
Omdat ze niet met God leven zijn vele men-
sen door hun hele leven heen voor Hem
“dood terwijl zij leven”! Dat er een dag van
beoordeling van onze levenswijze komt geeft
nog meer betekenis aan dit leven (11:9 moet
beslist niet als een cynische opmerking gele-
zen worden!). Want dan — en dit vooruit-
zicht wordt in veel van het boek Prediker ge-
impliceerd — wordt de horizon van het leven
misschien tot in de eeuwigheid verlegd.

1. Vergelijk de raad in dit hoofdstuk met
Efez 5:16 en Col 4:5 (letterlijk: de tijd, of
gelegenheid uitkopen).

2. Vergelijk de waarschuwende woorden
van vs 14 met Paulus’ woorden in Rom
2:16 en 2 Kor 5:10.

Dag 7 JESAJA 38
Gedachten op een ziekbed

Zoals in de vorige delen overvloedig wordt
bewezen biedt God ons in de Bijbel een vas-
te hoop op eeuwig leven. Om de ware aarde
van deze hoop ten volle te waarderen moet
men echter alle onjuiste verwachtingen zien

voor wat ze zijn. In dit hoofdstuk komt de
Godvrezende koning Hizkia tot aan de rand
van de dood en in zijn danklied voor zijn
wonderbaarlijke genezing vertelt hij wat zijn
gedachten waren toen hij aan zijn ophanden
zijnde heengaan dacht. Voor hem was de
poort des doods geen ingang tot onmiddel-
lijke zaligheid maar “de poorten van het do-
denrijk... de groeve der vernietiging” (vs 10,
17). In zijn doodstoestand zou het leven met
de Here die voor hem het leven zo kostbaar
maakte, ophouden (vs 18-19).

Zou deze ervaring Hizkia niet alleen meer
bewust maken van de trieste realiteit van de
dood, maar ook zijn hoop op de opstanding
in de eindtijd versterken? Een hoop die hij
zeker van Jesaja had gehoord (Jes 26:19).

1. Vergelijk dit danklied met Ps 6, waar Da-
vid na ernstig ziek te zijn geweest ook te-
rugdenkt aan dat moment.

2. Zie als voorbeeld van de Oudtestamenti-
sche hoop op leven door de opstanding
b.v. Dan 12:2, 3, 13.

Kleitablet waarop een deel van het Babylo-

nische scheppingsverhaal staat geschreven.

Het verhaal begint met de tijd vóór de

schepping toen het heelal een reusachtige

waterrijke chaos was. Het beschrijft ver-

volgens een oorlog onder de goden, tussen

de god Mardoek en Tiamat, de moeder van

de chaos, een godin in de gestalte van een

vreselijke draak. Mardoek doodde haar,

spleet het lichaam open en maakte van één

deel de aarde en van het andere de hemel.

Hoe anders is de verklaring van de Bijbel.

Genesis 1 schrijft de schepping toe aan

Gods bevel: “En God zeide...”

“Door het geloof verstaan wij, dat de we-

reld door het woord Gods tot stand ge-

bracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan

is uit het waarneembare” (Heb 11:3).
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Bijbelleescursus
WEEK 1

Dag 1 DEUTERONOMIUM 6

Gods kinderen bewijzen hun liefde voor
Hem door hun belangstelling in Zijn Woord.

Mozes spreekt het volk Israël toe als de lang-
durige omzwervingen in de woestijn ten einde
komen. Binnenkort zal hijzelf sterven nadat hij
van de top van de berg Pisga een blik op het
land heeft mogen slaan. Voordat de Israëlieten
onder leiding van Jozua de Jordaangrens over-
steken om het beloofde land nu eindelijk in
bezit te gaan nemen drukt hij hun op het hart
in hun nieuwe leven hun plechtige verbonds-
belofte, de Here in alles te gehoorzamen,
trouw te blijven.

In dit hoofdstuk legt hij Israël het aller-
grootste gebod op: liefde voor de Here met
heel hun wezen. Dit gebod krijgt een directe
toepassing in de daaropvolgende woorden. Zij
moesten zo’n diepe belangstelling voor zijn
Woord hebben dat zij dagelijks daarover zou-
den spreken. Liefde voor God is alleen moge-
lijk in een levende relatie met Hem en wan-
neer deze bij ons bestaat nemen wij graag de
Bijbel ter hand. Daar komt nog bij de verant-
woordelijkheid die ouders hebben om hun
kinderen in Gods wegen te onderrichten.

Het is typerend voor het latere Jodendom

dat zelfs dit gebod, dat betrekking heeft op de
gezindheid en de innerlijke houding van Gods
kinderen een uiterlijke toepassing heeft ge-
kregen doordat men kleine perkamentenrol-
len op de arm, het hoofd en aan het huis ging
bevestigen. De ware bedoeling is te lezen in
Spreuken 3:3: “Bind ze om uw hals, schrijf ze
op de tafel van uw hart.”

Suggesties voor verder onderzoek:
1. Bekijk in hun samenhang enkele verzen die

erop wijzen dat Gods Woord in onze har-
ten moet zijn: Deut 6:6; 11:18; 30:14.

2. De verantwoordelijkheid kinderen in de
wegen Gods te onderrichten is ook te zien
in Deut 4:9; 11:19; 32:46; Gen 18:19; Ps
78:5-7; Efez 6:4; 2 Tim 3:15.

Dag 2 PSALM 19

God openbaart Zich in zijn schepping en zijn
Wet.

Zijn dit de gedachten van David als bij zons-
opgang een nieuwe dag begint? Hij is dan ver-
vuld van bewondering voor de hemel die zich
wijd boven hem uitstrekt, waarin de ontelbare,
fonkelende sterren van de nacht verdwijnen
en de zon haar kringloop volgt. Het is alsof het
grote heelal voor allen die willen horen nacht
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Heeft u ooit goed nagedacht over de wonderlijke gelegenheid die
God ons geeft Hem en zijn heilsplan te leren kennen? Neem uw
Bijbel weer eens ter hand, het oudste boek ter wereld dat nog
steeds actueel is. Verbaas u erover hoe deze geschriften de eeuwen
hebben getrotseerd en wees dankbaar voor het werk van talloze,
onbekende handen die het Boek tot u gebracht hebben. Bewijs uw
dankbaarheid aan de Here door te besluiten, terwijl u de gelegen-
heid heeft, dit Boek regelmatig en met aandacht te lezen.

De hoofdstukken die we deze week gaan lezen brengen ons
voorbeelden onder ogen van gelovigen uit vroegere tijden. Hoewel
de openbaring die zij hadden veel kleiner en beperkter was dan wat
wij nu bezitten hebben ze zich toch zeer verheugd in het lezen
daarvan. “Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw
woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten” (Jer 15:16).



en dag onophoudelijk een lied van lofprijzing
ter ere van zijn Schepper zingt. Paulus dacht
hierbij aan een ander lied, dat van het evange-
lie (Rom 10:16-18)!

Tegenover dit stilzwijgende getuigenis aan
de Schepper, het thema van het eerste gedeel-
te, spreekt David in het tweede gedeelte zijn
dankbaarheid uit voor Gods geschreven
openbaring. De verbondsnaam Jahwe, weer-
gegeven als HERE, komt hierin zeven maal
voor! Door dit Woord kan ook de mens een
waardevolle plaats in Gods wereld hebben als
hij leert aan het doel van zijn Schepper te be-
antwoorden. Maar het maakt hem ook bewust
van zijn tekortkomingen. David stelt zijn ver-
trouwen niet op zichzelf maar op de Here die
hem vrijspreekt. Vandaar de slotwoorden:
“mijn rots en mijn verlosser”.

Deze psalm toont het grote verschil tussen
het geloof in Israël en de religies van de om-
wonende volkeren. Daar werden zon, maan
en sterren als goden aangebeden. In Israël
werden ze gezien als de ordeningen van Hem
die eens gebood: “Dat er lichten zijn aan het
uitspansel des hemels” (Gen 1:14).

1. De studie van Gods Woord kan zich ont-
wikkelen tot iets zeer vreugdevols. Zie
naast vers 11 ook Ps. 119:103,111; Jer.15:16.

2. Vergelijk in verband met vs 11 de ervaring
van Ezechiël (2:9-3:3) met die van Johannes
in Openbaring 10:9-10. Waarom zou Gods
Woord voor Johannes bitter worden?

Dag 3 PSALM 119:1-32
Liefde voor Gods Woord

Nergens in de gehele Bijbel worden de heil-
zame invloeden van Gods Woord op de gelo-
vige mens zo uitvoerig beschreven als in deze
psalm. Hij is opgesteld in een ingewikkelde,
alfabetische volgorde. Er zijn in totaal 22 cou-
pletten, overeenkomstig de 22 letters van het
Hebreeuwse alfabet. Elk couplet bestaat uit
acht verzen, die alle met dezelfde letter be-
ginnen. Waarschijnlijk is deze kunstmatige
structuur bedoeld als hulpmiddel om de re-
gels beter te onthouden. In nagenoeg alle ver-
zen komt het woord “wet” voor, of een syno-
niem daarvan, als “woord”, “bevel”, “inzetting”,

“gebod”, “verordening”. Dat de psalmist van
Gods Woord afhankelijk is komt in vele verzen
tot uiting en dient als voorbeeld voor ons. “Ik
berg uw woord in mijn hart... Ik klem mij vast
aan uw getuigenissen”, enz.

1. De noodzaak God te zoeken met “het gan-
se hart” (vs 2) wordt overal in de Bijbel ge-
leerd. Zie b.v. Deut 4:29; 30:2; Mat 7:7-11;
Heb 11:6.

2. “Leven” betekent in de Bijbel vaak meer
dan dit korte aardse bestaan. Voorbeelden
hiervan zijn te vinden in verzen 25, 37, 40,
88, 107, 149, 154, 156, 159. Ongelovigen
verkeren nu al in een doodstoestand! –
Efez 2:4-5; 1 Tim 5:6.

Dag 4 PSALM 119:33-64
Gods eeuwig Woord geeft leven aan de mens

We weten niet wie deze psalm geschreven
heeft, toch heeft de schrijver ons vele aandui-
dingen gegeven dat hij vanwege zijn geloof
moest lijden. Hij is “zeer verdrukt” en spreekt
van zijn “ellende”. Hij wordt bespot en zegt dat
“mijn leven is bestendig in gevaar” (vs 109). Om
hem heen ziet hij hoe zijn volksgenoten Gods
wet verwaarlozen, wat hij diep betreurt. Juist
daarom heeft hij Gods Woord zo hard nodig
om hem te helpen de Here trouw te blijven.

Het boek der Psalmen kan gelezen worden
als een vijfde evangelie dat vooral de innerlijke
gedachten en gevoelens van de Here Jezus
laat zien. Psalm 22 is slechts een van vele
voorbeelden. Jezus heeft deze Psalm 119 ze-
ker gelezen (waardoor deze voor ons nog
meer betekenis krijgt) en er zijn vele uitdruk-
kingen in dit gebed die de geest van zijn
waardering voor de Schrift ademen. Verzen als
23, 61, 85, 161 zijn in dit opzicht zeer relevant.

1. Vergelijk het gebed in vs 37 met Mat 6:13.
Als wij God vragen dat wij niet in verzoe-
king komen kunnen we dan niet beter zelf
bepaalde situaties vermijden?

2. Ondanks spot en vervolging van de kant
van zijn volksgenoten schaamde de psal-
mist zich niet openlijk van zijn geloof te ge-
tuigen. Vergelijk hiermee het voorbeeld
van Jezus (Joh 19:33-38; 1 Tim 6:13) en zijn
apostelen (Hand 4:13; 2 Tim 4:16-18).

1.2

D
e

v
e

rs
p

re
id

in
g

v
a

n
d

e
v

o
lk

e
re

n
–

G
e

n
e

si
s

1
0

1.15



De ware rijkdom bestaat uit een geloofsre-
latie met de Here. Hoe aanstootgevend we
het wellicht vinden, toch zegt de Schrift dat
iemand die zonder God leeft in zijn ogen niet
anders is dan een dier. Als een kudde zullen
zulke mensen naar het dodenrijk gebracht
worden, waar de dood herder over hen zal
zijn. Daartegenover stelt de gelovige zijn ver-
trouwen op de Here die hem op de opstan-
dingsdag weer tot leven zal roepen.

1. Voor de verderfelijke invloed van het stre-
ven naar rijkdom zie Pred 5:12 e.v.; Mat
6:24; (“Mammon” is een personificatie van
geld waarop men vertrouwt); Efez 5:5; 1
Tim 6:9, 10, 17-19.

2. Vers 16 impliceert de hoop op de opstan-
ding — in tegenstelling tot de slaap zonder
ontwaken van de mens zonder inzicht. Zie
Jes 26:14, 19 en Jer 51:39, 57.

Dag 5 PSALM 90
Gebed bij de uitvaart van een zondige ge-
neratie

Tegen het einde van de lange woestijnreis
vraagt Mozes in dit gebed om Gods ontfer-
ming. Hij heeft goede reden om zich in deze
tijd zo sterk bewust te zijn van de kortston-
digheid van het menselijk leven. Om hen heen
is de generatie Israëlieten die met hem uit
Egypte kwam aan het verdwijnen, overeen-
komstig het vonnis dat God hun opgelegd
had: “uw lijken zullen vallen in deze woestijn”
(Num 14:32). Toen Adam zondigde had de He-
re gezegd: “Stof zijt gij en tot stof zult gij we-
derkeren” (Gen 3:19). In antwoord op hun ge-
brek aan vertrouwen op de Here nadat de
verspieders van het land verslag uitbrachten
had God hetzelfde gezegd tegen de mensen
die getuigen waren geweest van de wonderen
en tekenen van de verlossing uit Egypte. En
vroeg of laat zegt God tegen ieder mens af-
zonderlijk: “Keer terug” (vs 3). Zo worden ge-
neratie na generatie, mens na mens, naar de
vergetelheid van de dood weggespoeld door
de onweerhoudbare uitwerking van het
grondprincipe van het heelal waar de wil van
God soeverein is: “De ziel die zondigt, die zal
sterven” (Ezech. 18:4).

