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een Bijbels antwoord op uw vraag
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Vraag: Wat betekent “Een ieder die in Hem blijft zondigt niet”?
Antwoord: De Griekse werkwoordsvorm van zondigt betekent hier
blijft zondigen en heeft geen betrekking op één zondige daad. Over de
opzettelijke zonden schrijft Johannes: “Indien wij zeggen, dat wij geen
zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om
ons de zonden te vergeven” (1 Joh 1:8,9 NBG’51).
We zouden de woorden van 1 Johannes 3:6 als volgt kunnen weerge-
ven: ‘Jullie weten dat Christus verschenen is om de zonden weg te
nemen en dat er in Hem geen spoor van zonde is. Wie steeds in Hem
blijft, gaat niet door met zondigen; wie blijft zondigen heeft Hem niet
gezien en kent hem niet’. Zo ook vers 9: ‘Een kind van God kan geen
zondig leven leiden, want het zaad van God blijft steeds in hem; en hij
kan niet blijven zondigen, omdat hij uit God geboren is’. Toen Johan-
nes deze brief schreef, vond de valse leer van de gnostici overal in-
gang. Die beweerden dat men door kennis kan worden bevrijd uit de
gevangenschap van het lichaam en tot het verlossende inzicht in de
geheimenissen Gods komen; het stoffelijke als zodanig is slecht en
daarom is een rechtvaardig leven in het lichaam niet nodig. Deze hou-
ding, die wij ook in de eerste Korintebrief tegenkomen (6:12 en 13),
is duidelijk te zien in de brief van Judas en de tweede van Petrus. De
kenmerken waren o.a. losbandigheid en wetteloosheid. Johannes
spoorde de gelovigen dus aan om in Christus te blijven; wat inhield:
Zijn geboden bewaren (1 Joh 1:3-6). Christenen zijn wedergeboren tot
kinderen van God, zegt hij verder, en zullen dus rechtvaardig zijn
evenals hun Vader rechtvaardig is. Zij weten dat zij als Christus zullen
zijn wanneer Hij komt en met deze hoop voor ogen zullen zij zich reini-
gen, evenals Hij rein is. Christenen moeten daarom ernst maken met
het houden van al Gods geboden, evenals hun Heer heeft gedaan.
De vermaning is nu even noodzakelijk als toen. De genade van God
en het behoud door geloof, worden maar al te vaak gebruikt als reden
om het niet zo nauw te nemen met het leren en doen van Gods gebo-
den. De Heer Jezus beantwoordde Zijn verzoekingen met: “Er staat
geschreven”. Gods woord was Zijn wet. Hij zei dat alleen wie Zijn
woorden “hoort en ze doet” behouden zal worden: “Niet een ieder, die
tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk … binnengaan, maar wie
doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is” (Mat 7:21-27);
“Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren”; “U bent mijn
vrienden indien u doet wat Ik u gebied” (Joh 14:23; 15:14). R.H.
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Vraag: Is de doop volgens u het moment van de wedergeboorte?
Antwoord: De doop is inderdaad door de Heer Jezus ingesteld om de
wedergeboorte van een mens tot uitdrukking te brengen. De apostel
Paulus schrijft van “het bad van de wedergeboorte en van de vernieu-
wing door de heilige Geest” (Tit 3:5). En wanneer Christus zegt:
“Tenzij iemand wedergeboren wordt uit water en Geest kan hij het
koninkrijk van God niet zien” (Joh 3:3,5), doelt Hij kennelijk op de
doop in Hem.
Er kan uiteraard geen wedergeboorte plaats vinden zonder dat het
oude ‘ik’ eerst sterft; en daarom stelt de doop, een onderdompeling in
water, een sterven en begraven worden met Christus voor: “wij zijn
dan begraven met Hem door de doop in de dood” (Rom 6:4; Kol
2:12). Een nieuwe mens staat met Christus op, aangenomen als kind
van God, om “in nieuwheid van leven” te wandelen. Voortaan is het
zijn of haar voortdurend streven, zoals Paulus het uitdrukt: “niet meer
mijn ik, maar Christus leeft in mij” (Gal 2:20), waar te maken. Waar
Paulus vooral over deze betekenis van de doop schrijft, stelt hij het
niet alleen voor als een heerlijk feit, maar ook als een hoog ideaal
waar ieder na zijn of haar doop voortdurend naar moet streven:
“Indien u dan met Christus opgewekt bent, zoekt de dingen, die bo-
ven zijn ... Doodt dan de leden die op aarde zijn” (Kol 3:1- 5 e.v.;2:12;
zie ook Rom 6). God is het, zegt Petrus, “die ons naar zijn grote barm-
hartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft
doen wedergeboren worden tot een levende hoop” (1 Pet 1:3). Voort-
aan moeten wij als kinderen van God leven, in liefde, “als wedergebo-
ren … door het levende en blijvende woord van God ... verlangt als
pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat u
daardoor mag opwassen tot zaligheid” (1Pet 1:22 – 2:3).
Wedergeboorte is dus geen emotionele of mystieke ‘ervaring’, maar
een daad van God, door de werking van Zijn woord in ons denken, als
wij ons in berouw en geloof vereenzelvigen met de dood en opstan-
ding van Zijn Zoon. Paulus schreef aan de gedoopte gelovigen in Gala-
tië: “Want u bent allen zonen van God, door het geloof, in Christus
Jezus. Want u allen, die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus
bekleed” (Gal 3:26,27). R.H.

Zie ook de Overdenking op de volgende pagina’s.

een Bijbels antwoord op uw vraag ?
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Overdenking
Wij zijn niet ontstaan door een reeks toevalligheden en eindeloze ontwikke-
ling, maar op een bepaald moment en met een heerlijk doel voor ogen
door God geschapen. Met een verstand om dat doel te begrijpen en te be-
reiken. Maar van nature zijn wij onwetend van Gods wil; en dus moet Hij
ons die bekendmaken en ons leren daarnaar te leven.
Hoe kunnen wij, mensen van vlees en bloed, aan Hem gelijkvormig wor-
den? De weg die God koos is die van opvoeding en beproeving. De eerste
mens kreeg in de hof taken en werd op de proef gesteld met een verbod.
Het overtreden daarvan bracht aan het licht dat zij hun eigen keuzes wil-
den maken en het doel dat God met hen voor ogen had wel op eigen
kracht konden bereiken. Het doel rechtvaardigde daarbij het middel: “En
de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust
was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig
te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man ... en hij
at” (Gen 3:6). Hun nakomelingen zijn daar helaas mee doorgegaan.
Was Gods plan nu mislukt? Neen! God had gezegd dat wat Hij schiep goed
was. Dus Zijn doel was in principe al bij de schepping bereikt, in de schep-
ping besloten; zie de overdenking van David in Psalm 8:4-6 “Wat is … het
mensenkind, dat U naar hem omziet? Toch hebt u hem bijna goddelijk ge-
maakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond”. Maar David zag ook
in dat de mens nu niet is zoals God had bedoeld. Paulus schreef, dit over-
denkend, dat wij door onze zonde de heerlijkheid van God moeten missen
(Rom 3:23). David keek daarom in de toekomst, naar de Mens, de Zoon,
die God voor ogen had toen Hij Adam schiep. Die Mens is Christus Jezus:
“wij zien Jezus … met heerlijkheid en eer gekroond” (Heb 2:9,10).
De weg waarlangs we moeten gaan om deze heerlijkheid niet te hoeven
missen, is de praktische kant van het evangelie: “Bekeert u en gelooft het
evangelie” (Mar 1:15b). Bekeren is niet iets vaags als ‘je hart aan Jezus
geven’. Het moet duidelijk worden in je spreken en doen dat je hart veran-
derd is. Bekering is dan ook iets heel radicaals: je omkeren, de tegenover-
gestelde kant opgaan dan je gewend bent en die de meeste mensen gaan.
Bekeren kun je je pas wanneer je echt gelooft wat God zegt; je Hem ver-
trouwt en door Hem wijs en verstandig wilt worden. Uit wat Hij je vanuit Zijn
woord vertelt en door Zijn Geest ingeeft wat in Zijn ogen goed en kwaad is,
ga je inzien wat jouw zwakke plekken en zonden zijn. Zo weet je wat je voor
God moet belijden en waarvoor je vergeving gaat vragen. Maar ook waar-
voor je kracht vraagt, zodat je je zwakheden overwint. Het is dus een pro-
ces dat je doormaakt in je volle bewustzijn, als mens met een zekere le-
venservaring. De volgende stap is volgens Jezus: “Wie gelooft en zich laat
dopen zal behouden worden” (Mar 16:16). De doop is dus geen bijzaak
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maar hoofdzaak. Het is Gods weg waarlangs Hij mensen behoudt uit het
oordeel, zoals eens Noach in de ark werd gered uit de zondvloed (1 Pet
3:19-21). Het is ook een bewuste daad van je zelf. Want je richt je in de
doop tot God met een bede/gelofte van een goed geweten, omdat je je
zonden niet hebt verborgen, maar voor Hem hebt beleden. En je mag erop
vertrouwen dat God ze op je oprechte bede heeft vergeven.
De redding van Noach laat zien dat de doop een nieuw begin is: al het ou-
de is dood, verzwolgen door het water. Dit komt overeen met Paulus’ be-
handeling van de zonde in de brief aan de Romeinen: “Hoe zullen wij, die
voor de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet u niet, dat wij al-
len, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn
dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit

de doden opgewekt is … ook wij in nieuwheid van leven zou-
den wandelen” (Rom 6:2-4). Dit sluit aan op Jezus’ woorden over

een wedergeboorte. We kunnen weliswaar niet teruggaan in de moeder-
schoot en opnieuw geboren worden, om het daarna beter te gaan doen
dan in ons vorige leven; maar wij moeten geboren worden uit water en
Geest, om geboren te worden met de goddelijke natuur en het eeuwige
leven binnen te kunnen gaan (Joh 3:5).
Toen Jezus was gestorven en een soldaat een speer in zijn zijde stak,
kwam er water en bloed uit. Behalve dat hieruit voor die soldaat duidelijk
was dat Hij dood was, betekende het voor Johannes en voor wie zijn getui-
genis geloven, dat Hij een mens van vlees en bloed was en er een definitief
einde was gekomen aan het bestaan door zijn natuurlijke geboorte. De
strijd tegen de begeerten van het vlees was gewonnen en er kon een ge-
heel nieuwe Mens opstaan uit de dood. De Mens met de volmaakt godde-
lijke natuur, naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis, in de heerlijkheid die
God voor Hem bestemd had.
Maar die heerlijkheid is ook voor anderen bestemd. Jezus is door lijden
heen volmaakt geworden “om vele zonen tot heerlijkheid te brengen” (Heb
2:10). Hoe krijgen wij dan die goddelijke natuur? De keuze van de eerste
mensen leidde tot hun en onze sterfelijkheid, terugkeer tot stof (= verderf).
Petrus wees de enig mogelijke weg terug: “Zijn goddelijke kracht immers
heeft ons .. begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door
zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote
beloften begiftigd, opdat u daardoor deel zou hebben aan de goddelijke
natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld
heerst” (2 Pet 1:3,4). Het eeuwige leven waarvan de mens werd afgesne-
den in de hof, kan slechts worden bereikt als:
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1. God in zijn genade de weg weer opent;
2. wij beantwoorden aan Zijn doel met onze schepping.

