zie ook Ezechiël 18:21-29).
R.H.
•

?

F
O
R
U
M

!
3

Overdenking
Een dienaar van de Heer moet … voor iedereen vriendelijk zijn … een
goede leraar en een verdraagzaam mens; hij moet zijn tegenstanders

zachtmoedig terechtwijzen.

Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer. (2 Tim 2:24-25)
In de aanloop naar dit nummer van MOB werd mijn aandacht weer eens
getrokken door enkele zaken die zich telkens weer lijken voor te doen.
Een rouwdienst voor kinderen die waren omgekomen bij het busongeluk
in Zwitserland werd verstoord door ‘gelovigen’ die luid verkondigden dat
dit Gods straf was over het goddeloze België. En een religieuze politieke
partij wilde meer van zijn geloofsopvattingen in de landswetten terugzien, in ruil voor steun aan het kabinetsbeleid. Dergelijk gedrag doet zich
ook aan de overkant van de oceaan regelmatig voor. Wat hopen zulke
christenen daar nu mee te bereiken? Denken ze nu echt dat mensen
zich zullen ‘bekeren’ wanneer je de begrafenissen van hun dierbaren
verstoort? En zelfs als ze gelijk hadden, zou het gebed van een christen
dan niet eerder dat van Habakuk moeten zijn: “Gedenk in de toorn aan
ontfermen” (Hab 3:2; NBG’51)? En als je op geloofsgronden meent dat
de zondag ‘geheiligd’ moet worden als sabbat, meen je dan echt dat
God er bij gebaat is als je mensen die hoe dan ook niet in Hem geloven,
noodzaakt toch te doen alsof? Nog los van de vraag of de zondag inderdaad een sabbat is: het ging bij de sabbat toch vooral om wat je op die
dag wel deed, namelijk voor je naaste zorgen (Jes 58). Is die ongelovige
naaste dan beter af, wanneer hij op zondag naar de strandboulevard
gaat in plaats van naar de meubelboulevard? En indien hij niet, wie dan
wel? Zijzelf? Zulk gedrag kenmerkt de fundamentalist, maar fundamentalisme betekende oorspronkelijk toch: je geloofsprincipes maken tot
het fundament van je eigen leven, niet dat van een ander? Het dienen
van God, in elk geval onze God (!), moet van binnenuit komen, en daar
kun je nu eenmaal niemand van buitenaf toe dwingen. Juist dat zou immers toch het verschil moeten zijn tussen ons en andere religies.
Het voorbeeld van Paulus
Hoe het wel moet schrijft Paulus uitgebreid in zijn brieven aan Timoteüs
en aan Titus (zie bijv. boven). Het gaat er niet om mensen desnoods met
geweld ergens toe te dwingen, maar om ze (met zachtmoedigheid!) tot
inkeer te brengen. En je predikt altijd beter met tonen hoe het moet dan
met vertellen hoe het moet. Maar dwingen heeft nog nooit meer opgeleverd dan het handhaven van uiterlijk vertoon. Zelf had hij die les ook
met vallen en opstaan moeten leren. Na zijn bekering op de weg naar
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Damascus, en aansluitend enkele jaren van retraite in de Arabische
woestijn, was hij teruggekeerd naar Damascus. Daar trad hij ‘krachtig’
op en ‘bracht de daar wonende Joden in verwarring door aan te tonen
dat Jezus de Messias is’ (Hand 9:22). Met als resultaat dat ze een
moordaanslag op hem beraamden; niet echt een resultaat waar hij dat
‘tot inkeer brengen’ mee bereikte. Vervolgens herhaalde hij dat in Jeruzalem: “Hij ging in debat met de Griekstalige Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven” (vs 29). Mensen alleen maar ‘in verwarring brengen’ is duidelijk het slechtste dat je kunt doen. Pas na een aantal jaren in de vergetelheid te Tarsus en een periode als pastoraal werker in Antiochië (Hand 13:1; merk op dat hij daar pas als laatste wordt
genoemd!) werd hij, 14 jaar na zijn bekering, tenslotte uitgezonden voor
de taak waarvoor hij was uitgekozen: prediken aan de heidenen. Pas
toen had hij de zachtmoedigheid geleerd die hij daarvoor nodig had. En
dat was nog kort vergeleken met Mozes die, na 40 jaar opleiding aan
het hof, eerst nog 40 jaar stage moest lopen als schaapherder voordat
hij geschikt was om Israël uit te leiden uit Egypte. Hij wordt (in Num
12:3) de zachtmoedigste man op aarde genoemd, maar dat komt niemand aanwaaien. Zachtmoedigheid leren is een harde leerschool!
Godsvrucht
Wat van ons wordt gevraagd is dus in de allereerste plaats dat we het
evangelie vóórleven. Pas dan mogen we verwachten dat mensen ook
bereid zijn naar ons te luisteren. Mensen moeten Christus in ons kunnen
herkennen; we moeten bekend staan om onze naastenliefde, niet om
onze bemoeizucht. Die naastenliefde is het ‘tweede gebod’ (Mat 22:39).
Maar Jezus noemt dat ‘aan het eerste gelijk’. Want we kunnen onze liefde voor God (dat eerste gebod) alleen maar in de praktijk brengen door
dat tweede. Maar – ik heb het vaker gezegd – dat eist van ons de gezindheid van Christus; want het moet van binnenuit komen, en niet alleen maar als de prijs voor een entreebiljet voor Gods Koninkrijk. Die
gezindheid heeft in het NT echter een naam: godsvrucht; in het Grieks:
eusebeia. En wie het artikel op blz 26-27 nog niet heeft gelezen, doet er
goed aan dat eerst te doen. Eusebeia is een boeiend bijbels begrip, dat
je zou kunnen beschouwen als de kern van de bijbelse boodschap. De
Brit Barclay (“Nieuwtestamentische woorden”) noemt het een van de
belangrijkste bijbelse begrippen, maar Pop (“Bijbelse woorden en hun
geheim”) besteedt er nog geen letter aan. Dat is, vrees ik, kenmerkend
voor de verschillen in inzicht in de essentie van de christelijke leer. En u
zult al begrepen hebben dat ik meer aan de kant van Barclay sta.
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Overdenking
De vreze Gods tegenover demonenangst
Volgens Barclay is eusebeia een van oorsprong door en door Grieks begrip, dat voor de Griek het hoogste ideaal beschreef, maar dat in het NT
een nog grotere lading kreeg. Voor de Griek beschreef het de juiste houding t.o.v. de godheid die je daarmee benaderde. Dat was een kennis
die alleen de allerwijsten in de volle omvang bezaten. Die kennis stelde
de mens in staat het kwaad te vermijden en het goede te bewerken. Volgens een van hen wijst eusebeia je het juiste midden tussen atheïsme
aan de ene kant en puur bijgeloof aan de andere. En dat is ook voor de
christen iets om over na te denken. Want het woord voor bijgeloof is
daar deisidaimonia, letterlijk: angst voor demonen. Dat woord vinden we
ook in het NT. Tegenover de oud-testamentische ‘vreze Gods’ - ontzag
voor God – als beschrijving van de juiste koers staat dan dus de heidense ‘demonenangst’ als meest passende 1e-eeuwse beschrijving van afgoderij. Feitelijk vinden we het woord demon al twee eeuwen eerder in
de Septuaginta, de Griekse vertaling van het OT, als beschrijving van de
Kanaänitische afgoden, “goden die geen goden zijn” (Deut 32:17). Voor
de Jood beschrijft dit dus angsten voor machten die in werkelijkheid niet
bestaan, waarmee je dus eigenlijk Gods almacht ontkent! Maar voor de
Griek (en de Romein) had dit woord een meer algemene betekenis. Festus noemt tegenover Agrippa het Joodse geloof een deisidaimonia (Hand
25:19), waarbij die ‘vrees’ dus, net als in die ‘vreze Gods’, veel meer de
betekenis van ontzag heeft (een ‘demon’ was in de Grieks-Romeinse
wereld in principe goedaardig!). En Paulus gebruikt het wat dubbelzinnig
in zijn verdediging te Athene, wanneer hij zegt “mannen van Athene, ik
zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ‘ontzag voor godheden’ (deisidaimonia) hebt” (Hand 17:22, NBG’51). Waarna hij begint
over dat altaar voor die ‘onbekende god’.
Lafhartig
Dat woord deisidaimonia is afgeleid van deilos, angstig. En voor de Jood
en de christen duidt dat dus op een bijgelovige angst, die de almacht
van God ontkent. In de Evangeliën vinden we het gebruikt wanneer Jezus tijdens de storm op het meer vraagt ‘waarom zijn jullie zo deilos,
kleingelovigen?’ (Mat 8:26). Dus: waarom ben je zo bang voor een natuurkracht, alsof dat een zelfstandige macht zou zijn waar God geen zeggenschap over heeft? Alsof het een god is, terwijl zulke goden naast de
enige ware God toch niet kunnen bestaan? Dat is gebrek aan geloof! En
in het laatste boek van de Bijbel lezen we daarom dat er voor de lafhartigen (zij die deilos zijn) geen plaats zal zijn in Zijn Koninkrijk (Op 21:8);
want zij hebben, met hun bijgelovige angst, Gods almacht ontkend. Wie
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Vertrouwen op God (vervolg van pagina 5)

