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et dit boek wil ik graag informatie geven aan mensen die vragen hebben rondom 

de sabbath. In eerste instantie is dit boek bedoeld voor mijn kinderen in de hoop 

dat ze niet klakkeloos ‘mijn’ waarheid zullen volgen. ‘Mijn weg is geen betere 

weg, mijn weg is alleen een andere weg’. Ze mogen zelf op zoek gaan zodat het 

een harte-zaak wordt! Mijn enige doel is om te prikkelen tot onderzoek. Dit boek is niet meer 

dan een nederige poging iets van de ontzagwekkende diepgang en reikwijdte van de sabbath 

over te brengen op hen. Er zijn veel boeken geschreven door kinderen van God, ook zij 

hebben allemaal geworsteld om de woorden van God in mensenwoorden te vertolken. Wat 

is dat moeilijk. Al die boeken bevatten fragmenten die opening geven in het Woord die ik 

voorheen niet zag. Om deze reden hoop ik dat mijn kinderen later dit boek willen lezen. En 

dat u het wilt lezen. Licht en donker zullen naast elkaar blijven bestaan. Dit boek is ook een 

poging aan te tonen dat de onderrichting van God op dit moment meer dan ooit nuttig, 

noodzakelijk en toepasbaar is. Omdat God de universele autoriteit is op het gebied van 

moreel gedrag, is de hele mensheid onderworpen aan Zijn richtlijnen. 

Ik ben me bewust van het feit dat als ik bijvoorbeeld in Japan was geboren en opgegroeid, er 

een heel ander boek was ontstaan. Waar je geboren wordt, daar ben je mee ‘besmet’, in 

positieve en negatieve zin. Ik heb mogen ervaren dat persoonlijke crisissen ervoor zorgen dat 

in je ziel blijft leven waar God je voor bedoeld heeft. Zodat een oprecht geloof ontstaat. Born 

again. Wij hebben van God een blauwdruk gekregen. Het leven volgens de Thora 

(geboden/wetten) is niet vrijblijvend en niet arbitrair. Het wil laten zien dat Zijn onderricht 

een diepgaande hervorming van ons denken en handelen inhoudt. En dat zij ons de weg kan 

wijzen in de zingeving van het leven. Hoe lezen wij het Oude Testament en hoe is de 

verhouding met het Nieuwe Testament? Hoe zou de wet afgeschaft zijn en hoe blijft die 

gelden? Wie was Jezus? Mogen wij hem ‘langs de lat’ van Mozes, Daniel, Elia leggen? 

Waarom wordt de opstanding letterlijk genomen en is ‘onze’ wedergeboorte een geestelijk 

iets? Is de vrouw ook in Gods ogen een risicofactor van jewelste of is er een prachtige 

mogelijkheid voor vrouwen binnen het geloof? Ook zaken die niet zozeer gerelateerd zijn aan 

het sabbathsgebod komen aan de orde. Hoe kun je de allergunstigste voorwaarden voor de 

karakterontwikkeling van kinderen krijgen? Hoe gaan we om met onze schaduwkant? Hoe 

vergeeft God? Zou God ons geschapen kunnen hebben, zonder het vermogen om Zijn 

geboden te overtreden? In dat geval zou er van een karakterontwikkeling geen sprake 

geweest kunnen zijn; het dienen van de mens zou dan niet vrijwillig maar gedwongen 

M 



~ 2 ~ 

 

geweest zijn. ‘Daarom gaf Hij ons het vermogen om te kiezen. Dat begon al in het paradijs 

met het verbod om de vrucht van de Levensboom te eten. Het verbod geeft de mens de 

ruimte om met een eigen verantwoordelijkheid met het voorschrift van God om te gaan. Er is 

geen dwang, maar op het eerst gezicht lijkt de keuze niet moeilijk’, geeft de heer 

M.J.Wetberg in het Verbondsboek aan. ‘Leven en dood, goed en kwaad, welvaart en 

tegenspoed liggen zo in eigen hand`.  

Dit keuze-element is een repeterend thema in dit boek. God vraagt zich in het eerste 

hoofdstuk af waar Adam is. God had dus geen voorkennis, dat wil zeggen; Hij weet niet exact 

wat de toekomst brengt, hoe mensen zullen handelen. Dat zien we ook aan de zinloze dood 

van Josia, het lijkt alsof God het niet heeft zien aankomen. Ook wil ik graag laten zien dat 

berisping liefde is, van de slag die wondt om te genezen, van de waarschuwing waarin de 

hoop verankerd ligt. Ik wil graag verrassende inkijkjes geven in oude en vermeend 

vertrouwde Bijbelteksten. Soms vanuit het perspectief van de vrouw. Hopelijk prikkelt dit 

boek ons om achter de juiste motieven te komen waarom wij de dingen doen zoals we ze 

doen.  

Dr. M.J. Paul, docent Oude Testament: “Het besef dat in de kerkgeschiedenis soms minder 

goede keuzes gemaakt zijn, leert ons hoe belangrijk het is onze normen en gedachten steeds 

weer te toetsen aan Gods woord.” Om onze band met God te omhelzen en te versterken. 

Een versmelting van denken en doen, is van vitaal belang!  

Persoonlijk heb ik een grote weerzin om van alles en nog wat te willen bewijzen. Ik houd er 

niet van om mensen te benadrukken dat je God nodig hebt om werkelijk inhoud aan je leven 

te geven, zo van: daarom en daarom. Wat niet wil zeggen dat ik zal zwijgen als bepaalde 

tradities generatie op generatie worden doorgegeven zonder dat men onderzoekt of het juist 

is. Of wat je doet in overeenstemming is met wat God wil. Voor mijn kinderen wil ik graag op 

papier zetten wat ‘mijn’ waarheid mag zijn. Er is een tijd geweest dat je betaalde met je 

leven. Want de prijs van eerlijkheid, is vaak hoger dan je denkt. Ik wil graag dat u weet dat ik 

in uw schaduw wil staan. We willen allemaal graag met waardering en respect behandeld 

worden. Sluiten we onze poorten om te houden wat we hebben? Dat was mijn ervaring 

binnen de kerken. Graag had ik iedereen willen vasthouden. Misschien mag ik me sterken in 

het feit dat het zwarte schaap de sterkste van de hele kudde mag zijn? Ik kan alleen maar 

zeggen: voor mij is God degene die mij de geliefde noemt en ik probeer mijn leven vanuit die 

overtuiging gestalte te geven. Dat is de taal van mijn hart; ook al klinkt die soms gebroken en 

verward.  

Na ruim vier jaar onderzoek is het ongelofelijk moeilijk voor mij als amateur-schrijver, om 

alle informatie goed te bundelen en overzichtelijk te presenteren. Het is geen 

wetenschappelijk boek, het is een boek vanuit mijn hart. Dit boek is te nemen of te laten. Het 

bevat ongelofelijk veel informatie over uiteenlopende onderwerpen die uiteindelijk terug te 

leiden zijn tot het woord ‘vertrouwen’. Wellicht kunt u er minstens een jaar voor uit trekken 

om het te lezen en vooral ook vaak weer even weg te leggen… Mijn uitgever neemt dit 

project over. De kracht ontbreekt me om het boek professioneel neer te zetten. Er is teveel 

dat me afleidt zoals het ‘gewoon’ lekker moeder-zijn van een gezin, veel dieren, studie 

psychologie en een grote interesse in fotografie en de Hebreeuwse taal.  

Ik zou het fijn vinden als u mee wilt zoeken. Misschien komen we wel bij een heel andere taal 

uit dan degene die ikzelf gevonden heb en ook steeds opnieuw ontdek. Ik wil alleen maar dat 
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mijn kinderen en wellicht u - op reis gaat…. Ik hoop dat u trek krijgt in meer. In meer 

ervaringen, meer diepte, meer doen, meer kracht, meer verbazing, meer – niet al te hard – 

uitglijden, af en toe. In dit boek wil ik ook de Bijbelwetenschap onder de loep nemen, vooral 

de Nieuw Testamentische evangeliën. Ik koester de hoop dat dit boek zal leiden tot een 

toenemende belangstelling voor het onderricht van God en dat het anderen er toe zal 

inspireren Zijn gedachtegoed intensiever te bestuderen. U zult al snel denken: “oh zo’n Joods 

aandoende vorm van wettisch perfectionistisch gedrag”. Het gaat echter niet om mij, maar 

om ons allemaal. Dit boek is niet geschreven voor mensen die zich in de veiligheid van hun 

huidige bestaan willen blijven koesteren. Het is geschreven als een eye-opener voor mensen 

die dit soort ‘veiligheid’ diep van binnen al lang niet meer voelen. Zij zullen ervaren dat het 

slechts nodig is de wetten van het leven te kennen om de waarheid te hebben. Wie in 

harmonie met de wetten van het leven is, is in God en heeft God in zich (niet te verwarren 

met NewAge waar men stelt dat je God kunt worden). Imago dei. Wij allen weten hoe het 

hoort, toch? 

Alle informatie van de afgelopen jaren heb ik verzameld om in dit boek in geuren en kleuren 

te worden uitgesponnen. Ik ben m’n hart gevolgd. Van vele gesprekken met vrienden tot 

gesprekken met mensen die zomaar op mijn levenspad kwamen. Van ongelovigen, 

charismatische en evangelische gelovigen tot reformatorische. Van katholieken, baptisten, 

vrijgemaakten tot materialisten en humanisten en new-age aanhangers. Zowel vrouwen als 

mannen, in elke leeftijd. Ook kinderen. Of liever gezegd, juist naar kinderen heb ik geluisterd. 

Met velen heb ik getekend omdat dat een effectieve manier is om te beleven en daarover 

door te praten.  

Aan het einde van elk hoofdstuk stel ik mijn negenjarige zoon Pieterpaul een vraag. Mijn 

meest functionele criticaster was (en is) mijn ‘rooms-katholiek’ opgevoede echtgenoot. Door 

de jaren heen is hij ‘dichtbij’ de natuurwetten gaan leven en voelde als vanzelf een grote 

innerlijke voldoening ontstaan die hij bestempeld als ‘God’. Ik ben dankbaar dat we samen 

een eenheid mogen vormen. Samen de sabbath mogen beleven, samen verwondering 

ervaren als we kijken naar onze kinderen, dieren en alle andere wonderen in de natuur 

ontdekken. Het zorgen voor ons gezin door middel van biologisch eten en het bieden van een 

rustige thuishaven dicht bij de natuur, maakt ons blij. Ik wil niet toe naar een wereld vol 

discussie. Van mij mogen alle kerken overvol blijven, weliswaar graag bevrijd van alle 

menselijk ingestelde geboden. 

In dit boek heb ik ook inzichten en formuleringen gebruikt van echte geleerden (en van 

amateurs die net als ik hun eigen weg zochten). De uitgever zal de historische feiten laten 

nakijken en zorgvuldig is geprobeerd alle eigenaren van auteursrechten te achterhalen. Dat 

lukte helaas niet altijd omdat ik ook geput heb uit zeer oude bronnen. Graag benadruk ik het 

feit dat alle citaten los van elkaar fungeren. Sommigen zullen de inhoud van dit boek 

bejubelen, anderen zullen het grondig afkeuren. Mocht dit laatste het geval zijn en vindt u 

het niet prettig dat u geciteerd wordt, neem dan graag contact op met de schrijver. Graag ga 

ik uit van de stelling dat we van elkaar kunnen leren en dat goed en kwaad in ieder van ons 

bestaat. In al die gesprekken in zo’n bont gezelschap is er één centraal verlangen: een 

gelukkig en zinvol leven met geestelijke invulling. Want anders geldt: “ons mors ons tijd”. We 

zoeken rust. Dat is onlosmakelijk verbonden aan een visie. Het is niet voldoende wanneer we 

weten wat anderen over de Bijbel hebben gedacht en geleerd. We zijn verantwoording 

schuldig aan onszelf, elkaar en aan God. Iedereen moet dan wel voor zichzelf leren wat 
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waarheid is. ‘Als je niet alles duidelijk is, wees dan tevreden met wat je wel begrijpt’. Het is 

zeker niet mijn bedoeling om onrust te veroorzaken. Wanneer we het Oude Testament 

bestuderen, zullen we ervaren dat levende fonteinen opspringen, waar de oppervlakkige 

lezer alleen een woestijn ontdekt. 

Een bekende anekdote is het verhaal van een bisschop uit de middeleeuwen die bij de bouw 

van een kathedraal de ambachtslieden druk bezig ziet. Hij stapt op drie metselaars af en 

vraagt hen wat zij aan het doen zijn. De eerste zegt: “Kunt u dat niet zien? Ik metsel de ene 

steen op de andere”. De tweede zegt: “We bouwen een muur voor de kathedraal, ziet u?” En 

de derde zegt: “Ik vereer God en mijn medemensen door samen met hen een kathedraal te 

bouwen.” We hoeven ons niet af te vragen wie er meer voldoening van zijn werk had. Een 

persoonlijke visie geeft betekenis aan de meest dagelijkse handelingen. De druk van de 

arbeid zou ons teveel worden als Hij geen rustdag gegeven zou hebben. Het zou onze keel 

dichtknijpen. Daarom schonk Hij ons de dag van rust. Op de sabbath laat God ons dus vrij! Op 

deze dag, meer dan op elke andere, is het ons mogelijk het leven van het Paradijs te leven. 

Hij roept ons een warm sabbathswelkom toe! 

De Bijbel is één van de meest fascinerende onderzoeksgebieden en een gebied waarin nog 

ontzettend veel te ontdekken valt. Een boek dat ons vertelt over de relatie tussen God en de 

mensen. Na drie jaar intensieve Bijbelstudie hoop ik zover te zijn om dit boek af te ronden. 