Jezus laat zien wat de weg tot eeuwig leven inhoudt: geheel gericht zijn op
God in plaats van op de wereld die onze begeerten voedt. Zijn levensmotto
was: “U hebt mij een lichaam bereid … Hier ben Ik om uw wil, o God, te
doen” (Heb 10:5-7). Hoe bracht Hij dit in de praktijk? Door te zeggen: “hier
ben ik”, gaf Hij aan: ‘Zeg Mij wat Ik doen moet, dan zal Ik het doen zoals U
het vraagt; zowel uw eis zelf als de manier waarop’. Hij groeide op tot een
standvastige jongen met een opvallende wijsheid voor zijn leeftijd, omdat
Hij de Geest van God had. Hij leerde eerbied te hebben voor God en was
gehoorzaam aan Jozef en Maria. Op zijn twaalfde jaar sprak Hij in Jeruza-
lem drie dagen met de leraren van de wet. Kennelijk was Hij toen al zo ern-
stig bezig met de Schriften, dat Hij de diepgaande vragen kon stellen die
deze leraren zo verwonderden. Tegen zijn bezorgde ouders zei Hij: ‘Wist u
niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader’. Niet om opstan-
dig te zijn tegen hen, zoals zoveel pubers nu, maar omdat Hij toen al wist
Wie Hij was en wat van Hem werd gevraagd. In één van de Knechtprofetie-
ën in Jesaja staat hierover: “De Here HERE heeft mij als een leerling leren
spreken … Hij wekt mij het oor, opdat ik hoor zoals leerlingen doen” (Jes.
50:4). En doordat Hij dit deed, nam Hij toe in wijsheid (Luc 2:52). Knecht
willen zijn houdt onderdanigheid in en onderdanig zijn uit zich in gehoor-
zaamheid, bereidheid te leren en te doen wat wordt gevraagd.
We merken dat wijsheid en kennis niet zijn wat daar meestal onder wordt
verstaan: door redenering vaststellen wat wij zullen doen en nalaten, zon-
der (voldoende) rekening te houden met wat God zegt en vraagt. Hieruit is
de filosofie voortgekomen, die een desastreuze invloed heeft op het den-
ken en doen van veel christenen. Want wanneer wij ons laten leiden door
eigen redenering, kiezen wij – onszelf rechtvaardigend – voor wat wij nu
willen. Maar wanneer wij ons door Gods woord en Geest laten leiden, to-
nen wij ons geloof/vertrouwen in Hem; ook al vraagt dat veel geduld. Dan
bidden wij tot God en lezen wij Zijn Woord ernstig, om daarna – wat de uit-
komst van ons lezen en het antwoord op ons gebed ook is – te doen wat
God van ons vraagt. Als wij eerlijk zijn met onszelf, tegen God en elkaar, zit
daar onze menselijke tekortkoming. Jakobus analyseerde in zijn brief haar-
scherp wat er in de hof gebeurde en hoe dat zijn doorwerking had in alle
nakomelingen van Adam en Eva. Bijvoorbeeld wat betreft het punt van het
op de eerste plaats stellen van onze begeerten, zelfs wanneer wij tot God
bidden (Jak 4:2b,3). Bidden wij voor de vervulling van Zijn heilsplan, dat Hij
het doel bereikt dat Hij bij de schepping met ons had? Realiseren wij ons
wel voldoende dat Hij in Adam zag wie op aarde zouden leven? In wie,
naast Zijn Zoon Christus Jezus, de schepping van de mens goed was?
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Terwijl God bezig is ons te veranderen tot geestelijke mensen, met een
goddelijke natuur, blijven wij meestal steken in onze menselijke natuur, de
verleiding tot het voldoen aan onze begeerten van vandaag, in het korte
en sterfelijke leven dat wij nu hebben. In die zin kunnen wij tegenstanders
van God en Christus Jezus zijn: God wijst ons de weg in Christus, maar we
gaan liever een andere weg, zonder te beseffen dat die naar de dood leidt.
En de tragiek daarbij is dat wij dan tegelijkertijd tegenstanders zijn van
onze medegelovigen of andere mensen, omdat wij hen verhinderen tot dat
geloof te komen, dat God van ons vraagt.
Christus Jezus trad niet in de voetsporen van Adam en viel daarom niet
onder het doodvonnis dat Hem trof. Toen de consequentie van zijn woor-
den ‘hier ben ik om uw wil te doen’ van Hem vroeg dat Hij Zich moest la-
ten gevangen nemen, martelen en aan een kruis nagelen, verzette Hij Zich
niet, maar bracht Hij dit offer van zijn leven.
Wat God ons in Christus vraagt, is dat wij het offer brengen van ons leven
nu. Zoals God Zijn Zoon een lichaam had bereid, waarin Hij in staat werd
gesteld Gods wil te doen, heeft Hij ons een lichaam bereid, waarin Hij ons
vraagt gehoorzaam te zijn aan Zijn wil: “Ik vermaan u dan … 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). Dit sluit aan op wat Jezus vroeg
van Zijn volgelingen: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verlooche-
ne zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven
zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die zijn leven verlo-
ren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden” (Mat 16:24,25).
Jezelf verloochenen betekent niets anders dan jouw eigen leven nu van
minder belang achten omwille van de zaak van God en Christus en omwil-
le van het behoud van anderen. Zover gaat het in de vraag van God aan
jou en mij. Wie gedoopt is in de naam van God en Zijn Zoon, draagt voort-
aan Zijn Naam; en wie niet doet wat Hij vraagt, verloochent niet zichzelf
maar Hem die voor hem of haar gestorven is (zie Mat 10:32,33). En wie
meent dat dit alleen maar gaat om de ontkenning tegenover anderen dat
wij Jezus kennen, laten de woorden van Paulus duidelijk zien om welke
verloochening het gaat: van ons geloof, maar ook die in ons doen en laten:
“Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen
zij Hem …” (Tit 1:16). De consequentie zal zijn “indien wij Hem zullen ver-
loochenen, zal ook Hij ons verloochenen” (2 Tim 2:12). Aan ons is de keu-
ze wat wij doen: God en Zijn Zoon verloochenen en voor eeuwig sterven, of
onszelf verloochenen en het eeuwige leven ontvangen. J.K.D.

In nieuwheid van leven wandelen (vervolg van pagina 5)
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Zachtmoedig en nederig van hart zijn
Zachtmoedigheid is een aan vriendelijkheid verwant begrip. Wij hebben het
dan over zachtaardigheid; over iemand die zacht van aard is, niet hard of ruw
tegen anderen. Salomo zei in zijn wijsheid: “Een zacht antwoord keert de grim-
migheid af … Zachtheid van tong is een boom des levens” (Spr 15:1,4).

Een voorbeeld van een zachtmoedig mens is Mozes. Hij wordt zelfs zachtmoe-
diger dan welk ander mens ook genoemd (Num 12:3), waar anderen zich ja-
loers op hem toonden. Salomo bracht in een spreuk die twee dingen samen:
“Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering
voor de beenderen” (Spr 14:30). Hetzelfde deed Jacobus in zijn brief: “Wie is
wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze
zachtmoedigheid. Indien u echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt,
beroemt u dan niet ...” (Jak 3:13-14). Wijsheid kan iemand met verantwoorde-
lijkheid in de gemeente een gevoel van macht geven, van staan boven ande-
ren, waardoor hij hen dom of nog erger gaat vinden. Hij wordt ongeduldig en
soms onredelijk. Dan staat niet meer het behoud van anderen centraal: “de
wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeg-
gelijk, vol van ontferming en goede vruchten ...” (Jak 3:17).

Mozes was de door God aangestelde leider van de Israëlieten tijdens de uit-
tocht uit de slavernij in Egypte en de reis naar het beloofde land. Hij was de
voorafschaduwing van de Messias, Jezus. Nu Hij is verschenen, is Hij onze
Leidsman uit de slavernij van zonde en dood naar het eeuwige leven. Hij roept
ons tot zich: “Komt tot Mij … want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u
zult rust vinden voor uw zielen” (Mat 11:28-30). Hij heeft onze geestelijke rust
voor ogen. Hij legt ons geen regels, voorschriften, geboden en verboden op,
maar biedt ons vrede met God aan, zodat wij door de invloed van de Geest een
goddelijke natuur kunnen ontwikkelen. In de Bergrede noemt Jezus zachtmoe-
digen zalig, want “zij zullen de aarde beërven” (Mat 5:5). In het Koninkrijk is er
alleen plaats voor zachtmoedige mensen, zoals Jezus en Mozes.

Zachtmoedigheid is een vrucht van de Geest (Gal 5:22) en niet een van onze
natuurlijke eigenschappen. We zien die dan ook vooral terug in de Here Jezus.
Maar ook in wie nauw met Hem verbonden leven. Paulus wees erop dat in vol-
gelingen van Jezus hetzelfde behoort te zijn als in Hem: “ik vermaan u dan te
wandelen waardig aan de roeping … met alle nederigheid en zachtmoedigheid,
met lankmoedigheid (geduld), en elkaar in liefde te verdragen” (Efez 4:1-2). Hij
vraagt de verantwoordelijke broeders hen die zondigen verder te helpen in een
geest van zachtmoedigheid, er aan denkende dat ook zijzelf falen (Gal 6:1) en
dwarsdrijvers met zachtmoedigheid te bestraffen (2 Tim 2:25).

zich gedragen in het huis van God
“… laat u als levende stenen gebruiken



9

Petrus dringt er op aan bereid te zijn met zachtmoedigheid verantwoording af
te leggen over ons geloof (1 Pet 3:15). Tegenover uiterlijk vertoon, met siera-
den en mooie kleding, die alleen voor dit leven en tot het imponeren en voor
ons innemen van anderen dienen, stelt hij zachtmoedigheid als inwendig sie-
raad of gewaad, dat we dragen voor God om anderen te winnen voor het eeu-
wig leven: “Uw sieraad zij … de verborgen mens van uw hart, met de onvergan-
kelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog
van God” (1 Pet 3:3,4). Ook Paulus schrijft over het aandoen van goede eigen-
schappen, alsof het een kledingstuk is: “Doet dan aan … innerlijke ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld” (Kol 3:12).

Ootmoedig wandelen met God
Een andere eigenschap van volgelingen van Jezus is ootmoedigheid
(nederigheid). Of wij ootmoedig willen en kunnen zijn in onze relatie met de
naaste, hangt af van onze relatie met God. Want ons gedrag in Zijn huis gaat
naar twee kanten: naar God en naar mensen. Het Oude Testament spreekt
vooral over ootmoedigheid voor het aangezicht van God. De profeet Micha gaf
aan wat God van Zijn dienaren vraagt: “niet anders dan recht te doen en ge-
trouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God” (Mic 6:8).
Het gaat om een nederige houding, waarin wij God beschouwen als onze Meer-
dere en Hem als zodanig benaderen. Wie dat niet doet en geen dienaar wil zijn,
is hoogmoedig en komt onherroepelijk in conflict met Hem, omdat ons gedrag
dan volledig ingaat tegen zijn Wezen, tegen wat Hij voor ons wil zijn en doen,
tegen wat Hij wil dat wij zijn voor anderen. Omdat Zijn Wezen meerdere aspec-
ten kent – waaronder barmhartigheid, genade, ontferming, trouw aan Zijn ver-
bond, liefde – straft Hij niet direct in Zijn toorn daarover. Door te waarschuwen
geeft Hij zondaars gelegenheid hun houding en gedrag te veranderen: “Zoekt
de HERE, alle ootmoedigen in het land, u die zijn verordeningen volbrengt; zoekt
gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult u geborgen worden op de dag
van de toorn van de HERE” (Sef 2:3).

Meestal verhindert onze hoogmoed ons echter zover te komen. Wij vinden het
te beschamend, te vernederend, te erkennen dat wij onrechtvaardig zijn, eigen-
lijk niets zijn en weten; en wij stellen ons niet graag openlijk afhankelijk van
God of Zijn dienaren. Salomo zag, in zijn door God gegeven wijsheid, hoe dat in
elkaar zit: “Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed
gaat vooraf aan de eer” (Spr 18:12). Hét voorbeeld van hoogmoed voor de val
is de Farao van Egypte die, ondanks de machtige tekenen van God, Diens
macht niet wilde erkennen en het volk Israël niet wilde laten gaan: “… hoe lang
zult u weigeren u voor mijn aangezicht te verootmoedigen?” (Ex 10:3).

voor de bouw van een geestelijk huis ...”

8. de vruchten van de Geest (2)
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Wanneer Hij in ons iets ziet dat nu en in de toekomst bruikbaar is voor Hem,
verootmoedigt Hij ons nu al. Niet in toorn, maar in beproeving, omdat Hij ons
juist wil behouden. Dat is ook goed te zien in Zijn handelen met de hardnekkige
Israëlieten in de woestijn. Hij deed wat Hij deed om “u op de proef te stellen
ten einde te weten, wat er in uw hart was: of u al dan niet zijn geboden zou on-
derhouden. Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna
te eten ... om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar …
van alles wat uit de mond van de HERE uitgaat” (Deut 8:2,3; zie ook 16).

Wanneer wij goed wijs zijn, en niet eigenwijs, verootmoedigen wij ons voor God,
door onze zonden voor Hem te belijden. Dan zal Hij ons verder onderwijzen in
de weg die wij moeten wandelen om het eeuwig leven in te gaan. “Als over-
moed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen” (Spr
11:2) en “Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedi-
gen zijn weg” (Ps 25:9), zeiden Salomo en David. Verootmoediging wordt zicht-
baar in het hoofd buigen voor God, het opgeven van menselijke trots.

Welke voorbeelden van verootmoediging vinden wij, zodat wij leren wat die ei-
genlijk inhoudt? Wanneer wij de Bijbel daarop naslaan, dan zien we dat veroot-
moediging bijna altijd neerkomt op zich afhankelijk stellen van Gods genade
en/of een bedroefdheid over de situatie waarin wij of andere mensen zich ten
opzichte van God bevinden. Zo zijn er de geboden voor het volk Israël rond het
houden van de sabbat, of een ander moment waarop aan Gods verlossings-
werk wordt gedacht. Die geven aan dat zij zich op die dag moeten verootmoedi-
gen. Op zo’n dag wijden zij zich aan gebed, het lezen en met elkaar bespreken
van Gods woord, bezoeken zij samenkomsten e.d. God sprak tot Salomo over
wat Hij zal doen, wanneer het volk de juiste houding toont als het heeft gezon-
digd: “… mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij
bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan
zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven …” (2 Kron 7:14). De eeuwen
door heeft God Zijn trouw aan deze woorden bewezen. Het voert te ver om alle
voorbeelden te bepreken. Maar het loont zelf te kijken naar de koningen Reha-
beam (2 Kron 12:7 en 12), Achab (1 Kon 21:29) en Josia (2 Kon 22:19,20).

Ezra stelde zich voor zijn reis naar Jeruzalem afhankelijk van God: “Toen riep ik
… een vasten uit om ons te verootmoedigen voor onze God, en van Hem een
voorspoedige tocht af te smeken ... Want ik had mij geschaamd van de koning
een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen tegen vijanden onderweg;
wij hadden namelijk tot de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede
over allen die Hem zoeken, maar zijn macht en toorn zijn tegen allen die Hem
verlaten. Dus vastten wij en smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door
ons verbidden” (Ezra 8:21-23). Ja, het is gemakkelijk iets te zeggen, maar als
we het niet echt geloven en er niet naar handelen, zijn het slechts vrome woor-

zich gedragen in het huis van God
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den. De koning had Ezra waarschijnlijk gevraagd of hij een escorte wilde heb-
ben; maar nadat hij het aanbod had afgeslagen, realiseerde Ezra zich dat zij
bloot stonden aan vele en grote gevaren, en dat het er - nu zij geen mens had-
den die hen hielp – op aan kwam volledig op God te vertrouwen.