werkelijk in God gelooft, vertrouwt alleen op Hem. Hij moet daarom vrij
zijn van dergelijke angsten. Dus omgekeerd: wie daar niet vrij van is,
geeft daarmee blijk van gebrek aan zulk vertrouwen. Maar er dreigt ook
nog een ander gevaar. Die Kanaänieten offerden hun kinderen aan die
‘goden die geen goden zijn’ om het onheil af te wenden waarvan zij
vreesden dat het hen anders zou treffen. Hun angsten liepen kennelijk
zo hoog op dat zij meenden dat zij alleen zó dat onheil nog konden afwenden. En je ziet dat Israël zulke praktijken na verloop van tijd begint
over te nemen. Zij doen niet ‘wat God hen geboden had’, en wanneer
dat mis gaat en God zijn oordelen brengt, proberen ze dat oordeel af te
wenden door in plaats daarvan te doen ‘wat Hij niet geboden had’ (zie
bijv. Jer 32:23, 35). Ze proberen de zaak dus te redden met rituelen en
strenge regels in plaats van zich werkelijk tot God te wenden.
De les voor ons
Dat brengt ons weer terug waar we begonnen. Nadruk op rituelen kenmerkt de meeste andere religies. En mensen die Gods oordelen willen
afwenden door te vluchten in strenge leefregels, minutieus gevolgde rituelen, of dwang op anderen, gaan de weg van die andere religies. Waarmee zij God in feite gelijkstellen aan die ‘goden die geen goden zijn’.
Niet allen zullen daarin even ver gaan, maar voor allen geldt dat zij te
ver zijn doorgeschoten en het juiste midden hebben gemist tussen atheïsme en bijgeloof, tussen eusebeia en deisidaimonia, de ware ‘vreze
Gods’ enerzijds en blinde ‘demonenangst’ anderzijds. Zij zouden moeten
vertrouwen op God, maar vrezen te zullen omkomen door toedoen van
anderen. En in hun angst voor het komende oordeel trachten zij dat af te
wenden door de schuld duidelijk neer te leggen bij die anderen. In plaats
van de mensen die het in hun ogen verkeerd doen, ‘met zachtmoedigheid terecht te wijzen’, willen zij dat gedrag, omwille van hun eigen veiligheid, met dwang de kop indrukken. Dat is geen vertrouwen maar paniekgedrag, en in hun paniek vluchten zij precies de verkeerde kant uit: weg
van de gezindheid van Christus. Maar wat zei God:
Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. (Jes 28:16, HSV)
De Kanaänieten offerden in hun demonenangst hun kinderen aan de
‘niet-goden’, maar aan Israël had God bekend gemaakt wat Hij van hen
verwachtte: hun vertrouwen te vestigen op die kostbare hoeksteen (dat
ware fundament). Niet ‘de vrucht van uw schoot voor de zonde van uw
ziel’, maar: “Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God” (Mic 6:7-8).
R.C.R
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zich gedragen in het huis van God
“… laat u als levende stenen gebruiken
Petrus schrijft in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief over Christus Jezus
in twee beelden, die hij verbindt aan de levende steen, de hoeksteen van het
huis van God:
Een heilige natie
Het eerste beeld is dat de gelovigen een heilige natie vormen, met een verheven taak in dienst van God: “U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (God) ten eigendom, om de
grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot
zijn wonderbaar licht” (1 Pet 2:9). De naties en de individuele mensen van deze wereld verkondigen hun eigen roem: hun prestaties in de wetenschap, schilderkunst, architectuur, economie, politiek, oorlogen, enz. De burgers van het
Koninkrijk, de onderdanen van God, zijn geheel anders: zij prediken niet zichzelf, maar zijn juist geroepen opdat zij Gods heilswerk in Christus Jezus zouden
verkondigen aan wie nog leven in de duisternis. Dat is de wereld die God niet
kent, en waaruit God in zijn liefde en genade al velen geroepen heeft om burgers van zijn Rijk te worden.
Hier zien wij dus opnieuw een voorbeeld van hoe volgelingen van Jezus zich
dienen te gedragen in het huis van God: Niet als bewaarders van de waarheid
zonder meer; want dan zouden wij zijn als de man in de gelijkenis van Jezus,
die het geld dat hij van zijn Heer had ontvangen in de grond stopte, met als resultaat dat het niets opbracht. Maar in de zin van die zuivere waarheid van
Gods verlossing zodanig koesteren, dat ons hart er vol van is. Met als resultaat
dat het van verlangen overstroomt, om het onverkort en onveranderd bekend
te maken aan anderen. Tot eer van de God – die dit woord gesproken heeft –
en tot eer van zijn Zoon – die Zich overgaf voor onze zonden – en tot een zegen
voor hen die het horen.
En zou ook wie zelf niet de talenten en gaven heeft om in het openbaar het
evangelie te verkondigen, niet moeten begrijpen dat de Heer de opdracht aan
de gemeente gaf dit werk te doen? Het was en is kennelijk niet zo dat de Heer
zich altijd op voor iedereen duidelijk wijze richt tot individuele gelovigen, om
hen af te zonderen voor dat werk, zoals dit gebeurde in Atiochië met Saulus en
Barnabas. Maar juist bij die gelegenheid zien we dat de gemeente als geheel
hier sterk bij betrokken was, en hen met een zegen uitzond: “En terwijl zij vastten bij de dienst van de Here, zei de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en
Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. Toen vastten en baden
zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan” (Hand 13:2-3). Er was dus
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5. een heilige natie
voor de bouw van een geestelijk huis ...”
geen sprake van enkelingen die op eigen houtje iets gingen ondernemen. En
ook niet dat sommigen tegen de zin van anderen wilden prediken. Integendeel!
Zij beseften dat het werk dat zij deden niet hun eigen werk was, maar het werk
van de Heer, en dat zij allen in zijn dienst stonden.
Zij vormden als gemeente een eenheid, door gezamenlijk te vasten en te bidden. Zo zochten zij een antwoord op hun vraag wat de Heer van hen verwachtte
dat zij zouden doen, nu de kansen in de heidense wereld zo groot leken. Waarschijnlijk omdat Saulus en Barnabas aan de gemeente hun wens hadden voorgelegd om ook buiten Antiochië te prediken. Maar allen zagen zij daarin een
gelegenheid praktische invulling te geven aan hun dankbaarheid voor hun eigen roeping en aanneming, en de liefde van de Heer Jezus voor alle mensen
bekend te maken. Nadat de Heer hen had verteld dat zij inderdaad ver weg
naar de heidenen mochten gaan, en Hij Saulus en Barnabas als de voor Hem
meest geschikte dienaars daarvoor aanwees, hielden zij gezamenlijk een tijd
van overdenking en gebed. Daarna legden de oudsten hen namens de gehele
gemeente de handen op. Paulus (zoals Saulus later werd genoemd) en Barnabas keerden na elke reis tot hen terug om verantwoording af te leggen over
hun werk, en gezamenlijk de Heer te danken voor het resultaat.
Ook in onze tijd behoort het zo te zijn, dat als de gemeente iets wil ondernemen om het evangelie te verkondigen, zij gezamenlijk broeders aanwijzen die
zij daarvoor geschikt acht. En vervolgens dat zij samen met hen de Heer bidden
of Hij deze broeders wil geven wat zij nodig hebben voor hun taak. Maar ook te
bidden, dat Hij uit het zaad dat zij uitstrooien geloof wil doen ontkiemen, zodat
nieuwe mensen zullen worden toegevoegd aan de gemeente. Het is daarbij
heel belangrijk dat wie zulk werk doen de voortdurende steun van de anderen
hebben. Door gebed, het voorzien in de noodzakelijke financiële middelen, en
het bieden van andere noodzakelijke hulp, zodat zij hun aandacht geheel kunnen richten op hun taken. Maar ook dat er oprechte belangstelling wordt getoond in de vorderingen daarin.
Dat maakt de gemeente tot die eenheid van allen, die één van zin en één zijn
van streven is in het werk voor de Heer. Dat maakt de gemeente tot dat fundament en die pijler van de waarheid, waarop het gehele bouwwerk staat. Alleen
dan kan het werk, dat in de naam van de Heer wordt gedaan, vrucht dragen tot
zijn eer en heerlijkheid en tot een zegen zijn voor anderen. Dat is de gezonde
toestand waarover wij lezen in Handelingen en de brieven. Wanneer het anders
gesteld is, is er sprake van een verdeelde gemeente, die niet overal even stevig
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op de rots is gebouwd en die niet alleen levende maar ook dode stenen bevat.
Een gemeente die daarom niet werkelijk die pijler, niet dat fundament van de
waarheid, waar Paulus over schrijft, genoemd kan worden. En wel om de eenvoudige reden dat zij niet volkomen gericht is op het bewaren van de waarheid.
En als dat het geval is, kan zij de waarheid ook niet verkondigen aan anderen
die buiten zijn; die God ook wil nodigen in Zijn huis. Het is daarom van het
grootste belang dat allen die zeggen de Heer Jezus te volgen, hun houding en
gedrag in deze kritisch onderzoeken, zodat de Heer straks – wanneer zij voor
Hem moeten verschijnen – niet tegen hen moet zeggen: “Dit zegt de Amen, de
getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van de schepping van God: Ik weet
uw werken, dat u noch koud, bent en noch heet. Was u maar koud of heet! Zo
dan, omdat u lauw bent en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen” (Op 3:14-16).
Een heilig priesterschap
Het andere beeld dat Petrus gebruikt is dat van een heilig priesterschap: “En
komt tot Hem (Christus), de levende steen, door de mensen wel verworpen,
maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen
gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te
vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn, door
Jezus Christus” (1 Pet 2:4,5). Het opmerkelijke hierbij is, dat volgelingen van
Jezus zowel levende stenen zijn die het huis, de tempel van God vormen, als de
priesters, die daarin de offers brengen.
Uit het Oude Testament weten we dat er zonder heilig huis en zonder heilige
priesters, geen heilig en God welgevallig offer gebracht kon worden. Dus zijn
het niet de levenloze stenen waaruit het huis werd samengesteld, maar de
mensen die de dienst daarin doen bepalend of het huis heilig is. Hun bereidheid dat te zien en te gebruiken als een plaats die geheel anders is dan de woningen van mensen – waar slechte dingen worden bedacht en gedaan, waar
verkeerde woorden worden gesproken – maakt dat het een heilige plaats is,
waar de God van hemel en aarde op de door Hem bepaalde wijze wordt geëerd
en vereerd. De priesters moesten vóór hun dienst bepaalde wassingen doen en
bepaalde kleding dragen. Door hieraan gehoorzaam en nauwgezet te voldoen,
toonden zij hun eerbied voor de God, Die heeft gezegd dat Hij een verterend
vuur is. Daarbij wijzend op een moment dat offers, die op het altaar worden
verbrand, niet meer helpen. Het moment dat de mens die hardnekkig blijft zondigen uiteindelijk zelf verbrand zal worden. Een vreselijk lot voor wie met de
heiligheid van God geen rekening houdt. Laat dit u en mij dan niet overkomen.
De Heer Jezus heeft zijn leven rein bewaard en het offer gebracht waardoor wij
met God verzoend kunnen worden. Het geestelijke offer dat God ons vraagt te
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brengen, is in ons leven de gezindheid van zijn Zoon te tonen en ons gehele
leven in zijn dienst te stellen, zodat wij heilige priesters in zijn huis zullen zijn.
Paulus schrijft daarover in zijn brief aan de Romeinen: “Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat u uw lichamen stelt tot
een levend, heilig en God welgevallig offer; dit is uw redelijke eredienst. En
wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat u mag erkennen wat de wil van God is, het goede,
welgevallige en volkomene” (Rom 12:1,2).
En wat het goede, God welgevallige en volkomene is, zien wij in zijn Zoon Christus Jezus. Hij leidde de heilige levenswandel, die God vraagt van een waarachtige priester. Wanneer wij geroepen zijn om een volk van priesters te zijn, dan
mag God ook van ons verwachten dat wij niet gericht zijn op onze begeerten,
maar op het verrichten van onze dienst voor Hem. Hierin zijn wij in de eerste
plaats bezig met de verheerlijking van God en Zijn Zoon, zoals de engelen in de
hemel doen, maar ook met het behoud van anderen. Wanneer wij kijken naar
mensen die als echte priesters optreden bij God, zien wij:
• dat zij bidden ten behoeve van wie afdwalen en zondigen, zodat zij behouden
worden en niet verloren gaan;
• dat zij hen herinneren wat God heeft gezegd en beloofd, zodat zij dit in hun
hart bewaren voor het uur van de beproeving en in staat zijn te volharden in
geloof.
Daarvoor hoeven wij niet eerst de Bijbel van de eerste tot de laatste bladzijde
te kennen. Bijbels geloof is een ervaringsgeloof, het bespeuren van de aanwezigheid en werkzaamheid van God in ons leven. Alles wat Hij ons door het lezen
van Zijn woord, de werkzaamheid in de Geest en onze beproevingen leert, kunnen en moeten wij delen met anderen. Met onze geloofsgenoten, maar ook
met de mensen om ons heen. Wij zijn immers niet van onszelf. Ook is het evangelie niet met ons begonnen, en eindigt het niet met onze aanneming tot kinderen van God. Wanneer wij openstaan voor de geestelijke nood van anderen,
dan zullen wij hen op alle mogelijke manieren zoeken te helpen.
De manier waarop wij ons gedragen in het huis van God is van levensbelang.
Zowel voor onszelf als voor onze naasten; of zij nu gelovig zijn of niet. Want wie
zou willen dat één van hen verloren gaat, doordat zij ons zouden volgen in een
onheilige levenswandel, zonder eerbied voor de God die een Verlosser is voor
alle mensen? Verlangen wij niet veelmeer, net als God, dat niemand verloren
gaat en allen behouden worden? Daarvoor is de Heer Jezus Christus immers
gestorven, en als Hogepriester het huis van God binnengegaan om eeuwig leven te verwerven voor allen die Hem liefhebben!
J.K.D.
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Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.
Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen.
Wat vindt u daarvan?
Wie van jullie zonder zonde is, laat die

als eerste een steen naar haar werpen.