Eigen achtergrond en wetenschappelijke interesse grijpen ook in dit boekonderzoek bij 

elkaar. Dit boek is geschreven in vertrouwen, niet in zekerheid. Een spin laat ook wel eens 

een steekje vallen. JHWH is onze Onvoorziene Ontwikkeling. Zoals Thomas van Aquino in zijn 

carrière van mening verandert, kan dat met ieder mens. Voor mij en mijn gezin is dit boek 

het huidige beste antwoord.  

Dank aan mijn gezin die mij met veel liefde en geduld omringd hebben tijdens deze 

schrijftocht. Ik heb me echt laten verrassen door de hoeveelheid werk die met het schrijven 

gepaard gaat. Het gevoel water naar de zee te brengen elimineer ik, door te stellen dat dit 

boek al voldoende is om aan mijn kinderen te geven. Zodat zij weten hoe liefdevol God hen 

via mij, toespreekt. Ook een extra toelichting voor later, om terug te blikken op hun 

opvoedingswijze. Later, want het beste moet nog komen! Ik had mezelf een half jaar 

gegeven, allemaal tijdens de slaaptijd van de kinderen. Ik heb met ontzettend veel plezier 

aan dit boek gewerkt, maar het is nu toch met een diepe zucht van opluchting dat ik een 

punt achter dit boek zet. Graag draag ik dit boek op aan mijn gezin, zoals ik jullie dagelijks 

opdraag aan JHWH!  

JHWH, ik wil U danken in alles! 
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Deuteronomium 28 

1 En het zal geschieden, indien gij der stem JHWH, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, 

waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, zo zal JHWH, uw God, u hoog 

zetten boven alle volken der aarde. 

2 En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem JHWH 

uws Gods, zult gehoorzaam zijn. 

3 Gezegend zult gij zijn in de stad, en gezegend zult gij zijn in het veld. 

4 Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer beesten, 

de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee. 

5 Gezegend zal zijn uw korf, en uw baktrog. 

6 Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan. 

7 JHWH zal geven uw vijanden, die tegen u opstaan, geslagen voor uw aangezicht; door een 

weg zullen zij tot u uittrekken, maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden. 

8 JHWH zal den zegen gebieden, dat Hij met u zij in uw schuren, en in alles, waaraan gij uw 

hand slaat; en Hij zal u zegenen in het land, dat u JHWH, uw God, geven zal. 

9 JHWH zal u Zichzelven tot een heilig volk bevestigen, gelijk als Hij u gezworen heeft, 

wanneer gij de geboden JHWH, uws Gods, zult houden, en in Zijn wegen wandelen. 

10 En alle volken der aarde zullen zien, dat de Naam JHWH over u genoemd is, en zij zullen 

voor u vrezen. 

11 En JHWH zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer 

beesten, en in de vrucht uws lands; op het land, dat JHWH uw vaderen gezworen heeft u te 

zullen geven. 

12 JHWH zal u opendoen Zijn goeden schat, den hemel, om aan uw land regen te geven te 

zijner tijd, en om te zegenen al het werk uwer hand; en gij zult aan vele volken lenen, maar gij 

zult niet ontlenen. 

13 En JHWH zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult alleenlijk boven zijn, 

en niet onder zijn; wanneer gij horen zult naar de geboden JHWH, uws Gods, die ik u heden 

gebiede te houden en te doen; 

14 En gij niet afwijken zult van al de woorden, die ik ulieden heden gebiede, ter rechter 

hand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt, om hen te dienen. 

15 Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem JHWH, uws Gods, niet zult gehoorzaam 

zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u heden 

gebiede; zo zullen al deze vloeken over u komen, en u treffen.
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b: Graag gebruik ik de oorspronkelijke naam JHWH in mijn boek en hoop dat dit niet 

storend is.  

 

De J staat voor “handelen”, de H staat voor een “raam, een doorkijk, een gedachte”, de W 

staat voor “verbinding” en de naam eindigt weer met de doorkijk, dus beweging in de vorm 

van “Zijn”. 

De wens om de oorspronkelijke beleving zo goed mogelijk te benaderen leidde tot de keuze 

om de persoonlijke Godsnaam te gebruiken op dezelfde vrijmoedige wijze als men gewend 

was in de tijd dat de Bijbel oorspronkelijk werden geschreven. Het was pas eeuwen later dat 

men het woord adonáai (of elohiém) ging gebruiken op de plaats waar in het Hebreeuws de 

Godsnaam, JHWH geschreven stond. Opmerkelijk daarbij was wel dat de Naam zichtbaar 

bleef en daardoor dus ook bekend bleef. Weer eeuwen later werd, een tweede stap, dit 

uitspraakvoorschrift in vertalingen echter ook in geschrifte doorgevoerd - in de Nederlandse 

vertalingen bijvoorbeeld schrijft men op die plaatsen veelal het bekende HEERE of HEER. Dat 

was een fundamentele stap verder dan het eerste uitspraakvoorschrift. Maar juist daardoor 

verdween de eigennaam JHWH geheel uit beeld en nam de minder persoonlijke titel HEER de 

plaats daarvan in. En dat alles dus op grond van tradities die van een veel latere datum 

waren dan de oertekst. Waarmee de vraag zich aandient wat men wil volgen. 

Voor deze vertaling woog het teruggaan tot de oorsprong echter zwaarder dan het volgen 

van de genoemde tradities, hoe respectabel die ook mogen zijn. Daarom lag het voor de 

hand om voor de geschreven tekst een Nederlandse transliteratie van de Naam te gebruiken. 

De twee meest bekende/gebruikte transliteraties zijn ‘Jahweh’ en ‘Jehovah’. Daarmee is niet 

gezegd dat dat meteen ook de correcte uitspraak zou zijn. Het is aan de lezer om zelf te 

bepalen of men de Naam wil uitspreken, dan wel dat men een andere voorkeur heeft. 

Voor de letterlijke passages uit de Bijbel hanteer ik graag de stugge aangenaam-

geheimzinnige Nederlandse Statenvertaling. 
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Hoofdstuk 1 Als van een jas wisselen  

2008- 2012 

ijbeluitleg is een vak voor acrobaten, maar ik wil (o.a. voor mijn gezin) graag een 

poging doen. Nu hoef ik me niet in allerlei bochten te wringen om de 

geloofwaardigheid van de Bijbel te verdedigen; want het ‘enige’ wat ik moet doen, is 

de details in de wetenschap (natuur) en in de Bijbel nauwkeurig bestuderen. De Bijbel 

is gericht op de omgang met God. Het is dan extra opmerkelijk dat veel feiten getuigen van 

een diep wetenschappelijk inzicht. Als opmerkingen belangrijk zijn voor ons lichamelijk 

welzijn, hoe belangrijk moet dan wel de essentiële, geestelijke boodschap zijn! Het boek 

bevat feiten die mensen in de oudheid niet konden weten. Daarom vind ik het belangrijk om 

de inhoud door te geven aan mijn kinderen. 

 Vroeger toen de Rooms Katholieke Bijbel, de ‘baas-bijbel’ was, was het bijna onmogelijk aan 

kennisverrijking te doen. Tijdens de Middeleeuwen was het verboden voor de gewone man 

om de Bijbel te lezen, op straffe van de dood. En zelfs 50 jaar geleden was het in België 

verboden (door de Rooms Katholieke kerk), voor de leken om een Bijbel te bezitten. Men 

ging te gronde door gebrek aan kennis. Geloven zonder kennis is te vergelijken met een 

lichaam zonder levensgeest. Er zijn ongeveer 27.000 verschillende christelijke denominaties, 

die min of meer allemaal beweren de ‘zuivere waarheid’ te bezitten. Met eigen rituelen en 

gebruiken. De vraag is echter wat waarheid is, en wat zuiver de oorspronkelijke wil van God 

is.  

Noach stond 120 jaren te prediken, niemand keek naar hem, niemand was het met hem 

eens. Moet daaruit geconcludeerd worden dat Noach een valse profeet was? Was hij een 

ketter? Noach redde ooit de schepping. Een profeet is een drammende gek, totdat uitkomt 

wat hij zegt. Noach de 2e Adam, met hem begint God opnieuw. Zullen wij in zijn voetsporen 

gaan? U en ik, wij mogen weten wat waarheid is. We zijn geen kant en klare zondebokken. 

De keuze die in de eerste eeuwen gemaakt is om de geboorte van Jezus eind december te 

vieren, zullen we onderzoeken. Is hier een goddelijke verklaring voor of wordt er een heidens 

feest ingevoerd voorzien van christelijke slingers? Waarom is er bij de christelijke godsdienst 

slechts sprake van 10 geboden, waar de Israëlieten, geleid als zij werden door een 

Godgewijde priesterschap, er 12 kenden? Waarvan de twee nu ontbrekende geboden 

betrekking hadden op huwelijk en voortplanting? Vroeger kende men ook aan de dierenriem 

10 tekens toe. De Grieken deelden het teken Scorpio (de dierlijke geslachtsdrift beheersend) 

weer toe waaruit als nieuw teken Virgo ontstond, de reine ontvangenis symboliserend. Het 

teken Libra werd toegevoegd, aanduidend hoe de verhouding van de sexen tegenover elkaar 

afgewogen moesten worden. Waarom worden de ‘oude meesters’ nog als ‘primitieven’ of als 

‘onbewuste’ media beschouwd die feitelijk niet wisten waarover zij spraken. Men meent in 

wetenschappelijke kringen tot deze uitspraak gerechtigd te zijn omdat deze oude wijzen niet 

over onze technische kennis of vaardigheden zouden hebben beschikt. Echter, hebben wij er 

wel bij stilgestaan dat de ouden geen techniek nodig hadden omdat zij geen behoefte 

hadden aan  hulpmiddelen maar in staat waren vanuit hun bewustzijn contact te stellen met 

ieder willekeurig punt op deze wereld?  

Nog even los van het feit dat de hele invulling van Pascha verdwenen is en gewijzigd in het 

huidige Pasen. Waarom staan wij christenen in een traditie die moeilijk te veranderen is naar 

de oorspronkelijke traditie zoals beschreven in Gods Woord? Mogen wij de oorspronkelijke 

B 
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data weer invoeren? Is dat praktisch haalbaar? Het is dus allemaal niet zo simpel en 

eenduidig als men op grond van bepaalde leerstellige, kerkelijke tradities zou 

veronderstellen.  

En passant hoor ik christenen zeggen dat ze het niet zo belangrijk vinden welke dag ze voor 

God apart zetten, de eerste of de zevende. Maar het gaat er niet om of wij er het nut van 

inzien, het gaat erom hoeveel waarde God eraan hecht. Hij heeft specifiek de zevende dag 

ingesteld als rustdag voor ons. Die dag voorzag Hij van een zegen! Hij liet de schepping 

rusten, want zelf rustte Hij niet, zie Jesaja 40:28 Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat 

de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat 

wordt?  

Hij laat de schepping rusten op die dag om ons uit te nodigen Hem te vergezellen. Wij zijn 

immers Zijn schepping. Als je levensdoel is: doen wat God het prettigst vindt (of liever 

gezegd: eist), kom je vanzelf uit op de zevende dag. Aan de andere geboden tornen we toch 

ook niet, omdat ons dat beter uitkomt?  Graag wil ik alle Bijbelteksten die betrekking hebben 

op de sabbath naar voren laten komen. Omdat deze dag gefundeerd is in de schepping. 

Immers, God heeft gerust na zes dagen. Tijdens de Franse revolutie en in de Sovjetunie van 

1929-1940 heeft men de decade ingevoerd (het Griekse tiendagen-schema), maar dat heeft 

niet standgehouden. De eerste bladzijden van de Bijbel voeren ons al in de week van zeven 

dagen. Genesis 2:2: Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, 

rustte Hij op de zevende dag van al het werk dat Hij gemaakt had’.  

Omdat Israël in de Tien Geboden wordt opgeroepen deze sabbath te HERdenken, is het 

logisch te veronderstellen dat de sabbath al eerder gehouden werd. 8 Gedenkt den 

sabbathdag, dat gij dien heiligt. 

Abraham hield al Gods wetten en instellingen zoals blijkt uit Genesis 26:4 “Ik zal uw 

nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen 

geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat Abraham 

naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en 

mijn wetten.” Abraham twijfelde niet door ongeloof aan Gods beloften. Hij werd versterkt in 

het geloof. Door het geloof stelde hij al zijn vertrouwen op Hem. Abraham gehoorzaamde 

niet met een passieve gehoorzaamheid in een berustende houding, maar hij was ten volle 

verzekerd, zoals hij tegen Izaäk zei, dat God Zichzelf een lam ten brandoffer zou voorzien. Hij 

begreep dat als het zijn zaak was om te gehoorzamen, de vervulling van de belofte Gods zaak 

was. Voor vele andere geboden naast het sabbathsgebod kan duidelijk gemaakt worden dat 

ze al in acht genomen werden voordat God deze geboden expliciet op de Sinai verordende. 