Paulus schreef dat hij vreesde zich te moeten verootmoedigen voor God, van-
wege de onbekeerlijkheid van sommigen in de gemeente van Korinte: “Ik
vrees, dat, als ik weer kom, mijn God mij bij u verootmoedigen zal en dat ik zal
hebben te treuren om velen van hen, die vroeger in zonde geleefd hebben en
nog niet tot berouw zijn gekomen over de onreinheid, hoererij en ontucht, die
zij gepleegd hebben” (2 Kor 12:21). Paulus werd door God nederig gehouden.
In plaats van trots te zijn op wat was bereikt, schaamde hij zich, treurde hij,
over wat hij aantrof. Hij trad op als voorspraak bij God, als priester die verzoe-
ning zocht voor wie gezondigd hadden. Dat is ware ootmoed!

Wanneer over vasten en bidden wordt gesproken, moet duidelijk zijn dat het
niet gaat om het vasten en bidden als zodanig, maar vooral om wat iemand
innerlijk beweegt dat te doen. Komt het uit het hart, of is het alleen maar om-
dat het verwacht wordt, omdat anderen het ook doen; dus meer een gewoonte,
een ritueel, een uiterlijk vertoon – in plaats van iets dat voortkomt uit schaam-
te over de ontheiliging van Gods Naam en diepe bewogenheid over het lot van
anderen? Wat is het doel ervan? Zoeken we de vervulling van een aardse
wens, of hebben wij Gods zaak voor ogen? Hebben we Zijn rechtvaardigheid,
de vervulling van Zijn heilsbeloften op het oog? Kijken we uit naar een verande-
ring in onze toestand en die van anderen, zodat hun en onze zonden worden
vergeven? Verlangen we ernaar Hem beter te kunnen dienen, tot Zijn verheerlij-
king en het behoud van anderen die verloren zijn in zonde en schuld? Door Je-
saja zei God: “Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien van de goddeloos-
heid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten
en elk juk te verbreken? Is het niet dat u voor de hongerige uw brood breekt en
arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als u een naakte ziet, dat u hem be-
kleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed?” (Jes 58:6,7).

Jezus toonde in een gelijkenis eens iemand die alleen voor de vorm bad, omdat
hij geen reden vond vergeving van zonden te vragen. Hij was in eigen ogen
rechtvaardig. Dit in tegenstelling tot een tollenaar, die niet ver van hem van-
daan bad. In hem zien we wat verootmoediging eigenlijk is, terwijl God van Zijn
kant laat zien dat Hij behagen heeft in wie zich in berouw tot Hem richten: “De
tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel,
maar hij sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij, zondaar, genadig! Ik
zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis
terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie
zichzelf vernedert, zal verhoogd worden” (Luc 18:13-14). J.K.D.

8. de vruchten van de Geest (2) (vervolg van pagina 9)



Wanneer u en ik dus in de geest bij elkaar zijn,
en de kracht van onze Heer Jezus bij ons is,

moet u die persoon aan satan uitleveren.
Dan gaat zijn huidige bestaan verloren,

opdat hij zal worden gered op de dag van de Heer.
(1 Kor 5:3-5)

Op het eerste gezicht leest dit uiterst vreemd. In de opvatting van de
meeste mensen betekent “in de handen van satan vallen” wellicht een
aangenaam leven nu, maar een reddeloos voor eeuwig verloren gaan op
de dag van Gods oordeel. Denk bijv. aan het verhaal van Faust. Maar
Paulus zegt hier precies het omgekeerde: “Dan gaat zijn huidige bestaan
verloren”, maar met de bedoeling dat hij “zal worden gered op de dag van
de Heer”, d.w.z. op de dag des oordeels. En in zijn eerste brief aan Ti-
moteüs zegt hij iets dergelijks nog een keer:

Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof
schipbreuk geleden. Onder hen bevinden zich Hymeneüs en Alexander,
die ik aan satan heb overgeleverd om hun te leren dat ze God niet moe-
ten lasteren. (1 Tim 1:18-20)

Laten we daar eens wat dieper induiken.

God als opvoeder

De mens heeft van nature de neiging zijn eigen verlangens te volgen en
niet die van God. Sommigen doen dat willens en wetens, zonder zich om
God te bekommeren, maar anderen in onbedachtzaamheid, zich onvol-
doende bewust dat zij afwijken van de rechte weg. Natuurlijk zou God dat
elke keer direct kunnen corrigeren. Maar dan houden we op met naden-
ken; dan gaan we dingen blindelings doen, er op vertrouwend dat God wel
ingrijpt wanneer we de verkeerde keuze dreigen te maken. Het is de be-
doeling dat we zulke dingen zelf gaan zien, dat we leren de dingen te zien
door Gods ogen. Anders worden we nooit volwassen in het geloof.

Maar de mens heeft ook een ingeboren neiging zijn handelen te willen
goedpraten, vooral schijnbaar kleine afwijkingen van het rechte pad: “Ik
was niet echt van plan daarvan af te wijken, ik deed alleen maar even
een stap opzij”. Maar daar weet God een trucje op: iemand wat verder
duwen op die zelfgekozen weg, tot op een punt waar hij het ook zelf niet
meer kan ontkennen, en hem dan te confronteren met de gevolgen daar-

Bijbelde Taal van de
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Aan de satan overgeleverd

van. Dat is niet bedoeld als straf voor wangedrag, maar als een – soms
harde – les om te leren in het vervolg beter op te letten. Oudere vertalin-
gen noemen dat ‘tuchtiging’. De drie voornaamste Hebreeuwse woorden
voor tuchtigen hebben een grondbetekenis van corrigeren of terechtwij-
zen/onderwijzen, en pas daarna straffen. Maar ook dat straffen heeft
duidelijk ten doel iemands gedrag te verbeteren. De twee Griekse woor-
den in het NT betekenen respectievelijk opvoeden en (vanuit de andere
partij gezien) gehoorzamen. Laten we eens wat voorbeelden bekijken.

Salomo

Koning Salomo was buitengewoon gezegend door God. Maar als hij zich
op den duur steeds wereldser begint te gedragen, lezen we dat God
‘tegenstanders’ tegen hem doet opstaan. Achtereenvolgens de Edomiet
Hadad, uit het buurvolk Edom, dan een zekere Rezon, die de macht had
gegrepen in Damascus en van daaruit het gebied van Aram (Syrië) weer
aan Salomo’s rijk onttrok, en tenslotte Jerobeam de zoon van Nebat uit
het gebied van Efraim, die a.h.w. van binnenuit tegen Salomo in opstand
kwam en die later, na Salomo’s dood, zelfs de splitsing van het rijk in
twee delen zou veroorzaaken. Dit had Salomo duidelijk moeten maken
dat hij van het rechte pad af was geraakt. Maar die les heeft hij – als we
af mogen gaan op het boek Prediker – pas aan het eind van zijn leven
begrepen. Opvallend is in deze verzen echter dat het woord voor tegen-
stander (in de NBV soms vijand) dat hier gebruikt wordt, het Hebreeuwse
woord ‘satan’ is. Want de grondbetekenis van het woord satan is inder-
daad tegenstander. Sterker nog: in veruit de meeste gevallen waar de
Hebreeuwse tekst dit woord gebruikt, gaat het aantoonbaar om menselij-
ke tegenstanders, en wordt het door de vertalers ook zo vertaald.

Petrus

Wanneer Petrus, na Jezus’ arrestatie in de hof van Getsemane, Hem op
een afstandje volgt en op voorspraak van Johannes is toegelaten tot de
binnenplaats van het paleis van Annas en Kajafas, probeert hij zich zo
onopvallend mogelijk te mengen onder de daar aanwezige dienstknech-
ten. Maar hij heeft pech en wordt herkend. Eerst door een slavin en later
door een familielid van de slaaf Malchus van wie hij in de hof een oor
had afgeslagen. Wanneer hij dan ook nog door zijn accent wordt herkend
als Galileeër, raakt hij steeds meer in paniek. De eerste keer reageert hij
a.h.w. schouderophalend door te beweren dat hij ‘die Jezus’ niet kent.
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Dat lijkt een onschuldig leugentje. En daar had het bij kunnen blijven,
maar God laat hem daar niet mee wegkomen, en er volgt een tweede
keer, en een derde. Noodgedwongen gaat hij steeds verder in zijn ontken-
ning: hij ontkent het ‘met een eed’, en tenslotte begint hij ‘zich te vervloe-
ken’. Dat is allemaal niet toevallig. God leidt de omstandigheden. En wan-
neer je eenmaal met dat eerste, nog schijnbaar onschuldige, leugentje
bent begonnen, kun je later niet meer zeggen, dat je Hem eigenlijk toch
wel kent. M.a.w. God duwt hem steeds iets verder op zijn zelfgekozen
weg, totdat het hem pijnlijk duidelijk wordt wat hij was begonnen. Conclu-
sie: dat eerste leugentje was helemaal niet zo onschuldig, en dat was de
les die hij moest leren (en die hij ook heeft geleerd).

De Babylonische ballingschap

Nog weer een stap verder gaat God met de Babylonische ballingschap.
Wanneer de mensheid na de zondvloed weer uitzwermt over de aarde,
bereiken ze de vlakte van Sinear, het land van de rivieren de Eufraat en
de Tigris in het huidige Irak (Gen 11:1). Daar begonnen zij rijken te stich-
ten en afgoden te aanbidden. Dat was de cultuur waar Abraham uit werd
weggeroepen, uit Ur der Chaldeeën. Abraham werd een nomade in Kana-
än, waar hij zich afgezonderd hield van de plaatselijke bevolking. Maar
zijn neef Lot ging wonen in de stad Sodom en werd als gevolg daarvan
bijna teruggevoerd naar Sinear (Gen 14). Alleen een snelle bevrijdingsac-
tie van zijn oom Abraham kon dat voorkomen. Wanneer het volk Israël
onder leiding van Jozua het land Kanaän in bezit heeft genomen en zich
daar gevestigd heeft, zegt Jozua in zijn afscheidsrede:

Nu dan, ‘eerbiedig de HEER, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en
doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in
Egypte hebben gediend. Dien alleen de HEER. Wanneer u daar niet toe
bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorou-
ders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie
u nu het land bewoont.’ (Joz 24:14-15)

Het volk belooft dan de HEER te dienen. Maar keer op keer gaat dat mis.
De profeten verwijten ze daarom dat ze de cultuur van dat Sinear, dat
land van de Chaldeeën, nog steeds in hun hart dragen, daar a.h.w. naar
terugverlangen (zie bijv. Ezech 23). En uiteindelijk besluit God om ze, bij
wijze van ‘tuchtiging’, daar dan weer naar toe terug te brengen:

De HEER leverde Jojakim, de koning van Juda, aan (Nebukadnezar) uit
en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen.
Hij nam ze mee naar Sinear. (Dan 1:2)

En pas daar leren ze dan om zich te beperken tot het dienen van hun ei-
gen God i.p.v. die van de bevolking van Sinear.
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Aan de satan overgeleverd (vervolg van pagina 13)

En uiteindelijk vinden we bij Zacharia een visioen met een profetie over
het herstelde koninkrijk (dan uiteraard onder ‘de Grote Koning’, Jezus),
waarin de ‘goddeloosheid’ – beschreven als een soort valse verbondsark
– definitief uit het land wordt weggedaan en teruggevoerd naar Sinear,
om nooit meer terug te keren naar het land van Gods volk:

Ik (Zacharia) vroeg: Wat is dat? Hij (de engel) antwoordde: Dat is een
efa, die daar naar voren komt … En zie, het loden deksel werd opge-
licht en daar zat een vrouw in de efa. En (de engel) zei: Dat is de god-
deloosheid … Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen
kwamen naar voren, met de wind in haar vleugels ... En zij droegen de
efa weg tussen hemel en aarde. Toen vroeg ik de engel die met mij
sprak: Waarheen brengen zij die efa? Hij antwoordde mij: Naar het
land Sinear. (Zach 5:6-11, NBG’51)

Conclusie

Wanneer we dit nu allemaal op een rijtje zetten, kunnen we het volgende
constateren:
• God voedt zijn kinderen op. Hij onderwerpt ze aan situaties waarin ze

hun trouw aan Hem moeten tonen en wanneer ze daarbij falen,
‘tuchtigt’ Hij ze. D.w.z. Hij brengt ze in een situatie die hen tot bezin-
ning moet brengen.

• Dat kan verschillende vormen hebben. Soms maakt Hij hun leven
moeilijk, om ze tot inzicht te brengen, zoals bij Salomo. Hij kan ze dan
confronteren met tegenstanders, in de Schrift aangeduid met het He-
breeuwse woord ‘satan’. Soms betekent dit, dat Hij ze wat verder duwt
op hun eigen gekozen weg, om ze te confronteren met de ware aard
daarvan, en met de consequenties die dat brengt, zoals bij Petrus. En
in het uiterste geval kan Hij ze ook tijdelijk terugbrengen in hun vroe-
gere situatie, om ze te doen beseffen wat ze dreigen te verliezen.

Dan nu terug naar die twee uitspraken van Paulus. Wanneer we de situa-
tie in de eerste eeuw bekijken, zien we heidengemeenten die bestaan uit
mensen die weggeroepen zijn uit hun heidense omgeving om kinderen
van God te worden, zoals Abraham was weggeroepen uit Sinear. Wat
Paulus nu doet, of opdraagt, is iemand die zich misdraagt en niet handelt
naar Gods geboden, terug sturen naar de omgeving waar hij uit afkom-
stig was, om hem daar tot bezinning te laten komen; m.a.w. tijdelijk uit
de gemeente zetten. En om de oudtestamentische basis daarvan duide-
lijk te maken, verwijst de schriftgeleerde Paulus daarbij dan naar deze
OT-principes met zijn gebruik van dat Hebreeuwse woord ‘satan’, tegen-
stander, dat we ook gebruikt vonden in het geval van Salomo. R.C.R
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Ontmoeting met:

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

Johannes noemde zichzelf in zijn evangelie steeds ‘de leerling van
wie Jezus hield’ en niet één keer bij zijn eigen naam. Hij wilde niet
zichzelf op de voorgrond plaatsen, maar zijn Heer en Heiland. Chris-
tus was voor hem de vervulling van Gods woorden tot de vaderen en
profeten. In het eerste hoofdstuk maakte hij dat duidelijk: vroeger
waren er woorden, beloften; nu is er de werkelijkheid, realiteit, in
Christus Jezus. Hij is de ware Mens naar Gods beeld en Johannes
had in Hem de heerlijkheid gezien, waarmee God de mens zou kro-
nen (Joh 1:14; vgl Ps 8:6; Heb 2:7,9). Het verband met de schepping
van de mens is te zien in het bewuste gebruik van de woorden “In
het begin” en later in zijn brieven: “Wat er was vanaf het begin”. Een
echo uit Genesis: “In het begin schiep God …”. Later zag hij de Heer
in de heerlijkheid die Hij ontving na Zijn hemelvaart. Die verschijning
was zo ontzagwekkend, dat hij als dood voor Zijn voeten neer viel.
De Heer stelde hem echter gerust: “Ik ben degene die leeft; ik was
dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid” (Op 1:18).