(Joh 8:4-5,7)
Het antwoord dat Jezus’ hier geeft, wordt gewoonlijk zo uitgelegd dat een
onvolmaakt mens niet het recht heeft om een ander te veroordelen. Maar
was dat echt wat Jezus hier wilde zeggen? Ze vragen Hem naar een bepaling uit de Wet, die zegt dat wie op overspel is betrapt, moet worden gestenigd. Die Wet was door God gegeven. Zij zijn het dus niet die haar veroordelen, maar God. Dus zo kom je er niet.
De zaak
Het gaat hier niet om een keuze tussen twee opvattingen, die van Jezus
en die van de aanklagers. Hun vraag is: “In de wet heeft Mozes ons bevolen … Gij dan, wat zegt gij?” (vs 5, NBG’51). In Leviticus staat:
Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander
toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten
worden gedood. (Lev 20:10)
Dit spreekt dus over een man die overspel pleegt met de vrouw van een
ander; die moet gestenigd worden. Pas daarna lezen we dat dit ook geldt
voor de vrouw; en waarschijnlijk alleen als haar betrokkenheid vrijwillig
was, al staat dat hier niet zo uitdrukkelijk. Hoe zat dat hier? Ze komen
met een vrouw die ‘op heterdaad’ is betrapt. Maar dan was dus ook die
man betrapt. Waar is hij dan? De Wet spreekt toch in de eerste plaats van
hem? En waarom brengen ze die vrouw bij Jezus? Ze weten immers wat
de Wet voorschrijft. Johannes geeft ons het antwoord daarop: “Dit zeiden
ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen” (vs 6). Het is dus een val. Ze vragen Zijn mening over een vrouw die
volgens de Wet moet worden gestenigd, en verwachten van Hem kennelijk een ander oordeel. Om Hem er dan van te kunnen beschuldigen dat
Hij zich niet aan de Wet houdt, en Hem daarvoor dan te kunnen veroordelen. Maar is het toeval dat die vrouw op zo’n ‘geschikt moment’ in hun
handen valt, of hebben ze dat zo geregeld? Hebben ze dat overspel misschien laten plegen door iemand uit hun eigen kring, bij een vrouw waarvan ze wisten dat die daar wel voor open stond? Voor Jezus zijn dat uiter-
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aard geen vragen. Hij wist Zelf ‘wat in er in een mens omgaat’ (Joh 2:25).
Dus als deze veronderstellingen juist zijn, wist Hij dat.
Jezus’ antwoord
Met de woordkeus van Zijn antwoord verwijst Jezus naar Deuteronomium, waar dat ‘werpen van de eerste steen’ tweemaal wordt genoemd. In
beide gevallen heeft het te maken met het overtreden van de eisen van
het Verbond. Wie anderen daartoe verleidt, moet worden gestenigd. En
wie daar getuige van is, is verplicht om dat aan te geven. Zelfs wanneer
het om een direct familielid gaat (broer, zoon of dochter, je eigen vrouw)
of om zijn beste vriend, moet hij dat aangeven. En dan lezen we:
Samen met uw volksgenoten moet u hem stenigen tot de dood erop
volgt, en zelf moet u de eerste steen werpen. Dat is zijn straf, want hij
heeft geprobeerd u te vervreemden van de HEER, uw God. (Deut 13:911)
Ook wanneer zij horen dat er ergens iemand optreedt ‘die doet wat
slecht is in de ogen van de HEER door de regels van het verbond te overtreden’, dan moeten zij onmiddellijk onderzoek doen. En ‘als blijkt dat
het waar is’:
Dan moet u de man of vrouw die zich zo misdragen heeft de stad uit
brengen en buiten de poort stenigen tot de dood erop volgt … De getuigen moeten, samen met de rest van het volk, de dader stenigen tot de
dood erop volgt, en zelf moeten zij de eerste steen werpen. Zo moet u
het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. (Deut 17:5-7)
Het gaat dus nadrukkelijk over het aanzetten tot geloofsafval, en over
het overtreden ‘van de regels van het verbond’. Elke poging om het verbondsvolk, of leden daarvan, te bewegen tot praktijken die neerkomen
op overtreding van het verbond of de bepalingen daarvan, moet in de
kiem worden gesmoord. Wie dat ter ore komt dient onmiddellijk actie te
ondernemen en de getuigen dienen bij de steniging zelf de eerste steen
te werpen. Omdat Jezus juist dat laatste aspect noemt, moet Hij deze
beide passages wel in gedachte hebben. Want in het geval van overspel
vinden we dat aspect niet.
Hij gaat dus niet in op het geval van die vrouw, maar stoot meteen door
naar hun eigenlijke plan: Hem te kunnen beschuldigen van dergelijke
praktijken. Wanneer zij daarbij zuiver in het geloof stonden, was het hun
taak om in geval van een poging tot verleiding tot geloofsafval of wets-
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overtreding bij de voorgeschreven steniging zelf de eerste steen te werpen. Maar als dit overspel een vooropgezet plan betrof, dan was hier juist
in hun geval sprake van een bewust uitgelokte wetsovertreding. En dan
waren zij geen getuigen, dan waren zij medeplichtigen; niet ‘zonder zonde’, maar integendeel zelf medeschuldig.
Jezus’ schrijven in het stof
Dan de vraag waarom Jezus neerknielde en in het stof schreef:
Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven
aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat
die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en
schreef op de grond … Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn
ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ (vs 6-8,10)
Het Griekse woord voor bukken (of neerknielen) is kuptō, dat in het vorige
nummer ter sprake kwam in de rubriek “Het Geschreven Woord”. We
spraken daar over de Hebreeuwse woorden shachah (vereren, vooral van
afgoden), en qadad dat meer wijst op pure onderdanigheid, en dat in de
Griekse versie van het OT is vertaald met dit woord kuptō. Johannes de
Doper gebruikte kuptō om aan te geven dat ‘hij die komt’ zoveel hoger
staat dan hijzelf, dat hij niet eens waardig is om voor Hem ‘neer te bukken’ om zijn sandalen los te maken. De enige andere keer dat kuptō in
het NT voorkomt is hier. Jezus toont hier dus volledige onderdanigheid
(maar daarmee nog geen eerbetoon!), alsof Hij daarmee wil zeggen: de
straf voor de zonde (elke zonde), mag op Mij komen. Hun vraag was: ‘De
Wet beveelt haar te stenigen; wat zegt u?’ En dit is Zijn antwoord. Hij zet
de Wet niet opzij, zoals zij hadden verwacht, maar biedt Zichzelf aan als
degene die bereid is het oordeel van de Wet op zich te nemen.
Maar we lezen ook beide malen dat Hij ‘Zich oprichtte’. Zich oprichten is
het tegenovergestelde woord ana-kuptō (a.h.w. ‘ont-bukken’). Dat vinden
we elders in de hele Bijbel alleen nog tweemaal bij Lucas. De eerste keer
van de verkromde vrouw, die zich niet kon oprichten (Luc 13:10-17); Jezus geneest haar van die kwaal op een sabbat. Zij is daar een duidelijk
beeld van de gemeente die gebukt gaat onder haar zondelast, waarvan
Jezus haar komt bevrijden. De andere keer is in Zijn rede op de Olijfberg
waar Hij spreekt over Zijn wederkomst, en dan zegt: Wanneer dat alles
staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is
nabij!’ (Luc 21:28). Dat is a.h.w. de toepassing van die bevrijding van zonde. Hij knielt dus voor de vertegenwoordigers van de Wet, en biedt Zich
aan haar straf te dragen, maar richt Zich op, wanneer ze weg zijn, en vertelt de vrouw dat haar oordeel voor deze overtreding is weggenomen.
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Vervolgens lezen we ook dat schrijven op de grond tweemaal, dus ook
daar moet Johannes iets mee bedoelen. De enige plaats in de (Joodse)
Schriften (ons OT) waar dit zinvol naar zou kunnen verwijzen is:
HEER, wie u verlaten, zullen te schande staan, wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de HEER … verlaten.
(Jer 17:13)
“Wie u verlaten”. Dat sluit duidelijk aan bij dat thema van geloofsafval.
“Zij zullen in het stof geschreven worden” zal bij Jeremia betekenen dat
zij ‘stof zijn en tot hun stof zullen terugkeren’ (Gen 3:19), zoals God tot
Adam had gezegd. Wie, als Adam, Gods voorschriften overtreedt, moet
volgens Gods Wet sterven. Maar Jezus kwam daarvoor verlossing brengen. Echter: het verband van Jeremia 17 is de tegenstelling tussen wie
‘op mensen vertrouwt’ (vs 5) en wie ‘op de HEER vertrouwt’ (vs 7). En onmiddellijk voorafgaand aan de woorden die ik hierboven citeerde, staat:
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart ... wie zal het kennen? Ik, de
HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar
zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. (vs 9-10)
Dat is ook wat Jezus hier doet: Hij kent hun harten en kan hun motieven
toetsen en doorgronden. En ze zullen ‘krijgen wat zij verdienen’.
Conclusie
Wat we hier vinden is dus het volgende. De leiders van het volk regelen
een wetsovertreding waarop de doodstraf staat. De daarbij betrokken
vrouw brengen ze dan naar Jezus en vragen Hem een uitspraak over de
straf: steniging volgens de Wet, of niet. Ze verwachten een uitspraak
waarop zij Hemzelf kunnen pakken als afvalprediker. In plaats daarvan
biedt Hij, door Zijn houding, Zichzelf aan om die straf te ondergaan, het
gaat hen immers in de eerste plaats om die aanzet tot het overtreden
van de Wet. En vanwege dat laatste aspect moeten zij, de getuigen, de
eerste steen werpen. Dan moeten zij zelf juist in deze zaak echter wel
zonder zonde (schuld) zijn; maar dat zijn ze nu juist niet. Ze hebben dat
overspel, die wetsovertreding, zelf gearrangeerd en zijn daar dus medeschuldig aan. Dat antwoord wordt niet expliciet gegeven, maar aangeduid, en vraagt daarom wat nadenken. Het is daarom typerend dat de
oudsten dat het eerst door hebben en verdwijnen (vs 9). Pas als allen
verdwenen zijn en alleen de vrouw daar nog staat, richt Jezus zich op en
vraagt: “Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?” En pas dan geeft
Hij Zijn eigen oordeel: “Ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis, en zondig
vanaf nu niet meer” (vs 11). Want: “Ik ben niet gekomen om de wereld te
oordelen, doch om de wereld te behouden” (Joh 12:47, NBG’51). R.C.R

15

Ontmoeting

met:

In Ezechiël en Jeremia, de profeten van het einde van het koninkrijk
Juda, zien we prachtige voorbeelden van de woorden ”Op velerlei
wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten” (Heb 1:1). Beiden waren van
het priesterlijk geslacht, maar terwijl Jeremia leefde in het land Juda,
bevond Ezechiël zich in Babel onder wie uit Israël in ballingschap
waren weggevoerd. Nog was Jeruzalem niet verwoest, maar beiden
voorzegden de val van de stad, als gevolg van Juda's vele zonden.
God riep Ezechiël (God is sterk) toen hij 30 jaar oud was – de leeftijd
waarop Levieten mogen beginnen met hun dienst als priester – en al
5 jaar in Babel was. Dit gebeurde na een indrukwekkend visioen van
“de verschijning van de heerlijkheid des HEREN” (1:28 NBG). Gods
heerlijkheid is de oudtestamentische uitdrukking voor Zijn tegenwoordigheid onder het volk Israël. Het visioen symboliseerde de goddelijke almacht, de alomtegenwoordigheid, alwetendheid en onophoudelijke werkzaamheid van Gods kracht in de wereld, in het bijzonder onder Zijn volk. In hoofdstuk 8 ziet Ezechiël de tempel met
daarin de heerlijkheid van de HERE, zoals toen de tempel door Salomo werd ingewijd. Maar dan ziet hij – vanwege de goddeloze dingen
die daar worden gedaan - die heerlijkheid uit de ontheiligde tempel
weggaan en de stad verlaten (10:18). Aan het eind van zijn boek –
na de reiniging en het herstel van het volk Israël – ziet hij de heerlijkheid van de HERE weer terug keren naar Jeruzalem (43:2-7).
Zijn naam komt maar twee keer in zijn boek voor. In alle andere 90
gevallen wordt hij aangesproken met ‘mensenkind’, wat kenmerkend
is voor hoe een engel een mens aanspreekt. Hij zei Ezechiël dat hij
‘wachter’ over het huis Israëls moest zijn: “Mensenkind, ik stel jou
aan als wachter over de Israëlieten: als je mij hoort spreken, moet je
hen namens mij waarschuwen. Je moet hun laten weten wat Ik te
zeggen heb, of ze nu horen willen of niet, hoe opstandig ze ook zijn …
wees niet opstandig zoals dat volk” (2:5-7,3:17)).
Als teken voor het volk sloeg God hem met stomheid, zodat hij alleen
kon spreken wanneer God een boodschap voor hen had. Hij leefde
als gevangene in zijn eigen huis en in detail werd hem gezegd hoe hij
zijn dienst moest vervullen. Lees daarvoor hoofdstuk 3:23 tot en met
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4:17. Later volgde een nog zwaardere beproeving: “De HEER richtte
zich tot mij: ‘Door een plotselinge slag zal ik het liefste wat je hebt
van je wegnemen. Je mag daar niet om rouwen of treuren, en je tranen niet laten vloeien. Klaag in stilte, rouw niet om de dode … Die
ochtend sprak ik nog tegen het volk, en ‘s avonds stierf mijn vrouw.
De volgende morgen deed ik wat mij was opgedragen” (24:15-24).
Zie hoe zijn taak zijn persoonlijk leven raakte. Zonder zelfbeklag en
met groot vertrouwen onderging hij zijn zware beproevingen. Wat
een bewondering past ons bij het zien van zijn bereidheid alles in
zijn leven op te geven, om het volk te waarschuwen voor het naderende onheil en hen op te roepen zich te bekeren, zodat zij behouden zouden worden. Zien we de overeenkomst met Jezus Christus?
Toen hem werd gevraagd waarom hij zoEndeed, terwijl hem toch zo’n
groot verlies had getroffen, vertelde hij wat er gebeuren zou met
Jeruzalem: de stad zou plotseling vallen; het mooiste, kostbaarste
wat ze hadden, de tempel, zou verwoest worden. Daar was ook de
parallel met de dood van zijn vrouw: het liefste dat zij hadden zou
tot een einde komen en hen net zoveel niet te uiten smart geven als
Ezechiël het verlies van zijn dierbare vrouw. Ook voor God was het
een groot verlies en dit maakt de handelwijze van Ezechiël dubbel
indrukwekkend. Pas op het moment dat dit ondenkbare zou gebeuren zou Ezechiël weer kunnen spreken (24:27).
De ballingen en degenen die in Juda woonden, dachten dat de tempel nooit verwoest zou worden; dat zou God immers nooit toestaan.
Om duidelijk te maken dat het wel zou gebeuren, moest Ezechiël
vreemde handelingen ondergaan en doen. In hoofdstuk 4 zien we
hoe hij 430 dagen (!) op zijn zij moest liggen om het beleg van Jeruzalem zinnebeeldig voor te stellen. Toen ze hem kwamen vragen
waarom hij deed wat hem zoveel ontbering bracht, antwoordde hij:
“Wat ik deed is voor jullie een teken: wat ik gedaan heb, zal ook met
hen (Juda) gebeuren. Dit zegt God, de HEER: Zij zullen als gevangenen in ballingschap gaan” (12:11). Ze geloofden het niet en zagen
hem meer als een soort toneelspeler, een leuk volksvermaak: “en jij
bent voor hen niet meer dan een zanger van liefdesliedjes” (33:32).
Pas toen Jeruzalem verwoest was, begrepen ze zijn woorden. N.D.
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Effectief Bijbellezen
6. Botsing met de historie
Soms hoor je wel eens dat bepaalde in de Bijbel beschreven gebeurtenissen
zich in werkelijkheid nooit, of niet op die manier, kunnen hebben afgespeeld.
Dat zou in strijd zijn met de historische werkelijkheid zoals wij die intussen
kennen. Hoe ga je nu om met dergelijke ‘tegenspraak’. Uiteraard moet je er,
zoals altijd, zeker van kunnen zijn dat we de oorspronkelijke tekst nog ongeschonden bezitten. Maar je moet je ook serieus afvragen of we die tekst wel
goed begrijpen; staat er inderdaad dat wat we er in lezen? Maar anderzijds
ook: hoe goed kennen we de historie, waarmee die Bijbelpassage dan in
strijd zou zijn. Vooral in de 19e eeuw zijn er nogal wat van dergelijke beschuldigingen geuit, die later ongefundeerd bleken. Omdat men toen simpelweg
toch nog te weinig historische kennis bezat. Halfweg de 20e eeuw citeert een
Franse archeoloog een 19e-eeuwse collega met: “De delen van (het boek Genesis) die betrekking hebben op de aartsvaders … zijn slechts de weerspiegeling van de latere geschiedenis van het volk Israël, toen het reeds lang gevestigd was in het land Kanaän. Dit wordt tegenwoordig steeds meer erkend
door alle ter zake bevoegden.” Zelf stelt hij daar tegenover: “Welnu, alle
waarlijk objectieve specialisten zijn het er over eens: het leven zoals het zich
in de verhalen van Genesis, die aan de aartsvaders gewijd zijn, aan ons voordoet, klopt volledig met wat wij tegenwoordig via andere wegen weten van
het begin van het 2e millennium, maar niet volledig met een recentere periode.” (cursivering van hemzelf, RCR). Evenzo is er ooit geroepen dat Mozes
nooit de eerste vijf boeken van de Bijbel kon hebben geschreven omdat in
zijn dagen de schrijfkunst nog helemaal niet zou hebben bestaan. Later zijn
er hele bibliotheken opgegraven met duizenden kleitabletten, sommige zelfs
daterend van vele eeuwen eerder. En de teksten daarvan bevestigen soms
ook nog nadrukkelijk dingen die we in de Bijbel lezen. De meeste onderzoekers zijn daarom veel voorzichtiger geworden, ook al weten we intussen alweer veel meer. Maar de ‘geur’ van onbetrouwbaarheid is niettemin altijd
blijven hangen. Laten we maar weer eens naar wat voorbeelden kijken.
De onbekende nazaat van Nebukadnezar
In Daniël 5 ontmoeten we Belsazar, als laatste opvolger van Nebukadnezar.
Aanvankelijk zou deze Belsazar ons volledig onbekend zijn, en dus een verzinsel. Intussen weten we dat wel beter. Maar in enkele verzen wordt
Nebukadnezar aangeduid als zijn ‘vader’, en dat stuit toch op problemen.
Nebukadnezar regeerde zelf van 605 tot 562 v. Chr. De volgende zes jaar
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waren er toch al drie opvolgers. Nu kan in het Hebreeuws ‘vader’ ook op een
vroegere voorvader slaan. Maar na 556 kwam er een zekere Nabonidus aan
de regering d.m.v. een staatsgreep. We weten dus zeker dat hij geen nazaat
van Nebukadnezar was maar wel de laatste koning van het NieuwBabylonische rijk . Hij bleek vervolgens echter wel een zoon Belsazar te hebben. Verder weten we nu dat hij geruime tijd buiten Babylonië heeft verbleven, en dat zijn zoon Belsazar toen namens hem de regering heeft waargenomen. Dit vinden we weerspiegeld in het detail dat Belsazar Daniël, na diens
uitleg van het schrift op de wand, uitroept tot de derde in het koninkrijk (5:16
en 29). Hij stelt hem daarmee dus aan tot de machtigste na hemzelf, want
zelf was hij - als waarnemer van zijn vader - de tweede en niet de eerste in
het rijk. Dus dat detail klopt in elk geval wel. Verder zijn er aanwijzingen dat
Nabonidus een dochter van Nebukadnezar tot vrouw heeft genomen, om zijn
regering een schijn van wettigheid te geven. Belsazar zal ten tijde van de
staatsgreep echter al volwassen zijn geweest, en dus toch geen zoon van die
dochter. Maar sluit dit dan ook uit dat hij wenste te worden gezien alsof hij
wel een nakomeling van die grote voorganger was? De nadruk ligt in Daniël 5
op het feit dat Belsazar zich niet verootmoedigt, terwijl zijn ‘vader’, de grote
Nebukadnezar, dat in Daniël 4 wel had gedaan. Het gaat dus niet uitsluitend
om een wetenschappelijke werkelijkheid; je hebt ook te maken met de invalshoek van de Bijbel die ons een bepaald contrast wil schilderen. Plus wellicht
de invalshoek van een machthebber die zijn positie meer glans wil geven. Dit
geval betreft dus een combinatie van onvolledige kennis en onjuiste interpretatie.
De onvindbare intocht
Of neem de intocht van Israël in het beloofde land onder Jozua. Een internationaal-wetenschappelijk tijdschrift over bijbelse archeologie bevatte eens
een artikel over de inname van Ai (Joz 8), waarin in detail werd geschetst hoe
de landschappelijke situatie ter plaatse volledig klopte met het verhaal in de
Bijbel, het verhaal in feite zelfs meer reliëf gaf en ondersteunde. Tegelijkertijd
benadrukte het artikel echter dat opgravingen ter plaatse duidelijk hadden
aangetoond dat er voor de betrokken periode geen brandsporen waren te
vinden, hoewel de stad volgens het Bijbelverhaal door de Israëlieten in brand
was gestoken. De conclusie was dus ‘onvermijdelijk’ dat het verhaal op zich
wel degelijk klopte, maar uit een andere tijd moest stammen. Het ging dus
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om een geheel andere verovering, die de Bijbel ten onrechte aan Jozua zou
hebben toegeschreven. In dezelfde geest is elders regelmatig geconstateerd
dat er uit die periode nooit geschreven bewijs is gevonden voor de intocht, of
voor de vroege koninkrijken van Saul en David. Er zijn echter ook onderzoekers die op goede gronden menen dat de uittocht uit Egypte volledig ten onrechte wordt geplaatst ten tijde van farao Ramses II. In werkelijkheid zou dat
onder een heel andere farao zijn gebeurd. In dat geval zou alles zich echter
zo’n twee eeuwen eerder hebben afgespeeld. En in die veel vroegere periode
lijkt die ontbrekende informatie nu juist weer wel te vinden te zijn.
Onbeantwoorde vragen
Toch moeten we accepteren dat we niet van alle vragen ook de antwoorden
kennen (maar dat geldt niet alleen maar voor bijbelse vragen!). In Daniël 6
vinden we een koning Darius op een plek waar je de Perzische koning Kores
zou verwachten. Ik heb daar nog geen goede verklaring voor gelezen. Anderzijds weten we toch te weinig van die tijd om met zekerheid te kunnen besluiten dat het Bijbelverhaal daar onjuist moet zijn. En die eerdere ‘uitglijders’
moeten ons voorzichtig maken. Een ander bekend probleem is de volkstelling
van Lucas 2. “Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van
Quirinius over Syrië” (Luc 2:2). Van Quirinius is bekend dat hij gouverneur van
Syrië was vanaf 6 na Chr., terwijl Jezus’ geboorte eerder moet hebben plaats
gevonden. Er was toen wel een volkstelling, maar dat was dus te laat. Daar
zijn verschillende oplossingen voor bedacht. Hij zou daar ook eerder al een
ambtstermijn hebben vervuld. Of Lucas zou hier op de een of andere manier
proberen te zeggen dat dit een eerdere volkstelling was, die niet moet worden verward met die ten tijde van Quirinius. Weer anderen zeggen dat die
volkstelling, van het gehele Romeinse Rijk (!), in totaal 28 jaar heeft geduurd
en dat Quirinius, die - zoals Lucas aangeeft - gedurende die periode ook een
aantal jaren gouverneur van Syrië is geweest, dat proces als keizerlijk afgezant moest begeleiden. Kortom: ook hier geldt dat we eigenlijk toch nog te
weinig weten van de details van het Romeinse bestuur. Nog een ander probleem zou zijn dat Jozef en Maria niet verplicht zouden zijn geweest om
‘alleen voor die telling’ helemaal van Nazaret naar Betlehem te reizen. Maar
dat staat er eigenlijk niet. Jozef kwam van oorsprong uit Betlehem, en als je
goed leest zie je ook dat hij daar weer is gaan wonen (in Mat 2 woont hij
daar, meer dan een jaar later, in een ‘huis’). Hij heeft mogelijk in Galilea gewerkt aan bouwprojecten van Herodes. Maar toen dat ten einde liep, is hij –
wellicht mede wegens ‘praatjes’ over de wat vroeg zwanger geworden Maria weer teruggegaan naar Betlehem, waar hij met zijn gezin vervolgens ook is
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ingeschreven bij die volkstelling. En die telling is er echt wel geweest, want
het geslachtsregister van Lucas 3 moet daar wel op zijn gebaseerd.
De verkeerde regio
Ook wordt er wel bezwaar ingebracht tegen geografische benamingen of aanduidingen, die dan als wat al te fantasierijk worden beschouwd en onvoldoende in overeenstemming met de werkelijkheid zoals we die thans kennen.
Soms blijkt zo’n benaming achteraf dan toch weer wel te kloppen met plaatselijk spraakgebruik van die tijd. Een bijzonder geval is dat van Paulus’ brief
aan de Galaten. Galatië was de naam van een landstreek ruwweg rond de
huidige Turkse hoofdstad Ankara. Wanneer je dat vergelijkt met de verslagen
van Paulus’ zendingsreizen in Handelingen, kan hij daar niet eerder zijn geweest dan op zijn 3e zendingsreis. Dat zou de brief laat in de tijd plaatsen,
maar dan kom je weer in conflict met de details die Paulus er in noemt over
zijn bekering en zijn prediking, vergeleken met die in Handelingen. De brief
en/of Handelingen zouden dus niet ‘historisch correct’ zijn, en dus geen authentieke documenten uit de 1e eeuw, maar fantasieproducten uit op zijn
vroegst de 2e eeuw. Dat hele argument vervalt echter zodra je aanneemt dat
Paulus met Galatië doelt op de Romeinse bestuursprovincie van die naam.
Die was weliswaar genoemd naar die landstreek Galatië, maar had een veel
grotere omvang, en omvatte ook het gebied van Paulus’ 1e zendingsreis. Dat
maakt de brief op slag de eerste van al zijn brieven, en dan klopt alles ineens
probleemloos. Maar tegelijkertijd werpt dat ook meteen een heel ander licht
op de achtergrond ervan, en daarmee op de situatie in die periode.
De zondvloed die er niet was
Tenslotte nog een waarschuwing dat je ook in de andere richting kunt uitglijden. De Britse archeoloog Leonard Woolley, heeft in de jaren ‘20 van de 20e
eeuw uitgebreide opgravingen verricht in ‘Ur der Chaldeeën’. Daarbij stuitte
hij op een zeer dikke laag sediment tussen twee lagen met cultuursporen.
Daarmee meende hij het archeologische bewijs te hebben gevonden voor de
zondvloed. Dit baarde groot opzien in de hele wereld, dat nog werd aangewakkerd toen vervolgens door anderen elders soortgelijke lagen werden gevonden. Woolleys theorie was dat de zondvloed een omvangrijke overstroming was geweest van heel Mesopotamië (het huidige Irak), wat in die tijd de
gehele bewoonde wereld zou zijn geweest. Later bleek echter dat die lagen
dateerden uit onderling heel verschillende eeuwen, terwijl vrijwel nergens
anders soortgelijke lagen zijn aangetroffen. Dit moeten dus wel sporen zijn
geweest van zeer plaatselijke overstromingen. Archeologie kan dus wel degelijk aanvullend inzicht verschaffen in de achtergronden van de verhalen in de
Bijbel, maar wie dat triomfantelijk gebruikt als ‘onweerlegbaar bewijs’ voor de
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Christus in Profetie
“En zo ging in vervulling
“Toen
Vorige keer zagen we hoe Jezus als peuter naar Egypte is gebracht. Wanneer Jozef, waarschijnlijk enkele maanden later, van een engel hoort dat
Herodes de Grote is gestorven, en dat zij dus kunnen terugkeren, is hij
van plan weer naar Betlehem te gaan, waar zij voor hun vlucht woonden.
Maar onderweg hoort hij dat één van Herodes’ zoons, Archelaüs, zijn vader is opgevolgd. Na wat strubbelingen is Herodes’ rijk uiteindelijk verdeeld onder een aantal van zijn zoons en Archelaüs heeft daarbij het bestuur gekregen over Judea, waar ook Jeruzalem en Betlehem toe behoorden. Hij regeerde op dezelfde wrede wijze als zijn vader. De Joden en de
Samaritanen hebben later zelfs een delegatie naar Rome gestuurd om de
keizer te vragen Archelaüs te vervangen. Hij is toen verbannen naar Gallië
(Frankrijk) en vervangen door Romeinse stadhouders, zoals later Pilatus.
Archelaüs’ reputatie en een waarschuwing van God doen Jozef besluiten
om dan maar terug te keren naar Nazaret, een stad in de Romeinse provincie Galilea in het noorden van het land, waar Maria vandaan kwam en
waar ook Jozef zelf gewoond had. In Matteüs’ woorden:
Maar toen (Jozef) daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes had opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de
stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij
zal Nazoreeër genoemd worden. (Mat 2:22-23)
Dat lijkt op zichzelf allemaal heel vanzelfsprekend, maar het probleem
met dit vers is dat we nergens in het Oude Testament inderdaad lezen dat
Jezus een Nazoreeër zou worden genoemd.
Jezus een Nazoreeër
Sommigen proberen dat Nazoreeër daarom te koppelen aan het Hebreeuwse Nazireeër, iemand die volgens de Mozaïsche wet een vrijwillige
gelofte aflegde om zich voor een bepaalde periode speciaal te heiligen
voor God. Maar het Hebreeuwse woord Nazireeër komt in de Griekse versie van het Oude Testament al nergens meer voor, omdat het daar steeds
is vertaald als ‘hij die een gelofte aflegt’, en het zal in de 1e eeuw dus
zeker geen bekend begrip meer zijn geweest. Bovendien ligt er bij het Nazireeërschap nadruk op het verbod om wijn te drinken. En dat gold wellicht voor Johannes de Doper, maar zeker niet voor Jezus, die ook nergens in verband wordt gebracht met mensen die een dergelijke vrijwillige
gelofte afleggen. Het belangrijkste bezwaar is echter dat Matteüs dit citeert omdat Jezus zo genoemd zou worden. Nu wordt Jezus inderdaad
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3. Hij zal Nazoreeër heten
in ” gezegd is in de profeten”
wat
regelmatig zo genoemd, maar dan in de betekenis van iemand uit Nazaret: Jezus van Nazaret, in het Grieks eigenlijk “Jezus de Nazoreeër”. Ook
Jezus Zelf noemt zich zo, bij Zijn verschijning aan Saulus op de weg naar
Damascus. Daarmee zien we dus wel duidelijk hoe de profetie in vervulling is gegaan: Jezus is niet bekend geworden als Jezus de Betlehemiet,
maar altijd als Jezus de Nazoreeër. Sterker nog: de Joden noemden de
nieuwe Christelijke stroming soms “de sekte van de Nazoreeërs” (Hand
24:5). En dat is wat Matteüs hier dus zegt: “Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden’.”
Nazaret in Galilea
Het probleem met deze uitleg is echter dat de naam Nazaret in het hele
Oude Testament niet voorkomt, en dat er dus ook geen enkele profeet is
die over die stad spreekt. Hij wordt zelfs in geen enkel geschrift van vóór
de tijd van Jezus genoemd. Dus waar verwijst Matteüs dan naar? Het
moet ons dan opvallen dat Matteüs niet spreekt van ‘de profeet’ zoals in
de verzen die we tot nog toe in deze serie hebben bekeken, maar meer
algemeen over ‘de profeten’. Dat is een sterke aanwijzing dat hij niet
denkt aan een bepaalde profetie, maar over een teneur die op meerdere
plaatsen te vinden is. Laten we daar dan eens wat op doordenken. Het
stadje Nazaret lag ongeveer halverwege tussen het meer van Galilea en
de Middellandse zee. Het lag op een heuvel die uitzag over de vlakte van
Jizreël, waar delen van de Bijbelse geschiedenis van het Oude Testament
zich hadden afgespeeld. Wellicht daarom had het die naam Nazaret, die
lijkt te zijn afgeleid van het Aramees nasrat, dat ‘wachttoren’ betekent.
Op zich lag het niet direct aan een handelsroute en was het in de 1e
eeuw eigenlijk vrij onbelangrijk. Wel was het de garnizoensstad van de
Romeinse soldaten die verantwoordelijk waren voor de provincie Galilea.
Mede daarom voelde de ‘echte’ Jood een zekere minachting voor die
‘Nazoreeërs’ die hij zag als mensen die zaken deden met de vijand. Al
was dat voor Jozef wellicht juist de reden om zich daar te vestigen, gezien de regelmatige bouwactiviteiten van de Romeinen (de “timmerman”
Jozef was waarschijnlijk in feite meer wat wij een aannemer zouden noemen). Daar komt nog bij dat de ‘normen en waarden’ in een Romeins
garnizoen toch al ver afstonden van wat voor de gelovige Jood acceptabel zou zijn. Voor de ware Jood, die meer in het zuiden rond Jeruzalem
woonde, gold een Nazoreeër als meer gericht op materiële winst dan op
het stipt naleven van de Wet. In het algemeen werd er toch al neergeke-
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3. Hij zal Nazoreeër heten (vervolg)