In deze sombere situatie stelt Mozes zijn
vertrouwen op God, in de overtuiging dat Hij
die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft de
zonden van zijn zwakke schepselen zal ver-
geven. In eerste instantie heeft het ernstige
gebed, waarmee de psalm eindigt, betrekking
op de nieuwe generatie die in de woestijn is
grootgebracht en die het beloofde land bin-
nenkort in bezit zal nemen. Hun zegenrijke
bestaan in hun door God geschonken erfenis
zal de “bevestiging” (vs 17) zijn van het werk
dat lang geleden is begonnen met de roeping
van Abraham. Na al die eeuwen zal Gods
rondzwervende volk eindelijk de rust ingaan!

Maar omdat Mozes “de blik op de vergel-
ding” richtte (Heb 11:26) heeft hij in zijn ge-
bed zeker uitgezien naar de volledige “beves-
tiging” van Gods heilsbeloften wanneer Gods
volk in zijn geheel tot de sabbatsrust van
Gods eeuwige Koninkrijk in zal gaan (Heb
4:9).

1. De Bijbelse hoop op leven is nergens ge-
fundeerd op iets binnenin de mens, maar
op de relatie met de Here, evenals in deze
psalm. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit Ps. 16
en 73.

2. “Stof” in vers 3 is niet het gewone woord
hiervoor, dat b.v. in Gen. 2:7 en 3:19 wordt
gebruikt, maar betekent letterlijk: “tot gruis
maken”. Dat de mens als zodanig (en niet
slechts een deel van hem) bij de dood tot
stof wederkeert is ook te lezen in Ps. 146:4;
Job 10:9; 34:15).

Dag 6 PREDIKER 12
Het leven is kort en kostbaar

In de loop van zijn korte boek heeft de Predi-
ker de kortstondigheid van het leven en de
realiteit van de dood sterk benadrukt. De slot-
conclusie die hij hier uit trekt is allesbehalve
negatief. Het levenslicht is zoet en aangenaam
en de jongeling mag zich daarom verheugen
in wat hem geschonken is (11:7, 9). Daarom
moet iets zo kostbaars op goede en intensieve
wijze gebruikt worden en omdat het enige le-
ven dat waard is geleefd te worden een leven
is met God als Vriend, laten daarom de jonge-
lingen in hun jeugd aan hun Schepper denken.

1.14

Historie Personen Bijbelboeken

DE SCHEPPING

DE ZONDVLOED

DE ROEPING
VAN ABRAM

GODS KONINKRIJK
IN ISRAËL

KRUISIGING EN
OPSTANDING

Jaartal
(bij benadering)

3000

v.Chr.

2000

v.Chr.

1000

v.Chr.

v.Chr.

na Chr.

v.Chr.
ADAM

NOACH

ABRAHAM

DAVID
Salomo

JEZUS
CHRISTUS

Bevolkingstoename Methusalach

Toren van Babel Sem

De uittocht

Jozef
MOZES
Jozua
Richteren
Saul

HET OUDE TESTAMENT

HET NIEUWE TESTAMENT

Het koninkrijk verdeeld

Het koninkrijk omvergeworpen

Koningen van Israël
Koningen van Juda

Genesis

Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Jozua
Richteren
Ruth

1 & 2 Samuel

1 Koningen
1 Kronieken

Job / Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied

Jona
Hosea / Amos
Jesaja / Micha
Nahum / Joël

Jeremia &
Klaagliederen
Habakuk
Zefanja

Ezechiël
Obadja / Daniël

Ester / Haggai
Ezra / Zacharia
Nehemia / Maleachi

Evangeliën / Handelingen
Brieven / Openbaring

2 Koningen
2 Kronieken

Tussen de
twee

testamenten

Israël verstrooid

Israël na 1900 jaar
weer bijeengebracht in
eigen land

WEDERKOMST VAN CHRISTUS
WEDEROPRICHTING VAN HET
KONINKRIJK
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Dag 5 SPREUKEN 3
De wijsheid roept de mens tot leven

Het Oude Testament kent drie stromingen van
goddelijke openbaring. “Want nooit ontbreekt
een aanwijzing aan de priester, raad aan de
wijze, een woord aan de profeet” (Jer 18:18).
De wijsheid in dit boek Spreuken is van een
andere aard dan de bespiegelingen van de
Griekse filosofen; het is “de wijsheid, die van
boven komt” (Jak 3:15). Vele, hoewel lang niet
alle, van deze spreuken zijn van Salomo, die
naar aanleiding van zijn verzoek met goddelijk
inzicht begiftigd werd (1 Kon 3:6-12).

De profeet Hosea verwees eens naar de
woorden van God tot Jakob te Bethel en zei:
“daar sprak Hij met ons” (Hos 12:6). Op derge-
lijke wijze schrijft Paulus: “Al wat namelijk te-
voren geschreven is, werd tot ons onderricht
geschreven” (Rom 15:4). Dat dit principe ook
voor dit boek Spreuken geldt, blijkt uit het
commentaar van Heb 12:5,6 op de verzen 11
en 12 in dit hoofdstuk. De Spreker is de Here
en de “zonen” zijn zijn kinderen!

1. Ga in verband met de uitdrukking “een
boom des levens” in vs 18 de volgende
teksten na: Gen 2:9; 3:22; Openb 2:7; 22:2.

2. Vers 7 vermaant ons de Here te vrezen.
Wat dit betekent voor onze houding te-
genover de Bijbel is te lezen in o.a. Spr
13:13; Jes 66:1,2; Num 15:31 en 2 Kron
36:16. Een ernstige waarschuwing in deze
tijd waarin het ongeloof in de betrouw-
baarheid van de Bijbel alom heerst.

Dag 6 JESAJA 55
God nodigt mensen uit om leven te ontvan-
gen “om niet”.

Wat zijn de meest waardevolle dingen die de
wereld om ons heen kan bieden? In een maat-
schappij die zo sterk gericht is op materiële
zaken, materieel welzijn en tijdelijk genot,
kunnen de kostbaarste dingen zo gemakkelijk
buiten ons bereik blijven. Dit hoofdstuk leert
ons dat God ons dit tegenwoordige, kortston-
dige leven heeft geschonken als een gelegen-
heid om eeuwig en volmaakt leven te verkrij-
gen in het Koninkrijk van zijn Zoon.

De verantwoordelijkheid voor hoe wij op
Gods genadige uitnodiging reageren, ligt bij
onszelf. Alleen als iemand dit zelf wil kan hij
opgenomen worden in een verbondsrelatie
met de Here. Deze geeft nu al een extra di-
mensie aan het leven en biedt uitzicht op on-
sterfelijk en onvergankelijk leven in de toe-
komst. “Wie oren heeft, die hore!” (Mat 13:43).
“Wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het
water des levens om niet!” (Openb 22:17).

Het “eeuwig verbond” van vs 3 heeft be-
trekking op Gods troonverbond met David:
zie 2 Sam 7. Daarin belooft God een Zoon aan
David die ook Gods Zoon zal zijn, en die in
eeuwigheid op zijn troon te Jeruzalem zal zit-
ten. De woorden “Ik zal hem tot een Vader
zijn en hij zal Mij tot een zoon zijn” (2 Sam
7:14) hebben in eerste instantie en op unieke
wijze betrekking op Jezus Christus, de eeuwi-
ge Koning, geboren uit de maagd Maria door
de Heilige Geest (zie Luc 1:31 e.v.). Maar in
bredere zin wordt de belofte ook toegepast
op de vele zonen die Christus tot heerlijkheid
zal brengen en aan wie Hij zal geven als me-
deregeerders met Hem op zijn troon te zitten
(zie Openb 21:7; Heb 2:10; Openb 2:26-27;
3:21).

1. In de uitdrukking “de betrouwbare gena-
debewijzen aan David” zitten de woorden
“trouw” en “goedertierenheid” (of “gena-
de”). Beide zijn verbondswoorden: zie
Deut 7:9. In Psalm 89:1-38, over Gods ver-
bond met David, komen deze twee woor-
den herhaaldelijk voor.

2. De uitdrukking “het woord, dat uit mijn
mond uitgaat” geeft een vaak voorkomend
Bijbels begrip weer. Het gesproken woord
leidt a.h.w. een eigen bestaan en omdat
het van God uitgaat is de uitwerking ervan
zeker. Zie b.v. Jes 24:3 en het commentaar
van Petrus in 2 Pet 3:5-7. Ook Ps 147:15 en
Jes 40:8.

Dag 7 JEREMIA 23
“Vele valse profeten zijn in de wereld uitge-
gaan”

Terwijl Gods ware profeten en apostelen “het
woord der waarheid” hebben verkondigd, zijn

1.4

worden door een mens: het “zaad van de
vrouw” wordt later specifieker: “het zaad van
Abraham” (Gen 22:18; Gal 3:16).

1. Zie de tegenstelling in Rom 5:12-21 tussen
de zonde van de eerste mens, Adam, en de
gevolgen ervan enerzijds, en de gehoor-
zaamheid van een “tweede mens”, Chris-
tus, en de zegeningen daarvan anderzijds.

2. Een commentaar op Gods vonnis in Eden is
te lezen in Rom 8:20-21.

Dag 2 GENESIS 6
Een goddeloze wereld vergaat

“En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie,
het was zeer goed … Toen de Here zag, dat de
boosheid der mensen groot was op de aarde...
berouwde het de Here, dat Hij de mens op
aarde gemaakt had” (Gen 1:31; 6:5-6). Hoeveel
jaren er tussen Adam en de zondvloed zijn
verlopen weten we niet. Bijbelse geslachtsre-
gisters zijn soms zo onvolledig dat men voor-
zichtig moet zijn met de conclusies die men
uit het register in Gen 5 trekt. Maar hoe ver
het met het morele verval is gekomen blijkt
duidelijk uit deze treurige beschrijving van de
wereld in de tijd van Noach.

De woorden: “al wat de overleggingen van
zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts
boos was” verwijzen naar de bron van het
kwaad in de wereld: het hart van de mens.
Evenals in deze tijd komt de goddeloosheid
vooral tot uiting in geweldpleging: “de aarde
was vol geweldenarij” (vs 11). Vandaar dat
toen de wereld opnieuw begon na de zond-
vloed het gebod gegeven werd: Gen 9:5-6.

De Here Jezus bevestigt de waarheid van
dit verslag in zijn waarschuwing aangaande
oordeel bij zijn wederkomst: Luc 17:26-27.

1. Vergelijk dit hoofdstuk met de profetie van
een wereldwijd oordeel in de eindtijd in
Jes 24 en 2 Pet 3.

2. Dat de bron van het kwaad in het hart van
de mens ligt is o.a. te lezen in Ps 36:2; Jer
17:9; Mat 15:18 en Jak 1:14; 4:1 e.v.

Dag 3 PSALM 37
De toekomstige zuivering van de wereld

Evenals het boek Job en Psalm 73 behandelt

ook deze psalm het probleem van het kwaad in
de wereld. Het aspect waar het hier over gaat is
wat God zal doen op de dag van het oordeel.
Het is niet zijn bedoeling zijn kinderen die nu
lijden onder onderdrukking en vervolging weg
te nemen naar een beter oord. Integendeel: Hij
is van plan de menselijke samenleving op aar-
de te zuiveren door de goddelozen daaruit te
verwijderen. Met dit in het vooruitzicht moet
de gelovige zich niet ergeren over het onrecht
dat nu overal te zien is.

In de verzen 9, 11, 22 en 34 klinkt als een
refrein de belofte: “de ootmoedigen zullen het
land beërven” (“beërven” is hier hetzelfde als
“in bezit nemen” — Jes 57:13). “Land”, [Hebr.:
erets], is het normale woord ook voor aarde
en op vele plaatsen in het O.T. wordt het ook
zo vertaald. De Here Jezus bevestigt dat het
hier om de aarde gaat in de zaligspreking: “Za-
lig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde
beërven” (Mat 5:5). Deze radicale verandering
op aarde, wanneer de koninkrijken van deze
wereld plaats moeten maken voor het Ko-
ninkrijk van Christus noemt Jezus “de weder-
geboorte” (Mat 19:28).

1. De zuivering van de wereld in de eindtijd
komt vaak voor in Bijbelse profetie. Zie b.v.
Mal 4:1-3 en Jezus’ zinspeling daarop in
Mat 13:41-43. Zie ook Openb 11:17-18.

2. Een dergelijke belofte, de aarde aan de
ootmoedigen te geven, komt ook voor in
Ps 25:13; Spr 2:21 en Jes 60:21.

Dag 4 PSALM 49
De ijdelheid van wereldse rijkdom

Evenals in de tegenwoordige maatschappij, be-
stonden ook onder het volk Israël grote rijk-
dom en ellendige armoede naast elkaar. Het
verval in de mens komt in het bijzonder tot ui-
ting in zijn streven naar bezit in deze wereld.
Deze psalm plaatst materiële rijkdom in zijn
juiste perspectief tegenover de verwachting
van eeuwige zegen in Gods Koninkrijk.

Onder de wet van Mozes kon een mens
soms zijn leven redden door ter compensatie
een losprijs te betalen (vs 8: verg. Ex 21:30 en
Num 35:31). Maar niemand kan met geld
eeuwig leven kopen!
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bepaald door de zogenaamde dubbele pre-
destinatie, tot eeuwig heil ofwel eeuwig ver-
derf. Het woord “leven” dat in dit hoofdstuk
telkens wordt beloofd kan alleen eeuwig le-
ven betekenen.

Als kroon van zijn schepping op aarde
heeft God de mens geschapen met een vrije
wil. Hij is geen geprogrammeerde robot maar
moet zelf kiezen, en in zijn vrijwillige ge-
hoorzaamheid wordt zijn Schepper verheer-
lijkt. In de dood van een zondaar heeft God
geen behagen, vandaar dat Hij een beroep
doet op de mens zich tot Hem te keren. Die
verantwoordelijkheid legt het evangelie alle

mensen op: “God dan verkondigt... heden
aan de mensen, dat zij allen overal tot beke-
ring moeten komen” (Hand 17:30).