Geen Bijbelschrijver heeft het zo vaak over ‘getuigen’ en ‘getuigenis’.
Johannes wilde hiermee duidelijk maken dat Jezus en Zijn apostelen
geen verzinsels verkondigden. Jezus getuigde van wat Zijn hemelse
Vader Hem had gezegd en getoond. Hetzelfde deed Johannes van
wat hij had gehoord en gezien van Jezus. De reden ligt in een ander
woord dat Johannes het meest van allen gebruikte: ‘liefhebben’. Als
enige schreef hij op wat Jezus tot Nicodemus zei: “Want God had de
wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen
die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Joh
3:16). Die liefde van God voor ons mensen, zichtbaar gemaakt in
Zijn Zoon Christus Jezus, loopt als een rode draad door zijn evangelie
en brieven. Want de liefde van God en Christus vervulde ook hem.

Johannes bracht Jezus’ woorden op de avond voor Zijn kruisdood,
dat zij elkaar lief moesten hebben (Joh 13: 34,35), in praktijk. In zijn
eerste brief kon hij daarom zijn medegelovigen oproepen hetzelfde
te doen, want: “dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen ver-
kondigen: dat we elkaar moeten liefhebben” (1 Joh 3:11). Zelfs als
dit de dood tot gevolg zou hebben: “Wat liefde is, hebben we geleerd
van hem (Jezus) die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom ho-



De apostel Johannes (2)
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ren ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters” (vs.
16). En dat deed hij! In Handelingen zien we Johannes met Petrus
aan het werk. Ze genazen, in de naam van Jezus, een verlamde be-
delaar. Om deze daad werden zij gearresteerd; maar zij weigerden
gehoor te geven aan de eis van de Joodse Raad niet meer over Je-
zus te spreken. Hun antwoord getuigt van eerbied en liefde voor
God: “Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u
te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf!” (Hand 4:19). Deze
woorden konden hun dood betekenen, maar zij waren niet bang!

Toch werd zijn geloof zwaar op de proef gesteld. Op zekere dag liet
Herodes zijn broer Jacobus ter dood brengen – de eerste martelaar
van de twaalf apostelen (Hand 12:2). Johannes werd echter niet
verbitterd of ontmoedigd. Vol vertrouwen en gedreven door de liefde
van zijn Heer, ging hij vastberaden verder in de verkondiging van
Gods reddende kracht in Zijn Zoon. Paulus noemde hem later dan
ook een steunpilaar van de gemeente in Jeruzalem (Gal 2:9). Aan
het eind van zijn leven werd hij verbannen naar het eiland Patmos,
om hem te verhinderen te getuigen van zijn levende Heer. Het wa-
ren toen moeilijke tijden voor de gelovigen: zij leden onder vervolgin-
gen en Jeruzalem was verwoest, of de Romeinen hadden het beleg
om de stad geslagen. De vraag van de gelovigen was: “O heilige en
betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven
eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?” (Op 6:10).

Er zijn opvallende overeenkomsten tussen Johannes en Daniël, de
zo door God beminde man. Teveel voor dit kort bestek. Maar we mo-
gen ervan uitgaan dat hij, net als Daniël, dagelijks bad om duidelijk-
heid over hoe God verder zou gaan met Zijn werk. Beide ontvingen
visioenen en de uitleg daarvan over toekomstige gebeurtenissen.
Johannes over wat de gelovigen zouden meemaken tot de komst
van Christus. Met de verzekering dat, wat er ook zou gebeuren, de
overwinning door Christus was behaald en Zijn koningschap over de
aarde een kwestie van tijd was. Wat hij zag verbijsterde hem soms;
maar anderzijds moet zijn vreugde groot zijn geweest bij het zien
van de nieuwe samenleving die op aarde zal komen, zodat hij aan
het slot kon zeggen “Amen. Kom, Heer Jezus!”. N.D.



Tot slot van deze korte serie willen nog wat aandacht besteden aan vermeen-
de conflicten tussen de Bijbeltekst en de wetenschap. Daarbij hebben we in
principe twee mogelijkheden:
• Wat we in de Bijbel lezen komt niet overeen met wat we in de praktijk we-

tenschappelijk waarnemen.
• Wat we in de Bijbel lezen komt niet overeen met wat we menen te weten

uit de profane geschiedenis.
Nu kan het zijn dat de wetenschap er ondanks alles inderdaad toch naast zit.
Maar we moeten niet bij voorbaat uitsluiten dat we de Bijbel wellicht verkeerd
lezen, of het gelezene verkeerd interpreteren. In de eerste eeuw hadden gelo-
vigen een goed contact met de Schrift en er waren deskundige Schriftken-
ners die uitleg konden geven. Maar na verloop van tijd ging dat contact verlo-
ren. In de middeleeuwen hadden mensen geen toegang meer tot de Schrift –
vaak konden ze zelfs niet eens lezen en schrijven - en de kerk vertelde hun
niet meer dan ze vond dat ‘het volk’ hoefde te weten. Anderzijds was ‘de Bij-
bel’ vaak hun enige bron van kennis. Als gevolg van deze situatie sloop er
enerzijds veel primitief bijgeloof in hun opvattingen en hingen zij anderzijds
hun complete wereldbeeld op aan de Bijbel. En helaas heeft dat geleid tot
bepaalde tradities die zich niet gemakkelijk meer laten corrigeren.

Uitgangsprincipes bij het lezen

Wanneer we door willen dringen tot de feitelijke bedoeling van de Schrift,
moeten we ons bepaalde principes goed voor ogen houden.
• De Bijbel vertelt ons meteen in het begin over een breuk in de relatie tus-

sen de mens en God. De rest van het boek gaat over de weg terug: hoe we
die relatie weer kunnen herstellen. De Bijbel is dus geen geschiedenis-
boek over de geschiedenis van gelovigen in het verleden. De schrijvers
hebben een selectie gemaakt die ons lessen moet leren over die relatie.
Maar ze laten veel weg dat daarvoor niet van belang is. Wat er niet staat
hoeven we, in dit verband, dus niet te weten.

• De Bijbel is evenmin een astronomie boek. Het beschrijft ons niet hoe het
heelal fysiek in elkaar zit, want dat is voor onze relatie met God, en onze
behoudenis, van geen enkel belang. We moeten dus niet proberen de in-
richting en het functioneren van het heelal daaruit af te leiden, laat staan
die dwingend op te leggen aan anderen, op straffe van te worden uitgeroe-
pen tot verderfelijke ketter.

Effectief Bijbellezen
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• De Bijbel is een boek voor alle tijden. Hij moest dus begrijpelijk zijn voor
mensen van alle eeuwen. Dat kan betekenen dat sommige dingen verteld
worden op een ‘primitieve’ manier die misschien niet aansluit op de ge-
avanceerde kennis van onze tijd, maar die daarmee nog niet echt ver-
keerd hoeft te zijn! En dat wij intussen meer weten, is niet van belang.

• De boodschap van de Bijbel is weliswaar van alle tijden, maar het boek
spreekt wel de taal van zijn ontstaanstijd, en die is niet de onze. De Bijbel
spreekt veel in beelden. En je moet niet de fout maken die beelden aan te
zien voor een beschrijving van de werkelijkheid. Maar er zijn ook culturele
aspecten, die je je bewust moet zijn om de bedoeling te kunnen doorgron-
den. Wij denken graag in termen van ‘hoe werkt het’, maar de Hebreeër
denkt in termen van ‘waar dient het voor’, of ‘wat wil je ermee bereiken’.

Laten we dan nu eens wat voorbeelden bekijken.

Bijbelse kosmologie?

In de middeleeuwen meenden de mensen dat de zon om de aarde draaide;
tegenwoordig zijn we overtuigd van het omgekeerde. Maar dat heeft verder
niets te maken met onze behoudenis. Toch is het lang een twistpunt geble-
ven omdat de kerk het oude wereldbeeld tot officiële kerkleer had verklaard,
en de kerk was ‘onfeilbaar’. Die hele controverse tussen Galilei en de kerk
ging dan ook niet over dat feit zelf, maar over de logisch daaruit voortvloeien-
de gevolgtrekking dat de kerk het vroeger dus kennelijk toch verkeerd had
geleerd, en dus niet onfeilbaar was. Intussen is de oude opvatting in onze tijd
toch zeldzaam geworden, al kom ik die af en toe toch nog wel tegen.

Er worden soms hele ‘godsdienstoorlogen’ uitgevochten over de ouderdom
van de aarde. Je mening daarover lijkt, naast je mening over Darwin, de lak-
moesproef te zijn voor een waar christen. Maar niemand schijnt zich af te
vragen wat nu in feite het eigenlijk doel van Genesis 1 is: waarom wordt ons
dat verteld? De relevante vraag is niet HOE God de aarde heeft geschapen
maar WAAROM, met welk doel. Maar wie hoor je daarover? Dat alles is duide-
lijk het gevolg van onze erfenis uit de middeleeuwen, die periode van 1000
jaar zonder direct contact met de Schrift.

Verticaal water?

Of neem die passage van het volk Israël door de Rietzee, bij de uittocht uit
Egypte. De NBG’51 zegt daar: “Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee
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op het droge; terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een
muur” (Ex 14:22). De meeste van ons zullen de plaatjes kennen van een
stroom haastig vluchtende Israëlieten tussen twee steile wanden van water.
En de Amerikaanse filmindustrie heeft ons dat bij gelegenheid nog eens extra
ingescherpt. Wetenschappelijk kan dat niet. Anderzijds: God kan toch zulke
wonderen doen? Ja, dat kan Hij. Maar staat het er ook echt? Het Hebreeuws
kent twee woorden voor ‘muur’. Het ene beschrijft de muur van een gebouw,
en het andere een stadsmuur. Bij die stadsmuur staat niet het verticale ka-
rakter voorop, maar de beschermende functie. Deze tekst heeft dat tweede
woord: een muur ter bescherming. We lezen dat de wolk/vuurkolom tussen
Israël en de Egyptenaren stond om het volk te beschermen. En waarom trok
dat Egyptische leger daar dan niet met een grote boog omheen? Omdat de
Israëlieten daar aan beide kanten tegen werden beschermd door het water!
Een soortgelijk gebruik van dat woord voor muur in een situatie met water
vinden we in Nahum 3:8, waar van Ninevé wordt gezegd: “Zijt gij beter dan
No-amon … welks voorwal een zee, welks muur water was?”(NBG’51). Maar
de NBV heeft voor die doortocht in Exodus toch: “rechts en links van hen rees
het water op als een muur.” Dat is de macht van 1500 jaar traditie.

De erfenis van de 19e eeuw

Op het gebied van conflicten met de bekende historie heeft zich in het verle-
den heel veel afgespeeld. Vooral in de 19e eeuw zijn er veel wetenschappelij-
ke claims gemaakt dat allerlei zaken in de Bijbel niet overeenkwamen met
wat we uit archeologie en historische bronnen zouden ‘weten’. Het was de
geest van de tijd om de Bijbel te bedelven onder kritiek. Veel van deze kritiek
is later ongefundeerd gebleken. De 19e-eeuwse wetenschap wist simpelweg
nog niet genoeg en latere ontdekkingen hebben veel meer inzicht gegeven.
Maar de reputatie van de Bijbel als wetenschappelijk onbetrouwbaar was
inmiddels gevestigd en is nooit meer verdwenen. Het omgekeerde is helaas
ook gebeurd. Voorbarige claims door Bijbelgetrouwe archeologen dat er bijv.
resten waren gevonden van een universele zondvloed bleken achteraf betrek-
king te hebben op zeer plaatselijke overstromingen, en ook dergelijke claims
hebben de reputatie van de Bijbel geen goed gedaan. Nog wat voorbeelden.

Het jaar van de uittocht

Het waarschijnlijk meest opvallende voorbeeld van een mogelijke historische
misser gebaseerd op een foutieve interpretatie van de Bijbeltekst door nota
bene Bijbelgetrouwe historici is de datum van de uittocht uit Egypte. De data
van het volk Israël in het land Kanaän zijn behoorlijk goed bekend omdat er
veel verbindingen bestaan met de Assyrische machthebbers, en de kalender
van het Assyrische rijk is goed bekend. Maar de exacte kalender van het
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Egyptische rijk is veel minder goed bekend. Moderne historici baseren zich op
vier ‘pijlers’ daarvoor:
1. Het jaar 1550 v. Chr. voor het begin van het zgn. Nieuwe Rijk in Egypte op

basis van bepaalde astronomische verschijnselen.
2. De aanname dat Ramses II (vanaf 1279 v. Chr.) de farao van de uittocht

was. Dit berust op de naam Raämses in Ex 1:11.
3. De identificatie van de farao Sisak die optrok tegen Jeruzalem in het 5e

jaar van Rechabeam als de Shoshenk van de Egyptische geschiedenis,
wat deze aanval plaatst in 925 v. Chr.