ken op mensen “uit de provincie”, dus uit Galilea, en in Galilea zelf was
Nazaret ook nog eens het minste. De oversten en Farizeeën altijd klaarstaand om te veroordelen, zeggen eerst: “de massa die de wet niet kent –
vervloekt zijn ze!” en vervolgens specifiek over het noorden: “Zoek het
maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen” (Joh
7:49, 52). Zelfs Natanaël, die door Jezus bestempeld werd als “een echte
Israëliet, een mens zonder bedrog”, zegt als hij hoort dat Jezus uit Nazaret komt: “Kan daar iets goeds vandaan komen?” (Joh 1:46). ‘Iets goeds’
moet hier overigens wel worden gelezen als ‘iets dat zegen brengt’; uit de
mond van Natanaël is dit geen moreel commentaar. Maar we zien dus
wel dat ‘Nazoreeër’ de aanduiding was van iets onbetekenends.
Zo onbeduidend als een Nazoreeër
Jezus werd niet als Messias geaccepteerd. Dat had deels met zijn afkomst te maken. Men wist dat de Messias uit Betlehem zou komen, maar
Jezus was juist overal bekend als Jezus de Nazoreeër, Jezus van Nazareth. Niemand wist meer van zijn geboorte in Betlehem. Dan waren er die
geruchten dat Jozef en Maria niet getrouwd waren toen zij in verwachting
raakte. Ze verwijten Hem immers “Wij zijn niet uit ontucht geboren” (Joh
8:41). Dat is weliswaar allemaal in overeenstemming met wat er van Hem
geschreven was, maar niemand legde de koppeling tussen die profetieën
en de Messias. De woorden “Hij werd … veracht, door ons verguisd en
geminacht” (Jes 53:3), of de woorden uit de Psalm “door iedereen versmaad, bij het volk veracht” (Ps 22:7), zijn uiteindelijk bij Zijn kruisiging
volledig bewaarheid, maar ook in Zijn voorafgaande leven ervoer Hij dat
al. Natuurlijk lezen we over de scharen die Jezus volgen, maar dat zijn nu
juist de inwoners van Galilea, niet die van Jeruzalem. En zelfs onder die
Galileeërs kan niemand Hem echt plaatsen. De vraag wie Hij is levert uiteenlopende antwoorden op (Mat 16:13-14), en alleen een kleine kring
om Hem heen beseft dat hij de Messias is. Dan is er nog dit: de naam
Nazaret laat zich ook lezen als afgeleid van het Hebreeuwse neser,
scheut of spruit (ook al lijkt dat niet de oorsprong ervan te zijn). En dat
herinnert ons aan de profetie in Jesaja 11:1 over de scheut die weer ontspruit uit de omgehouwen boom van het koninklijk geslacht van David.
Het lijkt dus aannemelijk dat de woorden van ‘de profeten’ waar we mee
begonnen, die woorden zijn over zijn gebrek aan aanzien, als een man uit
het onaanzienlijke Nazaret, en als een onaanzienlijke spruit, een nietig
begin van die nieuwe boom. Hij kon, als Nazoreeër, naar hun stellige overtuiging immers niet de Messias zijn. En daarmee begon een proces van
minachting en verwerping, dat zou eindigen met Zijn kruisiging.
M.H.
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Wonderen van
Groene schildpad
de Schepping
In het vorige artikel hadden wij het over koraalriffen en de grote verscheidenheid van levensvormen die daar voorkomen. Op één van de 900 eilanden, of atollen, gebeurt elk jaar iets heel bijzonders. Vanaf andere
eilanden van de Stille Oceaan, honderden kilometers daarvan verwijderd,
komen grote aantallen groene zeeschildpadden
om hun eieren te leggen op dezelfde plek waar
zij werden geboren. Het merkwaardige is, dat
hoewel dit eiland – dat Raine Island heet –
maar een kilometer lang is, het aantal schildpadden kan oplopen tot vele duizenden! Vorig
jaar kwamen er op een avond maar liefst
26.000 aan land! Dat is dan de dichtstbevolkte
broedplaats van deze soort ter wereld.
Na een paar dagen rust, waarin zij van vlindervissen een schoonmaakbeurt krijgen, moeten zij dan het moeilijke traject
tussen zee en strand afleggen. Dat doen zij ’s
avonds en ze zetten hun eieren af wanneer het
zand nog vochtig is. Eerst graven ze een diepe
kuil, om daarin misschien wel honderd eieren te
deponeren. Om die te beschermen, bedekken zij
de kuil met zand, wat ook het voordeel heeft dat
de eieren door de warmte sneller uitkomen.
Hun succesvolle terugtocht naar zee de volgende ochtend hangt van het
getij af. Als het hoogwater is, gaat het makkelijker; als het laagwater is,
moeten zij op het hoogwater wachten, en dan lopen zij het risico in de
snikhete zon te verbranden. Gelukkig liggen er tussen de rotsen plassen,
waarin zij zich kunnen verkoelen.
Als zij de zee weer bereikt hebben, is hun veiligheid nog niet zeker. Hun
grootste vijand, de tijgerhaai, weet precies wanneer de zeeschildpadden
naar Raine Island komen, en maakt een reis van 800 kilometer om op ze
te jagen. Maar de schildpad kan, door zich op z’n breedst te tonen, de
haai zo imponeren dat die de jacht opgeeft.
Zeeschildpadden leven lang; misschien worden zij wel 100 jaar oud. Wie
een van deze grote reptielen in het water gezien heeft, zal onder de indruk zijn gekomen van zijn schoonheid. “Loof de HEER, bewoners van de
aarde, zeemonsters en oceanen ...” (Psalm 148: 7)
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
Afbeeldingen: boven: mpa.nsw.gov.au; onder: globalnation.inquirer.net
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geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het woord Godsvrucht is een wat ouderwets
geworden woord, waar we echter geen goed
Het Hebreeuwse woord is modern alternatief voor hebben. In het OT is
yirah, dat de grondbetekenis het voornaamste woord dat deze eigenschap
heeft van vrees, en dan ver- beschrijft, het Hebreeuwse yirah, dat is afgeleid
volgens eerbied of ontzag. In van een woordstam die duidt op vrees of angst.
het bijzonder dan in ‘de vreze Vervolgens gaat dat dan over in eerbied, of ontGods’, wat slaat op het besefzag - voor een hogergeplaatste of een machtfen en erkennen van Gods
hebber. Oudere vertalingen vertalen het dan
autoriteit en almacht.
met ‘de vreze des Heren’ of ‘vreze Gods’. Toch
Het Griekse woord is eusemoet de gedachte aan bang zijn hier niet op de
beia, godsvrucht of vroomvoorgrond staan; het OT gebruikt yirah maar
heid, en eusebès (vroom),
afgeleid van sebomai (eren)
heel zelden zo. Het gebruik in Ezech 1:18, waar
en eu (goed).
de NBG’51 het vertaalt met ‘ontzagwekkend’,
komt alweer veel dichter in de buurt.
In Genesis (20:11) betekent het nog niet meer dan dat Gods macht wordt erkend; daar door de Egyptenaren. In de historische boeken gaat het al weer
verder. Daar betekent het dat God alle eer krijgt die Hem toekomt (zie bijv. 2
Sam 23:3). Dat houdt tevens in dat je die levenshouding ook toont tegenover
anderen: “Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen” (Job 6:14, NBG’51). Ook in de psalmen lezen we enkele malen
over dit aspect. En bij Jesaja vinden we deze kwaliteit in het bijzonder van de
komende Messias: “Op hem zal de geest des HEREN rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vreze
des HEREN; ja, zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN” (Jes 11:2-3, NBG’51).
Maar het meest vinden we deze ‘vreze des HEREN’ in Spreuken, waar ons keer
op keer wordt voorgehouden dat deze ‘vreze des HEREN’ het begin is van alle
Het woord in het Grieks en
Hebreeuws