1. Dat God de behoudenis van alle mensen
verlangt is in vs 32 te lezen, maar ook b.v.
in Joh 3:16; 1 Tim 2:4; Tit 2:11; 2 Pet 3:9.
Dit zegt niet dat er geen voorwaarden
zijn, want juist deze passages spreken er
wel over: “opdat een ieder die gelooft”
“tot erkentenis der waarheid komen”.

2. De vervulling van de belofte van “een
nieuw hart” hangt ervan af of een mens
dat wil (vs 31). Zie hierover Ps 51:12; 86:
11; Ezech 11:19-20; 36:26.

WEEK 4

Dag 1 GENESIS 3
“Door één mens is de zonde de wereld bin-
nengekomen en door de zonde de dood”

Dit is Gods eigen verklaring van de wijze
waarop de eerste mensen gezondigd hebben.
De ervaring leert dat men moet oppassen iets
wat niet gezegd wordt hier in te voegen.
Voorop staat dat de slang die Eva verleid heeft
het meest scherpzinnige was van alle dieren
die God geschapen had (die alle “zeer goed”
waren). (Voor de gunstige betekenis van “lis-
tig”, d.w.z. “schrander”, zie Spr 12: 23; 14:18 en
Mat 10:16 — een voorbeeld voor ons!) Er is
niets gezegd over een indringer van buiten.

Evenals God later Abraham (Gen 22:1), Is-
raël (Deut 8:2), Hizkia (2 Kron 32:31) en zelfs
zijn eigen Zoon (Heb 5:8) op de proef gesteld

heeft zo wil Hij kennelijk ook met de eerste
mensen handelen. Door de ervaring van vrij-
willige gehoorzaamheid betreedt de mens het
pad dat tot de volmaaktheid leidt — maar de
noodzakelijke vrijheid van keuze houdt ook
onvermijdelijk de trieste mogelijkheid van fa-
len in. In het drievoudige vonnis worden de
slang als dier, de vrouw en de man veroor-
deeld.

Het beeld in vs 15 houdt de belofte in van
de overwinning over het kwaad. Vanwege haar
rol bij de eerste zonde is de slang voortaan in
de Schrift het symbool van het kwaad en van
boosaardige machthebbers. Een slang doodt
een mens door in zijn hiel te bijten maar de
mens brengt een slang om door zijn kop te
vermorzelen. De overwinning zal behaald

DE ZONDEVAL EN ZIJN GEVOLGEN
De door God geschonken vrijheid het goede zelf te kiezen is onlos-
makelijk verbonden met de positie van de mens. Deze week lezen we
hoe hij deze vrijheid misbruikt om zichzelf te behagen en hoe hij,
door de verkeerde weg in te slaan, onder een doodvonnis komt.
Voortaan zal hij een vreemde mengeling zijn van goed en kwaad met
een kortstondig leven en de dood in het vooruitzicht. Het zijn sombe-
re feiten die nu onder ogen worden gebracht, maar door deze eerlijk
en onbevooroordeeld te bekijken zullen we inzien dat “de schepping
aan de vruchteloosheid onderworpen is” in de zekere hoop van uit-
eindelijke bevrijding. Zodoende zullen wij ook de heilsbeloften van
verlossing in hun ware betekenis beter leren kennen.
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er door de eeuwen heen mensen geweest die
optraden als geestelijke leiders die eigenlijk de
mensen misleidden. Vooral in de tijd van Je-
remia en Ezechiël, vlak voor de ondergang van
de natie Israël in zijn land, waren er valse pro-
feten actief. Terwijl Jeremia en Ezechiël ver-
kondigden en waarschuwden dat Gods oor-
delen ophanden waren, slaagden de valse
profeten erin vele van hun volksgenoten ervan
te overtuigen dat Gods stad, Jeruzalem, en de
tempel daar, onschendbaar waren. De sterke
invloed die zulke mensen uitoefenden ont-
stond doordat ze het volk vertelden wat het
zo graag wilde horen: “de profeten profeteren
vals... en mijn volk heeft het gaarne zo” (Jer
5:31). “Zij trachten de breuk van de dochter
mijns volks te genezen door te zeggen: Vrede,
vrede, terwijl er geen vrede is” (Jer 8:11). We
mogen aannemen dat hun raad goed was be-
doeld en dat de valse profeten er zelf in ge-
loofden, evenals de Farizeeën en schriftge-
leerden van Jezus’ tijd. Juist daarom was hun
invloed zo groot en verderfelijk. Maar als met

vernietigend vuur en de vermorzelende kracht
van een hamer zal God de droomwereld van
alle valse profeten teniet doen (vs 29).

Het Nieuwe Testament waarschuwt ons
voor valse profeten in de gemeente. Jezus zag
ze staan bij de wijde en de enge poort en er
hoeft geen twijfel over te bestaan naar welke
van de twee zij de mensen verwezen (Mat
7:15). Zij komen “uit uw eigen midden” waar-
schuwt Paulus (Hand 20:30); ze zijn “binnen-
geslopen” (2 Petrus 2:1; Judas 4).

Zijn ze in onze tijd niet te vinden waar men
de strenge eisen van christelijk discipelschap
en de ophanden zijnde oordelen van God op
een goddeloze wereld negeert om een voor
mensen aantrekkelijke boodschap te brengen,
enkel van Gods verlossende liefde voor allen?

1. Ga de plaatsen na waar Jezus en zijn apos-
telen waarschuwen voor valse profeten:
Mat 7:15; 24:11, 24; 2 Pet 2:1; 1 Joh 4:1.

2. Hoe kunnen wij Johannes’ raad de valse
profeten te beproeven in deze tijd toepas-
sen? Zie Deut 13:1-3; 18:9-22; Jes 8:19-20.

WEEK 2

Dag 1 GENESIS 1

Op grootse wijze, geschikt voor de behoeften
van iedere generatie door alle eeuwen heen,
maakt deze inleiding op de gehele Schrift de
meest fundamentele basis voor ons geloof be-
kend. God is er. Hij is de Schepper van het
heelal. Door de invloed van zijn Geest en de
kracht van zijn Woord heeft Hij de aarde be-
woonbaar gemaakt voor de talloze levens-
vormen waarmee Hij haar heeft gevuld.

De beschrijving van de aarde als “woest en

ledig” zegt niet dat zij door de een of andere
ramp tot een chaos is gemaakt. Het schep-
pingsverslag van de zes dagen heeft als uit-
gangspunt de tijd toen zij “nog ongeordende
en leeg was” (Can. vert.). Op welke wijze zij
geordend en vol werd wordt dan verteld in
het werk van zes dagen, waarvan de eerste
drie parallel lopen met de volgende drie:
De ‘ordening’ van de aarde:

Dag 1: Licht en duisternis
Dag 2: Zee en uitspansel
Dag 3: Een vruchtbare aarde

DE SCHEPPING
In deze tijd van talloze apparaten en machines leven velen van ons
in steden grotendeels afgezonderd van de natuur waarin God ons
heeft geplaatst. De Schriftlezingen van deze week vestigen onze
aandacht op Gods schepping en zijn houding tegenover het werk
van zijn handen. Daaruit komt niet alleen de verantwoordelijkheid
die de mens als schepsel tegenover zijn Schepper draagt sterk naar
voren, maar ook het onmiskenbare feit dat de mens geschapen is
voor een doel dat tot dusver nog lang niet in vervulling is gegaan.
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De ‘vervulling’ van de aarde:
Dag 4: Lichten voor dag en nacht
Dag 5: Schepselen in water en lucht
Dag 6: Schepselen op het land

In de Bijbel duidt het woord “dag” soms een
veel langere tijdsduur aan. Gen 2:4 zegt: “Op
de dag dat de HERE God aarde en hemel
maakte” (HSV)! De voorstelling van een week
van zes werkdagen en een rustdag helpt ons
beter de plaats van de mens in Gods plan naar
waarde te schatten dan wanneer we hem zien
op een wetenschappelijke tijdschaal, tegen
een achtergrond van miljoenen jaren toen de
aarde voor hem in voorbereiding was.

Dit hoofdstuk dient vooral als inleiding op
Gods openbaring in de rest van de Schrift. Het
vertelt ons dat God de natuurwereld schiep
door de kracht van zijn Woord. Wat hierop
volgt vertelt ons hoe Hij een nieuwe schep-
ping tot stand zal brengen door middel van
zijn Woord tot mensen gericht.

1. Vele van de symbolen die later in de Bijbel
gebruikt worden hebben hun oorsprong
in de eerste hoofdstukken van Genesis.
Van zon, maan en sterren wordt gezegd
dat ze “heersen” (vs 16-18). In vele profe-
tieën is het verduisteren van de hemelli-
chamen een beeld voor de ondergang van
menselijke regeerders en rijken. Zie b.v.
Jes 13:10; Ezech 32:7-8; Joël 2:31; 3:15;
Mat 24: 29.

2. In dit hoofdstuk komt de uitdrukking: “En
God zeide” elf keer voor. Zie het commen-
taar hierop in Ps 33:6, 9; 148:5-8; Heb 11:3.

Dag 2 JOB 38
Het wonder van Gods schepping

“De Almachtige antwoorde mij” riep Job
overmoedig uit (31:35). Op zeer dramatische
wijze van zijn bezittingen en kinderen be-
roofd, getroffen door een dodelijke ziekte, en
door zijn drie vrienden beschuldigd van blin-
de hoogmoed, hield hij door dik en dun vast
aan zijn mening dat hij Gods onmiskenbare
straf niet had verdiend.

Nu krijgt hij zijn antwoord als de Here uit
de storm die Elihu zag aankomen (vanaf 37:
22) tot hem spreekt. Wat opvalt in de redevoe-

ring in hfd. 38-41 is niet zozeer Gods groot-
heid als zijn sympathie met alles wat Hij ge-
schapen heeft, en de vreugde die Hij daarin
heeft. Dat God oneindig groot en wijs en ver
boven de mens verheven is zijn gemeenplaat-
sen in de voorafgaande redevoeringen. “Zie, in
zijn heiligen stelt Hij geen vertrouwen, zelfs de
hemelen zijn niet rein in zijn ogen” (15:15;
4:18) hadden de drie gezegd. Maar God
spreekt hen tegen (Job 42:7). Hij vertelt Job
hoe de engelen juichten en jubelden toen de
schepping tot stand kwam (38:7). God spreekt
tot Job over het ondoorgrondelijke mysterie
van de natuur, want daarin ligt ook besloten
het mysterie van het menselijk leed (en ook
het mysterie van Christus’ kruisdood). En nu
pas wordt Job tot zwijgen gebracht: “nu heeft
mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik
en doe boete in stof en as” (42:5-6).

1. Job 38:22-23 spreekt van hagel “opge-
spaard voor de dag van strijd en oorlog”.
Zie in dit verband Joz 10:11; Jes 28:17;
30:30; Ezech 38:22 en Openb 16:21.

2. Job wordt niet veroordeeld vanwege zijn
hardnekkige poging tot een beter inzicht te
komen in Gods bedoeling met hem. Inte-
gendeel: zie het commentaar van Jakobus
hierover — wat niet slechts van toepassing
is op Jobs eerste reactie (Jak 5:11).

Dag 3 PSALM 65
Dankbaarheid voor de oogst

In deze tijd van mechanische landbouw leven
de meeste mensen in de westerse wereld ver
van het platteland verwijderd en hebben
daardoor minder besef van de zegen van zon-
neschijn en regen. Israël, daarentegen, was
een agrarisch volk dat bij de drie jaarlijkse
feesten zijn dank betuigde aan de Here voor
de door Hem geschonken oogst.

In de verzen 2-5 van deze psalm verzamelt
het volk zich bij het heiligdom om de eerste
schoof van de nieuwe graanoogst aan de Here
te wijden (Lev 23:10-14) en Hem te danken
voor zijn goedheid.

Het daaropvolgende gedeelte (vs 6-9) looft
de God van Israël als de Schepper van de aar-
de met haar zeeën. Aan Hem komt alle lof toe.
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heet letterlijk: “brood van het aangezicht”.
2. Voor de gedachte van Gods alomtegen-

woordigheid en alwetendheid zie ook Jer
23:24 en Heb 4:13.

Dag 5 PSALM 145
De mens is een burger in Gods Koninkrijk

De gelovige Israëliet leefde in het besef dat
God naast zijn Schepper ook zijn Koning was.
In bijzondere zin was Israël Gods Koninkrijk
en men noemde de troon te Jeruzalem “de
troon des Heren” (1 Kron. 29:23). Maar Hij is
ook “Koning der volkeren” (Jer 10:7). “De Here
heeft zijn troon is de hemel gevestigd, zijn ko-
ningschap heerst over alles” (Ps 103:19).

Het thema van deze psalm is Gods soeve-
reine heerschappij over alle mensen. Zoals
ook in andere psalmen over dit onderwerp
(vooral Ps 96-98) wordt ook hier uitgezien
naar de tijd wanneer “de God des hemels een
koninkrijk zal oprichten, dat in eeuwigheid
niet zal te gronde gaan” (Dan 2:44).

De gelovige moest leren zich iedere dag
bewust zijn van Gods koninklijke heerschap-
pij. Zoals Paulus schrijft: “Want wij zijn burgers
van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de
Here Jezus Christus als verlosser verwachten”
(Flp 3:20).

1. De Here “aanroepen” (vs 18) betekent zijn
hulp en redding vragen — een “hulpge-
roep” (vs 19). Zie in dit verband Joël 2:32
en de toepassing hiervan op de naam van
de Here Jezus in Hand 2:21; 9:14; 22:16;
Rom 10:13-15.

2. Deze psalm looft de Here als de machtige
Koning vanwege de “machtige daden” die
Hij als Koning heeft verricht. Verg. hiermee
Openb 15:3-4.