Uit Genesis 7:2 en 8:20 blijkt bijvoorbeeld dat het voor de mensen duidelijk was welke dieren 

rein en welke onrein waren 2 Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het 

mannetje en zijn wijfje; maar van het vee, dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje;  

In Genesis 9:3 gaf God al een verbod op het eten van bloed 3 Al wat zich roert, dat levend is, 

zij u tot spijze; Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. 4 Doch het vlees met zijn ziel, 

dat is zijn bloed, zult gij niet eten. 5 En voorwaar, Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen; 

van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen, van de hand eens 

iegelijken zijns broeders zal Ik de ziel des mensen eisen. 6 Wie des mensen bloed vergiet, zijn 

bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld 

gemaakt.   
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Dit bovenstaande noem ik een verrassing, maar je kunt het ook een schok noemen. Hier 

wordt namelijk gesproken over geboden, inzettingen en wetten zo’n vier eeuwen voordat 

God een relatie aanging met Zijn vrouw, het volk Israël. De tweede schok is dat het 

vertrouwde beeld van een onvoorwaardelijk verbond van God met Abraham hier op brute 

wijze aan diggelen lijkt te worden gegooid. De belofte van aardse zegeningen voor Abraham 

wordt hier toch zondermeer aan de voorwaarde verbonden dat Abraham de geboden, 

inzettingen en wetten van God in acht moest nemen? Wettische uitleggers koesteren dit 

gedeelte en gebruiken het ter verdediging van veel van hun standpunten. Evangelische 

uitleggers slaan simpelweg dit gedeelte voor commentaar over. Daarmee doen ze dan wel 

een heel belangrijk Bijbels beginsel de das om. De Bijbel tekent de periode van Adam tot 

Mozes als een periode zonder wet. Adam had een duidelijk gebod overtreden. Hij had van de 

vrucht genomen, waar hij niet van mocht nemen. Tot op Mozes was er geen wet die 

overtreden kon worden. Wellicht de oorzaak van de zondvloed? Werken staan hier 

tegenover het geloof van Abraham. Leraren die geloof dus als een werk uitleggen, zitten zij 

op een verkeerd spoor? Abraham ontving de gerechtigheid van God simpel door ‘amen’ te 

zeggen op Gods beloften. Het citaat hier is de allereerste keer dat het werkwoord ‘geloven’ 

gebruikt wordt. Genesis 15:6 En hij [Abraham] geloofde in JHWH, en Hij rekende het hem toe 

als gerechtigheid. Het was buitengewoon logisch geweest als Adam en Eva alle geboden 

hadden ontvangen bij het verlaten van hun prachtige hof. Of hadden zij dat als een tweede 

natuur in hun hart? “Vanaf het begin had God de voorschriften van de natuurwet in het hart 

van de mensen gegrift. Hij beperkte zich aanvankelijk ertoe hun die in herinnering te brengen. 

Dit waren de tien geboden.”  Lastig om uit te leggen aan kinderen dat er pas bij Mozes regels 

in het leven werden geroepen. Zeg maar zo’n kwart van de Bijbel ‘verder’. En vervolgens 

weer weg worden gemoffeld aan het einde van de Bijbel, omdat Jezus is gekomen. Heel in de 

verte gloort geschiedenis. 

We mogen dus aannemen dat voor Mozes de sabbath al werd gehouden, eenvoudigweg 

omdat het een van de geboden/inzettingen van God was. De sabbath is een natuurwet, als 

onderdeel van de schepping. Ik wil graag u als lezer meenemen om te ervaren hoe de 

sabbath als rustdag toch kon veranderen in de loop van de kerkgeschiedenis, naar de zondag. 

En misschien ervaart u dezelfde teleurstelling als ik, nu blijkt dat de motieven hiervoor niet 

allemaal even zuiver waren. Er zijn twee goddelijke, heilige motieven voor het 

sabbathsgebod: in Exodus 20:11 komen we een ‘theologisch motief’ tegen. God hield op met 

werken op de zevende dag nadat Hij scheppend bezig was geweest. Zo mag ook de mens op 

de zevende dag ophouden met al zijn werk. In Deuteronomium 5:15 ontmoeten we een 

‘sociaal motief’. Israël is slaaf geweest in Egypte. Op de dag van staken mag het in alle 

vrijheid gedenken dat het slaaf gewéést is. Er hoeft niet meer als een slaaf gedraafd te 

worden. Bevrijding uit Egypte en op de sabbath de bevrijding van materiele zaken, 

technologie en economie. Hieraan zie je dat het hart van God zich met het hart van de mens 

verbindt. Hij hunkert naar een intieme omgang met mens, en dier. Want ook de os en ezel 

moesten rusten. God viert deze rust in blijheid met de mens, en de mens voelt waardering 

en dankbaarheid voor de schepping.  

Bovenstaande wet heeft een goddelijk karakter. Vastgelegd in de Pentateuch. Andere wetten 

waren door de rabbijnen mondeling doorgegeven. Deze mondelinge wetten waren een 

uitbreiding en nadere uitleg van de geschreven wetten. Tegen het einde van de tweede 

eeuw was de mondelinge overlevering buitengewoon ingewikkeld geworden. Hoewel dit 

eigenlijk niet mocht, waren sommige rabbijnen aantekeningen gaan maken om te weten 
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waaraan zij zich zoal moesten houden. Na de verwoesting van de tempel en de verdere 

ontwrichting van het Jodendom door de opstand van Bar-Kochba, voelden de joden een 

dringende behoefte om hun wetten en gebruiken voor de toekomstige generatie vast te 

leggen. De vraag rijst waarom de mondelinge leer toch op schrift is gesteld. Immers de 

mondelinge moest vooral geen statisch geheel blijven, maar juist dynamisch blijven door 

mondeling over te leveren met de nodige wijzigingen en toevoegingen. Door het schriftelijk 

vast te leggen zou de Misjna wellicht minder intensief bestudeerd worden. De reden waarom 

toch het besluit is genomen de mondelinge leer te codificeren komt doordat de 

omstandigheden inmiddels waren veranderd. Door de wereldwijde diaspora en daardoor het 

ontbreken van centraal gezag, was men bang dat de mondelinge leer verloren zou gaan. Dit 

verzamelwerk van wetten en gebruiken noemen we de Misjna (afgeleid van een oud 

Hebreeuws woord dat ‘herhaling’ en later ook ‘onderrichting’ betekende). Dit nauwgezette 

werk werd uitgevoerd onder leiding van Juda Hanasi (omstreeks 135-200), de grootste 

joodse geleerde van zijn tijd. De zes hoofdstukken van de Misjna behandelen alle aspecten 

van het joodse leven, van een juiste viering van religieuze feestdagen tot de relatie tussen 

echtgenoten. Uiteindelijk heeft het een discussie onder joodse geleerden gestimuleerd. In de 

vijfde eeuw zijn deze discussies verzameld in de Gemara. De Misjna en de Gemara vormen 

samen de Talmoed, het boek van wetten en overleveringen dat nog altijd voor het Jodendom 

van het groot belang is.  

Drs.B.Hobrink in zijn boek Moderne wetenschap in de Bijbel: “In de zogenaamde ‘hogere 

Schriftkritiek’ wordt beweerd dat de Thora pas tijdens de Babylonische ballingschap is 

geschreven, of in die tijd is samengesteld uit oudere documenten. Daarmee wordt beweerd 

dat de boeken van Mozes niet het fundament zijn van het geloof, maar het ‘dak’- de 

afronding van een godsdienstige evolutie. Maar dat de eerste vijf boeken in de Bijbel door 

Mozes zijn geschreven, is overduidelijk te bewijzen onder andere vanuit de oude Egyptische 

taalinvloeden en de kennis van het geheime hofleven in Egypte. En dat Mozes werkelijk 

onder Goddelijke inspiratie de Thora heeft geschreven, blijkt uit de vervulde profetieën en de 

wetenschappelijk verantwoorde feiten over geneeskunde, hygiëne, voedingsleer, 

natuurkunde, biologie, taalkunde enz., en bovendien uit de diepzinnige symboliek in de 

tabernakel, en ook in de feesten, de offers en de typologie.” 

Wij hanteren in dit boek graag alleen de Pentateuch, de eerste vijf boeken van Oude 

Testament, omdat deze op goddelijk gezag werd ingesteld (dit was tot voor 2011 mijn 

mening, inmiddels heb ik hier enige twijfels bij). Dus we nemen de Pentateuch om een 

uitgangspunt te hebben. Want niemand is bij machte even een glimp van zoveel jaar terug 

op te vangen. Door God geïnspireerde teksten zullen naadloos moeten passen aan de 

natuurwetten die we wel kunnen controleren en bewijzen. Uitgaande van logica en de 

daaruit voortvloeiende regels om een volk van verantwoording te voorzien, heeft mij doen 

besluiten te geloven in de Pentateuch. Wellicht is de Noachidische wetten een correcte 

aanvulling. Deze zeven noachidische wetten zijn bedoeld als een morele code voor alle 

volken (?) op aarde. Degenen die leven volgens deze wetten worden ‘B’ne Noach’ (zonen of 

kinderen van Noach) of ook wel Noachiden genoemd. Deze universele geboden zijn te vinden 

in de Babylonische Talmoed. Het gaat om de volgende voorschriften:  

1. De essentie van de zeven wetten van Noach is het verbod op afgodenverering, ofwel 

afgoderij. Je ontkent de essentie van religie door een andere 'godheid' dan de Schepper te 

aanbidden. Voor ons is het verboden om enig schepsel te dienen of te aanbidden - geen 
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mens, geen engel, geen plant, geen ster, noch de elementen (aarde, water, vuur en lucht), 

noch enig ding dat er van afgeleid kan worden. Om je aan het verbod op afgoderij te kunnen 

houden, zul je je bewust moeten worden van Gods eenheid.  

2. Godslastering is het vervloeken van de Schepper of Zijn naam gebruiken om iets van Zijn 

schepping te vervloeken. We mogen de mogelijkheid van spraak en communicatie die God in 

ons gegeven heeft niet misbruiken. Godslastering is een uitdrukking van een onvolledig 

vertrouwen in God (of een onvolledig vertrouwen in Zijn absolute eenheid).  

3. Het is voor ons verboden om te doden. Het is verboden om een mens te doden, zelfs een 

baby in de baarmoeder van zijn moeder (behalve in het extreme geval van het redden van 

het leven van de moeder). Doden uit medelijden (euthanasie) en zelfdoding worden gezien 

als moord en zijn daarom verboden. De doodstraf (op een rechtvaardige manier uitgevoerd) 

is door God geboden en wordt niet gezien als moord - alleen bij executie mag er bloed 

vergoten worden.  

4. Seksueel wangedrag is verboden. God heeft de mens geboden inzake goed seksueel gedrag 

en seksuele relaties. In de hele schepping is er geen enkele regel die toestaat dat iemand 

deze geboden zou mogen breken vanwege zijn of haar 'seksuele geaardheid'. Rabbijn Y. 

Bindman, auteur van The Seven Colors of the Rainbow, zegt: ‘Er bestaat niet zoiets als 'een 

echtbreker' of 'een homoseksueel', net zomin als dat er zoiets als 'een dief' bestaat.’ Als 

iemand er echt naar verlangt om te leven zoals God het wil, is hij in staat om de verleiding te 

weerstaan. De precieze wetten over incest, overspel, homoseksualiteit en zoöfilie zijn heel 

duidelijk en zouden nader bestudeerd moeten worden.  

5. Het is verboden om geld of enig object te stelen (zowel levend - bijvoorbeeld een vrouw 

verkrachten of verleiden - als levenloos - bijvoorbeeld fysieke objecten of zelfs de tijd van een 

werkgever of het veroorzaken van fysieke of psychische schade) of om een persoon te 

ontvoeren. Het verbod op diefstal is misschien wel het aller moeilijkste gebod van de zeven 

geboden van Noach om te gehoorzamen. De mogelijkheid tot stelen dient zichzelf vrijwel 

onafgebroken aan.  

6. Dit verbod werd als laatste aan de mensheid gegeven. Het heeft niets te maken met fysieke 

gezondheid of hygiëne. Het heeft te maken met een geestelijke instelling omdat het eten van 

levend vlees (vlees dat van een levend dier is genomen) de belangrijkste oorzaak van 

wreedheid en egoïsme is. Zelfs het eten van een heel klein stukje levend vlees, of het nou 

gaar of rauw is, is een overtreding van het verbod. De bedoeling van dit verbod is niet om 

vegetarisme te bevorderen. Voor de zondvloed was het eten van alle soorten vlees verboden. 

Na de zondvloed zei God tegen Noach dat vlees toegestaan zou zijn, zolang er maar rekening 

gehouden werd met deze ene voorwaarde bij de bereiding ervan. Alle spijswetten in de 

Thora hebben een diepe mystieke betekenis en het verbod op het eten van levend vlees 

wordt uitdrukkelijk genoemd, zoals geschreven in Genesis 9:3-4: Al wat zich beweegt en 

levend is mogen jullie als voedsel gebruiken, evenals het groene kruid geef ik jullie alles. Maar 

vlees met zijn leven, zijn bloed, mogen jullie niet eten.  

7. Mensen zijn verplicht rechtbanken op te zetten om zo de zeven wetten van Noach te kunnen 

handhaven. Het is immers zinloos om de zeven wetten 'wetten' te noemen als er geen 

rechtbanken zijn die ze op kunnen leggen wanneer dat nodig is. Het is echter erg moeilijk, zo 

niet onmogelijk, om dit gebod in Nederland in acht te nemen. De grondwet bijvoorbeeld, met 

haar 'vrijheid van godsdienst', maakt afgoderij de standaard. B'nei Noach zijn niet in staat om 
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onder de wetten van het land rechtbanken op te zetten die straffen op zouden kunnen 

leggen voor het overtreden van de zeven geboden van Noach. Gelukkig kunnen 

rechtvaardige B'nei Noach in geval van een juridisch conflict in de meeste gevallen 

(uitgezonderd moord, doodslag en dood door schuld, welke onder de jurisdictie van het 

civiele gerecht vallen) naar een soort priester gaan die halachisch bevoegd is om in zulke 

zaken te oordelen. Op deze manier kunnen B'nei Noach enkele aspecten van dit gebod 

vervullen.  