4. De verwoesting van Thebes in Eypte door de Assyriërs in 664 v. Chr. Deze
datum volgt uit de Assyrische annalen en is dus ’hard’.

Dit plaatst de uittocht in ca. 1240 v. Chr. Maar historici claimen dat er rond
die tijd geen enkel bewijs daarvoor is te vinden, noch archeologisch noch in
historische bronnen uit die tijd. Onderzoek op de plaats van het oude Aï be-
vestigt bijvoorbeeld wel dat de geografische situatie daar ter plaatse volledig
overeenkomt met de beschrijving van de verovering en verbranding daarvan
in Jozua 8, maar uit de vereiste periode zijn geen sporen gevonden van zo’n
brand. Ze neigen er daarom toe aan te nemen dat de twaalf stammen in feite
individuele groepen waren die daar al woonden en zich op een gegeven mo-
ment hebben verenigd, en dat die glorieuze start van hun bestaan volledig
berust op mythevorming. Intussen heeft iemand echter, vanuit de Egyptische
geschiedenis zelf, op aannemelijke wijze aangetoond dat die vier ‘pijlers’ on-
mogelijk alle vier kunnen kloppen. Zijn correctie komt er op neer dat we de
uittocht 200 jaar eerder moeten plaatsen. En uit die tijd zijn er wel geschre-
ven bronnen die lijken te bevestigen dat zich in Kanaän een nieuw volk heeft
gevestigd. Ook die brandsporen in Aï zouden wel in die tijd kunnen passen.
En de regering van Salomo zou dan in een duidelijke bloeitijd vallen. Maar de
‘officiële’ Egyptologie heeft deze herziening nog niet omarmd.

Conclusie

Onze conclusie moet dus zijn dat het met die botsingen tussen de Bijbel en
de wetenschap nogal meevalt. Soms heeft de wetenschap er naast gezeten
omdat we historisch niet altijd alles al wisten, en misschien nog steeds niet.
Want je weet wel wat je weet, maar onvoldoende wat je niet weet; er kunnen
altijd blinde vlekken in je kennis zitten waar je je niet van bewust bent.

Anderzijds kunnen zulke conflicten even goed ontstaan doordat we de Bijbel-
tekst niet altijd correct lezen. Vaak (te vaak) omdat we onbewust uitgaan van
oude traditionele opvattingen. Soms ook omdat wij (of de vertalers!) ons on-
voldoende bewust zijn dat woorden in die tijd een andere lading hadden of
konden hebben dan in onze tijd en cultuur. R.C.R
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Christus in Profetie
“Toen

Van de vier evangeliën is Matteüs het meest ingedeeld naar thema. Na
het begin van Jezus’ optreden en het roepen van de eerste discipelen
worden eerst drie hoofdstukken aan leer gewijd in wat wij de bergrede
noemen, en daarna volgt een aantal genezingen. Na twee specifiek ge-
noemde wonderen lezen we:

Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met
een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas
hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: Hij was
het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.
(Mat 8:16-17)

Hiermee wordt voor de zesde keer deze uitdrukking gebruikt die uniek is
voor Matteüs “opdat in vervulling ging …”. Hoe stellen wij ons voor dat
Jezus onze kwalen ‘op zich genomen’ heeft? De NBV doet het overkomen
alsof Jezus ziekten simpelweg wegnam, maar Matteüs heeft het toch over
hoe Jezus ze op zich nam. In de NBG’51 (en de HSV) lezen we: “Hij heeft
onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen”.
Dit uitsluitend beschouwen als poëtische taal lijkt een onvoldoende ant-
woord, zeker gezien de tekst die hij citeert.

De aangehaalde profetie

De woorden waar Matteüs naar verwijst zijn die van de vierde profetie
over de Knecht van God (NBV: de lijdende dienaar). In een serie profetie-
ën laat Jesaja daar zien hoe het volk Israël heeft gefaald als de dienaar
van God omdat zij (geestelijk) doof en blind waren. Uit hun midden zal
echter de ware dienaar opstaan, die wel luistert en wel volgzaam is. Door
zijn hand zal ‘het voornemen van God voortgang vinden’ (Jes 53:10, NBG-
51). De profetieën vormen een reeks die loopt vanaf zijn roeping tot de
weerstand die hij oproept, het gevolg van die weerstand en het uiteinde-
lijk resultaat. En juist de vierde profetie spreekt speciaal over het lijden,
hoe hij mishandeld werd en zich niet verzette, hoe de dienaar om onze
zonden werd doorboord. In dat kader zegt Jesaja dan:

Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden
kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons
verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die
onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem
als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. (Jes 53:3-4).

In de Septuaginta (de Griekse vertaling van het Oude Testament) is dit
algemener gemaakt. Daar wordt niet over ziekten en zwakheden gespro-

“En zo ging in vervulling
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6. Onze kwalen op zich genomen

ken maar over zonde en moeilijkheden. Dat is wellicht de reden waarom
Matteüs niet die Septuaginta citeert, maar de tekst van Jesaja 53 letter-
lijk vertaalt. En hij doet dat juist in verband met het letterlijk genezen van
zieken. Jesaja spreekt niet in het algemeen, hij laat zien hoe de Knecht
bespot en geminacht wordt, maar ook mishandeld zonder zich te verwe-
ren. Als een schaap liet hij zich naar de slachtbank leiden. De Knecht zou
de relatie van het volk met God herstellen. En een belangrijk punt om je
te realiseren is dat ziekte en zwakheden een gevolg zijn van de verstoor-
de relatie tussen God en de mens. Dat geldt overigens nadrukkelijk in
het algemeen en niet als verklaring voor individuele gevallen, al dachten
vele van Jezus tijdgenoten (maar niet alleen zij) daar anders over. Zie
bijv. Joh 9:2. Waar deze profetieën naar verwijzen is uiteraard het optre-
den van Jezus. Hij treedt op als een door God geroepene, maar hoewel
Hij van alles doet om het volk te redden, leidt zijn optreden juist tot afwij-
zing en mishandeling. De straf voor de overtredingen van zijn volksgeno-
ten komt daarmee op Hem neer.

De vervulling in Matteüs

Het is echter opvallend dat Matteüs deze profetie niet aanhaalt als hij
het heeft over het lijden van Jezus, maar juist op het moment dat Jezus
begint om het volk te genezen van hun ziekten. Dus kennelijk heeft dit
op dat moment een belangrijke functie. Juist door zieken te genezen
identificeert Jezus zich met de rol van de Knecht uit Jesaja. Dit is als het
ware de eerste stap op weg naar het kruis. Juist door het wegnemen van
ziekten laat Hij zien dat Hij uiteindelijk de oorzaken van ziekten weg zal
nemen, maar dat dit tegelijkertijd betekent dat Hijzelf hiervoor zal moe-
ten sterven in de geminachte rol die Jesaja beschrijft. Hun dank voor ge-
nezing zal omslaan in een houding van het niet willen zien, alsof God
juist Hem geslagen en vernederd heeft. Daarnaast moeten wij kijken hoe
zulke genezingen werkten. Wij hebben misschien de neiging te denken
dat de ziekte gewoon verdween, alsof Jezus met een toverstokje zwaait
en weg is het. Maar zo werkte het niet. We zien dat als de vrouw met de
bloedvloeiingen de zoom van zijn kleed aanraakt en genezen wordt. Daar
zien we ook hoe Jezus dat onmiddellijk merkt. Als iemand Hem dan voor-
houdt dat zovelen tegen Hem opdringen is zijn antwoord: “Iemand heeft
me aangeraakt, want ik heb kracht uit me voelen wegstromen” (Luc
8:46). We lezen daar misschien overheen, maar blijkbaar kostte een ge-
nezing Jezus kracht. Het genezen van ziekten stond in Jesaja, en daar
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staat als uitleg: “zijn striemen brachten ons genezing” (Jes 53:5). Dit
spreekt wellicht over de mishandelingen die Jezus onderging, maar daar-
mee is nog niet duidelijk waarom wij juist daardoor genezen zouden wor-
den. Een korte blik op andere passages in het OT waar het woord
‘striemen’ wordt gebruikt kan ons helpen dat te begrijpen.

In Genesis vinden we het gebruikt door Lamech, een nakomeling van Ka-
ïn, die zijn broer vermoorde: “Vrouwen van Lamech, luister naar mij! Wie
mij verwondt, die sla ik dood, zelfs wie mij maar een striem toebrengt.
Kaïn wordt zevenmaal gewroken, Lamech zevenenzeventigmaal.” (Gen
4:23-24). Wat we hier zien is ‘normaal’ menselijk handelen. Actie geeft
reactie, als jij mij iets aandoet sla ik jou harder terug. Dit geeft de escala-
ties van geweld die we ook in ons land kennen. Een andere keer zien we
het gebruikt in de wet. Daar wordt gezegd wie schade veroorzaakt, zal
geven “leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, … wond voor wond,
striem voor striem” (Ex 21:23-25). Dit is het omgekeerde, want dit
spreekt niet tot de benadeelde partij, maar juist tot de partij die nadeel
heeft berokkend: niet terugslaan, maar teruggeven, genoegdoening ge-
ven in proportie tot de aangebrachte schade. Dat gaat echter nog steeds
over menselijk handelen. Maar wat Jezus laat zien, is hoe Hij niet op die
manier reageert als Hem iets aangedaan wordt, maar hoe Hij dat incas-
seert, het absorbeert, waarbij de actie verdwenen is in plaats van een
reactie op te roepen. Dat voorkomt juist escalatie. Dat is geen natuurlijk
gedrag van de mens. Maar het is wel wat wijzelf van God verwachten als
we Hem vragen ons te vergeven wat wij Hem aandoen. Daarom spreekt
Jezus ook vaak over je broeder vergeven, en dan niet knarsetandend,
maar zeventig maal zeven maal; waarbij vergeven betekent: ‘vergeten’,
en niet: ‘door de vingers zien, maar het wel onthouden’.

Conclusie

Ziekte en zwakheden zijn een gevolg van de zonde in de wereld. De bron
van zonde is juist het egoïsme van de mens: iets zelf willen en fel reage-
ren op mensen die ons belemmeren. Jezus neemt zonde weg door ons te
leren net als Hij alles te absorberen. Juist niet de nadruk te leggen op
‘mijn rechten’, maar onrecht te accepteren in nederigheid. Een beeld
daarvan is zijn genezing van anderen. Door zijn ‘striemen’ zijn wij gene-
zen, genezen van ons menselijk denken. Ook wij brengen die striemen
aan als wij Hem kwetsen, maar zoals wij willen dat Hij naar ons toe rea-
geert, zo moeten wij leren te reageren naar onze omgeving toe: “Zoals de
Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven” (Kol 3:13).

M.H.
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Wonderen van

de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

De luipaard

Hebt u ooit een luipaard gezien? Zo ja, dan waarschijnlijk in een dieren-
tuin. In de natuur komt dit prachtige dier in delen van Afrika en Azië voor.
Het weet zich goed schuil te houden. En dat heeft twee redenen: ten eer-
ste moet hij voor de grotere katten (leeuwen en tijgers) vrezen; en ten
tweede gebruikt hij zijn gecamoufleerde vacht om zijn prooi te besluipen.
In Bijbelse tijden waren luipaarden een bekend verschijnsel, al wordt het
Hebreeuwse woord n’mar, of namer, consequent met panter vertaald.
Dat kan misleidend zijn, omdat men met een panter tegenwoordig een
zwarte of donkere luipaard of jaguar bedoelt.

Het bekendste citaat over de luipaard
komt uit het boek Jeremia: “Kan een Nubi-
ër zijn huid veranderen, of een panter zijn
vlekken?” (Jer 13:23). Die zwarte ronde
vlekken onderscheidt hem van de andere
grote katten en omdat zijn vacht zo mooi
en zacht is, is die een gewild verzamelob-
ject voor vele mensen. Afrikaanse stam-
hoofden, bijvoorbeeld, dragen graag lui-
paardhuid; en die gewoonte nam een be-

paalde Christengroep daar over. En het aantal luipaardvellen dat zij dra-
gen loopt in de duizenden! Geen goed vooruitzicht voor de luipaard dus!

De naam luipaard heeft niets met een lui paard te maken. Lui komt van
leo en paard van pard. In oudere tijden dacht men dat hij een kruising
was van een leeuw met een panter: leon pardos in het Grieks. Dat hij in
de bergen woont, bewijst het boek Hooglied: “Kom mee ... weg van de
bergen waar leeuwen huizen, weg van de holen waar panters schui-
len” (4:8). De luipaard was dan ook één van de verscheurende dieren,
die God gebruikte om zijn afvallige volk te tuchtigen (zie Jer 5:1-6). Hij
bezit enorm veel kracht en heeft sterke kaakspieren, zodat hij niet alleen
in staat is prooi te grijpen die veel zwaarder is dan hijzelf, maar die ook
naar een boomtop weet te sleuren!

In figuurlijke zin komt hij ook voor. In Daniels droom van de vier dieren
wordt het derde rijk beschreven als iets dat op een panter lijkt, met vier
vleugels en vier koppen (Dan 7:6). Dit duidt het Griekse rijk onder Alexan-
der de Grote aan. De nadruk ligt hier op zijn snelheid: luipaarden kunnen
bijna 60 km per uur halen! C.T.
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het geschreven Woord
Gebruik en verklaring

“Ze bracht een zoon ter wereld, haar eerst-
geborene. Ze wikkelde hem in een doek en
legde hem in een voederbak, omdat er voor
hen geen plaats was in het nachtverblijf
van de stad” (Luc 2:7). Dit moet een van de
bekendste verzen zijn van de Bijbel. Maar
wat moeten we ons bij dat nachtverblijf (die
herberg) voorstellen, wat was dat voor een
instelling? In het NT vinden we twee herber-
gen. De ene hier in Lucas die wordt aange-
duid met het Griekse woord kataluma en de
andere in de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan. Die laatste wordt aangeduid
met het Griekse woord pandocheion, dat is

afgeleid van een werkwoord dechomai dat zoiets betekent als ontvangen of
(gastvrij) onthalen. Het voorvoegsel pan betekent hier allen. Het beschrijft dus
een instelling waar iedereen – tegen betaling – gastvrij wordt onthaald. Er is
een herbergier (waard), aan wie de Samaritaan geld geeft om de gewonde
reiziger te verzorgen. Dit type herberg vinden we uitsluitend daar.