Sebomai maar geen eusebeia
In Jesaja verwijt God Zijn volk dat het “mij naar de mond praat, mij slechts met de
lippen dient, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is; omdat hun ontzag (yirah) voor mij
louter plicht is, slechts aangeleerd en door mensen opgelegd” (Jes 29:13). Dit
‘ontzag’ is slechts een ritueel, en geen werkelijke eerbied. Jezus citeert deze woorden wanneer Hij de geestelijke leiders van Zijn dagen verwijt dat zij met slimme redeneringen zelfs dat in de Mozaïsche wet vastgelegde ritueel nog uithollen, wanneer
dat in hun kraam te pas komt. Hun eren (sebomai) is alleen nog maar een formele
handeling en niet de ‘ware’ (eu = goed) godsvrucht, geen eusebeia (Mat 15:8-9).
Ware godsvrucht komt uit het hart en is niet beperkt tot regels en rituelen.
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eusebia, godsvrucht
van een sleutelwoord in de grondtekst
ter zake doende kennis en wijsheid. En het kenmerkende onderscheid tussen
de wijze en de dwaas is dat de wijze zich wel bekommert om die vreze des HEREN en de dwaas (lees: de goddeloze) niet: “De vreze des HEREN is het begin der
kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht” (Spr 1:7, NBG’51).
Het Grieks van de Septuaginta heeft geen vaste vertaling voor yirah, maar het
NT gebruikt voor zulke godsvrucht: eusebeia. Dit is afgeleid van het werkwoord
sebomai (eren, vereren) en het voorvoegsel eu (goed). Sebomai vinden we bijna uitsluitend in Handelingen (voor de uitzondering: zie kader links). Tweemaal
geeft het alleen maar aan dat een bepaalde godheid wordt ‘gediend’. Maar
overal elders beschrijft het de ‘vereerders van God’, een groep niet-Joden die
geen formele proselieten waren, maar wel de ‘God der Joden’ aanbaden. Dat is
de groep waaronder Paulus zijn eerste niet-Joodse bekeerlingen vond. Maar
eusebeia gaat veel verder dan dat. En het is daarom van belang dat bijv. Cornelius niet alleen maar een ‘vereerder’ van God wordt genoemd, maar eusebès
(iemand met eusebeia, Hand 10:2). Het woord beschreef ook voor de Griekse
filosofen de hoogste kwaliteit van de mens tegenover zijn god. Het beschreef
de juiste houding t.o.v. die god, het maakte je een ‘vriend’ van die god.
In het NT vinden we het vooral in Paulus’ brieven aan Timoteüs en Titus. Hij
wijst nadrukkelijk op het verschil tussen ware eusebeia en schijn-eusebeia:
“Indien iemand … zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der eusebeia, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets
weet” (1 Tim 6:3-4, NBG’51); een duidelijke echo van Spreuken. Zo’n houding
kenmerkt mensen “die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de eusebeia als iets (financieel) winstgevends
beschouwen” (vs 5). Zij hebben “met een schijn van eusebeia de kracht daarvan verloochend” (2 Tim 3:5). De apostel Petrus noemt in zijn tweede brief de
eusebeia als een van de laatste stappen
op de weg naar de ‘goddelijke liefde’ (de Het woord in de Concordantie
agapè): “Span daarom al uw krachten in In het OT vinden we yirah 45x. De
om uw geloof te verrijken met deugd- NBG’51 vertaalt het gewoonlijk met
zaamheid, uw deugdzaamheid met ken- vrees/vreze; de NBV heeft een voorkeur voor ontzag.
nis, uw kennis met zelfbeheersing, uw Eusebeia en eusebès komen In het
zelfbeheersing met volharding, uw volhar- NT samen 20x voor en sebomai 10x.
ding met eusebeia, uw eusebeia met lief- Eusebeia vinden we in de NBG’51
de voor uw broeders en zusters, en uw meestal als godsvrucht en in de NBV
liefde voor uw broeders en zusters met als vroomheid. Sebomai is in beiden
agapè voor allen” (2 Pet 1:5-7).
R.C.R. vertaald met eren of vereren.
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3. Hoogmoed als de bron van het kwaad
In de vorige aflevering hebben we gezien hoe, in Genesis 3, de zonde zijn
entree maakte in de wereld, en hoe de slang van daar af wordt gebruikt als
een symbool daarvan. Maar we hebben ook gezien hoe God heeft voorzien
in een oplossing voor die zonde, een oplossing die werd uitgebeeld in een
symboliek gebaseerd op dieroffers. Uit de latere hoofdstukken valt verder
op te maken dat Adam en Eva wel degelijk berouw hadden over hun misstap. Maar in hoofdstuk 4 gaat het nog een stap verder. Daar vindt de eerste doelbewuste daad van geweld plaats, en de dader toont zich achteraf
allerminst berouwvol. De lezer moet zich hier bewust zijn dat het verhaal
ons uiterst beknopt wordt verteld. Veel details zijn weggelaten, en we moeten er dus wel van uitgaan dat wat er wel staat dan kennelijk alles bevat
dat we moeten weten. We vinden hier de beide zoons van Adam en Eva. Zij
brengen hun offers, maar dat van Kaïn wordt door God niet geaccepteerd,
in tegenstelling tot dat van zijn jongere broer. Het heeft geen zin om te vragen waaruit dat niet geaccepteerd worden dan bleek. Maar het waarom
laat zich gemakkelijk raden. Het contact tussen God en de mens zal toen
niet anders zijn gestructureerd dan later. Die structuur, op basis van dieroffers, kennen we gedetailleerd uit de Wet, die Israël tegelijkertijd met het
boek Genesis heeft ontvangen. Dat hoefde hier dus niet nog een keer apart
te worden uitgelegd. Abel bracht een dieroffer, maar Kaïn niet. Kaïn week
dus af van de voorschriften. God vraagt hem dan:
Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten
zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u
gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen. (Gen 4:6-7, HSV)
Anders gezegd: Je weet toch hoe het moet. Waarom word je dan boos als Ik
een offer dat niet volgens de voorschriften is gebracht, niet aanvaard?
De honger naar macht
Maar de daarop volgende woorden zijn een duidelijke verwijzing naar de
fout van zijn ouders, waar het begon met buigen voor de suggestie van de
slang, terwijl dat dier aan henzelf ondergeschikt had moeten zijn. Hier bij
Kaïn begint het met het niet stipt in acht nemen van de regels, maar daar
zou het niet bij blijven. Grote misstappen beginnen vaak met kleine afwijkingen. Maar waarom vat hij dan vervolgens het plan op om zijn broer, die
het blijkbaar wel goed had gedaan, uit de weg te ruimen? We doen even
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een stap terug. Adam had van God de belofte ontvangen dat hij de hele aarde onder zijn gezag zou krijgen om daarover te heersen (Gen 1:28). Maar
door zijn misstap, en het feit dat hij als gevolg daarvan zou sterven, zou dat
niet meer gebeuren. Er was echter geen enkele reden waarom zijn zoon die
belofte niet alsnog zou erven. Nu had Kaïn, de oudste, echter op zijn beurt
een misstap begaan, en zag ook hij die belofte door zijn vingers glippen. Hij
voorzag niet zonder reden dat zijn jongere broer nu die erfgenaam zou kunnen gaan worden. Om dat te voorkomen, ruimt hij deze rivaal dan uit de
weg. Het gaat hem dus om die heerschappij. Voor Abel komt de rechtvaardige Set in de plaats maar Kaïn keert God volledig de rug toe. Van daar af
zien we mensheid verdeeld tussen de nakomelingen van Set en die van
Kaïn, als vertegenwoordigers van de mens die nog naar Gods voorschriften
leeft en zij die bewust gekozen hebben dat niet doen. In Genesis 6:1 worden zij aangeduid als ‘de zonen Gods’ (NBG'51) en de ‘mensen’. Van deze
tweede groep zien we vervolgens dat zij streven naar heerschappij, en dat
zij het gebruik van geweld daarbij niet schuwen: ‘wanneer God het ons niet
geeft, dan nemen we het wel’. Maar we zien daar ook hoe de mensen uit de
eerste groep zich begint te vermengen met de tweede, zodat zij vervolgens
ook hun praktijken overnemen. Totdat God er tenslotte een eind aan maakt
d.m.v. de zondvloed. Die vloed wordt alleen overleefd door Noach - ons
voorgesteld als zeer rechtvaardig - en zijn directe nakomelingen. Alle nakomelingen van Kaïn, en diegenen uit de nakomelingen van Set die zich daar
niet of onvoldoende van los hebben gemaakt, komen om. Na de vloed
zwermt ‘de nieuwe mensheid’ weer uit over de aarde. Maar het duurt niet
lang voordat de hele situatie weer is als tevoren. Het probleem zat hem dus
niet in die ene misstap; het probleem zit hem in de menselijke natuur.
Streven naar eigen veiligheid
Een detail waar je als niet-Hebreeuws sprekende snel overheen leest, is:
“Kaïn … ging wonen in het land Nod, ten oosten van Eden … daarna werd
hij de stichter van een stad” (Gen 4:16-17, NBG’51). Het woord voor stad is
hier ‘ir’, dat is afgeleid van een woordstam die ‘angst’ aanduidt. Voorts
moeten we bedenken dat de woorden ‘stad’ en ‘dorp’ ons gemakkelijk op
het verkeerde been kunnen zetten. In de Bijbel is dit geen aanduiding van
de omvang daarvan, maar van het al dan niet aanwezig zijn van een muur
daaromheen. De ‘steden’ waar Jozef het graan liet opslaan van de zeven
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‘vette’ jaren (Gen 41) zullen vermoedelijk wel ‘voorraadsteden’ zijn geweest, zoals die welke de Israëlieten later moesten bouwen voor de farao
van de uittocht. Dat waren geen woonsteden, maar ommuurde en verdedigde groepen voorraadschuren. Maar waarom zou je om je woonplaats een
muur bouwen? Uiteraard om die te verdedigen tegen vijanden. Het kenmerkt Kaïn dat hij niet vertrouwt op Gods garantie (vs 15), maar zijn eigen
‘veiligheid’ regelt. De volgende keer dat we het woord stad (ir) tegenkomen
is in Genesis 10&11. In hoofdstuk 10 lezen we hoe de mensen rijken beginnen te stichten, en als eerste nieuwe machthebber wordt ons Nimrod genoemd, en zijn stad Rechobot-Ir. De mensen vestigen zich in de vlakte van
Sinear (ruwweg het huidige Irak), en ontwikkelen daar een nieuwe bouwtechniek: bouwen met gemetselde baksteen i.p.v. op elkaar gestapelde natuurstenen (11:3). Dat stelde hen in staat hoge en steile muren om hun
steden te bouwen. Opnieuw proberen zij zich dus met geweld meester te
maken van de heerschappij over hun medemensen en over de aarde. En
de bekroning daarvan moet een toren worden ‘die tot in de hemel reikt’.
Deze formulering is niet toevallig; ze willen zich meten met God zelf.
Onafhankelijk willen zijn
Vanaf Gen 11 staat deze streek symbool voor de mens die zijn eigen weg
gaat, los van God. We vinden die, zoals gezegd, eerst onder de naam Sinear. Maar vervolgens ook als ‘het land van de Chaldeeëen’ of als ‘Babel’ (of
Babylonië). De volgende keer dat we het woord ‘ir’ in Genesis tegenkomen,
is overigens in Genesis 18&19, over Sodom en de andere ‘steden van de
vlakte’. Abraham wordt weggeroepen uit ‘Ur der Chaldeeën’, om als nomade te leven in Kanaän. Lot, die met hem was meegetrokken, verkiest echter
toch de ‘veiligheid’ van de stad (ir) Sodom. Maar als de stad wordt overwonnen en de bevolking als slaven wordt weggevoerd dreigt hij weer mee terug
te worden genomen naar Sinear (Gen 14). Wanneer Nebukadnezar Jeruzalem heeft veroverd voert hij het gerei van de tempel naar Sinear (Dan 1:2),
en de bevolking wordt door ‘de Chaldeeën’ in ballingschap weggevoerd
naar ‘Babel’ (2 Kon 25). Door Jesaja belooft God echter dat Hij de Zijnen
ooit weer zal loskopen uit Sinear (Jes 11:11). En aan het eind van het OT
wordt een symbolische voorstelling van een valse godsdienst weggevoerd
terug naar Sinear (Zach 5:11). En helemaal aan het eind van het NT vinden
we de afvallige christelijke maatschappij beschreven als ‘het grote Babylon’. Deze ontwikkeling identificeert en illustreert de werkelijke bron van het
kwaad in de wereld: de mens die zijn eigen weg wil gaan, los van God. We
zien de tegenstelling geïllustreerd in Esau en Jakob. Ondanks al zijn aanvankelijke fouten is Jakob een man van goede wil. Hij groeit op tot een voor-
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(vervolg van pagina 28-29)