Dag 6 JESAJA 57
De ootmoedige mens is het heiligdom van de
Here

De waardigheid van een mens is niet te vin-
den in hemzelf maar in de verwezenlijking
van het potentieel dat in hem ligt als een
schepsel gemaakt naar Gods beeld en gelij-
kenis. Toen Jesaja geroepen werd om het
ambt van een profeet te bekleden zag hij de

Here “op een hoge en verheven troon” (Jes
6:1). Nu wordt hem de verbazingwekkende
waarheid verteld dat “de Hoge en Verhevene,
die in eeuwigheid troont en wiens naam de
Heilige is”, bereid is in de ootmoedige mens
te wonen. Dat het hart van een nederig mens
voor God meer waardevol is als heiligdom
dan een imposant bouwwerk blijkt ook uit
Jes 66:1-2. Een duidelijke toets voor deze ne-
derigheid is de houding van iemand tegen-
over de Bijbel: “Op zulken sla Ik acht... wie
voor mijn woord beeft”.

Met Christus’ komst, kruisdood en verho-
ging als hoofd van zijn gemeente is deze be-
lofte uitgebreid: “Indien iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal
hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen
en bij hem wonen” (Joh 14:23).

1. Sterke persoonlijkheden kunnen soms zo
vol zijn van zichzelf dat er weinig ruimte
voor God overblijft. Vandaar de nadruk op
nederigheid van geest in Jes 57:15; 61:1 en
66:2. Vergelijk hiermee de allereerste ei-
genschap van Gods kinderen vermeld in
de zaligsprekingen (Mat 5:3).

2. Voor de gelovige mens en de gemeente
als Gods heiligdom zie 1 Kor 6:19; 2 Kor
6:16; Efez 2:19-22 en 1 Pet 2:5-6.

Dag 7 EZECHIËL 18
Iedere mens draagt zijn eigen verantwoorde-
lijkheid tegenover de Here

De Joden die door Gods oordeel in balling-
schap uit hun land naar Babel zijn overge-
bracht geven de schuld hiervan aan hun ou-
ders en klagen dat zij de hulpeloze slachtof-
fers zijn van de zonden van anderen. Een-
zelfde gevoel van machteloosheid tegenover
wat ze als hun onafwendbare noodlot zien
kennen velen ook in deze tijd. De fatalisti-
sche houding die zij aannemen in de mening
dat hun levenslot is bepaald verzwakt de wil
het goede zelf te zoeken en kiezen.

Gods antwoord hierop is dat Hij mensen
als individuen ziet en als zodanig worden zij
op grond van hun eigen gedrag door Hem
behandeld. Het is niet zo dat Hij als soeverei-
ne leider de levensloop van de mens al heeft
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aan de wil van zijn Vader (“uw wil geschiede...
alzo ook op de aarde”), en zelfs de laatste vij-
and, de dood, is overwonnen, zal het vol-
maakte Rijk door Christus worden overgedra-
gen aan de Vader, zodat deze “alles in allen”
zal zijn.

1. Voor de betekenis in het N.T. van vs 7 zie
Mat 28:18 en Efez 1:22.

2. Deze psalm is de grondslag van Jezus’ ge-
bed in Mat 11:25-27.

Dag 3 PSALM 103
“De tedere ontferming van onze God”

Sprekende tot zijn “ziel” (d.w.z. zichzelf)
brengt de psalmist zich in de eerste vijf verzen
de wonderlijke weldaden in herinnering van
de Here, die hem vergeven en genezen heeft
en uit de dood zal redden.

Deze goedheid heeft de Here door de
heilsgeschiedenis heen aan zijn verbondsvolk
bewezen (vs 5-10). De schrijver denkt in het
bijzonder aan de eigenschappen van verge-
ving en ontferming, bekendgemaakt bij de
aankondiging van de verbondsnaam in Ex
34:6-7.

Voor allen die in deze verbondsrelatie (vs
18) leven is de Here een barmhartige Vader.
Wie weet beter dan Hij, die de mens gemaakt
heeft, wat in hem is en wat zijn beperkingen
zijn (vs 14 is een zinspeling op Gen 2:7)? De
zekerheid dat Gods liefde van eeuwigheid tot
eeuwigheid stand houdt geeft te kennen dat
Hij de sterveling weer tot leven zal roepen en
hem met onsterfelijkheid bekleden (vs 11-18).

Deze God, die de Vader is van alle mensen
die in hun geestelijke en lichamelijke zwak-
heid op Hem vertrouwen, is tegelijkertijd ook
de Koning van het heelal aan wie de lofprij-
zing van engelen en mensen toekomt (vs 19-
27).

1. De eigenschappen van Gods verbonds-
naam, bekendgemaakt in Ex 34:6-7, vor-
men de grondslag van Israëls vertrouwen
op Hem. Zie de herinnering hieraan in
Num 14:18; 2 Kron 30:9; Neh 9:17; Ps 86:15;
Joël 2:13.

2. Als leden van Gods verbondsvolk waren
alle Israëlieten in principe Gods zonen

(Rom 9:4). Voor de aanneming van zonen
uit de heidense wereld zie Gal 3:26; 4:4-5;
Efez 1:5; Rom 8:14-17.

Dag 4 PSALM 139
Het wonder van Gods alwetendheid.

De Griekse filosofie, met haar grondstelling:
‘Ken uzelf’, was gericht op de mens. De Bijbel
leert een hoger ideaal: “Ken de Here”. Het be-
zit van deze kennis is het radicale verschil tus-
sen mens en dier, dat wordt vervaagd wanneer
mensen in onwetendheid en ongeloof leven:
“De mens, die met al zijn praal geen inzicht
heeft, is gelijk aan de beesten, die vergaan” (Ps
49:21).

Deze kennis van God in deze psalm is in
de eerste plaats het besef dat iedere gedachte
en daad van de mens bij Hem bekend is. Het
besef dat dit zo is wekt in de psalmist diep
ontzag (vs 1-6).

Waar de mens ook gaat, van de dageraad
in het oosten tot de uiterste grens van de wes-
terse zee, bij dag en nacht, is hij door zijn
Schepper omgeven (vs 7-12).

Het wonder van de schepping van de eer-
ste mens, Adam, wordt herhaald bij de myste-
rieuze verwekking van ieder mens. Dit is ook
de achtergrond van Job 10:8-12: “Uw handen
hebben mij gewrocht en... als leem gevormd,
en wilt Gij mij tot stof doen wederkeren?”
Zelfs de levensloop van een mens is in Gods
voorkennis van te voren “opgeschreven”. Ter-
wijl God de gedachten van de mens kent kan
ook de mens, dankzij Gods openbaring, Zijn
gedachten leren kennen (vs 13-18).

Daaruit ontstaat de gemeenschap met God
die de psalmist aanspoort alles wat de relatie
met zijn Schepper in de weg staat te veraf-
schuwen (vs 19-24).

1. Omdat de persoonlijkheid en de ge-
moedstoestand van de mens in zijn ge-
laatstrekken en gelaatsuitdrukkingen te
zien zijn heeft het woord “aangezicht” ook
de betekenis van “persoon” en “persoon-
lijke aanwezigheid”. Zie het gebruik in pa-
rallelle regels van “aangezicht” en “Geest”
in vs 7, ook in Ps 51:13 en Jes 63:9-10. Het
toonbrood in het heiligdom (Num. 4:7)
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De slotverzen (10-14) uiten dankbaarheid
aan de Here, die regen in overvloed heeft ge-
schonken — zowel de “vroege regen” (no-
vember - februari) als de “late regen” (half
maart - half april: zie Deut. 11:14 en Joël 2:23).
Als gevolg hiervan beloven de gouden graan-
velden een rijke oogst.

1. Gelijk vele andere is ook deze psalm niet
alleen van historische betekenis maar
draagt hij ook een profetisch karakter. De
tijd zal komen wanneer mensen uit alle
werelddelen (“al wat leeft”, vs 3) regelmatig
naar Jeruzalem zullen gaan om hun dank
te betuigen voor Gods goedheid. Zie Zach
14:16; Micha 4:1-4; Jer 3:17.

2. Onder de vele heilsbeloften aangaande
Christus’ Koninkrijk op aarde is ook meer-
malen de vruchtbaarheid van de aarde.
Hoewel deze gewoonlijk in eerste instantie
op Israël betrekking hebben in verband
met de vele eeuwen durende verwoesting
van zijn land, hebben ze toch ook een bre-
dere toepassing. Zie b.v. Ps 72:16-17; Amos
9:13-14; Jes 35; 51:3; Ezech 34:26-27; 36:35.

Dag 4 PSALM 104
Lofprijzing aan de Here wiens majesteit
wordt geopenbaard in zijn schepping.

Deze psalm is een poëtisch commentaar op
Genesis 1 en het is leerzaam de beide naast
elkaar te lezen.

Een opvallend aspect, overeenkomend met
Job 38-41, is Gods levendige sympathie met
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kinderen gegeven” blijft niet beperkt tot dit
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van het “stoffelijke” (waarbij een “geestelijk
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delozen voorgoed van de aarde verwijderd
zullen worden.

1. Voor de getuigenis van de schepping van
Gods kracht en goddelijkheid, evenals de
gevolgen hiervan voor de mensen, zie de
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Dag 6 JESAJA 40
De God van Israël is de Schepper van he-
mel en aarde.

In dit hoofdstuk verzekert de Here dat Hij zijn
volk dat in ballingschap is, naar zijn eigen land
terug zal leiden. Tegen deze achtergrond
wordt ons in deze en de daaropvolgende
hoofdstukken een verlossing uit slavernij aan
de zonde door de Here Jezus voorzegd.

In vs 12 e.v. wordt de zekerheid van de uit-
voering van Gods genadig heilsplan aangege-
ven in een indrukwekkende beschrijving van
zijn majesteit en soevereiniteit. De schepping
getuigt zowel van zijn scheppende kracht als
van zijn alwetendheid en voorkennis. Daarom
zijn dan ook de door mensen verzonnen en
gemaakte goden zo lachwekkend.

Hieruit volgt dat God de wereld geschapen
heeft met een doel. De overvloedige aanwij-
zingen in de natuur van Gods onuitputtelijke
kracht en ondoorgrondelijke wijsheid vertel-
len ons dat er iets mis in gegaan met de men-
senwereld. De Bijbel onthult wat dat is en hoe
God in Christus het kwaad van de aarde zal
wegnemen, zodat “de schepping zelf van de
dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal
worden bevrijd tot de vrijheid van de heerlijk-
heid der kinderen Gods” (Rom 8:19-21). Zeker
is dat God niet zal toelaten dat de mens de
aarde tot een dode, radioactieve woestijn zal
reduceren.

1. Ga de aanhaling van vs 14 in Rom 11:34 en
1 Kor 2:16 in hun samenhang na.

2. Op vele plaatsen doet de Bijbel een be-
roep op de natuur als bewijs voor Gods
zorg voor mensen. Zie b.v. Mat 6:25-30.

Dag 7 JESAJA 45
De Schepper van hemel en aarde biedt
verlossing aan stervende mensen.

Is het dan, waar we in de wereld van de na-
tuur zoveel aanduidingen van orde en wijs-
heid zien, niet redelijk te geloven dat ook de
wereld van mensen tot stand is gekomen met
een goddelijk doel? Dit is de gedachte in vs 18
en hierin ligt de zekerheid dat de mensen de
aarde niet meer “ledig” zullen maken (“baai-
erd” is hetzelfde woord als “woest” in Gen
1:2). De toekomst van de menselijke samenle-
ving op aarde, zegt het volgende vers, is allang
op duidelijke wijze door Gods profeten ge-
openbaard. Hun uitspraken zijn van heel an-
dere aard dan de duistere waarzeggingen en
orakels van de heidense afgoden.

Omdat God één is, en dus de God van Jo-
den en niet-Joden, is er alleen in Hem verlos-
sing te vinden. “Wendt u tot Mij en laat u ver-
lossen, alle einden der aarde, want Ik ben God
en er is niemand meer” (vs 22). “Of is God al-
leen de God der Joden? Niet ook der heide-
nen? Zeker, ook der heidenen. Indien er na-
melijk één God is, die de besnedenen recht-
vaardigen zal uit het geloof en de onbesnede-
nen door het geloof” (Rom 3:29-30). De bij-
zondere plaats van Israël in Gods heilsplan
heeft als doel om ook anderen te verlossen.

1. “Een rechtvaardige, verlossende God” (vs
21). Rechtvaardigheid en gerechtigheid ge-
ven in de Bijbel dikwijls Gods heilbrengend
handelen weer. Zie b.v. Jes 51:5, 6, 8; Ps
98:2.

2. Voor de vervulling in Christus van Gods
plan met de wereld in vs 23 zie Flp 2:9-10.

ENKELE VERGELIJKINGEN TUSSEN HET EERSTE EN HET LAATSTE BIJBELBOEK
Genesis Openbaring
1:1 De natuurlijke hemel en aarde 21:1 Een nieuwe hemel en aarde
1:5 De duisternis ‘nacht’ genoemd 22:5 Geen nacht meer
1:10 Water en zeeën 21:1 Geen zee meer
3:14-17 De aarde vervloekt 22:3 “Geen vloek meer”
3:19 Het doodvonnis op de mens 21:4 “De dood zal niet meer zijn”
3:24 De boom des levens bewaakt 22:14 “Recht hebben op het geboomte des levens”
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WEEK 3

Dag 1 GENESIS 2
“Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?”

De schepping van de mens vormt het hoogte-
punt van het werk van de zes dagen in Gen. 1.
Daar wordt hij gezien in de totaliteit van zijn
lichamelijk-geestelijk leven met de opdracht
om over alles wat op aarde is te heersen.

Dit tweede verslag van zijn schepping leert
dat hij, evenals de dieren, afkomstig is uit het
stof der aarde. “Dat de aarde voortbrenge le-
vende wezens”, had God gezegd (Gen 1:24). Zo
is ook de mens een “levend wezen” voortge-
bracht uit het stof der aarde. De mens wordt
een levend wezen, of ziel, als resultaat van het
scheppingsproces. De ziel is geen geestelijke
toevoeging. Ook de levensadem heeft de mens
met de dieren gemeen: “allen hebben enerlei
adem” (Pred 3:19; Gen 7:21-22).