Het woord kataluma vinden we, behalve hier ook nog bij Marcus en Lucas ge-
bruikt voor het ‘gastenvertrek’ waar het laatste avondmaal zal plaats vinden
(Mar 14:14, Luc 22:11). Maar voor meer achtergrond moeten we toch naar
de Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT). In de Septuaginta komt het
zo’n negen maal voor, en is daar de vertaling van vijf verschillende Hebreeuw-
se woorden. De achterliggende Hebreeuwse tekst wordt daar soms vertaald
als woonplaats, maar meestal met woorden als verblijfplaats, vertrek (voor

Geen plaats in de herberg
Wat bedoelt Lucas met dat ‘geen plaats in de herberg’? Blijkbaar waren Jozef en Ma-
ria van plan geweest bij aankomst in die herberg te overnachten, maar was er geen
‘kamer’ vrij. Er wordt soms gesuggereerd dat ze daarom bij een inwoner van Betle-
hem in de stal mochten slapen. Of wellicht zelfs wel bij familie; Jozef kwam daar im-
mers vandaan. Dat laatste lijkt in elk geval onwaarschijnlijk, want dan zouden ze daar
wel meteen heen zijn gegaan en niet hebben geprobeerd in de herberg te overnach-
ten. Dat van die ‘stal’ staat er trouwens niet echt; dat leiden we af van het gebruik
van die voederbak (kribbe). Het lijkt echter waarschijnlijker dat alle ‘verblijfsruimten’
voor de gasten van de herberg bezet waren en dat ze hun ‘onderdak’ hebben moeten
vinden in de ruimte waar de dieren gestald werden. Maar wel binnen de veiligheid
van de omheining van de herberg, in plaats van in het open veld.

Het woord in het Grieks
Het woord is kataluma, van het
werkwoord kataluō, losmaken.
Dat beschrijft het uitspannen
van de dieren, of het afladen van
hun last. Maar ook het uittrek-
ken van kleren door mensen.

Er is ook een woord pando-
cheion, afgeleid van het werk-
woord dechomai, met de beteke-
nis van (gastvrij) ontvangen. Een
pandocheion is dan een plaats
waar allen (pan) gastvrij worden
ontvangen.
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herberg

genodigden) of iets als nachtverblijf (zie bijv. Ex 4:24), en eenmaal als
‘schuilplaats’ voor een wild dier. We zien hier dus de aspecten van gastvrijheid
en van schuilplaats voor de nacht die beschermd is tegen bijv. wilde dieren (die
in het vrije veld een risico zouden vormen). Verder wijzen sommige commenta-
toren er op dat er al in de tijd van Jeremia sprake was van een ‘herberg’ nabij
Betlehem. In Jeremia lezen we dat de in Juda achtergebleven bevolking, die
niet door Nebukadnezar in ballingschap was weggevoerd, naar Egypte vlucht
en onderweg een tussenstop maakt te Gerut-kimham nabij Betlehem (Jer
41:17). Het Hebreeuwse woord gerut duidt op een nachtverblijf, dus hier is
sprake van het nachtverblijf (de ‘herberg’) van Kimham (een persoonsnaam).

Kataluma is afgeleid van het werkwoord kataluō, dat zoiets als losmaken of
ontbinden betekent. Dat kan slaan op het uitspannen van de dieren, of op het
losmaken en afnemen van de lading die zij dragen. Denk aan ons oude woord
‘uitspanning’ voor een café-restaurant langs de weg, waar de paarden werden
uitgespannen en zowel reizigers als dieren even konden pauzeren. Maar het
kan ook een aanduiding zijn van het afleggen van kleding. Een kataluma was
een beschermde verblijfplaats, maar zonder verzorging. Je moest zelf voor je
eten en drinken zorgen, in tegenstelling tot een pandocheion, waar wel verzor-
ging aanwezig was. We kunnen ons een beetje een voorstelling maken van zo’n
herberg door te kijken naar de oosterse karavanserai. Dat woord komt van het
Perzische karwansara, een samenstelling van karwan (karavaan) en sera
(rustplek); zie wikipedia. Hoewel die karavanserais van eeuwen later waren, zal
de basisgedachte wel overeenkomen. Ze bestonden uit een ommuurde binnen-
plaats met rondom open, maar overdekte
verblijfplaatsen. Deze latere vorm had vaak
verblijfplaatsen op de eerste verdieping,
met een verblijfplaats voor de dieren daar-
onder, op de begane grond. Maar de versie
uit bijbelse tijden zal wel geen verdiepin-
gen hebben gehad. Hooguit een verhoogde
vloer, zoals ook de huizen uit die tijd vaak
hadden, wanneer mensen en dieren in de-
zelfde ruimte verbleven. Zo’n herberg had
misschien een centrale ruimte voor alle
reisdieren samen, of misschien alleen een
ruimte met water en voer in troggen en
bakken, terwijl de dieren verder op de bin-
nenplaats zouden slapen. R.C.R.

Het woord in de Concordantie
Kataluma komt in het NT maar 3x
voor, eenmaal in Luc 2, waar het
is vertaald met herberg of nacht-
verblijf, en nog een keer van de
bovenzaal van het laatste avond-
maal, bij Lucas en Marcus.
In de Griekse vertaling van het OT
komt het 9x voor, gewoonlijk ver-
taald met iets als (tijdelijke) woon-
of verblijfplaats, of schuilplaats.
2x vinden we het echter van een
nachtverblijf van een reiziger.
Het woord pandocheion komt
slechts 1x voor, in de gelijkenis
van de barmhartige Samaritaan.
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Een van Gods basisprincipes bij zijn oordeel over de mens is dat Hij de
mens zelf verantwoordelijk houdt voor wat hij doet en voor de keuzes die hij
maakt. Laten we eens kijken naar de allereerste zonde, die van Adam en
Eva in de hof. God had Adam geschapen en hem zijn instructies gegeven:

Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de
kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk
sterven. (Gen 2:15-17)

Vervolgens voorziet God Adam van een ‘helper, die bij hem past’, dus Eva.
We lezen niet dat God ook haar instructies heeft gegeven, maar verderop
blijkt ze die wel te kennen. Dan komt de slang. Die begint een discussie
met Eva en suggereert haar daarin dat God bepaalde verborgen motieven
zou hebben voor dat gebod:

Jullie zullen helemaal niet sterven ... Integendeel, God weet dat jullie de
ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden (of
als God, zie bijv. de NBG’51) zullen zijn en kennis zullen hebben van goed
en kwaad. (Gen 3:4-5)

De vrouw hecht daar geloof aan en eet van de vruchten van de boom, en
haalt ook Adam over dat te doen. Kort daarna worden ze door God daarvoor
ter verantwoording geroepen. Ze beginnen met de schuld af te schuiven op
anderen: Adam op Eva, en Eva zelf weer op de slang:

De vrouw die u hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij vruchten
van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.
De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. (3:12-13)

Maar God houdt zowel Adam als Eva persoonlijk verantwoordelijk:
Tegen Eva: ‘Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je
als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’
Tegen Adam: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die
ik je had verboden … Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot
de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je te-
rug.’ (3:16-19)

De essentie van deze gebeurtenis

Wat vertelt ons dit? In de allereerste plaats dat het feit dat de suggestie om
van de boom te eten is aangereikt door een buitenstaander, ze niet ont-
slaat van hun eigen verantwoordelijkheid. Ze kenden het gebod, maar heb-
ben zich daar niet aan gehouden. Weliswaar wordt die buitenstaander zelf

6. Verantwoordelijkheid

Aspecten
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ook gestraft, maar dat doet niets af aan hun eigen schuld. Dan de slang. In
de commentaarserie ‘Korte Verklaring der Heilige Schrift’, toch een zeer
conservatief opgezette commentaar, zegt de commentator van Genesis:

Deze figuur [de slang] wordt geïntroduceerd als “het schranderste van
alle dieren des velds, die God, de Heere, gemaakt had”. Daarmee wordt
duidelijk gezegd dat de slang tot de “dieren” behoorde; en elke poging
zoals er in de loop der tijden zovele zijn gedaan, om deze slang niet als
een dier te beschouwen moet hierop onherroepelijk afstuiten.

Dat hij vervolgens vier bladzijden verder probeert toch weer onder zijn eigen
conclusie uit te komen, laat ik hier nu even rusten.

De conclusies die we hier uit kunnen trekken zijn duidelijk:
• De verantwoordelijkheid van de overtreders was duidelijk aangegeven

en de verantwoordelijkheid voor de overtreding ligt, wat henzelf betreft,
uitsluitend bij hen.

• De exacte achtergrond van de verleider, en zijn motieven, worden ons
niet verteld en doen dus kennelijk niet ter zake.

• De sleutel ligt bij de mens zelf en niet bij die ‘buitenstaander’. Die verlei-
der kan dus nooit worden gebruikt als excuus voor de overtreding.

Het bredere kader

Hiermee kunnen we dan nu naar het bredere kader kijken. God wil dat de
mens Hem uit eigen vrije wil dient. Maar dat heeft alleen waarde wanneer
die mens ook de reële mogelijkheid heeft om dat na te laten. En hij kan zijn
trouw aan God alleen bewijzen wanneer hij het ook nog doet wanneer de
alternatieve keus aanlokkelijk is. Dat betekent dat de mens in zijn leven te
maken krijgt met beproevingen, waarin hij moet tonen wat hij waard is. Aan
het eind van zijn leven volgt dan een oordeel, waarbij zijn trouw aan God
het criterium is. Een grondprincipe in de Bijbel is dat ons alles wordt verteld
dat we moeten weten. Dat betekent omgekeerd dat we wat ons niet verteld
wordt blijkbaar ook niet hoeven te weten. Wanneer het voor ons van belang
zou zijn om te weten dat er ergens op de achtergrond een grote verleider
zou zijn die ons op arglistige wijze het verkeerde wil laten doen, zou ons dat
nadrukkelijk verteld worden. Maar daar lezen we in deze geschiedenis van
Adam en Eva niets over. Eigenlijk gaf die commentator op Genesis dat al
aan. Want even verderop zegt hij toch: “Worden wij dan niet gedrongen tot
het vermoeden dat achter dit dier zich een geestelijke macht verbergt?” Dit

van het Kwaad
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is kenmerkend voor de opvatting van velen. En de gedachte daarachter is
duidelijk; we willen, ondanks de duidelijke aanwijzingen voor het tegendeel,
toch tenminste een deel van de schuld ergens anders leggen. Ons begrip
van de Bijbel moet echter niet gebaseerd zijn op vermoedens maar op dui-
delijke bijbelse uitspraken. We zeiden al: als we voor een goed begrip van
deze passage dat van die achterliggende geestelijke macht zouden moeten
weten, zou ons dat duidelijk worden verteld. Maar die duidelijke uitspraak
vinden we niet, en dus doet dat aspect - waar of niet waar - hier niet ter
zake. Want het gaat hier uitsluitend om de eigen verantwoordelijkheid van
de mens die hij niet kan afwentelen op een andere partij, hoezeer Adam en
Eva dat ook proberen. Jakobus zegt daarover: “Iedereen komt in verleiding
door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept” (Jak 1:14).

Saul en David

Toen Samuël Saul tot koning zalfde, vond die zichzelf het koningschap niet
waardig. Toen Samuël hem wilde voorstellen aan het volk verschool Saul
zich tussen de bagage (1 Sam 10:22). Hij begint zijn koningschap ook met
veel enthousiasme en ijver voor God. Maar toch maakt hij fouten, ernstige
fouten. Gaandeweg begint hij zich te koesteren in zijn macht. Wanneer Da-
vid bij hem in dienst komt is die aanvankelijk zijn favoriet. Maar wanneer hij
begint te beseffen dat David bestemd is om zijn plaats in te nemen, slaat
dat om in een ziekelijke haat en hij probeert bij herhaling hem te doden. En
uiteindelijk komt hij op ellendige wijze om, ondanks zijn pogingen om - bui-
ten God om - zijn kansen in de strijd tegen de Filistijnen te vergroten. Hij
faalde in de beproeving.