Eén gebod en zes verboden voor de kinderen van Noach, allen dus exegetisch ontleend aan 

de Bijbel. De eerste zes voorschriften zijn volgens de traditie al aan Adam geopenbaard en de 

zevende bepaling is eerst bekend gemaakt aan Noach, zo stelt men. Het staat zoals gezegd in 

de Talmoed, een geschrift door en voor Joden geschreven. Dit in tegenstelling tot het 

Nieuwe Testament die door Joodse schrijvers voor de hele mensheid is geschreven: “want -

het Evangelie- is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de 

Jood, maar ook voor de Griek”. 

Opvallend verschil is de wijze waarop de geboden ‘geboden’ worden. In de gangbare 

Bijbelvertalingen wordt het omschreven als “gij zult…”. In de Hebreeuwse vertaling gaat men 

uit van “willen, zullen, kunnen, mogen”.  

Zomaar wat voorbeelden van verschil in woord en daad 

Daar staan we dan met alle wetten die er zijn, van de Bijbel tot Koran. Buiten de kerk geen 

‘zaligheid’. Waarom eigenlijk niet? De leefregels van een religie verbinden de individuen van 

een samenleving en geven structuur, is een stelling van de mensen die kerkgang stimuleren 

Overeenstemming betreffende sociale omgangsvormen en zelfs een levensdoel, zijn 

haalbare feiten. Door bepaalde gedragingen als ‘goed’ en anderen als ‘kwaad’ te definiëren, 

leidt religie tot een gedeelde moraal. Deze moraalbepalende functie van religie was nuttig in 

een tijd waarin geen ander systeem van wetten en regels bestond (deze heeft wel degelijk 

vanaf de scheppingsordinantie bestaan). Als alternatief voor het recht van de sterkste 

kunnen de leefregels die uit een religie voortvloeien als verbetering gezien worden. Een 

effectieve manier om de samenleving in harmonie te laten functioneren. In sommige landen 

vervult religie deze functie nog steeds. In Vaticaanstad bijvoorbeeld besturen religieuze 

leiders het land aan de hand van de Bijbel en in Islamitische staten waar de sharia geldt, 

wordt recht gesproken aan de hand van de Koran en andere religieuze bronnen. In 

Nederland en de meeste andere landen van Europa zijn kerk en staat echter gescheiden. De 

kerkelijke macht mag zich daarom niet met de rechtsgang bemoeien. De staatkundige macht 

bepaalt middels het Wetboek van Strafrecht en jurisprudentie welke gedragingen toegestaan 

zijn en welke moeten worden bestraft. De staat biedt nu dus het moraliserende, sociale 

bindmiddel dat religie ooit haar maatschappelijke nut gaf.  

Wie kan ons zeggen wat een ‘ware’ kerk op aarde is? Welke moeten we als gezin kiezen? 

Moeten we er überhaupt voor gaan? Is de kerk een echte ontmoetingsplaats? Is het juist 

zoals Salomo stelt dat ‘wanhopigen’ of wie dan ook, alleen hulp krijgen als zij in of op zijn 

minst in de richting van de tempel bidden? Zondaars kunnen pas echt tot inkeer komen in de 

tempel; vertaalt naar de dag van vandaag: alleen de kerk garandeert oprechte bekering? 

Zegent God zonder kerkgang niet? Wat zal Bunyan blij en opgelucht geweest zijn. En van 

Salomo weten we dat hij, in haast onbegrijpelijke tegenspraak met de pretentie van zijn 

eigen tempel, op een heuvel in de buurt van Jeruzalem een offerplaats maakte ter ere van 
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Kemos, de god van Moab. De indeling en de nummering van de geboden blijken in de loop 

van de geschiedenis wel eens gewijzigd. De Rooms Katholieke kerk volgt de indeling van de 

geboden zoals de heilige Augustinus die heeft vastgelegd. De Lutherse belijdenissen volgen 

dezelfde indeling. De Griekse kerkvaders kennen een enigszins andere indeling dan die in de 

orthodoxe kerken en in de gereformeerde gemeenten wordt gebruikt. Wat is wijsheid als er 

alleen al hierin zoveel verschillen bestaan?  

De Tien Geboden maken deel uit van de goddelijke openbaring. Maar ze laten ons ook inzien 

waarin de ware "humaniteit" van de mens bestaat. Zij stellen de essentiële plichten in het 

licht en indirect ook de fundamentele rechten die onlosmakelijk met de natuur van de 

menselijke persoon verbonden zijn. De decaloog bevat een bevoorrechte uitdrukking van de 

"natuurwet". 

Omdat de Tien Geboden de fundamentele plichten van de mens tegenover God en 

tegenover zijn naaste uitdrukken, brengen ze, in hun oorspronkelijke inhoud, zware 

verplichtingen aan het licht. Zij zijn onveranderlijk en gelden dus altijd en overal. Niemand 

kan ervan ontslaan worden.  

Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in 

de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN, en 

steune op zijn God.  Met Jesaja 50:10 in mijn achterhoofd hebben we de afgelopen vier jaar 

zitting genomen in een ‘willekeurige’ kerk Aansluitend nog twee jaar in verschillende kerken 

in de hoop te begrijpen waarom ieder dorp meerdere, meestal bijzonder prachtige, 

kerktorens telt. We keken onze ogen uit bij de vaak ingenieuze architectuur. Kijkend door de 

ogen van mijn kinderen bewogen we ons op een zeer breed pad, want overal openden de 

kerkdeuren zich voor ons. Graag wilde ik mijn verhaal spiegelen, waarden herkennen die we 

in ons leven onderschrijven maar ook inspiratie opdoen door kennis te maken met andere 

nieuwe en oude ontwikkelingen en standpunten. Kortom, we gingen op zoek naar 

onderzoekende geestverwanten. Met in ons achterhoofd de gedachte dat zodra meerdere 

instanties hun eigen set van leefregels prediken, de bevolking verdeelt raakt. Een 

multireligieuze samenleving, een maatschappij waarin meerdere religies naast elkaar 

bestaan, splijt de gemeenschap in nog meer afzonderlijke groepen en leidt daardoor tot nog 

meer rivaliteit en uiteindelijk eenzaamheid. Als verschillende religieuze groeperingen er een 

andere moraal op na houden, worden de individuen per groep door hun geloof verbonden, 

maar komen de groepen onderling tegenover elkaar te staan. Er wacht ons – iedereen – een 

behoorlijke taak. 

In alle kerken geeft de zinnenstrelende pracht van de muziek ons bij binnenkomst een warm 

welkom. We zingen prachtige psalmen. Psalmen die ons vertellen dat God onze Koning is. In 

het Nieuwe Testament wemelt het van de verwijzingen naar de Psalmen. Dat is een teken 

hoe belangrijk de liederen in de loop van de eeuwen geweest zijn om de weg naar JHWH te 

wijzen. Min of meer zoek je je ‘vaste’ plek op in de kerk waar je die dag waarschijnlijk twee 

keer zult zitten. Als de donkergeklede kerkenraad binnentreedt, schiet mij vaak de gedachte 

binnen hoe groot het contrast is tussen vroeger en nu: in de Bijbel kleedde God de priesters 

met veelkleurige weefsels, Exodus 29: Van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode 

wol maakte men ook de ambtsgewaden voor de dienst in het heiligdom. Men maakte de 

heilige kleding voor Aäron zoals de HEER het aan Mozes had opgedragen. 
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Hoe mooi zou dat zijn als dit overgenomen zou worden. Ik stel me voor hoe verrukt de 

kinderen zullen kijken en daardoor als vanzelf zullen ervaren hoe ‘mooi’ God dan wel niet 

moet zijn als bedenker ervan. Vervolgens wordt de gemeente begroet en dan volgt het 

voorlezen van de ‘Tien Geboden’. Naïef vraag ik me altijd af: “Hoe kan er zoveel informatie 

op twee stenen tafelen hebben gestaan?” Het hele pakket van regels, voorschriften en 

vermaningen die samen Gods voorwaarden vormen voor het verbond met Zijn volk, worden 

niet voorgelezen. Omdat je er op een gegeven moment – na wekelijks aan te horen – 

immuun voor wordt wellicht? Bij het vierde gebod aangekomen valt altijd op hoe lang dit 

gebod is ten opzichte van de andere geboden. De dominee leest voor uit Exodus 20: 

8 Gedenkt den sabbathdag, dat gij dien heiligt. 9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk 

doen;10 Maar de zevende dag is de sabbath JHWH uws Gods; dan zult gij geen werk doen, 

gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw 

vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 11 Want in zes dagen heeft JHWH den hemel 

en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom 

zegende JHWH den sabbathdag, en heiligde denzelven. 

Elke keer verbaast het me. Na zes jaar kerkgang weet ik inmiddels dat dit de normaalste gang 

van zaken is binnen de christelijke traditie. Niemand denkt bij het horen van dit vierde 

gebod: en daarom vieren wij dus de zondag! Nee, geen aha-erlebnis. Bij mij blijft de vraag 

hangen, waarom is het gebod duidelijk voor de zevende dag bestemd en zit ik hier op de 

eerste dag van de week in de kerk mijn rustdag te houden en hoor ik vanuit Gods Woord een 

andere instructie. Ook blijkt dat de Tien Geboden wordt uitgelicht uit het Oude Testament en 

alle andere voorschriften niet. Vanwaar het onderscheid? Ik moet constateren dat God àlles 

heeft opgetekend in Exodus 31. Al deze wetten en regels zijn uiteindelijk in de Bijbel verre 

van systematisch genoteerd, wat het voordragen voor een gemeente dan ook flink 

belemmerd. Toch lijkt me dat alles van doorslaggevend belang is omdat het voor ons welzijn 

bestemd is. Het is een totaalpakket van leefregels. Ik begrijp dus heel goed dat een 

godvrezend persoon zichzelf vragen stelt over de wet en de sabbath. Het is niet correct tegen 

zo iemand te zeggen dat de wet is verouderd of vervallen. Voor iedereen die de Bijbel 

respecteert als Gods Woord is zo’n verklaring immers reden om er eens voor te gaan zitten 

met thee en chocolade.  

“Dat gold voor Israël, toen waren ze nog onder de wet, maar dat zijn wij niet meer.” 

Meerdere mensen geven mij dit antwoord. Paulus zegt het ook, alle dagen zijn voor 

christenen gelijk, dus dinsdag is ook prima om een samenkomst te vieren en als rustdag te 

kenmerken. De bekeerde heidenen hoefden zich wat hem betreft dan wel niet aan de regels 

van Mozes te houden, maar hij gaf ze er wel veel nieuwe eigen voorschriften voor terug. Als 

christen mocht je niet spotten met de wetten van Paulus. Mijns inziens zijn het insluitende 

geboden, geen uitsluitende. Met andere woorden: mocht je kiezen voor het dienen van God, 

dan sluit Hij je liefdevol in en als vanzelf zijn Zijn beschermende woorden voor jou van 

toepassing. Je kiest zelf. Los van geslacht of leeftijd of hoe rijkelijk gevuld je portemonnee is. 

Of het losstaat tot welk volk je behoord is nog een vraag die we later in dit boek gaan 

onderzoeken. Überhaupt een rustdag vraag ik aan een evangelische zuster? De dominee 

komt met hetzelfde antwoord: “De zevende dag gold voor de Israëlieten, want die waren 

onder de wet. Inmiddels mogen wij onder de heidenen als genadegift de opstandingsdag, de 

zondag vieren.” 
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Bij mijn ongelovige opgevoede man verschijnt eerst een vragende blik, uitmondende in een 

ongeduldige frons. Terecht. 

‘Sommige geboden golden voor Israël alleen, om het van de volken af te zonderen, maar dat 

hoeven christenen niet te doen”. Dit voelt vreemd. Een avond met een wijkouderling levert 

de opmerking op dat het niet uitmaakt welke dag wij als gezin vieren. Het mag inderdaad een 

dinsdag zijn. Alleen is dat praktisch erg onhandig, o.a. met schoolverplichting. Vele avonden 

Bijbelstudie met dominee(s)  zijn het gevolg als blijkt dat dit antwoord ons niet bevredigd. Dit 

komt mijn chocoladeverslaving niet ten goede. We zoeken naar mogelijke verklaringen voor 

bepaalde parabellen vanuit de praktijk (binnen de kerken) en de Bijbel, en soms compleet 

tegenovergesteld. Dit roept fundamentele vragen op. Is het ingewikkeld ‘dom’ als negen 

geboden intact zijn gebleven en er eentje heel drastisch is gewijzigd? Een idee van God die 

alles, werkelijk alles met grondige reden van oorzaak & gevolg heeft laten ontstaan? 

Waarom geeft God nu ‘eeuwigdurende geboden van geslacht tot geslacht’ als Hij ze 

vervolgens weer veranderd of afschaft, vraagt Gabor Locht (auteur van het boek De sabbath, 

een wet van genade) zich af en velen met hem. “Waarom moet je je nauwkeurig aan negen 

van de Tien Geboden houden, maar kun je het sabbathsgebod iets ruimer interpreteren door 

de zondag te vieren?” 

En waarom eindigt de dominee wel met een Israëlitische boodschap, de zegening aan de 

gemeente uit Numeri 6:23 Spreek tot Aäron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de 

kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: 24 JHWH zegene u, en behoede u! 25 JHWH doe 

Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! 26 JHWH verheffe Zijn aangezicht over u, en 

geve u vrede! 27 Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen 

zegenen. 