De leer van het Nieuwe Testament over
vrouwen is grotendeels op dit hoofdstuk geba-
seerd. De man is eerder dan de vrouw (1 Kor
11:8-9; 1 Tim 2:13). Zij is uit de man en is zijn
partner en metgezel — “die bij hem past” (vs
18, letterlijk: “een hulp tegenover hem”). De
vereniging van beiden in een huwelijksrelatie
is exclusief (“vader en moeder verlaten”) en
permanent (“zijn vrouw aanhangen” (vs 24).

1. Voor de betekenis van Gen 2:7 zie de aan-
haling in 1 Kor 15:42-49 met betrekking tot
het aardse, zwakke, sterfelijke en natuurlij-
ke lichaam.

2. De wijze waarop Jezus vs 24 in Mat 19: 4-6
citeert toont zijn erkenning van het gezag
van de Schrift. Wie de spreker in Genesis
ook mag zijn het is God die daarin spreekt:
“En Hij zeide.”

Dag 2 PSALM 8
De koninklijke heerlijkheid van de mens

David staat onder de uitgestrekte nachthemel
waarin ontelbare, fonkelende sterren schijnen.
Hoe klein en onbeduidend is de mens in Gods
oneindig grote heelal!

Terwijl hij zo peinst herinnert hij Gods
scheppingswoord in Gen 1:26-27 en wordt
daardoor vervuld met een diep gevoel voor de
door God geschonken status van de mens. Hij
is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen —
“bijna goddelijk … weinig minder dan de en-
gelen” (Heb 2:7) — om over al het leven dat
God op aarde heeft geschapen te heersen.

Het N.T. ziet in deze psalm een profetie
van de heerschappij op aarde van Christus en
zijn heiligen (zie Heb 2:5-10). De Enige onder
alle mensen die tot nu toe de bestemde
“heerlijkheid en eer” van een heerser heeft
bereikt heeft is Jezus Christus, die nu gezeten
is aan Gods rechterhand. Hij is bezig “vele zo-
nen” tot die heerlijkheid van mederegeerders
te leiden (vs 10). Eenzelfde toepassing van de
psalm is ook te lezen in 1 Kor 15:24-28, waar
in vs 25 deze psalm wordt aangehaald. Wan-
neer alles op aarde ondergeschikt is gemaakt

DE MENS — DE KROON VAN DE SCHEPPING
De aarde die oorspronkelijk woest, leeg en in duisternis gehuld lag
is nu de verlichte woonplaats geworden van talloze schepselen die
zich bewegen op het droge land, in de zee en in de lucht. Als de
kroon van dit alles worden man en vrouw daarin geplaatst, rechtop
en begiftigd met eigenschappen die bij elk ander schepsel onbekend
zijn. De aarde is hun rijk als zij van hun Schepper de edele taak
krijgen toezicht te houden op al wat leeft. In de Schriftgedeelten
van deze week zien we de mens vanuit verschillende gezichtspun-
ten: zijn oorsprong, zijn roeping, zijn waardigheid als een wezen die
naar Gods gelijkenis is gemaakt, en ook zijn verantwoordelijkheid
de weg van liefdevolle gehoorzaamheid te kiezen die hem tot de
volmaaktheid kan brengen.
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aan de wil van zijn Vader (“uw wil geschiede...
alzo ook op de aarde”), en zelfs de laatste vij-
and, de dood, is overwonnen, zal het vol-
maakte Rijk door Christus worden overgedra-
gen aan de Vader, zodat deze “alles in allen”
zal zijn.

1. Voor de betekenis in het N.T. van vs 7 zie
Mat 28:18 en Efez 1:22.

2. Deze psalm is de grondslag van Jezus’ ge-
bed in Mat 11:25-27.

Dag 3 PSALM 103
“De tedere ontferming van onze God”

Sprekende tot zijn “ziel” (d.w.z. zichzelf)
brengt de psalmist zich in de eerste vijf verzen
de wonderlijke weldaden in herinnering van
de Here, die hem vergeven en genezen heeft
en uit de dood zal redden.

Deze goedheid heeft de Here door de
heilsgeschiedenis heen aan zijn verbondsvolk
bewezen (vs 5-10). De schrijver denkt in het
bijzonder aan de eigenschappen van verge-
ving en ontferming, bekendgemaakt bij de
aankondiging van de verbondsnaam in Ex
34:6-7.

Voor allen die in deze verbondsrelatie (vs
18) leven is de Here een barmhartige Vader.
Wie weet beter dan Hij, die de mens gemaakt
heeft, wat in hem is en wat zijn beperkingen
zijn (vs 14 is een zinspeling op Gen 2:7)? De
zekerheid dat Gods liefde van eeuwigheid tot
eeuwigheid stand houdt geeft te kennen dat
Hij de sterveling weer tot leven zal roepen en
hem met onsterfelijkheid bekleden (vs 11-18).

Deze God, die de Vader is van alle mensen
die in hun geestelijke en lichamelijke zwak-
heid op Hem vertrouwen, is tegelijkertijd ook
de Koning van het heelal aan wie de lofprij-
zing van engelen en mensen toekomt (vs 19-
27).

1. De eigenschappen van Gods verbonds-
naam, bekendgemaakt in Ex 34:6-7, vor-
men de grondslag van Israëls vertrouwen
op Hem. Zie de herinnering hieraan in
Num 14:18; 2 Kron 30:9; Neh 9:17; Ps 86:15;
Joël 2:13.

2. Als leden van Gods verbondsvolk waren
alle Israëlieten in principe Gods zonen

(Rom 9:4). Voor de aanneming van zonen
uit de heidense wereld zie Gal 3:26; 4:4-5;
Efez 1:5; Rom 8:14-17.

Dag 4 PSALM 139
Het wonder van Gods alwetendheid.

De Griekse filosofie, met haar grondstelling:
‘Ken uzelf’, was gericht op de mens. De Bijbel
leert een hoger ideaal: “Ken de Here”. Het be-
zit van deze kennis is het radicale verschil tus-
sen mens en dier, dat wordt vervaagd wanneer
mensen in onwetendheid en ongeloof leven:
“De mens, die met al zijn praal geen inzicht
heeft, is gelijk aan de beesten, die vergaan” (Ps
49:21).

Deze kennis van God in deze psalm is in
de eerste plaats het besef dat iedere gedachte
en daad van de mens bij Hem bekend is. Het
besef dat dit zo is wekt in de psalmist diep
ontzag (vs 1-6).

Waar de mens ook gaat, van de dageraad
in het oosten tot de uiterste grens van de wes-
terse zee, bij dag en nacht, is hij door zijn
Schepper omgeven (vs 7-12).

Het wonder van de schepping van de eer-
ste mens, Adam, wordt herhaald bij de myste-
rieuze verwekking van ieder mens. Dit is ook
de achtergrond van Job 10:8-12: “Uw handen
hebben mij gewrocht en... als leem gevormd,
en wilt Gij mij tot stof doen wederkeren?”
Zelfs de levensloop van een mens is in Gods
voorkennis van te voren “opgeschreven”. Ter-
wijl God de gedachten van de mens kent kan
ook de mens, dankzij Gods openbaring, Zijn
gedachten leren kennen (vs 13-18).

Daaruit ontstaat de gemeenschap met God
die de psalmist aanspoort alles wat de relatie
met zijn Schepper in de weg staat te veraf-
schuwen (vs 19-24).

1. Omdat de persoonlijkheid en de ge-
moedstoestand van de mens in zijn ge-
laatstrekken en gelaatsuitdrukkingen te
zien zijn heeft het woord “aangezicht” ook
de betekenis van “persoon” en “persoon-
lijke aanwezigheid”. Zie het gebruik in pa-
rallelle regels van “aangezicht” en “Geest”
in vs 7, ook in Ps 51:13 en Jes 63:9-10. Het
toonbrood in het heiligdom (Num. 4:7)
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De slotverzen (10-14) uiten dankbaarheid
aan de Here, die regen in overvloed heeft ge-
schonken — zowel de “vroege regen” (no-
vember - februari) als de “late regen” (half
maart - half april: zie Deut. 11:14 en Joël 2:23).
Als gevolg hiervan beloven de gouden graan-
velden een rijke oogst.

1. Gelijk vele andere is ook deze psalm niet
alleen van historische betekenis maar
draagt hij ook een profetisch karakter. De
tijd zal komen wanneer mensen uit alle
werelddelen (“al wat leeft”, vs 3) regelmatig
naar Jeruzalem zullen gaan om hun dank
te betuigen voor Gods goedheid. Zie Zach
14:16; Micha 4:1-4; Jer 3:17.

2. Onder de vele heilsbeloften aangaande
Christus’ Koninkrijk op aarde is ook meer-
malen de vruchtbaarheid van de aarde.
Hoewel deze gewoonlijk in eerste instantie
op Israël betrekking hebben in verband
met de vele eeuwen durende verwoesting
van zijn land, hebben ze toch ook een bre-
dere toepassing. Zie b.v. Ps 72:16-17; Amos
9:13-14; Jes 35; 51:3; Ezech 34:26-27; 36:35.

Dag 4 PSALM 104
Lofprijzing aan de Here wiens majesteit
wordt geopenbaard in zijn schepping.

Deze psalm is een poëtisch commentaar op
Genesis 1 en het is leerzaam de beide naast
elkaar te lezen.

Een opvallend aspect, overeenkomend met
Job 38-41, is Gods levendige sympathie met
zijn schepselen. Er zijn voorbeelden van hoe
zij verzadigd worden: “wordt de aarde verza-
digd... de bomen worden verzadigd... (alle
schepselen) worden verzadigd” (vs 13, 16, 28).

Een tweede aspect ligt in de relatie tussen
God en zijn schepping. Het heelal is geen ma-
chine die, na eenmaal in beweging te zijn ge-
bracht, vanzelf verder functioneert. God is
voortdurend actief: naast de verzen die vertel-
len wat Hij heeft gedaan zijn er vele die ook
zeggen wat Hij voortdurend doet.

Een derde aspect is dat de mens zijn plaats
heeft in Gods schepping op aarde. Het princi-
pe in Ps 115:16: “De hemel is de hemel van de
Here, maar de aarde heeft Hij de mensen-

kinderen gegeven” blijft niet beperkt tot dit
kortstondige leven. Als onheilzaam gevolg van
de Griekse filosofie, met haar geringschatting
van het “stoffelijke” (waarbij een “geestelijk
lichaam” geen zin zou hebben), is er door de
eeuwen heen in het christendom te weinig
waardering voor de aarde als de juiste, door
God gegeven, woonplaats voor de mens — nu
en in de toekomst.

De verzen 29-30 zijn kennelijk een herin-
nering aan de zondvloed, toen de wereld ge-
zuiverd werd en opnieuw is begonnen. Het
slotvers ziet uit naar de tijd wanneer de god-
delozen voorgoed van de aarde verwijderd
zullen worden.

1. Voor de getuigenis van de schepping van
Gods kracht en goddelijkheid, evenals de
gevolgen hiervan voor de mensen, zie de
zeer belangrijke uitspraak van Paulus in
Rom 1:20.

2. Het laatste vers van de psalm is het thema
van Ps 37. Zie b.v. vers 10-11, 28-29, 34.

Dag 5 PSALM 148
Hemel en aarde moeten de Here loven

Omdat er één Schepper is van alles dat be-
staat moeten allen, van de engelen rondom
Gods troon in de hemel tot de jongens en
meisjes in Israël, Hem loven. De schepping
met al haar bonte verscheidenheid van le-
vensvormen, vormt een eenheid, zoals uitge-
breid wetenschappelijk onderzoek heeft aan-
getoond. De vertegenwoordigers van Christus’
gemeente in Openb 4:11 bidden daarom een
gebed van lofprijzing dat als voorbeeld dient,
ook voor ons: “Gij, onze Here en God, zijt
waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer
en de macht; want Gij hebt alles geschapen,
en om uw wil was het en werd het geschapen”
(Openb 4:11).

1. Vele Bijbelse gebeden gaan uit van de er-
kenning van God als de Schepper van he-
mel en aarde. Zie b.v. Neh 9:6; Mat 11:25;
Hand 4:24; 14:15-17.

2 In deze beschouwing van het heelal neemt
het volk Israël een bijzondere plaats in. Zie
b.v. Ps 147:20 en Rom 3:1-2.
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De ‘vervulling’ van de aarde:
Dag 4: Lichten voor dag en nacht
Dag 5: Schepselen in water en lucht
Dag 6: Schepselen op het land

In de Bijbel duidt het woord “dag” soms een
veel langere tijdsduur aan. Gen 2:4 zegt: “Op
de dag dat de HERE God aarde en hemel
maakte” (HSV)! De voorstelling van een week
van zes werkdagen en een rustdag helpt ons
beter de plaats van de mens in Gods plan naar
waarde te schatten dan wanneer we hem zien
op een wetenschappelijke tijdschaal, tegen
een achtergrond van miljoenen jaren toen de
aarde voor hem in voorbereiding was.

Dit hoofdstuk dient vooral als inleiding op
Gods openbaring in de rest van de Schrift. Het
vertelt ons dat God de natuurwereld schiep
door de kracht van zijn Woord. Wat hierop
volgt vertelt ons hoe Hij een nieuwe schep-
ping tot stand zal brengen door middel van
zijn Woord tot mensen gericht.

1. Vele van de symbolen die later in de Bijbel
gebruikt worden hebben hun oorsprong
in de eerste hoofdstukken van Genesis.
Van zon, maan en sterren wordt gezegd
dat ze “heersen” (vs 16-18). In vele profe-
tieën is het verduisteren van de hemelli-
chamen een beeld voor de ondergang van
menselijke regeerders en rijken. Zie b.v.
Jes 13:10; Ezech 32:7-8; Joël 2:31; 3:15;
Mat 24: 29.

2. In dit hoofdstuk komt de uitdrukking: “En
God zeide” elf keer voor. Zie het commen-
taar hierop in Ps 33:6, 9; 148:5-8; Heb 11:3.

Dag 2 JOB 38
Het wonder van Gods schepping

“De Almachtige antwoorde mij” riep Job
overmoedig uit (31:35). Op zeer dramatische
wijze van zijn bezittingen en kinderen be-
roofd, getroffen door een dodelijke ziekte, en
door zijn drie vrienden beschuldigd van blin-
de hoogmoed, hield hij door dik en dun vast
aan zijn mening dat hij Gods onmiskenbare
straf niet had verdiend.