David is uit heel ander hout gesneden. Hij koestert onder alle omstandighe-
den zijn relatie met God en probeert daarnaar te leven. Hij weet dat hij de
volgende koning zal zijn, maar tot tweemaal toe spaart hij Sauls leven. Ve-
len zouden daar geredeneerd hebben: God heeft Saul veroordeeld en hem
nu in je macht gegeven; dit is Gods wil. Zijn manschappen redeneren ook
inderdaad zo. Maar David overweegt dat God hem niet de opdracht tot do-
den heeft gegeven, en weigert de zaak van die kant te bekijken. Hij is ge-
duldig en gaat ervan uit dat God Saul wel zal laten omkomen wanneer de
tijd echt daar is. Maar wanneer hij eenmaal koning is, wordt de verleiding
om naar de vrouw van zijn naaste te grijpen toch te groot. Hij heeft duidelijk
een zwak voor vrouwen, en dat breekt hem op. En wanneer het dreigt uit te
komen besluit hij haar man Uria daarom uit de weg te laten ruimen, op de-
zelfde manier als Saul dat aanvankelijk bij hemzelf probeerde: door hem te
laten omkomen in de strijd. Maar wanneer de profeet Natan hem daar op

Aspecten van het Kwaad
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wijst, reageert hij heel anders dan Saul. Hij erkent zijn zonde, toont berouw
en smeekt God om genade. Die genade ontvangt hij, maar dat ontslaat
hem niet van zijn verantwoordelijkheid:

Toen zei Natan: ‘De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. Maar
omdat u de vijanden van de HEER aanleiding hebt gegeven tot laster,
moet wel uw pasgeboren zoon sterven.’ (2 Sam 12:13-14)

Het is dus niet alleen zijn eigen reputatie die hierdoor heeft geleden, maar
ook Gods ‘reputatie’, en dat is ernstig. Gedurende de rest van zijn leven
heeft hij eindeloze problemen met verschillende van zijn eigen kinderen,
waarvan er een zijn eigen zuster verkracht en twee andere een staatsgreep
plegen. Ook raakt hij in conflict met zijn legeroverste Joab, die hij als mede-
plichtige had gebruikt in het uit de weg ruimen van Uria. En in geen van de-
ze gevallen kan hij krachtdadig genoeg optreden, omdat zijn handen zijn
gebonden door zijn eigen misstap. De gevolgen van zo’n misstap reiken dus
veel verder dan hemzelf; ze hebben veel verdergaande consequenties en
daar wordt hij door God niet van gevrijwaard!

Salomo

Davids zoon Salomo begint eveneens goed, maar ook hij raakt – ondanks
zijn spreekwoordelijke wijsheid – geleidelijk uit het rechte spoor. Zijn praal-
zucht als oosters vorst wint het op den duur van zijn verplichtingen jegens
Gods wet. Hij importeert scheepsladingen goud, om voor God de prachtig-
ste tempel ter wereld te bouwen, maar als die af is spendeert hij bijna twee-
maal zoveel tijd aan de bouw van zijn eigen paleis. Aan het begin van zijn
regering wordt ons trots verteld dat hij alleen niet-Israëlieten verplicht tot
herendienst, maar na zijn dood komt een delegatie van het volk zijn zoon
vragen om te worden ontheven van de zware herendienst waar zij intussen
zelf aan zijn onderworpen. Maar het ergste van alles: hij zoekt aanzien in
zijn wereld met een enorm aantal ‘vrouwen’ waarvan vele buitenlandse. Die
verleiden hem tot het oprichten van heiligdommen voor hun eigen buiten-
landse goden, en dat verleidt ook hemzelf tot afgoderij. Iets waar de wet
met nadruk voor gewaarschuwd had (Deut 17:17). Er zijn, zoals elders al
gezegd (blz. 13), weliswaar aanwijzingen dat hij op het eind van zijn leven
heeft begrepen wat hij fout had gedaan, maar de gevolgen laten zich niet
uitwissen. Na zijn dood raakte het rijk gesplitst op die kwestie herendienst,
en in het noordelijke rijk werd een aanstootgevende eredienst ingesteld die
zich heeft gehandhaafd tot het einde. Dus opnieuw: ook wanneer iemand
zich uiteindelijk bekeert, de gevolgen van zijn handelen laten zich vaak niet
meer ongedaan maken. En daar blijft die persoon voor verantwoordelijk,
dat kan hij niet afwentelen op het excuus: ik werd verleid. R.C.R

6. Verantwoordelijkheid (vervolg van pagina 28-29)
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Fundamentele begrippen
6. Demonen in het Oude Testament

In deze aflevering willen we kijken naar het begrip ‘demonen’. Die komen we
vooral tegen in het NT. De NBG’51 vertaalt demon in het NT met ‘boze geest’
en in de SV werden ze aangeduid als ‘duivelen’. Dat typeert de opvatting die de
meeste mensen ervan hebben. Maar klopt dat? Wat waren dat nu eigenlijk.
Daarvoor moeten we toch beginnen in het OT, want woorden en begrippen in
het NT gaan altijd terug op het OT. De Griekse aanduiding van een ‘demon’ in
het NT is ofwel daimōn, of een soort verkleinwoord daarvan: daimonion. Om de
koppeling te kunnen leggen met het OT moeten we daarom eerst kijken naar
de Septuaginta, de Griekse vertaling van het OT; deze gebruikt uitsluitend die
verkleinvorm daimonion. En vervolgens kijken we dan naar het onderliggende
Hebreeuws. Dat woord demon komt in de Septuaginta maar acht maal voor, en
is daarbij de vertaling van vijf verschillende Hebreeuwse woorden (en eenmaal
staat er geen Hebreeuws woord tegenover). Onze eerste constatering is dus
meteen al dat het grote belang, dat de moderne Bijbellezer vaak hecht aan dat
begrip demon, in het OT totaal niet terug te vinden is, en dus in elk geval daar
ook geen enkele steun vindt. Maar hoe zit het nu wel?

De gruwelen van Kanaän

In de Septuaginta worden demonen het eerst genoemd in Mozes’ toespraak tot
het volk kort voor de intocht in Kanaän. In Deut 32 vinden we een lied dat Mo-
zes hun wil leren om hen in herinnering te laten houden wat God voor hen
heeft gedaan. Maar ook om hen al bij voorbaat aan te kondigen dat zij - een-
maal in het land wonend - van God zullen afvallen en de gewoonten overnemen
van de Kanaänieten die zij eigenlijk uit het land hadden moeten verdrijven:

Toen (kwam) Jesurun [een aanduiding van Israël] ... in verzet, liep weg van
zijn schepper ... Ze tergden hem met vreemde goden, met gruwelijke beelden
krenkten ze hem. Ze brachten offers aan demonen, aan goden die geen go-
den zijn, goden die zij eerst niet kenden, nieuwkomers, nog maar net in
zwang, die voor hun voorouders niet eens bestonden. (Deut 32:15-17)

‘Goden’ die geen goden zijn, slechts beelden die alleen maar leven in hun ei-
gen fantasie, maar waarvan zij wel hulp en redding verwachtten. Dat is Mozes’
beschrijving van die ‘demonen’. Een echo hiervan vinden we in de psalmen:

Zij vermengden zich met (de Kanaänieten) en spiegelden zich aan hun da-
den, vereerden hun godenbeelden en raakten verstrikt in hun netten. Zij
brachten hun zonen en dochters ten offer aan de demonen en vergoten het
bloed van onschuldigen, het bloed van hun zonen en dochters, geofferd aan
de beelden van Kanaän. Een stroom van bloed ontheiligde het land. (Ps
106:34-38)
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Dit gaat duidelijk om het overnemen van de Kanaänitische praktijk om kinder-
offers te brengen. Het onderliggende Hebreeuwse woord is in beide gevallen
shed, dat in het hele OT alleen maar hier voorkomt. Hiermee worden duidelijk
die Kanaänitische afgoden bedoeld. Maar bij hun vertaling hebben de vertalers
zich duidelijk laten leiden door dat woord demon in de Septuaginta. De SV ver-
taalde het met duivelen, de NBG’51 heeft boze geesten, de NBV en de HSV
gebruiken rechtstreeks dat Griekse woord demon.

Demon elders in de psalmen

Dat woord daimonion vinden we in nog twee andere psalmen. In Psalm 91 ver-
zekert de psalmist zijn lezers dat wie bij God schuilt niet hoeft te vrezen voor
“de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag (daimonion) die toeslaat
midden op de dag” (Ps 91:6). Het onderliggende Hebreeuwse woord qeteb
stamt eveneens uit Deut 32 (vs 24; de enige andere plaats waar het voor-
komt), waar het is vertaald met ‘ziekte’ (NBG’51: dodelijke ziekte). De basisbe-
tekenis is vernietiging; de SV en de HSV vertalen het daarom met verderf. De
andere psalm heeft: “De goden van de volken zijn minder dan niets (elil), maar
de HEER: Hij heeft de hemel gemaakt” (Ps 96:5). Dat woord elil komt in het OT
zo’n twintig maal voor. Het betekent zoiets als: nietswaardig. Het is afgeleid
van een stam die een negatieve klank aan iets geeft, ongeveer zoals ons voor-
voegsel on-. Er staat dus eigenlijk: “de goden van de volken zijn on-goden”. De
SV, NBG’51 en HSV vertalen het hier met afgoden, maar de Septaginta dus
met ‘demonen’.

Demon bij Jesaja

Tenslotte vinden we daimonion nog vier keer bij Jesaja. De eerste twee keer
betreft dat plaatsen die door God zullen worden verwoest, respectievelijk Babel
(13:19-22) en Edom (34:9-14). Beiden zullen ontvolkt blijven, en er zullen
slechts wilde dieren huizen. In het eerste geval lezen we van struisvogels, wilde
bokken, hyena’s en jakhalzen; in het tweede van jakhalzen, struisvogels, hye-
na’s en bokken (en ook nog van raven en uilen). De ‘demonen’ zijn in deze op-
somming dan die bokken (Hebreeuws: sair). De SV vertaalde die met duivelen
(maar de Herziene SV met bokken of bokachtigen!) en de NBG’51 met veld-
geesten. Maar bijna overal in de Wet (bijna 50 maal) zijn het de offerdieren
voor het zondoffer, inclusief de bok van de Grote Verzoendag. Alleen in Lev
17:7 lijkt het te gaan om een afgod (NBV: “bokken die als goden vereerd wor-
den”). Terzijde: de ’lilit’ van Jes 34:14 (NBG’51: nachtspook; HSV: nachtelijk
ongedierte) zal inderdaad ook wel op een bepaalde diersoort slaan.
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Jesaja 65:3 spreekt weer van ongeoorloofd offeren, maar de Septuaginta voegt
daar nog aan toe: ‘… aan demonen’, wellicht op basis van een alternatieve He-
breeuwse tekst. Maar ook hier is het verband het dienen van afgoden. Vers 11
spreekt eveneens van ongeoorloofde praktijken:

Jullie die de HEER hebben verlaten … die voor de god van het geluk (gad) de
tafel dekten en voor de god van het fortuin (meni) de kruiken vulden, jullie zal
ik voor het zwaard bestemmen. (Jes 65:11)

Veel vertalers vatten Gad en Meni op als namen van de zo aangeduide goden.
De Septuaginta vertaalt Gad met daimonion (en Meni met tuchè, fortuin).

Conclusie

Dat brengt ons tot de volgende conclusie. De rabbijnen die de Septuaginta-
vertaling maakten, hebben het woord daimonion gekozen als vertaling van in
totaal vijf verschillende Hebreeuwse woorden. Het gaat om acht plaatsen, die
in oorsprong situaties betreffen waar Kanaänieten onheil trachtten af te wen-
den door te offeren aan vermeende machten die zij daarvoor verantwoordelijk
achtten. Daarbij moeten we bedenken dat het eigenlijk niet ging om goden die
zij vereerden, maar onheilbrengende machten waar ze bevreesd voor waren.
Dus hoe kostbaarder het offer, hoe meer effectief zij zich dat voorstelden, tot
hun eigen kinderen aan toe. Slechts in één geval betreft het een afgod die juist
werd gezien als een macht die voorspoed brengt.

Mozes waarschuwt zijn volk dringend tegen het overnemen van zulke waan-
ideeën en laat er daarbij geen twijfel over bestaan dat zulke machten in werke-
lijkheid helemaal niet bestaan. Alleen God brengt voor- of tegenspoed (zie bijv.
ook Jes 45:7) en alleen al het geloof in zulke machten ontkent daarom Zijn
soevereiniteit. Het consequente gebruik van het verkleinwoord daimonion zou
wel eens een subtiele verwijzing kunnen zijn naar de onmacht van deze
‘machten’. Elders in het OT wordt, met gebruik van dit woord, nog enkele malen
naar die waarschuwing verwezen, waarbij ze soms worden aangeduid als
‘nietsen’, on-goden. En tenslotte wordt het woord nog enkele malen gebruikt
voor de aanduiding van wilde bokken. Het lijkt alsof de rabbijnen daarmee een
verwijzing wilden geven naar de bok van het zondoffer onder de Wet, inclusief
de ‘zondebok’ van de Grote Verzoendag, die de woestijn in werd gezonden als
beeld van het wegdoen van hun zonden. En dus als beeld van de werkelijke
manier waarop zij Gods onheil kunnen ‘afwenden’.

In het NT liggen de zaken gecompliceerder, maar we zullen ons begrip van de
betekenis van dat woord toch in de eerste plaats moeten baseren op deze ana-
lyse van het gebruik van het woord demonen in het OT. Daarover gaan we het
echter een andere keer hebben. R.C.R
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Psalm 11begrijpend zingen

Bij de Here schuil ik

Psalm 11 weerspiegelt het zielsconflict van David in de tijd van koning Saul.
Eerst was David een grote steun voor Saul. Wanneer Saul neerslachtig was,
speelde David op de citer: “Dat schonk Saul verlichting, hij voelde zich beter en
de boze geest week van hem” (1 Sam 16:23). Maar op den duur werd Saul ja-
loers op David – en de vriendschap tussen David en Jonathan, de zoon van
Saul, maakte de toestand nog erger (zie 1 Samuël 19 en 20).

David wist dat hij koning zou worden en toch was hij gedwongen, gezien de
haat van Saul, te vluchten. Hoe kan dat? Het is toch ondenkbaar dat de gezalf-
de van de HERE moet wijken: “Hoe durft gij dan tot mij zeggen: Vliedt naar uw
gebergte als vogels?” (vers 1; vgl. 1 Sam 26:20). David stond voor een dilem-
ma. Aan de ene kant had hij aan ’t hof moeten blijven om dáár Gods wil af te
wachten. Aan de andere kant, was er bij Saul geen oprechtheid meer: “De god-
delozen spannen de boog ... om oprechten van hart in het duister te tref-
fen” (v.2). David had geen keuze: “Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat
kan dan de rechtvaardige doen?” (v.3).