In Numeri staat de opdracht aan de Israëlitische priesters: “Zo zullen zij mijn naam op de 

Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen." Wanneer een gevolmachtigd priester deze zegen 

uitspreekt, zal God Zich er dus binnen de verbondsbepalingen aan verbinden. Expliciet is 

deze zegen voor de Israëlieten. Waarom wordt deze groet gehanteerd in de kerk, als het 

sabbathsgebod voor de kerkgangers niet meer geldt? Of neem de psalmen. We bejubelen 

dat God onze Koning is, onze Redder, onze Rots. Terwijl we zouden geloven in Jezus als dé 

Koning, dé Rots, dé Redder. Zijn er psalmen die over Jezus gaan? Met andere woorden, 

binnen de reformatorische gezindte is mij onduidelijk waarom men geen opwekkingsliederen 

wil zingen. Juist deze getuigen toch van Koning Jezus? Of waarom zingen we psalmen waaruit 

blijkt dat wij zijn uitgeleid uit Egypte (bijvoorbeeld psalm 81) maar blijkbaar toch niet in 

geloven omdat we heidenen zouden zijn? Tertullianus schrijft dat de christenen na het eten 

zingen, als zij hun handen hebben gewassen en de lampen zijn aangestoken. Iedereen wordt 

dan uitgenodigd om God lof toe te zingen, hetzij uit de heilige Schrift of wat hij zelf bedenkt. 

Luther en Calvijn maakten nieuwe berijmingen van de psalmen om het lied terug te brengen 

in de kerk. Muziek werd ingezet om de boodschap beter te kunnen onthouden. Sinds de 

lente van 2002 werkt het team van Psalmen voor Nu aan een nieuwe psalmberijming. Een 

berijming in hedendaags Nederlands, op nieuwe melodieën in de brede traditie van de 

moderne populaire muziek. De psalmen laten de gelovige alle hoeken van de religieuze 

binnenkamer zien. De psalmdichters zijn soms ongelooflijk vertrouwd met God, en soms ook 

huiveringwekkend eenzaam. En alles mag uitgezongen worden, hardop. Omdat God luistert. 

Wie de psalmen kwijtraakt, lijdt een verlies dat door geen andere liedtraditie kan worden 

goedgemaakt. 
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Ik hoor mensen om me heen beweren: “De tijd waarin wij nu leven, door Paulus meerdere 

malen genoemd: De bedeling der verborgenheid, begon vóór de verwoesting van de Tempel 

en Israëls verstrooiing, en zal ten einde zijn als Israël als volk tot God gaat roepen. Tijdens 

onze bedeling der verborgenheid is de wet buiten werking gesteld, niet door God afgeschaft, 

maar de wet met zijn inzettingen is buiten werking zolang het volk Israël buiten werking is, 

omdat de Wet van God eeuwig {aionisch} is, dus weer in werking gedurende de eeuw {aioon}, 

het a.s. Koninkrijk. 

Het boek Openbaring zal straks weer aansluiten op het ontijdig afgebroken boek Handelingen 

der Apostelen. De tijd, gedurende welke de oordelen in het boek Openbaringen beschreven, 

plaats zullen hebben, behoren nog bij deze boze eeuw {aioon}, die juist met deze oordelen zal 

worden afgesloten. Omdat men meende dat Israël en zijn wet voorgoed hadden afgedaan, 

heeft men de Hebreeënbrief in het verleden tijd vertaald, zij is echter geschreven in de 

tegenwoordige tijd, hoofdzakelijk als onderwijs betreffende het Oude en het Nieuwe Verbond. 

Wij hebben het Nieuwe Verbond van Israël afgenomen, en daardoor is het eigenlijk een 

karikatuur geworden. Ook gaf God geen wetten om nooit door Zijn volk te worden volbracht, 

maar als schaduw der toekomende dingen. 

En Jezus, gekomen zijnde als Hogepriester der toekomende dingen, heeft een eeuwige 

{aionisch} verlossing verworven. Daarom is Hij de Middelaar van een Nieuw Verbond 

geworden, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden, tot verlossing van de overtredingen 

onder het oude verbond, de geroepenen de beloften der eeuwige erfenis ontvangen zouden.  

Misschien antwoordt u dat de wet toendertijd gold als tuchtmeester en u daarvan verlost 

bent. U mag in liefdevolle genade leven (dat klopt overigens, elke minuut vol leven is een 

teken van Zijn liefde en vereist van ons dankbaarheid). Wellicht wordt dit idee gestaafd door 

uitspraken van Paulus? Deze geleerde komt later in dit boek uitgebreid aan bod. Wat is het 

verschil tussen het werk van Gods Geest zodat je geboden vrijwillig houdt en de mogelijke 

dwang die men blijkbaar ervaarde door te stellen dat het een tuchtmeesterrol vertolkte? 

Daardoor pleegt u wellicht ‘van harte’ geen overspel? Waarom zou het wettisch zijn wanneer 

Gods Geest je in je hart aanspoort om het sabbathsgebod te onderhouden, zoals Hij je ook 

aanspoort om je ouders te eren of om niet te stelen?  

Daarnaast zijn er nog geboden die vrouwonvriendelijk zijn. Denk aan achtergesteld worden, 

buitengesloten of genegeerd en geminacht. Reden om atheist te worden, stelt een vriendin 

van mij. Annie Imbens-Fransen vraagt zich terecht in haar boek ‘God in de beleving van 

vrouwen’ af of het ons is opgevallen dat veel wetten door patriarchaal denkende mannen 

zijn geschreven? “Doordat deze mannen de wetten, regels en voorschriften die gericht zijn 

op ‘hun belangen’ presenteren als de wil van God, presenteren zij God als 

belangenbehartiger van patriarchaal denkende mannen. Zou God echt volgens de geboden 

van de God van de vaderen, voorbij zijn gegaan aan ons welzijn, het welzijn van het 

vrouwelijk schoon op deze wereld? Is er bijvoorbeeld een wetgeving voor vrouwen die haar 

man verdenkt van overspel? Beseffen we dat als we deze gedachte steunen, wij een bijdrage 

leveren aan ongelijke machtsverhoudingen? Dit kan leiden tot nare situaties.” Het is 

opvallend dat bijvoorbeeld in het sabbathsgebod iedereen wordt uitgesloten van het 

verrichten van werk, ook de bijvrouw. Alleen de vrouw wordt er niet genoemd. Houdt dat in 

dat een vrouw onophoudelijk werkt en zorgt? Dit is natuurlijk een logische consequentie in 

een gezin. Maar toch. 
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Aan een jonge Moslimstudente wordt het recht op onderwijs in Frankrijk ontzegd wanneer 

zij een hoofddoek draagt, terwijl het een Katholieke student, die een kruis draagt, of een 

Joodse student die een keppeltje draagt, niet wordt ontzegd. Ik beloof in dit boek een 

spannend hoofdstuk over het vrouwelijk schoon. 

Zoals eerder al aangekaart is het opvallend dat de Israël-vrede-groet wel wordt gehanteerd, 

net zoals huwelijkswetten, die toch echt aan Israël zijn gegeven in een tijd dat men wel onder 

de wet leefde. Waarom zou zo’n gebod nog steeds geldigheid hebben, wanneer andere 

oudtestamentische geboden opzij geschoven kunnen worden? Is het zo dat er weer een 

tekst van Paulus komt bovendrijven die de oudtestamentische bepalingen lijken te 

ondersteunen maar in de huidige tijd niet relevant inpasbaar zou zijn?  

Nog een paar voorbeelden. In evangelische kring houdt men zich vaak aan het gebod om de 

tienden (10% van je inkomen) aan God te geven, geldt dit nog? In reformatorische kring 

wordt het dragen van hoeden door vrouwen verplicht gesteld, maar andere geboden worden 

gemakkelijk genegeerd. Algemeen lijkt men het er over eens te zijn dat tatoeages, 

waarzeggerij en vloeken altoosdurend verkeerd is. Maar houden akkerbouwers Gods erf 

gezond door het in acht nemen van de rustperiode van het land? Hoe zit het met de 

voorschriften over het oogsten van fruit bijvoorbeeld? We leven in een cultuur waarin we bij 

het woord ‘naaste’ alleen nog kunnen denken aan mensen, meestal niet meer aan dieren of 

bomen. Het is duidelijk dat een selectie gemaakt wordt. Meestal is niet duidelijk op grond 

waarvan. Waarom geloof je dat het ene gebod alleen aan Israël is gegeven en het andere 

voor iedereen geldt? Hoe verklaren we het gebod niet te liegen tegenover de bewuste 

misleiding van de zonen van Jakob als ze opkomen voor het aangedane onrecht aan hun zus 

Dina. Ze beloven aan de vijand om één volk te worden mits elke man zich laat besnijden. Een 

bedrieglijk antwoord. Wat zij zeiden had te maken met het feit dat de vijand hun zuster Dina 

ongeschikt had gemaakt; als het God ten goede komt mag je misleiden. En zo mag elk gebod 

nader onderzocht worden. 

Waarom bijvoorbeeld houdt menig christen zich niet aan het verbod dat een pas bevallen 

vrouw 33 dagen niet naar het heiligdom mag komen. Dit verbod lijkt net zo stellig gegeven te 

worden als het verbod op homoseksueel geslachtsverkeer (Leviticus 17 en 18) en wordt net 

zo goed herhaald in het Nieuwe Testament (Handelingen 15:21). Zijn er gemeenten die 

gemeenteleden van het avondmaal zouden willen weigeren vanwege “onreine” vrouwen of 

bijvoorbeeld het dragen van weefsels van gemengd wol/linnen? Waarom zou een toegewijde 

boeddhist of een fundamentalistische islamiet niet in de hemel kunnen komen? Blijkt dat we 

bijvoorbeeld wel Paasfeest en Pinksterfeest vieren, Leviticus 23, en de sabbath en het 

Loofhuttenfeest die in hetzelfde hoofdstuk worden geboden, niet. Is dan het argument 

wederom: die twee zaken golden voor de Israëlieten? Maar geldt dat dan ook niet voor het 

Paas- en Pinksterfeest? Een ander voorbeeld binnen de reformatorische kring is het ‘laten 

staan’ van baardgroei. Ik zag aan het avondmaal geen enkele baardmans verschijnen. Terwijl 

ik als vrouw zou kunnen denken: “wat stoer en wat mannelijk, mooi door God bedacht”. 

Later begreep ik dat het een ongeschreven regel is: ‘not done’ om met baard te verschijnen 

(hoewel dit per provincie sterk verschilt). Volgens de Thora mag een baard niet heel 

afgeschoren worden, wat niet wil zeggen dat men hem niet zou mogen bijhouden, want 

anders zou je erover struikelen. Leviticus 19:27 luidt als volgt: “Gij zult de rand van uw 

hoofdhaar niet rond afscheren, en gij zult de rand van uw baard niet afsnijden.” Een Israëliet 

had dus een baard en die mag niet geheel of gedeeltelijk verwijderd worden, want dat was 



~ 19 ~ 

 

namelijk een heidens gebruik. Het besef dat de avondmaalsviering met respect gepaard 

dient te gaan, begreep ik in die hoedanigheid die de kerk aan de avondmaalsviering 

(betekenis) heeft gegeven. Maar niet met schroom en huiver zoals in bepaalde streng 

orthodoxe kerken ervaren wordt, lijkt mij. Ik zou eerder pleiten voor een schroom die de 

vrijmoedigheid niet zou versperren maar zou verdiepen. Of zoals Luther ervaarde: hij wist 

dat de Heiland de tafel niet aanrichtte voor heiligen, maar voor onheiligen. Juist zondaren 

ontvangen daar ‘een stellig teken van de gemeenschap in inlijving in Christus”. Het is dan ook 

niet dat de reformator zich vaak en diepgaand heeft bezonnen op de zegenrijke zin van de 

avondmaalsviering. Hij stelt dat mensen in deplorabele toestand (niet bekeerd dus orthodox 

gezien geen ‘ware gelovige’) juist moed en verkwikking vinden in het geneeskrachtige 

voedsel van de avondmaalsdis. Luthers conclusie kan geen andere zijn dan deze: ‘Hoe minder 

u van uw zonden en gebreken gevoelt, des te meer aanleiding hebt u om naar het 

avondmaal te komen en daar hulp en medicijn te zoeken.’ 

Nu is een openbare getuigenis (belijdenis) nodig om deel te mogen nemen. Mijn man heeft 

het gevoel deel te nemen aan een cursus in plaats van aan een innerlijke omkering. 

Inhoudelijk ga ik hier later graag verder op in. 

Wat snel bleek was het feit dat tal van kerken in christenzijn beweren dat zij verplicht zijn het 

vierde gebod te houden maar –opmerkelijk- dat zij zich niet aan alle voorwaarden ervan 

houden. Het belangrijkste Bijbelse bewijs van zondagvierders bleken de volgende teksten te 

zijn: Kolossenzen 2:16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest 

dags, of der nieuwe maan, of der sabbathten; 

Galaten 4:9-10 En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert gij u 

wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt 

dienen?10 Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren. 

Romeinen 14:5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; maar de ander acht al 

de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. 

Maar spreekt God hier tot ons of een mens? Door de mens die dit schreef zijn wij de kluts 

kwijt geraakt. Verder vernam ik het volgende als steekhoudend argument om de zondag te 

vieren: Jezus herhaalt elk gebod van de 10 geboden; het 5e t/m 10e gebod in Mattheüs 

19:17-19, het 1e en 2e gebod in Mattheüs 4:10 en het 3e gebod in Mattheüs 5:34.  

Alleen het 4e gebod wordt door hem niet herhaald, sterker nog, in Marcus 2:27 is Jezus heel 

duidelijk over de sabbath (En Hij zeide tot hen: De sabbath is gemaakt om den mens, niet de 

mens om den sabbath.) Bovendien zou hij een voorkeur voor zondagen hebben! Hij zou 

verrezen zijn op een zondag, en verscheen twee keer op twee zondagen erna (Johannes 

20:19 en Johannes 20:26). De uitstorting van de Heilige Geest vond plaats op een zondag.  