Nu krijgt hij zijn antwoord als de Here uit
de storm die Elihu zag aankomen (vanaf 37:
22) tot hem spreekt. Wat opvalt in de redevoe-

ring in hfd. 38-41 is niet zozeer Gods groot-
heid als zijn sympathie met alles wat Hij ge-
schapen heeft, en de vreugde die Hij daarin
heeft. Dat God oneindig groot en wijs en ver
boven de mens verheven is zijn gemeenplaat-
sen in de voorafgaande redevoeringen. “Zie, in
zijn heiligen stelt Hij geen vertrouwen, zelfs de
hemelen zijn niet rein in zijn ogen” (15:15;
4:18) hadden de drie gezegd. Maar God
spreekt hen tegen (Job 42:7). Hij vertelt Job
hoe de engelen juichten en jubelden toen de
schepping tot stand kwam (38:7). God spreekt
tot Job over het ondoorgrondelijke mysterie
van de natuur, want daarin ligt ook besloten
het mysterie van het menselijk leed (en ook
het mysterie van Christus’ kruisdood). En nu
pas wordt Job tot zwijgen gebracht: “nu heeft
mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik
en doe boete in stof en as” (42:5-6).

1. Job 38:22-23 spreekt van hagel “opge-
spaard voor de dag van strijd en oorlog”.
Zie in dit verband Joz 10:11; Jes 28:17;
30:30; Ezech 38:22 en Openb 16:21.

2. Job wordt niet veroordeeld vanwege zijn
hardnekkige poging tot een beter inzicht te
komen in Gods bedoeling met hem. Inte-
gendeel: zie het commentaar van Jakobus
hierover — wat niet slechts van toepassing
is op Jobs eerste reactie (Jak 5:11).

Dag 3 PSALM 65
Dankbaarheid voor de oogst

In deze tijd van mechanische landbouw leven
de meeste mensen in de westerse wereld ver
van het platteland verwijderd en hebben
daardoor minder besef van de zegen van zon-
neschijn en regen. Israël, daarentegen, was
een agrarisch volk dat bij de drie jaarlijkse
feesten zijn dank betuigde aan de Here voor
de door Hem geschonken oogst.

In de verzen 2-5 van deze psalm verzamelt
het volk zich bij het heiligdom om de eerste
schoof van de nieuwe graanoogst aan de Here
te wijden (Lev 23:10-14) en Hem te danken
voor zijn goedheid.

Het daaropvolgende gedeelte (vs 6-9) looft
de God van Israël als de Schepper van de aar-
de met haar zeeën. Aan Hem komt alle lof toe.
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heet letterlijk: “brood van het aangezicht”.
2. Voor de gedachte van Gods alomtegen-

woordigheid en alwetendheid zie ook Jer
23:24 en Heb 4:13.

Dag 5 PSALM 145
De mens is een burger in Gods Koninkrijk

De gelovige Israëliet leefde in het besef dat
God naast zijn Schepper ook zijn Koning was.
In bijzondere zin was Israël Gods Koninkrijk
en men noemde de troon te Jeruzalem “de
troon des Heren” (1 Kron. 29:23). Maar Hij is
ook “Koning der volkeren” (Jer 10:7). “De Here
heeft zijn troon is de hemel gevestigd, zijn ko-
ningschap heerst over alles” (Ps 103:19).

Het thema van deze psalm is Gods soeve-
reine heerschappij over alle mensen. Zoals
ook in andere psalmen over dit onderwerp
(vooral Ps 96-98) wordt ook hier uitgezien
naar de tijd wanneer “de God des hemels een
koninkrijk zal oprichten, dat in eeuwigheid
niet zal te gronde gaan” (Dan 2:44).

De gelovige moest leren zich iedere dag
bewust zijn van Gods koninklijke heerschap-
pij. Zoals Paulus schrijft: “Want wij zijn burgers
van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de
Here Jezus Christus als verlosser verwachten”
(Flp 3:20).

1. De Here “aanroepen” (vs 18) betekent zijn
hulp en redding vragen — een “hulpge-
roep” (vs 19). Zie in dit verband Joël 2:32
en de toepassing hiervan op de naam van
de Here Jezus in Hand 2:21; 9:14; 22:16;
Rom 10:13-15.

2. Deze psalm looft de Here als de machtige
Koning vanwege de “machtige daden” die
Hij als Koning heeft verricht. Verg. hiermee
Openb 15:3-4.

Dag 6 JESAJA 57
De ootmoedige mens is het heiligdom van de
Here

De waardigheid van een mens is niet te vin-
den in hemzelf maar in de verwezenlijking
van het potentieel dat in hem ligt als een
schepsel gemaakt naar Gods beeld en gelij-
kenis. Toen Jesaja geroepen werd om het
ambt van een profeet te bekleden zag hij de

Here “op een hoge en verheven troon” (Jes
6:1). Nu wordt hem de verbazingwekkende
waarheid verteld dat “de Hoge en Verhevene,
die in eeuwigheid troont en wiens naam de
Heilige is”, bereid is in de ootmoedige mens
te wonen. Dat het hart van een nederig mens
voor God meer waardevol is als heiligdom
dan een imposant bouwwerk blijkt ook uit
Jes 66:1-2. Een duidelijke toets voor deze ne-
derigheid is de houding van iemand tegen-
over de Bijbel: “Op zulken sla Ik acht... wie
voor mijn woord beeft”.

Met Christus’ komst, kruisdood en verho-
ging als hoofd van zijn gemeente is deze be-
lofte uitgebreid: “Indien iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal
hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen
en bij hem wonen” (Joh 14:23).

1. Sterke persoonlijkheden kunnen soms zo
vol zijn van zichzelf dat er weinig ruimte
voor God overblijft. Vandaar de nadruk op
nederigheid van geest in Jes 57:15; 61:1 en
66:2. Vergelijk hiermee de allereerste ei-
genschap van Gods kinderen vermeld in
de zaligsprekingen (Mat 5:3).

2. Voor de gelovige mens en de gemeente
als Gods heiligdom zie 1 Kor 6:19; 2 Kor
6:16; Efez 2:19-22 en 1 Pet 2:5-6.

Dag 7 EZECHIËL 18
Iedere mens draagt zijn eigen verantwoorde-
lijkheid tegenover de Here

De Joden die door Gods oordeel in balling-
schap uit hun land naar Babel zijn overge-
bracht geven de schuld hiervan aan hun ou-
ders en klagen dat zij de hulpeloze slachtof-
fers zijn van de zonden van anderen. Een-
zelfde gevoel van machteloosheid tegenover
wat ze als hun onafwendbare noodlot zien
kennen velen ook in deze tijd. De fatalisti-
sche houding die zij aannemen in de mening
dat hun levenslot is bepaald verzwakt de wil
het goede zelf te zoeken en kiezen.

Gods antwoord hierop is dat Hij mensen
als individuen ziet en als zodanig worden zij
op grond van hun eigen gedrag door Hem
behandeld. Het is niet zo dat Hij als soeverei-
ne leider de levensloop van de mens al heeft
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bepaald door de zogenaamde dubbele pre-
destinatie, tot eeuwig heil ofwel eeuwig ver-
derf. Het woord “leven” dat in dit hoofdstuk
telkens wordt beloofd kan alleen eeuwig le-
ven betekenen.

Als kroon van zijn schepping op aarde
heeft God de mens geschapen met een vrije
wil. Hij is geen geprogrammeerde robot maar
moet zelf kiezen, en in zijn vrijwillige ge-
hoorzaamheid wordt zijn Schepper verheer-
lijkt. In de dood van een zondaar heeft God
geen behagen, vandaar dat Hij een beroep
doet op de mens zich tot Hem te keren. Die
verantwoordelijkheid legt het evangelie alle

mensen op: “God dan verkondigt... heden
aan de mensen, dat zij allen overal tot beke-
ring moeten komen” (Hand 17:30).

1. Dat God de behoudenis van alle mensen
verlangt is in vs 32 te lezen, maar ook b.v.
in Joh 3:16; 1 Tim 2:4; Tit 2:11; 2 Pet 3:9.
Dit zegt niet dat er geen voorwaarden
zijn, want juist deze passages spreken er
wel over: “opdat een ieder die gelooft”
“tot erkentenis der waarheid komen”.

2. De vervulling van de belofte van “een
nieuw hart” hangt ervan af of een mens
dat wil (vs 31). Zie hierover Ps 51:12; 86:
11; Ezech 11:19-20; 36:26.

WEEK 4

Dag 1 GENESIS 3
“Door één mens is de zonde de wereld bin-
nengekomen en door de zonde de dood”

Dit is Gods eigen verklaring van de wijze
waarop de eerste mensen gezondigd hebben.
De ervaring leert dat men moet oppassen iets
wat niet gezegd wordt hier in te voegen.
Voorop staat dat de slang die Eva verleid heeft
het meest scherpzinnige was van alle dieren
die God geschapen had (die alle “zeer goed”
waren). (Voor de gunstige betekenis van “lis-
tig”, d.w.z. “schrander”, zie Spr 12: 23; 14:18 en
Mat 10:16 — een voorbeeld voor ons!) Er is
niets gezegd over een indringer van buiten.

Evenals God later Abraham (Gen 22:1), Is-
raël (Deut 8:2), Hizkia (2 Kron 32:31) en zelfs
zijn eigen Zoon (Heb 5:8) op de proef gesteld

heeft zo wil Hij kennelijk ook met de eerste
mensen handelen. Door de ervaring van vrij-
willige gehoorzaamheid betreedt de mens het
pad dat tot de volmaaktheid leidt — maar de
noodzakelijke vrijheid van keuze houdt ook
onvermijdelijk de trieste mogelijkheid van fa-
len in. In het drievoudige vonnis worden de
slang als dier, de vrouw en de man veroor-
deeld.

Het beeld in vs 15 houdt de belofte in van
de overwinning over het kwaad. Vanwege haar
rol bij de eerste zonde is de slang voortaan in
de Schrift het symbool van het kwaad en van
boosaardige machthebbers. Een slang doodt
een mens door in zijn hiel te bijten maar de
mens brengt een slang om door zijn kop te
vermorzelen. De overwinning zal behaald

DE ZONDEVAL EN ZIJN GEVOLGEN
De door God geschonken vrijheid het goede zelf te kiezen is onlos-
makelijk verbonden met de positie van de mens. Deze week lezen we
hoe hij deze vrijheid misbruikt om zichzelf te behagen en hoe hij,
door de verkeerde weg in te slaan, onder een doodvonnis komt.
Voortaan zal hij een vreemde mengeling zijn van goed en kwaad met
een kortstondig leven en de dood in het vooruitzicht. Het zijn sombe-
re feiten die nu onder ogen worden gebracht, maar door deze eerlijk
en onbevooroordeeld te bekijken zullen we inzien dat “de schepping
aan de vruchteloosheid onderworpen is” in de zekere hoop van uit-
eindelijke bevrijding. Zodoende zullen wij ook de heilsbeloften van
verlossing in hun ware betekenis beter leren kennen.
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er door de eeuwen heen mensen geweest die
optraden als geestelijke leiders die eigenlijk de
mensen misleidden. Vooral in de tijd van Je-
remia en Ezechiël, vlak voor de ondergang van
de natie Israël in zijn land, waren er valse pro-
feten actief. Terwijl Jeremia en Ezechiël ver-
kondigden en waarschuwden dat Gods oor-
delen ophanden waren, slaagden de valse
profeten erin vele van hun volksgenoten ervan
te overtuigen dat Gods stad, Jeruzalem, en de
tempel daar, onschendbaar waren. De sterke
invloed die zulke mensen uitoefenden ont-
stond doordat ze het volk vertelden wat het
zo graag wilde horen: “de profeten profeteren
vals... en mijn volk heeft het gaarne zo” (Jer
5:31). “Zij trachten de breuk van de dochter
mijns volks te genezen door te zeggen: Vrede,
vrede, terwijl er geen vrede is” (Jer 8:11). We
mogen aannemen dat hun raad goed was be-
doeld en dat de valse profeten er zelf in ge-
loofden, evenals de Farizeeën en schriftge-
leerden van Jezus’ tijd. Juist daarom was hun
invloed zo groot en verderfelijk. Maar als met

vernietigend vuur en de vermorzelende kracht
van een hamer zal God de droomwereld van
alle valse profeten teniet doen (vs 29).

Het Nieuwe Testament waarschuwt ons
voor valse profeten in de gemeente. Jezus zag
ze staan bij de wijde en de enge poort en er
hoeft geen twijfel over te bestaan naar welke
van de twee zij de mensen verwezen (Mat
7:15). Zij komen “uit uw eigen midden” waar-
schuwt Paulus (Hand 20:30); ze zijn “binnen-
geslopen” (2 Petrus 2:1; Judas 4).

Zijn ze in onze tijd niet te vinden waar men
de strenge eisen van christelijk discipelschap
en de ophanden zijnde oordelen van God op
een goddeloze wereld negeert om een voor
mensen aantrekkelijke boodschap te brengen,
enkel van Gods verlossende liefde voor allen?

1. Ga de plaatsen na waar Jezus en zijn apos-
telen waarschuwen voor valse profeten:
Mat 7:15; 24:11, 24; 2 Pet 2:1; 1 Joh 4:1.

2. Hoe kunnen wij Johannes’ raad de valse
profeten te beproeven in deze tijd toepas-
sen? Zie Deut 13:1-3; 18:9-22; Jes 8:19-20.

WEEK 2

Dag 1 GENESIS 1

Op grootse wijze, geschikt voor de behoeften
van iedere generatie door alle eeuwen heen,
maakt deze inleiding op de gehele Schrift de
meest fundamentele basis voor ons geloof be-
kend. God is er. Hij is de Schepper van het
heelal. Door de invloed van zijn Geest en de
kracht van zijn Woord heeft Hij de aarde be-
woonbaar gemaakt voor de talloze levens-
vormen waarmee Hij haar heeft gevuld.