treffelijk schaapherder, en dat vraagt veel geduld met dieren. Maar Esau is
een man van de jacht (net als Nimrod!). Hij kweekt niet met zorg dieren op,
maar gaat het veld in en neemt (doodt) wat hij wil hebben.
Hoogmoed
Het gaat hier echter niet alleen maar om de wil eigen baas te willen zijn,
maar om de ontkenning van Gods almacht. De Bijbel omschrijft dat als
‘hoogmoed’. De grote Nebukadnezar kreeg van God op dit punt een les te
leren. Hij werd vernederd tot het niveau van een dier (Daniël 4), volgens de
uitspraak van ‘Prediker’:
Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij
eigenlijk dieren zijn. Want … eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven,
zo sterven genen … waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren.
(Pred 3:18-19, NBG’51)
En hij leerde die les:
Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels
[God], wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen
die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen. (Dan 4:37, NBG’51)
Maar zijn opvolger Belsassar maakte toch weer dezelfde fout (Dan 5). En hij
stierf nog diezelfde nacht. Vooral op hem zal daarom dit spotlied slaan:
Het is gedaan met die slavendrijver, gedaan met zijn dwingelandij … Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf:
Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon … ik
evenaar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put. (Jes 14:4,12-15)
Vroegere machthebbers zullen hem opwachten in het dodenrijk en zeggen:
Nu ben jij even zwak als wij, je bent echt een van ons. Je pracht en praal,
en de klank van je harpen, ze worden dit dodenrijk binnengebracht. Wormen zijn je bed, maden je deken … Is dit de man die de aarde deed beven
en koninkrijken deed sidderen? (vs 10-11,16)
We moeten ons daarbij niet in de war laten brengen door het poëtisch taalgebruik; dit gaat duidelijk over de menselijke heerser van Babylonië (vs 4),
die zelfs ‘de god van de Joden’ aan zich ondergeschikt achtte. Het is die
menselijke hoogmoed, die meent onafhankelijk te kunnen zijn van God, het
zelfs tegen God te kunnen opnemen, die de oorsprong is van alle menselijke kwaad. Want dat is de uiteindelijke drijfveer die hem aanzet tot geweld
tegen zijn medemens, om zo zijn eigen macht te laten zegevieren. En dat
brengt ons dan tot de conclusie dat de werkelijke vijand die ons verleidt tot
zonde en opstand tegen God niet een macht buiten ons is, maar onze eigen
menselijke natuur!
R.C.R

31

Fundamentele begrippen
3. De slang in het Oude Testament (2)
De leviathan
Op vijf plaatsen in het O.T komen wij een wezen tegen dat in het Hebreeuws
leviathan heet. Drie maal gebeurt dit in de meeste Nederlandse vertalingen op
suggestieve wijze met een hoofdletter, alsof het om een persoon gaat. De
vraag is wie daar dan mee wordt bedoeld. De Septuaginta vertaalde het eenvoudig met drakōn, waarbij wij in de eerste plaats moeten denken aan het dier
dat slang heet (zie artikel 2).
In Psalm 104 wordt de leviathan genoemd als één van de door God geschapen
zeedieren:
Hoe talrijk zijn uw werken, o HERE, U hebt ze alle met wijsheid gemaakt; de
aarde is vol van uw schepselen. Daar is de zee, groot en wijd uitgestrekt,
waarin gewemel is, zonder tal, kleine zowel als grote dieren … de leviathan,
die U geformeerd hebt om ermee (er in) te spelen. (Ps 104:24-26)
Evenals alle andere aardse wezens is dit dier sterfelijk. In het boek Jesaja
wordt het voorgesteld als een snelle, kronkelende slang (nachash):
Te dien dage zal de HERE met zijn fel, groot en sterk zwaard bezoeking brengen over de leviathan, de snelle slang (nachash), over de leviathan, de kronkelende slang (nachash), en Hij zal het monster in de zee doden. (Jes 27:1)
Boven deze perikoop hebben de vertalers terecht gezet: Israël verlost van de
wereldmachten. De wereldmachten waartussen Israël eeuwenlang geklemd
zat, waren het Assyrisch-Babylonische rijk in zijn vele opeenvolgende stadia en
Egypte (zie de verzen 12 en 13). Met de kronkelende slangen worden de rivieren Tigris en Eufraat bedoeld, die symbolisch zijn voor Assur en Babel. Het
monster in de zee is Egypte, met zijn duizendarmige reuzenoctopus van de Nijldelta in de Middellandse Zee (zie Ezechiël 29:3). Als zodanig komen we Egypte
en Babel ook tegen in Psalm 74, waarin de psalmist God herinnert aan Zijn verlossingswerk in Egypte en de bevrijding van Israël, toen het geklemd zat tussen
de legermacht van Egypte en de Schelfzee. Hij vraagt God op dezelfde manier
te verlossen uit de hand van de macht van Babel, die de tempel in Jeruzalem
verwoestte en het volk in ballingschap wegvoerde:
U bent het, die de zee hebt gekliefd door uw kracht, de koppen van de draken (tannim/drakōn) in het water verbrijzeld. U bent het, die de koppen van
de leviathan hebt vermorzeld, hem aan het woestijngedierte tot spijze gegeven. (Ps 74:13,14)
Wij mogen daarom concluderen dat er in deze gevallen met de leviathan vrijwel
zeker een grote zeeslang wordt bedoeld. Daarom was dit dier geschikt als
beeld voor kronkelende rivieren. Het verpletteren van de macht van Egypte,
wordt daarom gezien als het verbrijzelen van de kop van een slang (vergelijk dit
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met wat God in de hof zei over het vermorzelen van de kop van de slang).
Deze kennis is belangrijk als we later komen tot Openbaring, waarin het einde
van de wereldmachten in de eindtijd wordt beschreven.
In Job 40:20 – 41:25 wordt er, gezien de beschrijving, mogelijk een krokodil
bedoeld. De Septuaginta vertaalde leviathan hier met drakōn.
De leviathan is geen geheimzinnig dier of zelfs persoon, maar een machtig
zeedier; waarschijnlijk een grote zeeslang, die door zijn manier van
(voort)bewegen geschikt was om als beeld te dienen voor kronkelende rivieren, die zelf weer het beeld waren van een macht.
De koperen slang
Het volk Israël in de woestijn spande keer op keer samen tegen Mozes, de
knecht van God. Vaak ging het daarbij om water en voedsel. Zij klaagden zelfs
over het manna dat zij nota bene dagelijks van God te eten kregen. Als straf
zond God toen slangen met een dodelijke beet. Zij moesten toen letterlijk ervaren wat wij lezen in Job 20:14-16:
… toch verandert zijn spijze in zijn ingewanden, zij wordt addervenijn in zijn
binnenste … Addergif zal hij inzuigen, een slangetong zal hem doden.
Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij.
Toen zond de HERE vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat
er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zei: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HERE en tegen u gesproken; bid tot
de HERE, dat Hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste
van het volk. De HERE dan zei tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die
op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven
blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak;
en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik
richtte, bleef in leven. (Num 21:5-9)
Dit is een uiterst belangrijke gebeurtenis, die enerzijds de dodelijke gevolgen
van de zonde laat zien, maar anderzijds dat zondaars door geloof behouden
kunnen worden van Gods toorn en leven. De Israëlieten zagen in de slangen de
verklaring voor de vele sterfgevallen onder hen; maar de werkelijke oorzaak
was hun eigen zonde. De slangen waren daarvoor het geschikte symbool
(Genesis 3). Mensen overleggen in hun hart; zij verleiden en laten zich verleiden en zij spreken tot zichzelf en met elkaar tegen God en Zijn dienaren. Door
zo te doen, spuiten zij als het ware zichzelf en anderen dodelijk slangengif in.
Wie in de woestijn aan de dood door het slangengif van zijn zonde wilde ontko-
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men, moest inzien en belijden dat hij tegen God had gezondigd, zich bekeren
van zijn verkeerde weg, geloven dat God hem zou vergeven en vervolgens strijden tegen de zonde in zijn vlees, zodat deze geheel teniet gedaan zou worden
en geen kans meer krijgen.
De slang die Mozes op een paal moest aanbrengen, was geen gedode slang uit
de vele die het volk bedreigden, maar gemaakt van koper, zodat hij als afbeelding en symbool alle slangen kon vertegenwoordigen. Eén van de levende slangen doden en verhogen had niet dezelfde symboliek; het zou één dodelijke
beet minder betekenen. Dit koperen model beeldde uit dat het gif van de levende slangen niet in staat zou zijn te doden wie in God geloofde (vergelijk voor
een parallel hiervan 1 Samuël 6:3-6).
Jezus vergeleek zijn kruisdood met deze verhoging van de koperen slang:
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon
des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig
leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in hem gelooft, niet verloren
ga, maar eeuwig leven hebbe.
(Joh 3:14-16)
Dat is wel even wat serieuzer: nu geen levenloos werk van een kopersmid,
maar een levend mens van vlees en bloed. En niet zomaar een mens, maar de
Mens bij uitnemendheid: Gods Zoon. En daarom met een veel verhevener doel.
In de woestijn werden mensen op grond van hun geloof gered van dood die hen
op dat moment bedreigde, maar nu worden zij op grond van geloof in Christus
Jezus gered van de eeuwige dood!
Maar dit overziende: hoe kunnen velen dan zeggen dat er achter de slang in de
hof een ander kwaadaardig wezen zou zitten: satan genoemd, en de verhoogde
slang in de woestijn het volk Israël de machteloosheid van dit wezen satan
toonde? De vraag die wij daarbij moeten stellen is: hoe zou Jezus zichzelf dan
kunnen en willen vergelijken met deze verhoogde slang, die volgens velen het
werktuig is van de satan? En zo zijn er veel meer vragen. Maar laten wij liever
bij de essentie blijven van wat Jezus wilde zeggen, die ligt in het woordje opdat.
Daarop volgt de verklaring van wat Hij bedoelde. Niet in de analyse van wat de
parallel allemaal niet betekent, of misschien ook wel kan betekenen.
Jezus’ kruisdood beeldt uit hoe radicaal er met de zonde moet worden afgerekend. ’Het vlees’ moet als het ware sterven, wil de begeerte geen kans krijgen
en de zonde haar macht verliezen. Zijn dood kon niet definitief zijn, omdat Hij
niet had gezondigd. Jezus’ verhoging aan het kruis was daarom de weg tot een
andere verhoging: die tot eeuwig leven. Jezus vertegenwoordigde geen slang,
laat staan satan, maar alle mensen die in Hem geloven en het vlees overwinnen. In en door Hem zullen ook zij verhoogd worden tot eeuwig leven.
J.K.D.
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HERE, hoe lang nog?
Psalm 6 is de eerste van de zogenaamde ‘Boetpsalmen’ (Ps 6, 32, 38, 51,
102, 130 en 143), die voor het merendeel door David zijn geschreven. In de
psalmen 32, 38, 51, en misschien ook 130, is de schrijver zich diep bewust
van zijn eigen zonde – en van de vergeving die er bij God te vinden is. In de
overige psalmen van deze serie spreekt de psalmist niet zozeer over zonde,
maar over zijn neerslachtigheid. Hij is moedeloos en hij beschouwt zijn toestand als een straf van God: “O HERE, straf mij niet in uw toorn, en kastijd mij
niet in uw grimmigheid” (vs 2; zie ook 38:1).
Maar is het wel God die David heeft gestraft? Misschien beschouwt David de
vijandigheid en onverschilligheid van de mensen waarmee hij te maken had als
een straf van God. Zijn vijanden waren niet slechts wie hem vervolgden, maar
ook wie niet meer achter hem stonden, niet meer steunden. David had enkele
bijzondere vrienden, zoals Jonathan, maar toch voelde hij zich vaak alleen.
In al zijn ellende bleef David rotsvast op de HERE vertrouwen: “Wees mij genadig, HERE ... Genees mij, HERE ... Keer weder, HERE, red mijn ziel, verlos mij om
uwer goedertierenheid wil” (vs 3, 5). En aan het einde van de psalm spreekt hij
zijn overtuiging uit: “De HERE heeft mijn smeking gehoord, de HERE neemt mijn
bede aan” (vs 10).
Wanneer wij deze verzen lezen, denken we natuurlijk ook aan de Heer Jezus,
die zoveel heeft geleden en, net als David, altijd op God vertrouwde. Psalm 6
had zeker voor Jezus een speciale betekenis en de schrijver aan de Hebreeën
was zich hier wel van bewust. In Hebreeën 5:7 horen wij duidelijke weerklanken van deze Psalm 6: “Hij (Jezus) heeft gebeden en smekingen onder sterk
geroep en tranen (vergelijk Ps 6:7) geofferd ... en hij is verhoord (vergelijk Ps
6:10) uit zijn angst”.
In vers 4 van de psalm vraagt David: “HERE, hoe lang nog?” Ook Jezus, “die
zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen” (Heb 12:3),
moet af en toe diezelfde vraag gesteld hebben. En in een wereld die steeds
minder wil weten van God, een wereld die onverschillig is, ja zelfs vijandig, tegenover de christenheid, vragen discipelen van de Heer Jezus Christus hetzelfde. Net zoals David, zuchten wij, “HERE, hoe lang nog?” (vgl. Psalm 74:10;
90:13).
J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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Nadat Abraham was gekomen in het land dat God hem wees, beloofde
God hem: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven (Gen 12:7). Keer op
keer bevestigde God dit (Gen 13:14-17;15:7;17:8). In Genesis 15:9-21 is
zelfs sprake van een zeer plechtig en indrukwekkend verbond, waarin God
bekrachtigde te zullen doen wat Hij Abraham beloofde. Maar de vervulling
zou pas 400 jaar later plaatsvinden (verzen 13-16). Zijn geduld en dat van
zijn nakomelingen zou dus zeer beproefd worden. Hoe gingen zij daarmee
om? Bleef hun verwachting levend?
De achtergrond van het verbond dat God met Abraham sloot, was zijn kinderloosheid. God had hem gezegd: Uw loon zal zeer groot zijn (Gen 15:1).
Maar hij was al heel rijk. Zijn vraag was: wat zult U mij geven, daar ik kinderloos heenga ... (vs 2). God kon dus nog wel meer toevoegen, maar wat
had hij daar aan: Zie, mij hebt U geen nakroost gegeven, en nu moet een
onderhorige mijn erfgenaam zijn (vs 3). Gods antwoord was echter nee:
uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn (vs 4). Dat het God niet ging
om Abrahams vee, geld en sieraden blijkt uit het feit dat het beloofde vanaf dat moment de erfenis of het erfdeel wordt genoemd, en de ontvangers
de erfgenamen. Gods verbond met Abraham zou daarom beschouwd kunnen worden als het door God voor Abraham opgestelde testament. Dit
werd niet pas geopend bij de dood van Abraham, maar was bekend bij zijn
nakomelingen. Zo schreef David een lofzang met daarin deze woorden:
Hij, de HERE, is onze God … Gedenkt voor immer aan zijn verbond – het
woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten – dat Hij met Abraham
sloot, en aan zijn eed aan Isaak; ook stelde Hij het voor Jakob tot een
inzetting, voor Israël tot een eeuwig verbond, toen Hij zei: U zal Ik het
land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel. (1 Kron 16:14-18)
Op de erfenis zullen wij in het volgende artikel verder ingaan. Gods eed
betreffende het land aan Isaak vinden we in Genesis 26. Het was een tijd
van hongersnood en Isaak wilde naar Egypte gaan. Maar de tijd daarvoor
was nog niet gekomen. Daarom zei God tegen hem:
Trek niet naar Egypte, woon in het land, dat Ik u zeggen zal, vertoef in
dit land als een vreemdeling, dan zal Ik met u zijn en u zegenen, want u
en uw nageslacht zal Ik al die landen geven, en Ik zal de eed gestand
doen, die Ik uw vader Abraham gezworen heb. En Ik zal uw nageslacht
vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel, en Ik zal uw nageslacht
al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken van de
aarde gezegend worden, omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn
dienst in acht genomen heeft. (Gen 26:2-5)
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Opmerkelijk in deze belofte is, dat God niet tegen Isaak zei: ‘omdat u mij
hebt gehoorzaamd’, of ‘omdat u dit of dat gedaan hebt’, of ‘omdat u Mij
geloofd hebt’, maar Ik zal de eed gestand doen, die Ik uw vader Abraham
gezworen heb … omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in
acht genomen heeft. Gods eed of verbond met Abraham is onveranderlijk. Zelfs als zijn nakomelingen niet leven in het geloof dat hij had, verandert dit niet wat God hem beloofde. Wie zondigt zonder berouw en bekering zal niet delen in de erfenis; maar Gods beloften blijven gelden voor
wie wandelen in geloof. De schrijver van de Hebreeënbrief zei hierover:
Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen
van de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken,
Zich onder ede verbonden … (Heb 6:17)
God sloot het verbond met Jakob toen hij op de vlucht was voor Esau:
Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak;
het land, waarop u ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw
nageslacht zal zijn als het stof van de aarde, en u zult u uitbreiden naar
het westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden … Ik
ben met u en Ik zal u terugbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd. (Gen 28:13-15)
En God deed wat Hij Jakob toezegde. Vele jaren bleef hij in ballingschap
en kreeg veel kinderen. Totdat God hem opdroeg terug te keren naar het
land van zijn vaderen. Toen hij daar was zei God op een dag dat hij moest
gaan naar de plaats waar God hem Zijn beloften had gedaan. Daar bevestigde God hem Zijn eerder gedane belofte: … dit land, dat Ik Abraham en
Isaak gegeven heb, zal Ik u geven; en uw nageslacht zal Ik dit land geven
(Gen 35:12). Dat Jakob geloofde dat God dit zou doen, blijkt uit het altaar
dat hij bouwde op de plaats waar Hij hem deze belofte deed.
Maar de jaren gingen voorbij en Jakob ontving het land niet: Jakob echter
woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaän (Gen 37:1). En dan volgt niet een uiteenzetting van hoe God hem
het land gaf – althans, zo lijkt het te zijn – maar de geschiedenis van Jozef. We gaan ervan uit dat u de geschiedenis van zijn verkoop als slaaf en
verhoging tot onderkoning van Egypte in tijd van een komende hongersnood kent. Alleen Egypte zou overvloed van koren hebben. Toen de honger ook Kanaän trof, zoals in de tijd van Abraham en Isaak ook al het geval was, kunnen we ons de aarzeling van Jakob om naar Egypte te gaan
voorstellen. God had immers zijn vader verboden daarheen te gaan. Hij