Een tegenvraag. Vinden we dit een bewijs van toestemming om een geheiligde dag te mogen 

verplaatsen? Als de Nieuwe aarde is gevormd dan zullen de bewoners van Sabbath tot 

Sabbath opgaan om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Hemelse Vader 

(Mattheüs 5:18 en Jesaja 66:23). Als het nu juist was dat de sabbath veranderd was van een 

4e naar een 3e gebod zoals de Rooms Katholieke kerk beweert en vanuit haar visie aan 

probeert te tonen, zou het van een liefhebbende God dan niet ook zo hebben geklonken; 

“Als de Nieuwe aarde is gevormd............de bewoners van de dag der zon tot de dag der zon 

opgaan om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen.”  

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Kol+2%3A16&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gal+4%3A9-10&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rom+14%3A5&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mat+19%3A17-19&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mat+19%3A17-19&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mat+4%3A10&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mat+5%3A34&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mar+2%3A27&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+20%3A19&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+20%3A19&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+20%3A26&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl
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We vinden de verandering sabbath-zondag niet opgetekend in de Heilige Schrift, terwijl dit 

toch het "levende Schriftwoord" is. Beseffen we hiermee niet dat de hele bijbel dan een 

veranderde tekst had mogen ondergaan? Ook Mattheüs 5:18 en Jesaja 66:23. Toch is dat niet 

gebeurd. Ook ten tijde van het Nieuwe Testament blijven de teksten over de decaloog of de 

sabbath gevierd moet worden overeind, net zoals in het Oude Testament. Als ik het huiswerk 

van mijn kinderen begeleid, heb ik niet het recht hen zaken te leren die een 

tegenovergestelde inhoud vertellen dan wat in hun leerboek staat. Dit zorgt immers voor 

chaos en onzekerheid. De Jehova getuigen geven de volgende verklaring. “De overgang van 

het Israëlitische naar het christelijke stelsel van aanbidding zou als volgt geïllustreerd kunnen 

worden: Stel dat een land de grondwet veranderd. Is de nieuwe grondwet eenmaal van 

kracht, dan wordt niet meer van de bevolking verlangd dat ze zich aan de vorige houden. Het 

kan zijn dat sommige wetten in de nieuwe grondwet gelijk zijn aan die in de vorige, maar 

andere kunnen verschillend zijn. De nieuwe grondwet moet dus zorgvuldig bestudeerd 

worden om te zien welke wetten nu gelden. Bovendien zou een gewetensvolle burger willen 

weten wanneer de nieuwe grondwet in werking is getreden. Jezus zei dat zijn gezalfde 

volgelingen een nieuwe ‘natie’ zouden vormen. Met een nieuwe grondwet, gefundeerd op 

twee basiswetten: liefde voor God en liefde voor de naaste. Hoewel ‘de wet van de Christus’ 

instructies omvat die overeenkomen met de bepalingen in de Wet die Israël kreeg, hoeft het 

ons niet te verbazen dat sommige wetten heel verschillend zijn en dat anderen niet meer 

gelden. De wet inzake het houden van een wekelijkse sabbath is een van de wetten die niet 

langer bindend zou zijn.”  

Heeft God zijn maatstaven veranderd of kraait de haan en zullen we onszelf verraden?  

De uitleg van Jehova Getuigen is dat net zoals een ouder de regels waaraan zijn kinderen zich 

moeten/mogen houden, zal aanpassen naargelang ze ouder worden en de omstandigheden 

veranderen. Paulus legt het als volgt uit: “Voordat het geloof echter was gekomen, werden 

wij bewaakt onder de wet, daar wij samen in verzekerde bewaring waren gesteld, in 

afwachting van het geloof dat stellig geopenbaard zou worden. Dientengevolge is de Wet 

onze leermeester geworden die tot Christus leidt, zodat wij ten gevolge van geloof 

rechtvaardig verklaard zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, staan wij niet meer 

onder een leermeester”. De Jehova Getuigen illustreren ‘vervullen van de wet’ met een 

aannemer die zich contractueel heeft vastgelegd om een gebouw neer te zetten. Hij gaat dat 

contract niet verscheuren, maar ‘vervult’ het door het gebouw te voltooien. Is het werk 

eenmaal tot tevredenheid van de klant voltooid, dan is het contract nagekomen en hoeft de 

aannemer zich er niet meer aan te houden. In dezelfde zin heeft Jezus de Wet niet 

geschonden of verscheurd, maar ze vervuld door zich er volmaakt aan te houden. Toen dat 

‘Wetscontract’ eenmaal volledig was nagekomen, was het niet meer bindend voor Gods volk 

(door de meeste –orthodoxe- joden wordt het Nieuwe Testament niet erkend). Dit komt nog 

uitgebreid aan bod.  

Een veelgehoorde opmerking is dat een mens in het Oude Testament op een heel andere 

manier ‘behouden’ werd dan in het Nieuwe Testament. Zodat het Oude Testament qua 

relevantie in de boekenkast kan blijven stoffen. In het Oude Testament werd je ‘behouden’ 

op grond van het onderhouden van de geboden. In het Nieuwe Testament stelt men in deze 

tijd, dat je wordt behouden door het geloof (door wie ook alweer ingesteld?!), en omdat de 

geboden in het Nieuwe Testament niet meer nodig zouden zijn om behouden te worden, 

zouden ze (bijna) geen functie meer hebben? Deze gedachte is erg oud. Ik wil graag laten 
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zien dat dit onjuist is. Het zou anders inhouden dat dus niemand behouden zou zijn 

geworden voordat Jezus kwam? Waarom moesten de Israëlieten dan de wet houden? Lees 

wat God leerde: Deuteronomium 6: 24 En JHWH gebood ons te doen al deze inzettingen, om 

te vrezen den HEERE, onzen God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, 

gelijk het te dezen dage is. 25 En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te 

doen al deze geboden, voor het aangezicht JHWH, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft.  

In het Oude Testament kregen mensen de Geest van God toebedeeld, als gezalfde. Dit is 

altijd zo gebleven. 

SAMENVATTEND: 

Waarom houd je bepaalde oudtestamentische geboden en gebruiken wel en waarom andere 

niet of anders dan ze geboden zijn? Met sommige antwoorden kun je niet tevreden zijn. 

Onvolledig, onjuist of ongefundeerd. Het doet me denken aan de opmerking van Abraham: 

“zeg dat je m’n zus bent” en het probleem zou verholpen zijn. Is het te bewijzen dat God op 

een heel andere manier met Israël omging dan dat Hij dat met de andere volken deed? Dat 

lijkt me wel. Voor Israël golden de geboden. Maar kunnen we dan daaruit concluderen dat 

voor de christenen deze geboden niet meer gelden, of op een radicaal andere manier? We 

willen toch ook bij Zijn volk horen? U en ik, wij zijn beiden ervan overtuigd dat de geboden 

ingesteld zijn tot het welzijn van een mens. Waarom zou het in de huidige tijd dan aan kracht 

en inhoud verliezen? Wees dan in ieder geval consequent, alleen al voor onze –eventuele- 

kinderen. 

Er zijn veel vragen die in me opkomen als ik de bijbel lees en in de kerk alle gebruiken en 

informatie tot me door laat dringen. Langzaam begin ik te beseffen dat men leert: wanneer 

een gebod een nieuwtestamentische invulling heeft gekregen, het nu nog geldt en anders 

niet? Een opmerkelijk verschil met de sabbathsviering ligt hierin, dat het zwaartepunt van de 

zondag in de kerkdiensten ligt en niet zozeer in de familiekring. Laten we de bijbel er op 

naslaan als doorslaggevende raadgever. Want elke nieuw geboren baby van gelovige ouders, 

moet een juiste uitleg krijgen. Allereerst aan ons de vraag of we denkt dat de Messias bij de 

wederkomst, wel of geen Pascha of Loofhuttenfeest of Grote Verzoendag, zal vieren zoals u 

wel of niet doet? Zal hij de sabbath of de zondag vieren als rustdag? Wellicht moeten we 

hem wel een toelichting geven waarom het Pascha vanuit de bijbel voorgeschreven, 

vervangen is door Pasen met een totaal andere invulling. Vinden we het ook niet 

waarschijnlijk dat Jezus en zijn volgelingen wel deze feesten en de sabbath vierden? Vinden 

we het dan ook niet logisch dat God er op een dag genoeg van zal hebben? 

Vraag aan PP:  

Wat vind jij van de tien geboden? 

“Goed, gewoon goed. Ik vind het 

logisch. Ik vind ze bij elkaar horen 

en allemaal nodig.” 

Wat vind je ervan dat er één gebod 

is veranderd? 

“Niet leuk. Misschien zouden dan 

mijn vrienden naar de zaterdag-

bijeenkomst komen en kunnen we 

samen zijn. God wil toch graag 

vriendschappen.”
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Hoofdstuk 2 Verbond tussen Schepper en geschapene 

De schepping is nog niet af, elk van ons draagt door de manier waarop hij leeft, bij aan de kwaliteit van de 

schepping, ten goede of ten kwade. 

 

pannend, we gaan op reis met de bijbel in de hand en de tradities in ons verstand, wat 

mag er zijn in ons hart? “Behelpt u niet met de wetenschap van de woorden van de 

waarheid zonder de zaken van de woorden bij eigen ervaring te hebben leren kennen”, 

aldus A.T. Jonker (begin 1900 kerkelijk hoogleraar in Groningen, zijn denkrichting heeft 

een grote stempel gedrukt op het theologisch onderwijs aan de Rijksuniversiteiten). We 

mogen door ondervinding weten wat ons staande houdt, om onder alles en ondanks alles op 

God te blijven hopen.  

Psalm 81: 11 Ik ben JHWH, uw God, Die u heb opgevoerd uit het land van Egypte; doe uw 

mond wijd open, en Ik zal hem vervullen. 12 Maar Mijn volk heeft Mijn stem niet gehoord; en 

Israël heeft Mijner niet gewild. 13 Dies heb Ik het overgegeven in het goeddunken huns 

harten, dat zij wandelden in hun raadslagen. 14 Och, dat Mijn volk naar Mij gehoord had, dat 

Israël in Mijn wegen gewandeld had! 

Er heerst bij veel christenen een verkeerd begrip van de woorden „Het Oude Verbond" en 

„Het Nieuwe Verbond", zodat op dit terrein mogelijk fouten gemaakt worden. Men denkt dat 

met het Oude Verbond bedoeld wordt het hele Oude Testament van de Bijbel en dat men 

onder de term Nieuw Verbond zondermeer het Nieuwe Testament moet verstaan. Men 

beschouwt het Oude Verbond als de tijd voor Christus, met al zijn ceremoniële offers en 

priesterdiensten, terwijl men het Nieuwe Verbond aanziet als de tijd van Christus komst naar 

deze aarde tot op onze tijd. Een verbond is een overeenkomst tussen twee partijen. Zo’n 

verbond wordt gesloten over een bepaalde zaak of wet en daarin worden één of meer 

voorwaarden bepaald, waarvan het verbond afhankelijk gesteld wordt. De betrokken 

partijen zijn aan deze voorwaarden of beloften gebonden. Zo is het ook met de verbonden 

die God maakte met de mensen. Het Oude zowel als het vernieuwde Verbond werden 

gemaakt over de Wet in God. 

Exodus 34: 28. Van Mozes wordt gezegd: „Hij schreef de woorden op de tafelen, de woorden 

des verbonds, de tien woorden." De Wet van de Tien Geboden is dus de grondslag van het 

verbond, Exodus 24: 7. God maakte Zijn wet bekend aan het volk, waarop het volk 

antwoordde: „Al wat God gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen." Exodus 24: 8. 

Daarop bevestigde Mozes dit verbond op de volgende wijze: Toen nam Mozes dat bloed, en 

sprengde het op het volk; en hij zeide: Ziet, dit is het bloed des verbonds, hetwelk JHWH met 

ulieden gemaakt heeft over al die woorden.   

Dit Verbond stond in verbinding met het historische feit van de uittocht van Israël uit Egypte. 

Hebreeën 8:9. Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik 

hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet 

gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt JHWH. 

Van Gods zijde hield dit Verbond voor Israël zeer verstrekkende en grote beloften in, op 

voorwaarde van gehoorzaamheid. Exodus 19:5-6. Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem 

zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, 

S 
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want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. 

Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. 

God maakte de Tien Geboden tot de grondslag van het Verbond dat hij met de mensen 

maakte. Daarom kunnen deze Tien Geboden zelf niet het Verbond zijn. Gehoorzaamheid 

eraan was de door God gestelde voorwaarde van het Verbond. Hebreeën 9:19-20. Want als 

al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed 

der kalveren en bokken, met water, en purperen wol, en hysop, besprengde beide het boek 

zelf, en al het volk, 20 Zeggende: Dit is het bloed des testaments, hetwelk God aan ulieden 

heeft geboden. 

Dit was een volledig verslag van het maken van het Oude Verbond. Tot driemaal toe 

beloofde het volk dit Verbond te zullen houden. Als een zorgvuldige notaris heeft Jozua het 

volk op de consequenties van de bepalingen in het contract gewezen. (Consequenties is iets 

anders dan ‘straf’.) 