De beschrijving van de aarde als “woest en

ledig” zegt niet dat zij door de een of andere
ramp tot een chaos is gemaakt. Het schep-
pingsverslag van de zes dagen heeft als uit-
gangspunt de tijd toen zij “nog ongeordende
en leeg was” (Can. vert.). Op welke wijze zij
geordend en vol werd wordt dan verteld in
het werk van zes dagen, waarvan de eerste
drie parallel lopen met de volgende drie:
De ‘ordening’ van de aarde:

Dag 1: Licht en duisternis
Dag 2: Zee en uitspansel
Dag 3: Een vruchtbare aarde

DE SCHEPPING
In deze tijd van talloze apparaten en machines leven velen van ons
in steden grotendeels afgezonderd van de natuur waarin God ons
heeft geplaatst. De Schriftlezingen van deze week vestigen onze
aandacht op Gods schepping en zijn houding tegenover het werk
van zijn handen. Daaruit komt niet alleen de verantwoordelijkheid
die de mens als schepsel tegenover zijn Schepper draagt sterk naar
voren, maar ook het onmiskenbare feit dat de mens geschapen is
voor een doel dat tot dusver nog lang niet in vervulling is gegaan.
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Dag 5 SPREUKEN 3
De wijsheid roept de mens tot leven

Het Oude Testament kent drie stromingen van
goddelijke openbaring. “Want nooit ontbreekt
een aanwijzing aan de priester, raad aan de
wijze, een woord aan de profeet” (Jer 18:18).
De wijsheid in dit boek Spreuken is van een
andere aard dan de bespiegelingen van de
Griekse filosofen; het is “de wijsheid, die van
boven komt” (Jak 3:15). Vele, hoewel lang niet
alle, van deze spreuken zijn van Salomo, die
naar aanleiding van zijn verzoek met goddelijk
inzicht begiftigd werd (1 Kon 3:6-12).

De profeet Hosea verwees eens naar de
woorden van God tot Jakob te Bethel en zei:
“daar sprak Hij met ons” (Hos 12:6). Op derge-
lijke wijze schrijft Paulus: “Al wat namelijk te-
voren geschreven is, werd tot ons onderricht
geschreven” (Rom 15:4). Dat dit principe ook
voor dit boek Spreuken geldt, blijkt uit het
commentaar van Heb 12:5,6 op de verzen 11
en 12 in dit hoofdstuk. De Spreker is de Here
en de “zonen” zijn zijn kinderen!

1. Ga in verband met de uitdrukking “een
boom des levens” in vs 18 de volgende
teksten na: Gen 2:9; 3:22; Openb 2:7; 22:2.

2. Vers 7 vermaant ons de Here te vrezen.
Wat dit betekent voor onze houding te-
genover de Bijbel is te lezen in o.a. Spr
13:13; Jes 66:1,2; Num 15:31 en 2 Kron
36:16. Een ernstige waarschuwing in deze
tijd waarin het ongeloof in de betrouw-
baarheid van de Bijbel alom heerst.

Dag 6 JESAJA 55
God nodigt mensen uit om leven te ontvan-
gen “om niet”.

Wat zijn de meest waardevolle dingen die de
wereld om ons heen kan bieden? In een maat-
schappij die zo sterk gericht is op materiële
zaken, materieel welzijn en tijdelijk genot,
kunnen de kostbaarste dingen zo gemakkelijk
buiten ons bereik blijven. Dit hoofdstuk leert
ons dat God ons dit tegenwoordige, kortston-
dige leven heeft geschonken als een gelegen-
heid om eeuwig en volmaakt leven te verkrij-
gen in het Koninkrijk van zijn Zoon.

De verantwoordelijkheid voor hoe wij op
Gods genadige uitnodiging reageren, ligt bij
onszelf. Alleen als iemand dit zelf wil kan hij
opgenomen worden in een verbondsrelatie
met de Here. Deze geeft nu al een extra di-
mensie aan het leven en biedt uitzicht op on-
sterfelijk en onvergankelijk leven in de toe-
komst. “Wie oren heeft, die hore!” (Mat 13:43).
“Wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het
water des levens om niet!” (Openb 22:17).

Het “eeuwig verbond” van vs 3 heeft be-
trekking op Gods troonverbond met David:
zie 2 Sam 7. Daarin belooft God een Zoon aan
David die ook Gods Zoon zal zijn, en die in
eeuwigheid op zijn troon te Jeruzalem zal zit-
ten. De woorden “Ik zal hem tot een Vader
zijn en hij zal Mij tot een zoon zijn” (2 Sam
7:14) hebben in eerste instantie en op unieke
wijze betrekking op Jezus Christus, de eeuwi-
ge Koning, geboren uit de maagd Maria door
de Heilige Geest (zie Luc 1:31 e.v.). Maar in
bredere zin wordt de belofte ook toegepast
op de vele zonen die Christus tot heerlijkheid
zal brengen en aan wie Hij zal geven als me-
deregeerders met Hem op zijn troon te zitten
(zie Openb 21:7; Heb 2:10; Openb 2:26-27;
3:21).

1. In de uitdrukking “de betrouwbare gena-
debewijzen aan David” zitten de woorden
“trouw” en “goedertierenheid” (of “gena-
de”). Beide zijn verbondswoorden: zie
Deut 7:9. In Psalm 89:1-38, over Gods ver-
bond met David, komen deze twee woor-
den herhaaldelijk voor.

2. De uitdrukking “het woord, dat uit mijn
mond uitgaat” geeft een vaak voorkomend
Bijbels begrip weer. Het gesproken woord
leidt a.h.w. een eigen bestaan en omdat
het van God uitgaat is de uitwerking ervan
zeker. Zie b.v. Jes 24:3 en het commentaar
van Petrus in 2 Pet 3:5-7. Ook Ps 147:15 en
Jes 40:8.

Dag 7 JEREMIA 23
“Vele valse profeten zijn in de wereld uitge-
gaan”

Terwijl Gods ware profeten en apostelen “het
woord der waarheid” hebben verkondigd, zijn
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worden door een mens: het “zaad van de
vrouw” wordt later specifieker: “het zaad van
Abraham” (Gen 22:18; Gal 3:16).

1. Zie de tegenstelling in Rom 5:12-21 tussen
de zonde van de eerste mens, Adam, en de
gevolgen ervan enerzijds, en de gehoor-
zaamheid van een “tweede mens”, Chris-
tus, en de zegeningen daarvan anderzijds.

2. Een commentaar op Gods vonnis in Eden is
te lezen in Rom 8:20-21.

Dag 2 GENESIS 6
Een goddeloze wereld vergaat

“En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie,
het was zeer goed … Toen de Here zag, dat de
boosheid der mensen groot was op de aarde...
berouwde het de Here, dat Hij de mens op
aarde gemaakt had” (Gen 1:31; 6:5-6). Hoeveel
jaren er tussen Adam en de zondvloed zijn
verlopen weten we niet. Bijbelse geslachtsre-
gisters zijn soms zo onvolledig dat men voor-
zichtig moet zijn met de conclusies die men
uit het register in Gen 5 trekt. Maar hoe ver
het met het morele verval is gekomen blijkt
duidelijk uit deze treurige beschrijving van de
wereld in de tijd van Noach.

De woorden: “al wat de overleggingen van
zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts
boos was” verwijzen naar de bron van het
kwaad in de wereld: het hart van de mens.
Evenals in deze tijd komt de goddeloosheid
vooral tot uiting in geweldpleging: “de aarde
was vol geweldenarij” (vs 11). Vandaar dat
toen de wereld opnieuw begon na de zond-
vloed het gebod gegeven werd: Gen 9:5-6.

De Here Jezus bevestigt de waarheid van
dit verslag in zijn waarschuwing aangaande
oordeel bij zijn wederkomst: Luc 17:26-27.

1. Vergelijk dit hoofdstuk met de profetie van
een wereldwijd oordeel in de eindtijd in
Jes 24 en 2 Pet 3.

2. Dat de bron van het kwaad in het hart van
de mens ligt is o.a. te lezen in Ps 36:2; Jer
17:9; Mat 15:18 en Jak 1:14; 4:1 e.v.

Dag 3 PSALM 37
De toekomstige zuivering van de wereld

Evenals het boek Job en Psalm 73 behandelt

ook deze psalm het probleem van het kwaad in
de wereld. Het aspect waar het hier over gaat is
wat God zal doen op de dag van het oordeel.
Het is niet zijn bedoeling zijn kinderen die nu
lijden onder onderdrukking en vervolging weg
te nemen naar een beter oord. Integendeel: Hij
is van plan de menselijke samenleving op aar-
de te zuiveren door de goddelozen daaruit te
verwijderen. Met dit in het vooruitzicht moet
de gelovige zich niet ergeren over het onrecht
dat nu overal te zien is.

In de verzen 9, 11, 22 en 34 klinkt als een
refrein de belofte: “de ootmoedigen zullen het
land beërven” (“beërven” is hier hetzelfde als
“in bezit nemen” — Jes 57:13). “Land”, [Hebr.:
erets], is het normale woord ook voor aarde
en op vele plaatsen in het O.T. wordt het ook
zo vertaald. De Here Jezus bevestigt dat het
hier om de aarde gaat in de zaligspreking: “Za-
lig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde
beërven” (Mat 5:5). Deze radicale verandering
op aarde, wanneer de koninkrijken van deze
wereld plaats moeten maken voor het Ko-
ninkrijk van Christus noemt Jezus “de weder-
geboorte” (Mat 19:28).

1. De zuivering van de wereld in de eindtijd
komt vaak voor in Bijbelse profetie. Zie b.v.
Mal 4:1-3 en Jezus’ zinspeling daarop in
Mat 13:41-43. Zie ook Openb 11:17-18.

2. Een dergelijke belofte, de aarde aan de
ootmoedigen te geven, komt ook voor in
Ps 25:13; Spr 2:21 en Jes 60:21.

Dag 4 PSALM 49
De ijdelheid van wereldse rijkdom

Evenals in de tegenwoordige maatschappij, be-
stonden ook onder het volk Israël grote rijk-
dom en ellendige armoede naast elkaar. Het
verval in de mens komt in het bijzonder tot ui-
ting in zijn streven naar bezit in deze wereld.
Deze psalm plaatst materiële rijkdom in zijn
juiste perspectief tegenover de verwachting
van eeuwige zegen in Gods Koninkrijk.

Onder de wet van Mozes kon een mens
soms zijn leven redden door ter compensatie
een losprijs te betalen (vs 8: verg. Ex 21:30 en
Num 35:31). Maar niemand kan met geld
eeuwig leven kopen!
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De ware rijkdom bestaat uit een geloofsre-
latie met de Here. Hoe aanstootgevend we
het wellicht vinden, toch zegt de Schrift dat
iemand die zonder God leeft in zijn ogen niet
anders is dan een dier. Als een kudde zullen
zulke mensen naar het dodenrijk gebracht
worden, waar de dood herder over hen zal
zijn. Daartegenover stelt de gelovige zijn ver-
trouwen op de Here die hem op de opstan-
dingsdag weer tot leven zal roepen.

1. Voor de verderfelijke invloed van het stre-
ven naar rijkdom zie Pred 5:12 e.v.; Mat
6:24; (“Mammon” is een personificatie van
geld waarop men vertrouwt); Efez 5:5; 1
Tim 6:9, 10, 17-19.

2. Vers 16 impliceert de hoop op de opstan-
ding — in tegenstelling tot de slaap zonder
ontwaken van de mens zonder inzicht. Zie
Jes 26:14, 19 en Jer 51:39, 57.

Dag 5 PSALM 90
Gebed bij de uitvaart van een zondige ge-
neratie

Tegen het einde van de lange woestijnreis
vraagt Mozes in dit gebed om Gods ontfer-
ming. Hij heeft goede reden om zich in deze
tijd zo sterk bewust te zijn van de kortston-
digheid van het menselijk leven. Om hen heen
is de generatie Israëlieten die met hem uit
Egypte kwam aan het verdwijnen, overeen-
komstig het vonnis dat God hun opgelegd
had: “uw lijken zullen vallen in deze woestijn”
(Num 14:32). Toen Adam zondigde had de He-
re gezegd: “Stof zijt gij en tot stof zult gij we-
derkeren” (Gen 3:19). In antwoord op hun ge-
brek aan vertrouwen op de Here nadat de
verspieders van het land verslag uitbrachten
had God hetzelfde gezegd tegen de mensen
die getuigen waren geweest van de wonderen
en tekenen van de verlossing uit Egypte. En
vroeg of laat zegt God tegen ieder mens af-
zonderlijk: “Keer terug” (vs 3). Zo worden ge-
neratie na generatie, mens na mens, naar de
vergetelheid van de dood weggespoeld door
de onweerhoudbare uitwerking van het
grondprincipe van het heelal waar de wil van
God soeverein is: “De ziel die zondigt, die zal
sterven” (Ezech. 18:4).

In deze sombere situatie stelt Mozes zijn
vertrouwen op God, in de overtuiging dat Hij
die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft de
zonden van zijn zwakke schepselen zal ver-
geven. In eerste instantie heeft het ernstige
gebed, waarmee de psalm eindigt, betrekking
op de nieuwe generatie die in de woestijn is
grootgebracht en die het beloofde land bin-
nenkort in bezit zal nemen. Hun zegenrijke
bestaan in hun door God geschonken erfenis
zal de “bevestiging” (vs 17) zijn van het werk
dat lang geleden is begonnen met de roeping
van Abraham. Na al die eeuwen zal Gods
rondzwervende volk eindelijk de rust ingaan!

Maar omdat Mozes “de blik op de vergel-
ding” richtte (Heb 11:26) heeft hij in zijn ge-
bed zeker uitgezien naar de volledige “beves-
tiging” van Gods heilsbeloften wanneer Gods
volk in zijn geheel tot de sabbatsrust van
Gods eeuwige Koninkrijk in zal gaan (Heb
4:9).

1. De Bijbelse hoop op leven is nergens ge-
fundeerd op iets binnenin de mens, maar
op de relatie met de Here, evenals in deze
psalm. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit Ps. 16
en 73.