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

37

Leven in de

verwachting van het Koninkrijk van God

stuurde zijn zonen om koren te kopen, maar bleef zelf in Kanaän. Toen
Jakob uiteindelijk het bewijs zag dat Jozef leefde en zelfs onderkoning
was, zei hij: Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog; ik wil gaan en hem
zien, eer ik sterf (Gen 45:28). Was het zijn doel daar te gaan wonen? Er
wordt in Gen 46:1 verteld dat hij opbrak met alles wat hij had en naar
Berseba, helemaal in het zuiden trok. Maar dat zegt niet alles. Ook Abraham woonde daar enige tijd. Het ligt veel dichter bij Egypte en zou dus een
geschikte plaats zijn om zich te vestigen, naar Egypte te gaan en terug te
keren. Maar God zei daar in Berseba tegen hem:
Ik ben God, de God van uw vader, vrees niet naar Egypte te trekken,
want Ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal zelf met u naar Egypte trekken en Ik zal u ook zeker weer terugvoeren. (Gen 46:3,4)
God was dus wel degelijk bezig Zijn beloften te vervullen. De tijd was nu
gekomen naar Egypte te gaan. Het geloof van Jakob dat zijn nakomelingen
als een groot volk Egypte zouden verlaten en het beloofde land Kanaän in
bezit nemen, bleek op een aantal momenten. Zo zei hij tegen Jozef:
God, de Almachtige, is mij verschenen te Luz (Betel) in het land Kanaän
en heeft mij gezegend en tot mij gezegd: zie, Ik zal u vruchtbaar maken,
u vermenigvuldigen … Ik zal dit land (Kanaän) aan uw nageslacht geven
tot een altoosdurende bezitting … God zal met u zijn en u terugbrengen
naar het land van uw vaderen. (Gen 48:3,4,21)
Als bewijs van zijn geloof deed hij twee dingen:
• Hij gaf Jozef een bergrug alsof hij het land al in bezit had (Gen 48:22).
• Hij gaf bevel hem te begraven in de spelonk, die Abraham in Kanaän
had gekocht om er zijn begraafplaats van te maken (Gen 49:29-33).
En wat verwachtte Jozef? Geloofde hij wat God tegen zijn vader had gezegd? Jazeker! Hij begroef hem inderdaad in die spelonk. Maar nog duidelijker is zijn bevel aangaande zijn overlijden:
God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren naar het land, dat
Hij Abraham, Isaak en Jakob onder ede beloofd heeft … dan zult u mijn
gebeente van hier meevoeren. (Gen 50:24,25)
De kist met zijn gebalsemde lichaam was het zichtbare teken, dat de nakomelingen van Israël het door God beloofde land zouden bezitten.
Na een machtswisseling letten de Egyptenaren op de sterke uitbreiding
van de Israëlieten en grijpen zij naar een beproefd machtsmiddel: ze maken de Israëlieten tot hun dwangarbeiders. God weet echter alle dingen en
vergeet Zijn beloften niet: En God hoorde hun klacht en God gedacht aan
zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob. Zo zag God de Israëlieten en
had bemoeienis met hen (Ex 2:24,25;3:7). De tijd was gekomen om hen
te verlossen en Hij kiest Mozes om dat te doen, zeggende:
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Daarom ben Ik neergedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren
te redden en uit dit land (Egypte) te voeren naar een goed en wijd land,
een land vloeiende van melk en honig, naar de woonplaats van de Kanaänieten … Amorieten … (Ex 3:8,17)
Maar het liep allemaal niet zo vlotjes: de onderdrukking werd sterker en
Mozes klaagde bij God waarom Hij zo handelde met hem en het volk.
Toen bevestigde God dat Hij zou doen wat Hij had gezegd:
Ik zal u brengen naar het land, waarvan Ik gezworen heb het aan Abraham, Isaak en Jakob te zullen geven, en Ik zal het u geven tot een bezitting, Ik de HERE (Ex 6:7)
En God gaf het hen uiteindelijk in bezit. Valt het u op dat God het land
Kanaän beschouwt als Zijn bezit en het daarom kan geven aan de Israëlieten. Zij mochten het land niet blijvend verkopen want het land is van
Mij, en u bent vreemdelingen en bijwoners bij Mij (Lev 25:23). Maar als
de Schepper van de aarde bezit Hij niet alleen dat stukje land, maar de
hele aarde. Hier geldt het pars pro toto principe. Het land Kanaän is een
deel van een geheel: de aarde. De beloften aan Abraham gelden in principe voor al zijn nakomelingen uit de lijn van Isaak en Jakob. Maar het feit
dat zij tot twee maal toe vanwege hun zonden door God het land uit werden gezet, laat zien dat het werkelijk bezitten alleen geldt voor wie leven
in het geloof van hun vader Abraham. Het interessante is dat het Hebreeuwse woord voor land, erets, ook aarde kan betekenen. In het Nieuwe Testament wordt de belofte aan Abraham op die wijze uitgelegd:
Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte, dat
hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door geloofsgerechtigheid (Rom 4:13).
Paulus paste de belofte vervolgens toe op allen die wandelen in het geloof dat Abraham bezat, zich baserend op die andere belofte aan hem,
dat hij een vader van vele volken zou worden:
Daarom is het (alles) uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus
de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de
wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader
van ons allen is, gelijk geschreven staat: Tot een vader van vele volken
heb ik u gesteld. (Rom 4:16,17)
Dit is niet een interpretatie van Paulus, maar geleid door de Geest begreep hij wat er in Psalm 2:8 staat: Vraag Mij en Ik zal volken geven tot
uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw bezit.
Dit zijn profetische woorden over de Zoon van God, maar allen die in geloofsverbondenheid met Hem leven, zullen straks met Hem de aarde beërven. In de zaligsprekingen van Jezus is het beërven van de aarde synoniem met het hemels Koninkrijk binnengaan (Mat 5:3,5,10)
J.K.D.
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Boekbespreking
Bijbelstudies
De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij
Je lijkt tegenwoordig geen krant meer te kunnen opslaan, geen radio of TV
meer te kunnen aanzetten of je hoort van rampen. Natuurrampen, aardbevingen, verwoestende tsunami’s, overstromingen of juist extreme droogte,
maar in beide gevallen misoogsten gevolgd door honger. In de westerse
wereld stijgt de werkeloosheid en volgt de ene financiële crisis op de andere en niemand is meer zeker van zijn inkomsten of zijn spaargeld. De maatschappij om ons heen verruwt, we worden in toenemende mate geconfronteerd met religieus fundamentalisme, en het terrorisme dat decennialang
op zijn retour had geleken, begint zich weer onweerstaanbaar te verbreiden. De ‘zekerheden’ van onze maatschappij beginnen ons te ontvallen en
plaats te maken voor een toenemend gevoel van onveiligheid. Zijn dit tekenen van een naderend einde? En zo ja, wat heeft de Bijbel ons daar dan
over te vertellen?

Op die eerste vraag valt niet met absolute zekerheid een antwoord te geven, maar die tweede willen we in dit boekje met u bekijken. Want een naderend einde betekent uiteindelijk de wederkomst van Christus, en dan
wordt het voor ons de tijd om ons af te vragen hoe we daar tegenaan kijken: met angstige vrees of juist met blijde verwachting? Verwacht in de
Schrift echter geen nauwkeurige ‘dienstregeling’ van de gebeurtenissen die
ons te wachten staan, hooguit een globale karakterisering. Want hij vertelt
ons in dit soort situaties zelden alles wat we graag zouden willen weten (om
onze nieuwsgierigheid te bevredigen), maar uitsluitend wat we moeten weten (om niet mee ten onder te gaan). Maar dat laatste is uiteraard wel het
meest belangrijke.
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