Omdat het belangrijk is nogmaals een toelichting: wat is een verbond? Een verbond is een 

plechtige afspraak, die twee partijen met elkaar maken. Twee (of meer) mensen, landen, 

volken sluiten een verbond. Zij gaan rond één tafel zitten. Ze bespreken met elkaar de 

voorwaarden. Wederzijdse rechten en plichten worden schriftelijk vastgelegd en op 

plechtige wijze ondertekend. Zo heb je de voetbalbond, de schaatsbond, het 

gymnastiekverbond en nog een heleboel meer verbonden, unies en allianties. Noord-

Atlantische Verdragsorganisatie, Europese Unie, Verenigde Naties. Landen, die zich niet 

willen binden, sluiten zich aan bij het verbond van ‘niet-gebonden landen’. Er zijn dan ook 

meestal getuigen aanwezig om te benadrukken dat het geen intentieverklaring is maar een 

streng officiële gebeurtenis betreft. In het begin gaat het over het grote verbond van God 

met al wat leeft. God spreekt: ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen 

en met alle levende wezens, die bij jullie zijn’. Dat klinkt trouwens merkwaardig eenzijdig. Het 

is eerste persoon enkelvoud. Niet ‘laten wij samen een verbond sluiten’. Laten wij rond de 

tafel gaan zitten, voorwaarden bespreken en vastleggen. Laten wij daarna samen deze 

voorwaarden van onze officiële handtekening voorzien. Zodat wij, jij, Noach en Ik, God, 

voortaan met elkaar verbonden zijn in goede en kwade dagen’. Nee, zo is het niet. God 

spreekt: ‘Ik sluit een verbond’. Letterlijk staat er zelfs ‘MIJN’ verbond, dat Ik geef en Ik tot 

stand breng’. God Zelf is de enige die er zijn handtekening onder zet. Of beter: erboven. De 

regenboog boven de aarde is Gods handtekening. Dus: onvoorwaardelijk sluit God Zijn 

verbond met ons. Om het bijzondere van zo’n verbondsafspraak extra duidelijk te maken, 

laat men de overeenkomst vaak vergezeld gaan van een speciaal, zichtbaar teken. Ook in de 

Bijbel wordt in verband met de koop van een stuk land verwezen naar regels over de 

totstandkoming van overeenkomsten: Als vroeger een dergelijke koop of ruil rechtsgeldig 

gemaakt moest worden, bestond er in Israël het gebruik dat men zijn sandaal uittrok en die 

aan de ander gaf. Zo werd een dergelijke zaak in Israël bekrachtigd. Ruth 4:7-8 Nu was dit 

van ouds een gewoonheid in Israël, bij de lossing en bij de verwisseling, om de ganse zaak te 

bevestigen, zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste; en dit was tot een 

getuigenis in Israël. 8 Zo zeide de losser tot Boaz: Aanvaard gij het voor u; en hij trok zijn 

schoen uit.  

Het verbond was voor hen veel meer dan wat wij daar misschien onder zouden verstaan. Het 

regelde, door Gods wetten, hun hele dagelijkse leven. Maar het leerde hun vooral een aantal 

belangrijke principes, in het bijzonder Gods heiligheid, en dat God uitmaakt wat Hij van 
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mensen verwacht, wat goed is of slecht, rein of onrein. De voedselwetten zijn niet 

geschreven met religieuze motieven maar met biologische motieven. Er is eindeloos veel 

gediscussieerd over de bedoeling van de voedselwetten. In de eerste eeuw schreef de Joods 

filosoof Philo dat de wetten gemaakt zijn om buitensporig zwelgen tegen te gaan en ons op 

te voeden tot een hoge moraal: “De mens moet geen ‘roofdier’ zijn, maar een’ herkauwer’ 

van het Woord van God”. De grootsheid van het volk Israël was dat ze eerst deden alvorens 

te begrijpen. God verlangt dat we ‘doen’ zowel als 'horen' en Zijn wil begrijpen, zodat we 

Hem niet alleen met daden dienen, maar ook met ons verstand en hart. Maar het 'doen' 

moet de basis zijn voor het begrijpen. Drs.B.Hobrink: ”Alleen als je de wetten bekijkt vanuit 

het oogpunt van de moderne voedingsleer, zie je hoe perfect bijvoorbeeld de voedsel wetten 

in elkaar zitten en vallen alle details op hun plaats. De offerwetten zijn geschreven vanuit 

religieuze en ethische motieven, maar de voedselwetten niet. Het waren regels om een 

goede gezondheid te garanderen, zowel voor de mens als voor de natuur, een gezond 

biologisch evenwicht in de natuur. Deze regels gelden voor de hele mensheid, voor alle 

tijden. Voor Israël was er in die tijd slechts één manier om het volk tot een gezonde 

levensstijl te dwingen: door de regels te verpakken in een streng ‘religieus jasje’. Tientallen 

miljoenen mensen hebben in ongeluk en misère geleefd en zijn onnodig vroeg gestorven, 

omdat er geen belang werd gehecht aan de simpele en concrete hygiëne- en 

voedselmaatregelen uit de Bijbel. Dat geldt zelfs voor onze tijd. Nog steeds sterven 

miljoenen mensen onnodig onder gruwelijke pijn en ellende. En wie zal voor de toekomst 

zeggen wat de schadelijke werking is van het voedsel dat wij tegenwoordig eten? Al die 

voedingsmiddelen die geraffineerd zijn, of bewerkt om het langer houdbaar te maken, of 

genetisch gemanipuleerd om een grotere opbrengst te geven, of vol zitten met geur-, kleur- 

en smaakstoffen? Allemaal stoffen die niet oorspronkelijk als voedsel bedoeld zijn en dus 

hoogstwaarschijnlijk slecht zijn voor de gezondheid.” 

Prof. Van Genderen in zijn boek De bijbel en de Toekomst: “Het verbond geeft aan waartoe 

de mens bestemd is, dan moet er een menselijke beslissing zijn die de Goddelijke beslissing 

beantwoordt. De verbondspartner heeft te antwoorden op wat hem van Gods zijde gezegd 

is”. 

De kern van Gods verbond is vervat in de Tien Geboden. Zij worden dan ook de tien woorden 

van het verbond genoemd (Exodus 34:27). Een van de weinige verbonden in onze cultuur is 

het huwelijk, waarin zo wonderlijk Gods verbond te zien is zoals Hij het verbond bedoeld 

tussen u en Hem. Een huwelijksplechtigheid is een blijde gebeurtenis. Familieleden en 

vrienden komen bij elkaar, we eten en drinken, het is feest. We delen in het geluk van de 

man en de vrouw die elkaar hun levens toewijden. Twee mensen kunnen van elkaar houden 

en voor elkaar zorgen maar wat zou twee mensen voor eeuwig kunnen binden zonder 

Goddelijke kracht? Die band is noodzakelijk, want een man en een vrouw zijn niet alleen 

vreemdelingen met verschillende persoonlijkheden en achtergronden, ze verschillen ook in 

biologisch, emotioneel en psychologisch opzicht en zullen op die gebieden van het menselijk 

leven nog vele veranderingen ondergaan. Het belangrijkste element om deze levenslange 

band tot stand te brengen is de toewijding van de echtgenoten aan God en Zijn tijdloze 

wetten. Zoals een huis een fundament nodig heeft om op te rusten, zo moet een huwelijk op 

een eeuwige liefde zijn gebouwd. Man en vrouw moeten in hun verbintenis God 

verwelkomen door hun levens aan eeuwige waarden te wijden. Door zich te binden aan een 

aanwezigheid die hoger is dan de eigen aanwezigheid, en door God te erkennen die hen als 

twee helften van één ziel geschapen heeft. Hierdoor worden beiden doordrongen van een 
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verplichting aan elkaar, aan elkaars familieleden en aan de wereld om hen heen. De eenheid 

die door het huwelijk wordt geschapen versterkt de eenheid en de liefde in huis en haard. 

Deze eenheid is toonaangevend voor de manier waarop ieder kind opgroeit en zelf weer 

liefde uitstraalt. Het zijn immers onze familieleden die ons in de vorming van ons 

waardensysteem bijstaan. Maar bovenal weerspiegelt de huwelijksverbintenis tussen man 

en vrouw, de eenheid van de mens met God. Daarom ligt de sleutel voor een gelukkig 

huwelijk in het aanvaarden van de heiligheid van deze instelling. De Hebreeuwse woorden 

voor man en vrouw bevatten beide het woord vuur. Ze bevatten ook andere letters die in 

combinatie Gods naam vertegenwoordigen. Zonder God zijn man en vrouw als twee vuren 

die elkaar zullen verteren. Zij mogen blijven inzien dat God hen heeft samengebracht. 

Respect voor elkaar en ontzag van de man en de vrouw voor God, zijn naast liefde 

onontbeerlijk. Een fijn huwelijk bezit vitaliteit. Een verbintenis tussen twee mensen moet 

voortdurend worden gevoed en gestimuleerd. Een huwelijk heeft een overdaad aan 

vertrouwen nodig. Een goed functionerend huwelijk kent ook een weldadige thuishaven; niet 

alleen voor persoonlijk comfort, maar ook als een lichtend baken voor anderen. Als we druk 

bezig zijn met zaken die losstaan van ons huis of ons huwelijk, is het heel belangrijk dat we 

proberen onze echtgenoot of echtgenote in die stukken van ons leven te betrekken. Als een 

van beiden in moeilijkheden verkeert, moet de ander beseffen dat hij en zij samen twee 

helften van dezelfde ziel vormen. Langs de ander heen leven is even erg als langs jezelf of 

langs God heen leven. Beide partners moeten beseffen dat het koesteren van de 

huwelijksband een absolute noodzaak is, waarvoor beide partijen in gelijke mate 

verantwoordelijkheid dragen. Onbaatzuchtigheid kan alleen ontstaan als je Gods 

aanwezigheid in je leven erkent. Dan kunnen we de ruimte van onze echtgenoot of 

echtgenote als even heilig beschouwen als de ruimte die we zelf nodig hebben. De wijzen 

beschouwen het huwelijk als de tweede geboorte van de mens (niet wedergeboorte). Eerst 

een fysiek bestaan. Wanneer iemand vervolgens in de loop van zijn of haar leven in het 

huwelijk treedt, krijgt de ziel een diepere plaats in de fysieke dimensie. Dat houdt in dat een 

mens ter voorbereiding op het huwelijk in het bijzonder, tijd aan geestelijke en Goddelijke 

doeleinden moet besteden en moet proberen de diepere betekenis van het huwelijk te 

doorgronden. Deze fase, die aan het huwelijk voorafgaat, is van essentieel belang, want het 

huwelijk zelf vraagt van ons een complete onderdompeling in de meest materiële aspecten 

van onze stoffelijke wereld: de kost verdienen voor onszelf en ons gezin, de zorg voor een 

huis, het werken aan een carrière, mogelijk het krijgen van kinderen. Wil een huwelijk kans 

van slagen hebben, dan moeten we eerst leren zien wie wij in wezen zijn: een ziel omhuld 

door een lichaam als totaliteit. Als je in vrede leeft met jezelf, dan is je uitgangspunt om de 

juiste zielsverwant (je spiegelbeeld) te vinden gunstiger. Onze ziel, die zich incompleet voelt, 

vraagt ons de zoektocht naar haar andere helft te aanvaarden. Het feit dat we ons lichamelijk 

en gevoelsmatig tot het andere geslacht aangetrokken voelen, kan verwarrend zijn. Maar 

deze aantrekkingskracht mag niet het enige richtpunt van onze zoektocht zijn; zij laat slechts 

zien dat de ziel naar die twee-eenheid verlangt. Tegelijkertijd is deze kracht het belangrijkste 

hulpmiddel om het uiteindelijke doel te bereiken, namelijk het koesteren van een relatie 

tussen man en vrouw. Geen wonder dat intimiteit zo’n sterke kracht heeft: alleen wanneer 

wij intimiteit ervaren staan wij oog in oog met God. De ervaring van intimiteit is uniek omdat 

het ons in staat stelt waarlijk ‘goddelijk’ te worden in ons leven; zij maakt het man en vrouw 

mogelijk leven voort te brengen. Niets anders is zo goddelijk als het scheppen van nieuw 

leven, steeds opnieuw. Deze goddelijke natuur geeft seksualiteit haar mystieke glans. Zij is de 

enige mogelijkheid waarin de mens God ‘proeft’ – denkt zoals Hij denkt, schept zoals Hij 
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schept. Daarnaast is intimiteit een hulde aan kwetsbaarheid. Intimiteit raakt de teerste plek, 

het meest persoonlijke en breekbare deel van ieder van ons. God zegent je in je pogingen de 

juiste levensgezel of – gezellin te vinden. Dat neemt niet weg dat jij zelf de eerste stap moet 

zetten, zoals steeds wanneer het gaat om belangrijke levenskwesties (o.a. het 

sabbathsgebod). Jouw eerste stap is naar God te gaan en te vragen om een partner. God 

vraagt op vele plekken in de bijbel of we Hem vertrouwen, ja Hij eist het. Het moet het 

belangrijkste doel in je leven zijn. De meesten van ons verlangen naar echte intimiteit, maar 

tegelijkertijd zijn we bang haar werkelijk te beleven omdat we bang zijn de controle over de 

situatie te verliezen. Toch komt pas als je je in je kwetsbaarheid veilig kunt voelen, werkelijke 

intimiteit binnen bereik. Is het mogelijk om ons over te geven aan God? De mens is zwak, zo 

wordt gezegd, het ontbreekt ons gewoon aan het vermogen elkaar te vertrouwen. Dat zou 

het geval kunnen zijn als wij dieren waren, maar wij zijn ‘Goddelijk’, onze zielen zijn bezield 

door de geest van God die ons het vermogen schonk net zo lief te hebben als Hij liefheeft. 