2. “Stof” in vers 3 is niet het gewone woord
hiervoor, dat b.v. in Gen. 2:7 en 3:19 wordt
gebruikt, maar betekent letterlijk: “tot gruis
maken”. Dat de mens als zodanig (en niet
slechts een deel van hem) bij de dood tot
stof wederkeert is ook te lezen in Ps. 146:4;
Job 10:9; 34:15).

Dag 6 PREDIKER 12
Het leven is kort en kostbaar

In de loop van zijn korte boek heeft de Predi-
ker de kortstondigheid van het leven en de
realiteit van de dood sterk benadrukt. De slot-
conclusie die hij hier uit trekt is allesbehalve
negatief. Het levenslicht is zoet en aangenaam
en de jongeling mag zich daarom verheugen
in wat hem geschonken is (11:7, 9). Daarom
moet iets zo kostbaars op goede en intensieve
wijze gebruikt worden en omdat het enige le-
ven dat waard is geleefd te worden een leven
is met God als Vriend, laten daarom de jonge-
lingen in hun jeugd aan hun Schepper denken.
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Historie Personen Bijbelboeken

DE SCHEPPING

DE ZONDVLOED

DE ROEPING
VAN ABRAM

GODS KONINKRIJK
IN ISRAËL

KRUISIGING EN
OPSTANDING
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(bij benadering)

3000

v.Chr.

2000

v.Chr.

1000

v.Chr.

v.Chr.

na Chr.

v.Chr.
ADAM

NOACH

ABRAHAM

DAVID
Salomo

JEZUS
CHRISTUS

Bevolkingstoename Methusalach

Toren van Babel Sem

De uittocht

Jozef
MOZES
Jozua
Richteren
Saul

HET OUDE TESTAMENT

HET NIEUWE TESTAMENT

Het koninkrijk verdeeld

Het koninkrijk omvergeworpen

Koningen van Israël
Koningen van Juda

Genesis

Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Jozua
Richteren
Ruth

1 & 2 Samuel

1 Koningen
1 Kronieken

Job / Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied

Jona
Hosea / Amos
Jesaja / Micha
Nahum / Joël

Jeremia &
Klaagliederen
Habakuk
Zefanja

Ezechiël
Obadja / Daniël

Ester / Haggai
Ezra / Zacharia
Nehemia / Maleachi

Evangeliën / Handelingen
Brieven / Openbaring

2 Koningen
2 Kronieken

Tussen de
twee

testamenten

Israël verstrooid

Israël na 1900 jaar
weer bijeengebracht in
eigen land

WEDERKOMST VAN CHRISTUS
WEDEROPRICHTING VAN HET
KONINKRIJK

1.3



en dag onophoudelijk een lied van lofprijzing
ter ere van zijn Schepper zingt. Paulus dacht
hierbij aan een ander lied, dat van het evange-
lie (Rom 10:16-18)!

Tegenover dit stilzwijgende getuigenis aan
de Schepper, het thema van het eerste gedeel-
te, spreekt David in het tweede gedeelte zijn
dankbaarheid uit voor Gods geschreven
openbaring. De verbondsnaam Jahwe, weer-
gegeven als HERE, komt hierin zeven maal
voor! Door dit Woord kan ook de mens een
waardevolle plaats in Gods wereld hebben als
hij leert aan het doel van zijn Schepper te be-
antwoorden. Maar het maakt hem ook bewust
van zijn tekortkomingen. David stelt zijn ver-
trouwen niet op zichzelf maar op de Here die
hem vrijspreekt. Vandaar de slotwoorden:
“mijn rots en mijn verlosser”.

Deze psalm toont het grote verschil tussen
het geloof in Israël en de religies van de om-
wonende volkeren. Daar werden zon, maan
en sterren als goden aangebeden. In Israël
werden ze gezien als de ordeningen van Hem
die eens gebood: “Dat er lichten zijn aan het
uitspansel des hemels” (Gen 1:14).

1. De studie van Gods Woord kan zich ont-
wikkelen tot iets zeer vreugdevols. Zie
naast vers 11 ook Ps. 119:103,111; Jer.15:16.

2. Vergelijk in verband met vs 11 de ervaring
van Ezechiël (2:9-3:3) met die van Johannes
in Openbaring 10:9-10. Waarom zou Gods
Woord voor Johannes bitter worden?

Dag 3 PSALM 119:1-32
Liefde voor Gods Woord

Nergens in de gehele Bijbel worden de heil-
zame invloeden van Gods Woord op de gelo-
vige mens zo uitvoerig beschreven als in deze
psalm. Hij is opgesteld in een ingewikkelde,
alfabetische volgorde. Er zijn in totaal 22 cou-
pletten, overeenkomstig de 22 letters van het
Hebreeuwse alfabet. Elk couplet bestaat uit
acht verzen, die alle met dezelfde letter be-
ginnen. Waarschijnlijk is deze kunstmatige
structuur bedoeld als hulpmiddel om de re-
gels beter te onthouden. In nagenoeg alle ver-
zen komt het woord “wet” voor, of een syno-
niem daarvan, als “woord”, “bevel”, “inzetting”,

“gebod”, “verordening”. Dat de psalmist van
Gods Woord afhankelijk is komt in vele verzen
tot uiting en dient als voorbeeld voor ons. “Ik
berg uw woord in mijn hart... Ik klem mij vast
aan uw getuigenissen”, enz.

1. De noodzaak God te zoeken met “het gan-
se hart” (vs 2) wordt overal in de Bijbel ge-
leerd. Zie b.v. Deut 4:29; 30:2; Mat 7:7-11;
Heb 11:6.

2. “Leven” betekent in de Bijbel vaak meer
dan dit korte aardse bestaan. Voorbeelden
hiervan zijn te vinden in verzen 25, 37, 40,
88, 107, 149, 154, 156, 159. Ongelovigen
verkeren nu al in een doodstoestand! –
Efez 2:4-5; 1 Tim 5:6.

Dag 4 PSALM 119:33-64
Gods eeuwig Woord geeft leven aan de mens

We weten niet wie deze psalm geschreven
heeft, toch heeft de schrijver ons vele aandui-
dingen gegeven dat hij vanwege zijn geloof
moest lijden. Hij is “zeer verdrukt” en spreekt
van zijn “ellende”. Hij wordt bespot en zegt dat
“mijn leven is bestendig in gevaar” (vs 109). Om
hem heen ziet hij hoe zijn volksgenoten Gods
wet verwaarlozen, wat hij diep betreurt. Juist
daarom heeft hij Gods Woord zo hard nodig
om hem te helpen de Here trouw te blijven.

Het boek der Psalmen kan gelezen worden
als een vijfde evangelie dat vooral de innerlijke
gedachten en gevoelens van de Here Jezus
laat zien. Psalm 22 is slechts een van vele
voorbeelden. Jezus heeft deze Psalm 119 ze-
ker gelezen (waardoor deze voor ons nog
meer betekenis krijgt) en er zijn vele uitdruk-
kingen in dit gebed die de geest van zijn
waardering voor de Schrift ademen. Verzen als
23, 61, 85, 161 zijn in dit opzicht zeer relevant.

1. Vergelijk het gebed in vs 37 met Mat 6:13.
Als wij God vragen dat wij niet in verzoe-
king komen kunnen we dan niet beter zelf
bepaalde situaties vermijden?

2. Ondanks spot en vervolging van de kant
van zijn volksgenoten schaamde de psal-
mist zich niet openlijk van zijn geloof te ge-
tuigen. Vergelijk hiermee het voorbeeld
van Jezus (Joh 19:33-38; 1 Tim 6:13) en zijn
apostelen (Hand 4:13; 2 Tim 4:16-18).
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Omdat ze niet met God leven zijn vele men-
sen door hun hele leven heen voor Hem
“dood terwijl zij leven”! Dat er een dag van
beoordeling van onze levenswijze komt geeft
nog meer betekenis aan dit leven (11:9 moet
beslist niet als een cynische opmerking gele-
zen worden!). Want dan — en dit vooruit-
zicht wordt in veel van het boek Prediker ge-
impliceerd — wordt de horizon van het leven
misschien tot in de eeuwigheid verlegd.

1. Vergelijk de raad in dit hoofdstuk met
Efez 5:16 en Col 4:5 (letterlijk: de tijd, of
gelegenheid uitkopen).

2. Vergelijk de waarschuwende woorden
van vs 14 met Paulus’ woorden in Rom
2:16 en 2 Kor 5:10.

Dag 7 JESAJA 38
Gedachten op een ziekbed

Zoals in de vorige delen overvloedig wordt
bewezen biedt God ons in de Bijbel een vas-
te hoop op eeuwig leven. Om de ware aarde
van deze hoop ten volle te waarderen moet
men echter alle onjuiste verwachtingen zien

voor wat ze zijn. In dit hoofdstuk komt de
Godvrezende koning Hizkia tot aan de rand
van de dood en in zijn danklied voor zijn
wonderbaarlijke genezing vertelt hij wat zijn
gedachten waren toen hij aan zijn ophanden
zijnde heengaan dacht. Voor hem was de
poort des doods geen ingang tot onmiddel-
lijke zaligheid maar “de poorten van het do-
denrijk... de groeve der vernietiging” (vs 10,
17). In zijn doodstoestand zou het leven met
de Here die voor hem het leven zo kostbaar
maakte, ophouden (vs 18-19).

Zou deze ervaring Hizkia niet alleen meer
bewust maken van de trieste realiteit van de
dood, maar ook zijn hoop op de opstanding
in de eindtijd versterken? Een hoop die hij
zeker van Jesaja had gehoord (Jes 26:19).

1. Vergelijk dit danklied met Ps 6, waar Da-
vid na ernstig ziek te zijn geweest ook te-
rugdenkt aan dat moment.

2. Zie als voorbeeld van de Oudtestamenti-
sche hoop op leven door de opstanding
b.v. Dan 12:2, 3, 13.

Kleitablet waarop een deel van het Babylo-

nische scheppingsverhaal staat geschreven.

Het verhaal begint met de tijd vóór de

schepping toen het heelal een reusachtige

waterrijke chaos was. Het beschrijft ver-

volgens een oorlog onder de goden, tussen

de god Mardoek en Tiamat, de moeder van

de chaos, een godin in de gestalte van een

vreselijke draak. Mardoek doodde haar,

spleet het lichaam open en maakte van één

deel de aarde en van het andere de hemel.

Hoe anders is de verklaring van de Bijbel.

Genesis 1 schrijft de schepping toe aan

Gods bevel: “En God zeide...”

“Door het geloof verstaan wij, dat de we-

reld door het woord Gods tot stand ge-

bracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan

is uit het waarneembare” (Heb 11:3).
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Bijbelleescursus
WEEK 1

Dag 1 DEUTERONOMIUM 6

Gods kinderen bewijzen hun liefde voor
Hem door hun belangstelling in Zijn Woord.

Mozes spreekt het volk Israël toe als de lang-
durige omzwervingen in de woestijn ten einde
komen. Binnenkort zal hijzelf sterven nadat hij
van de top van de berg Pisga een blik op het
land heeft mogen slaan. Voordat de Israëlieten
onder leiding van Jozua de Jordaangrens over-
steken om het beloofde land nu eindelijk in
bezit te gaan nemen drukt hij hun op het hart
in hun nieuwe leven hun plechtige verbonds-
belofte, de Here in alles te gehoorzamen,
trouw te blijven.

In dit hoofdstuk legt hij Israël het aller-
grootste gebod op: liefde voor de Here met
heel hun wezen. Dit gebod krijgt een directe
toepassing in de daaropvolgende woorden. Zij
moesten zo’n diepe belangstelling voor zijn
Woord hebben dat zij dagelijks daarover zou-
den spreken. Liefde voor God is alleen moge-
lijk in een levende relatie met Hem en wan-
neer deze bij ons bestaat nemen wij graag de
Bijbel ter hand. Daar komt nog bij de verant-
woordelijkheid die ouders hebben om hun
kinderen in Gods wegen te onderrichten.

Het is typerend voor het latere Jodendom

dat zelfs dit gebod, dat betrekking heeft op de
gezindheid en de innerlijke houding van Gods
kinderen een uiterlijke toepassing heeft ge-
kregen doordat men kleine perkamentenrol-
len op de arm, het hoofd en aan het huis ging
bevestigen. De ware bedoeling is te lezen in
Spreuken 3:3: “Bind ze om uw hals, schrijf ze
op de tafel van uw hart.”

Suggesties voor verder onderzoek:
1. Bekijk in hun samenhang enkele verzen die

erop wijzen dat Gods Woord in onze har-
ten moet zijn: Deut 6:6; 11:18; 30:14.

2. De verantwoordelijkheid kinderen in de
wegen Gods te onderrichten is ook te zien
in Deut 4:9; 11:19; 32:46; Gen 18:19; Ps
78:5-7; Efez 6:4; 2 Tim 3:15.

Dag 2 PSALM 19

God openbaart Zich in zijn schepping en zijn
Wet.

Zijn dit de gedachten van David als bij zons-
opgang een nieuwe dag begint? Hij is dan ver-
vuld van bewondering voor de hemel die zich
wijd boven hem uitstrekt, waarin de ontelbare,
fonkelende sterren van de nacht verdwijnen
en de zon haar kringloop volgt. Het is alsof het
grote heelal voor allen die willen horen nacht
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Heeft u ooit goed nagedacht over de wonderlijke gelegenheid die
God ons geeft Hem en zijn heilsplan te leren kennen? Neem uw
Bijbel weer eens ter hand, het oudste boek ter wereld dat nog
steeds actueel is. Verbaas u erover hoe deze geschriften de eeuwen
hebben getrotseerd en wees dankbaar voor het werk van talloze,
onbekende handen die het Boek tot u gebracht hebben. Bewijs uw
dankbaarheid aan de Here door te besluiten, terwijl u de gelegen-
heid heeft, dit Boek regelmatig en met aandacht te lezen.

De hoofdstukken die we deze week gaan lezen brengen ons
voorbeelden onder ogen van gelovigen uit vroegere tijden. Hoewel
de openbaring die zij hadden veel kleiner en beperkter was dan wat
wij nu bezitten hebben ze zich toch zeer verheugd in het lezen
daarvan. “Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw
woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten” (Jer 15:16).