De grondslagen van het koninkrijk van Israël waren inderdaad vernield: men
handelde niet meer naar waarheid. David besloot zijn eigen weg te gaan en
bracht jaren door als een vluchteling, tot aan de dood van Saul. Hij en zijn vol-
gelingen zouden God desnoods onder de sterren vinden. God is overal te vin-
den, en met genade ziet Hij neer op Zijn kinderen: “Zijn ogen slaan gade, zijn
blikken doorvorsen de mensenkinderen ... de oprechten zullen zijn aangezicht
aanschouwen” (v.4,7).

Evengoed weet David dat de HERE geen geduld heeft met de onrechtvaardigen:
“Wie geweld bemint, die haat Hij. Hij regent op de goddelozen vurige kolen en
zwavel ...” (v.5,6). David dacht, toen hij bij Engedi (2 Sam 24:1) bij de Dode Zee
was, zeker aan Lot, die eveneens uit een goddeloze maatschappij vluchtte
voordat God “zwavel en vuur op Sodom liet regenen” (Gen 19:24).

Deze psalm doet ons echter ook aan de Here Jezus denken. Hij hield zich
apart; trok zich vaak terug om zijn trouwe volgelingen te onderwijzen. Maar dit
mooie lied van David drukt de gedachten uit van elke dienstknecht van God,
die zich apart wil houden van een goddeloze wereld. Deze psalm spreekt ons
daarom ook vandaag nog aan. J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent én begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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In het vorige artikel hebben we Galaten 3:15 en 17 onder ogen gehad. Het
tussenliggende vers 16 kwam toen echter niet aan de orde. Maar dat is
wel nodig om te begrijpen hoe God Zijn beloften nakomt:

Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij (God)
zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en
aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus (zie ook vers 19).

Hoe is dit te rijmen met Gods belofte van een groot en talrijk nageslacht?

Hoewel God deze belofte vervulde, blijkt uit veel in het Oude Testament dat
het – vanwege het falen van de dragers van de beloften – van het begin af
ging om één uit dat nageslacht in het bijzonder. De gelovigen hadden dit
kennelijk begrepen, want zij leefden in de verwachting van die ene. Een
groot voorbeeld hiervan vinden we bij Hanna. Zij was kinderloos en bad
God om een zoon. Niet voor zichzelf, maar voor het bereiken van Gods
doel! Want dat leek door de houding van het volk en de priesters ver weg:

De HERE richt de einden van de aarde; Hij geeft sterkte aan zijn koning
en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde (1 Sam 2:10).

zong zij; en dat toen er helemaal geen koning over Israël regeerde! Hoopte
zij dat haar zoon die ene mocht zijn, die Gods vijanden zou overwinnen?
Adam en Eva vroegen God om een zoon, die de plaats in zou mogen ne-
men van de vermoorde rechtvaardige Abel, in de hoop dat door hem een
eind aan de vloek over de aarde zou komen. Maar ook in Zijn eden en ver-
bonden met Abraham, Isaak en Jakob sprak God in enkelvoud. Isaak was
het aan Abraham beloofde nageslacht, Jakob de zoon van de belofte aan
Isaac. De naam van Jakob werd veranderd in Israël en zijn nakomelingen
droegen als volk zijn naam. Maar ondanks dat zij uitgroeiden tot een groot
en talrijk volk, sprak God vaak over hen in enkelvoud.

Toen zij in Egypte als dwangarbeiders werden ingezet bij grote bouwpro-
jecten, liet God Mozes de Farao om hun vrijlating vragen:

Zo zegt de HERE: Israël is mijn eerstgeboren zoon; daarom zeg Ik u: laat
mijn zoon gaan, opdat hij mij diene (Ex 4:22,23).

Zoals hun voorvader voor God als de eerstgeboren zoon van Isaak gold en
de erfgenaam werd van de aan Abraham gegeven beloften, zo beschouw-
de God Jakobs/Israëls nakomelingen als het volk dat de belangrijkste
plaats innam onder alle volken op aarde. Zij zouden alle volken van de aar-
de tot zegen moeten worden. In Hosea 11:1 vinden we een weerklank van
de woorden tot Farao:

Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn
zoon geroepen.

Leven in de verwachting van

12.
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Hetzelfde is het geval in Psalm 80; een gebed waarin de gelovigen God
vroegen Zijn zondig volk genadig te zijn. Het beeld dat de psalmist gebruik-
te voor het volk, is een wijnstok – ook in enkelvoud:

U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, U hebt volken verdreven en
hém geplant. U hebt (de grond) voor hem toebereid, zodat hij wortels
schoot en het land vulde … O God ... sla acht op deze wijnstok, de stek
die uw rechterhand heeft geplant, op de zoon die U Zich hebt grootge-
bracht (Ps 80:9,10,15,16).

We staan kort stil bij dit beeld van de wijnstok, omdat dit – in het licht van
het Nieuwe Testament – mede duidelijk maakt waarom de belofte van na-
geslacht/zaad aan Abraham in enkelvoud moet worden gezien. Hosea zei
van de wijnstok die God uitgroef in Egypte en in het beloofde land plantte:
Israël is een welige wijnstok, die zijn vruchten voortbrengt (Hos 10:1a). Het
probleem was dat Israël God niet dankte en diende om Zijn zegeningen:
naarmate hij meer vrucht verkreeg, maakte hij meer altaren; naarmate het
zijn land beter ging, maakte hij mooiere gewijde stenen (vs. 1b); en: Zij
spreken holle woorden: zweren valse eden, sluiten maar verbonden (vs. 4).
Hierover moest Hosea Gods oordeel aankondigen: Bedrieglijk was hun
hart, nu zullen zij hun schuld boeten (vs. 2). De profeet Joël kondigde de
vreselijke gevolgen van de komst van het leger van Babel aan: Het heeft
mijn wijnstok tot een voorwerp van ontzetting en mijn vijgeboom tot een
geknakte stam gemaakt (Joël 1:7). De vijgenboom is een ander beeld voor
het volk Israël, dat vaak parallel aan dat van de wijnstok wordt gebruikt.

Jesaja 5 schetste een prachtig beeld van Gods zorg voor zijn volk Israël en
alles wat Hij deed om het hen mogelijk te maken daadwerkelijk te beant-
woorden aan Zijn verwachting (vsn 1,2a,3a,7a). Maar het mocht niet ba-
ten: Hij verwachtte, dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen,
maar hij bracht wilde druiven voort (vs. 2b; zie ook 4b en 7b). Daarom zou
de wijngaard worden verwoest (vsn. 3-6). In het boek Jeremia wordt het zo
voorgesteld dat God helemaal geen vrucht aan Zijn volk vond: er zijn geen
druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgeboom, ja het loof ver-
welkt (Jer 8:13; zie ook Joël 1:12). Dit doet denken aan een voorval in het
leven van de Heer Jezus. Hij had 3,5 jaar gepredikt onder het volk, zonder
veel resultaat. Op een dag in de week voor zijn kruisdood zocht Hij vijgen
aan een boom langs de weg om zijn honger te stillen maar Hij vond niets
daaraan, dan alleen bladeren (Mat 21:19a). Dit is een bij het Oude Testa-
ment passend beeld van Israël. De toestand was niet veranderd ten op-
zichte van de tijd van de profeten en het resultaat zou nu niet anders zijn:

mijn eerstgeboren zoon

het Koninkrijk van God
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Gods oordeel was onvermijdelijk. Jezus zei daarom tegen de boom: Nooit
groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond verdorde de
vijgeboom (vs. 19b). Daarnaast is er die gelijkenis van een half jaar eerder,
over een vijgenboom zonder vruchten, ondanks alle daaraan bestede zorg:

Zie het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgeboom kom zoeken
en ik vind ze niet. Hak hem om! (Luc 13:7; zie ook vers 8).

Jezus’ woorden klinken heel absoluut; alsof Israël had afgedaan en er
nooit meer iets goeds uit zou voortkomen. We zeggen dit, omdat het een
opvatting is in bepaalde kringen; maar uit de gebeurtenissen na Jezus’ he-
melvaart en uit wat de profeten zeiden, blijkt dat het zo niet mag worden
opgevat. Immers op en na de Pinksterdag kwamen door de prediking van
de apostelen duizenden Joden tot geloof. Dezelfde profeten die spraken
over Gods oordeel over Israël, spraken dan ook over een tijd van herstel:

Vrees niet, o land, jubel en verheug u ... want het geboomte draagt zijn
vrucht, vijgeboom en wijnstok geven hun rijkdom (Joël 2:21,22).

Maar het meest bekend zijn wel de woorden van Micha over het komende
Vrederijk, uitgesproken vóór de ballingschap in Babel: zij zullen zitten, een
ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom (Micha 4:4). Dit is waar
de gelovigen naar uitzagen in de tijd dat Johannes de Doper en Jezus op-
traden. Want toen Jezus zijn discipelen riep, liet Hij Natanaël merken dat
Hij wist wat er in zijn hart was: geen bedrog (Joh 1:48) en de verwachting
van de komst van het Vrederijk: Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de vijge-
boom (vs. 49). Voor Natanaël was dit de reden voor zijn geloofd dat de
Man die dit tegen hem zei de Messias moest zijn: Rabbi, U bent de Zoon
van God, U bent de Koning van Israël (vs. 50).

De woorden van Micha werden na terugkeer uit de ballingschap herhaald
door de profeet Zacharia; en wel in het kader van een ander beeld:

Voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht, de Spruit, doen komen … en Ik zal op
één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Te dien dage, luidt
het woord van de HERE van de heerscharen, zult u elkaar nodigen onder
de wijnstok en onder de vijgeboom (Zach 3:8-10).

Later in deze serie hopen we nog terug te komen op de Spruit. Het moet
hier nu voldoende zijn te constateren dat Hij dezelfde is als degene waar-
over Jeremia profeteerde:

Zie, de dagen komen … dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal
verwekken: die zal als koning regeren (Jer 23:5 en 33:15).

Er is meer dan één reden om Hem te identificeren met het rijsje uit de
tronk van Isaï, waarover Jesaja sprak (11:1). Zacharia noemde Hem ook de
Knecht, en dat vraagt nog wel even onze aandacht. Want het rijsje in het
boek Jesaja komt later in dat boek ook terug als de Knecht.

Leven in de verwachting van het Koninkrijk van God
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(vervolg van pagina 37)12. mijn eerstgeboren zoon

Over de Knechtprofetieën zijn verschillen van opvatting. Sommigen han-
gen, met de Joden, de gedachte aan dat ze betrekking hebben op het volk
Israël, anderen op koning Kores van Perzië, en weer anderen op de Messi-
as. Nu is het ontegenzeggelijk waar dat Jesaja in dit verband vele malen
sprak over Israël. In de hoofdstukken 41 t/m 48 wordt dit volk negen maal
Gods knecht genoemd. Eén voorbeeld:

Maar u, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van
mijn vriend Abraham, u ... tot wie Ik zei: U bent mijn knecht, Ik heb u ver-
koren (Jes 41:8).

Maar omdat Israël collectief faalde een volk van koningen en priesters in
de dienst van God te zijn (Ex 19:6, zie het eind van het vorige artikel –
denk ook aan de woorden tot Farao: opdat hij mij diene) en omdat ook de
twee gezalfde vertegenwoordigers van het volk bij God, de koning en de
hogepriester, faalden, moest er iets gebeuren om Gods heilswerk voort-
gang te laten vinden (Jes 53:10). Dat is het optreden van Hem die vol-
maakt beantwoordt aan wat God bedoelde, toen Hij zei dat Zijn zoon Egyp-
te moest verlaten om Hem te dienen. Hij is in de profetieën in Jesaja de
Knecht in enkelvoud. Dat is te zien in hoofdstuk 42:6, waar Hij tot een ver-
bond voor het volk en tot een licht van de natiën wordt gesteld; vervolgens
in hoofdstuk 49:6 waar God tegen de Knecht zegt:

Het is te gering, dat u Mij tot een knecht zou zijn om de stammen van
Jakob weer op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen;
Ik stel u tot een licht van de volken, opdat mijn heil zal reiken tot het ein-
de van de aarde.

en in hoofdstuk 53:8 concludeert de profeet:
Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.

De Knecht kan niet tegelijk een volk en de persoon zijn die het tot zegen of
licht is. Bovendien zou het beloofde nageslacht een zegen zijn voor alle
volken; dus ook de volken van Israël!

Wat Paulus zei over het zaad/nageslacht in enkelvoud is niet zijn persoon-
lijke opvatting, maar werd hem door God geopenbaard. Het is niet iets
nieuws en niet tegenstrijdig met wat God tot dan toe had gezegd. Het is de
uitleg, de openbaring, van wat verborgen lag in de Schriften en duidelijk
werd door de komst van Jezus Christus. Hij zei, zoals de schrijver van de
brief aan de Hebreeën citeerde uit Psalm 40: Zie, hier ben Ik – in de boek-
rol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen (Heb 10:7; Ps
40:9). Bij Hem geen holle woorden, maar oprechte woorden die Hij door
Zijn daden waar maakte. Hij past dan ook volledig in de wijze waarop God
de eeuwen door heeft gesproken en gehandeld, en is Degene waarnaar de
gelovigen in Israël verlangend uitkeken. J.K.D.
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Het betrouwbare woord
In deze tijd vragen vele stemmen in de wereld onze aandacht. Kranten, tijd-
schriften, boeken, radio, televisie, film en internet brengen de wereld met al
haar aantrekkelijkheden en problemen steeds sneller, vaker en verder onze
woningen binnen. Daarom is het zo verleidelijk zelden of nooit te luisteren
naar een heel andere Stem die onze aandacht vraagt. De Stem die ons ver-
telt wat er achter de horizon ligt: een nieuwe wereld, een heel andere sa-
menleving dan die wij nu kennen.

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

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

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

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