Pas als we dat leren herkennen kunnen we uit vrije wil de teugels laten vieren en kwetsbaar 

worden. Onszelf zijn zonder barrières op te werpen en zonder bang te zijn te worden 

misbruikt. Dit bereik je door God helemaal in je leven op te nemen, wat inhoudt dat je jezelf 

vol overgave wijdt aan het doel waartoe je werd geschapen. God geeft ons beperkt de tijd. J. 

Boehme: “Wie het leven anders neemt dan de eeuwigheid is een dwaas. Waar is de grens 

tussen tijd en eeuwigheid? Alleen dwazen zien haar. Daarom moet men leven als ware er 

begin noch einde, met alleen dat ene belangrijke voor ogen: te zaaien omwille van de oogst”. 

Stellen we ons de vraag: „Wat zijn deze betere beloften en waarom wordt het vernieuwde 

Verbond een beter verbond genoemd"? Lees hierbij graag de volgende teksten: Jeremia 31: 

33-34 en Hebreeën 8: 8-12. 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van 

Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun 

hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen 

niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den 

HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de 

HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. 8 

Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over 

het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten;9 Niet naar het 

verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen 

uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet 

geacht, zegt de Heere. 10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die 

dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die 

inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.11 En zij zullen niet 

leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij 

zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den grote onder hen.12 Want Ik zal hun 

ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer 

gedenken. 

In dit verbond is geen sprake van beloften van menselijke zijde. God zegt: „Ik zal Mijn wetten 

in hun hart geven en Ik zal maken dat ze Mij kennen.” Omdat de wet van God onder het 

vernieuwde Verbond bij de kinderen van God in het hart geschreven is, kunnen ze niet 

anders dan deze gehoorzamen. De voorwaarde is omkering, geloof en gehoorzaamheid. Hier 

is dus het verschil tussen deze twee verbonden. In het Oude Verbond stond de wet op 

tafelen van steen en konden de mensen het niet volbrengen omdat ze het in eigen kracht 

probeerden te doen, terwijl in het vernieuwde Verbond dezelfde wet geschreven staat in het 
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hart en het bekeerde hart door het geloof in God de kracht ontvangt in Zijn wegen te 

wandelen. 

De Nieuwtestamentische gelovige weet, dat hij niet in eigen kracht, Gods geboden houden 

kan. Deze wetenschap brengt hem ertoe de toevlucht te nemen tot God. Hebreeën 8:10. 

Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt JHWH: Ik zal 

Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot 

een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11 En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn 

naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen 

van den kleine onder hen tot den grote onder hen. 12 Want Ik zal hun ongerechtigheden 

genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken. 13 Als Hij 

zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en 

verouderd, is nabij de verdwijning. 

Johannes 2: 3-5. En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden 

bewaren.4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en 

in dien is de waarheid niet;5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde 

Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. 6 Die zegt, dat hij in Hem 

blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.7 Broeders! Ik schrijf u geen 

nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het 

woord, dat gij van den beginne gehoord hebt. 

En van iedereen die eenmaal als deelgenoten van het vernieuwde Verbond zullen ingaan tot 

het eeuwige leven luidt het: Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den 

boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Openbaring 22:14. Men 

spreekt altijd van een nieuw verbond. Maar dat het nieuwe verbond een uitbreiding van het 

oude verbond is, zien we duidelijk. In het nieuwe verbond mogen op grotere schaal dan in 

het oude verbond ook niet-Israëlieten meedoen als zij geloven in Israëls Messias. 

Terugkomend op het verbond in het Oude Testament en het Nieuwe Testament lezen we 

Hebreeën 8:6 het volgende: En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij 

ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. 7 Want 

indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats 

gezocht zijn geweest. 8 Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt 

JHWH, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 

9 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de 

hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en 

Ik heb op hen niet geacht, zegt JHWH. 

Op het eerste gezicht lijkt deze tekst (alleen vers 6 en 7) gebruikt te kunnen worden als 

argument voor de stelling dat de wet van Mozes (het zogenaamde eerste verbond) buiten 

werking is gesteld door de dood van Jezus. Als je deze tekst echter in de context leest, zie je 

dat het hier gaat over de offer- en priesterdienst. In het verbond met Mozes stond de 

verzoening centraal. Dieren werden geofferd door de priesters om verzoening met God te 

bewerkstelligen. De boodschap van dit gedeelte uit Hebreeën is dat het offersysteem/de wet 

op het priesterschap, een specifiek onderdeel van het verbond, zijn hoogtepunt heeft bereikt 

en dieroffers niet meer noodzakelijk zijn. Niet het hele oude verbond was ‘verouderd en 

verjaard’. Als Jesaja bijvoorbeeld profeteert over het komende vrederijk, zegt hij: Jesaja 2:3: 

‘En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg JHWH, tot 
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het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn 

paden; want uit Sion zal de wet (Thora) uitgaan, en JHWH woord uit Jeruzalem. 

Iets wat onvolmaakt is, kan nooit deel uitmaken van het koninkrijk van de Messias. Niet de 

wet als geheel was onvolmaakt, en ook de meeste specifieke bepalingen niet, maar alleen de 

offer-/priesterdienst. Het herstelde (niet ‘nieuwe’) verbond is dan ook eerder vernieuwd dan 

helemaal nieuw. Die twee zogenaamde verbonden staan niet tegenover elkaar, maar sluiten 

op elkaar aan. Uit Hebreeën 8:10-13 blijkt duidelijk dat het oude verbond niet vervalt of 

vervangen is door een nieuw verbond. Wel verbetert. 10 Want dit is het verbond, dat Ik met 

het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand 

geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij 

tot een volk zijn.11 En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, 

zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den kleine onder hen tot den 

grote onder hen. 12 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun 

overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken. 13 Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft 

Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning 

Maar de contractpartijen als zowel de inhoud van het contract, zijn precies diezelfde. 

Hebreeën 8:6-8 laat ons duidelijk weten dat er een dag komt dat Hij een nieuw verbond met 

ons zal sluiten. 6 En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens 

beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. 7 Want indien 

dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht 

zijn geweest. 8 Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de 

Heere, en Ik zal over het huis Israëls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 

Dit is van paradijselijke glans, lees vers 10! Hetzelfde geldt voor Jeremia 31: Ziet, de dagen 

komen, spreekt JHWH, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw 

verbond zal maken;32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage 

als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij 

vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt JHWH;33 Maar dit is het verbond, 

dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn wet in hun 

binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen 

Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn 

broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste 

af tot hun grootste toe, spreekt JHWH; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner 

zonden niet meer gedenken. 

Het Oude Verbond bestond daarin, dat de Wet de grondslag ervan was. De voorwaarde was 

gehoorzaamheid aan die wet, waarop God zijn belofte toezegde. Het volk dat deze wet 

ontving aanvaardde deze voorwaarde en beloofde alles te zullen doen wat God gezegd had. 

Helaas weten we dat Israël zijn belofte niet gehouden heeft. In één literaire adem kan 

gesteld worden: bemoedigen, dreigen, belonen, straffen, troosten, verontrusten, beloven, 

waarschuwen. Evenals het Oude Verbond, is het vernieuwde Verbond gemaakt over de Wet 

van God. In het vernieuwde Verbond echter staat de wet niet meer op tafelen van steen, 

maar geschreven in de harten van de gelovigen. Maar let graag op: het vernieuwde Verbond 

brengt dus geen verandering van de wet zelf! Het vernieuwde Verbond ontslaat de mens dan 

ook niet van de gehoorzaamheid aan de Wet van God. Het Oude Verbond faalde door het 

falen van de mens die zijn beloften niet houden kon, omdat ze het in eigen kracht dachten te 
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doen, zoals eerder gezegd. Daarom wordt van het vernieuwde Verbond gezegd dat het in 

betere beloftenissen bevestigd is. 

Het gevolg van het behoren tot Gods verbond en het liefhebben van Hem, is het doen van 

Zijn wil. Er is dus één verbond van God. Gesloten met het volk Israël. Allereerst een 

toelichting over de benaming Oude en Nieuwe Testament. Oude Testament is de naam die 

de eerste christenen gaven aan de bundel Israëlitische boeken die samen de Tenach vormen, 

de Bijbel. Een testament is een verbond, een laatste wilsbeschikking, en de christenen wilden 

een duidelijk onderscheid maken tussen het Oude verbond (dat van God met de mensheid) 

en het Nieuwe (dat van Jezus met de mensheid). God echter spreekt niet over Oud- en 

Nieuw testament, dit is een menselijke benaming geworden om Bijbelboeken te scheiden. In 

zijn tweede brief aan de Corinthiërs maakt Paulus voor het eerst gewag van de term Oude 

Testament (2 Corinthiërs 3:14). Het gaat niet over testamenten (in de Bijbel), daarmee regel 

je een nalatenschap. Het betreft hier geen nalatenschap. Er is maar één verbond, en daarbij 

spreek je niet van een testament. Het oude zou dan vervuld zijn en afgedaan, wat onmogelijk 

is, want een testament vervul je niet, dat treedt in werking na de dood van de 

testamentmaker. En dan is er daarna geen nieuw testament nodig. In het evangelie van 

Mattheüs wordt de term Nieuwe Testament geïntroduceerd, tijdens het Laatste Avondmaal 

(Mattheüs 26:28). Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor 

velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Gaandeweg begon ik de gedachtegang van 

‘kerken’ te begrijpen: sommige letterlijke teksten uit de bijbel blijven hun letterlijke 

betekenis houden. Andere teksten mag ik vergeestelijken en weer andere teksten gelden 

niet meer en als laatste nog teksten die schijnbaar als een parallel tussen het Oude en het 

Nieuwe Testament lopen. Deze laatstgenoemde teksten mag ik ombuigen naar een hele 

andere uitleg (bijvoorbeeld besnijdenis naar kinderdoop, Pascha naar Pasen). Dat beloofd 

een hele kluif te worden voor mij en mijn gezin. Mijn – ongelovig opgevoede – echtgenoot 

startte met het lezen van de bijbel. Dat bleek mijn grootste leerschool. Het ging er tenslotte 

niet om tot welke visie wij ons het meest aangetrokken voelden, maar het gaat erom 

erachter te komen wat de bijbel hierover te zeggen heeft. Elke logische vraag van mijn 

echtgenoot moest ik – met al die ‘tekstbetekenissen’ in mijn achterhoofd – toelichten op een 

manier waarbij ik al snel het spoor bijster raakte. Kortom, terug naar de Thora bleek onze 

enige zekerheid over de geboden. Toetsbaar aan de natuurwetten. Ongelovig klinkt 

trouwens erger dan het is. Want een gelovige kan veel geloven in wat in het vertaalland is 

geproduceerd. Daarentegen zal een ongelovige als een goede ‘hark’ fungeren om het door 

de jaren heen verkeerde aan traditie er tussen uit te kunnen filteren. Persoonlijk vond ik het 

een voordeel. Mijn man kon onmogelijk ongedaan blijven bij het doorspitten van de bijbel. 

De vitaliteit van de verhalen raakt ons allemaal. “Er was eens een God”. Temidden van 

sprookjes, mythen, legenden en wereldse invloeden werd mijn man grootgebracht. Hij 

brengt mij met beide benen op de grond door te stellen dat de bijbel geschreven is door 

mensen van vlees en bloed. En dat zo de bijbel meer een getuigenis boek blijft dan 

geschiedenis. We bevinden ons in de schemerzone tussen geschiedenis (historisch 

onderzoek) en die getuigenissen (psyche / verbeelding). Af en toe permitteren wij ons een 

uitstapje buiten de Schrift. Maar het maakt het leven van mij in eerste instantie niet bepaald 

gemakkelijker. Overal stelde hij tegenvragen. De Bijbelboeken wemelen van passages die 

elkaar regelrecht tegenspreken. Ik zou zeker een flink pak op m’n broek krijgen van mijn 

uitgever als ik zo’n werkstuk zou opleveren. Maar ja. Het gaat om de glans van de Bijbeltekst 

en de glans van onze relatie en het leven. Zo vindt mijn man het al moeilijk te aanvaarden 
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dat deze bijbel van internationale allure, tot stand is gekomen in een minuscuul koninkrijkje 

in het Middellandse Zeegebied. Inmiddels verheven tot Nederlands cultureel erfgoed. Hij 

stelt vragen als: ”Dus de dochters van Lot voorzien de wereld van incest-nageslacht 

(Moabieten en Ammonieten)”en “Je ziet aan het verhaal van Adam & Eva dat God niet de 

kennis heeft om te weten wat de mens gaat ondernemen, geen enkele toekomstvoorspelling 

kan geven” en “Waarom kent Genesis twee niet aan elkaar gelijke scheppingsverhalen?” en 

“Waarom zouden wij geloven in een God die mensen test door middel van het offeren van 

kinderen terwijl Abraham al bewezen had te willen en te kunnen geloven?” en “Waarom is 

het soms een ‘handjeklap’-situatie tussen God en de mens?” en “Wist je dat veel ‘founding 

fathers’ uit de wereldgeschiedenis –Romulus en Remus en Sargon I- ooit als baby zijn komen 

aandrijven in een rieten mandje?” en “Waarom mag Mozes wel doden nadat hij goed om 

zich heen had gekeken of iemand hem zag en is hij degene die de tien geboden zou hebben 

ontvangen?” en “Waarom zakt het volk zo vaak voor het examen van de beproeving terwijl 

zij een God hebben gekregen om in te geloven, wat is dan de toegevoegde waarde voor 

hen?” 

Ik ben geen theologe maar heb wel veel passie om de bijbel te willen begrijpen en door te 

geven aan onze kinderen. Maar het zijn ook de kinderen van mijn man. Dus ik zal met een 

compleet waarheidsgetrouw verhaal moeten komen. Zodat wellicht zijn mening over het 

Oude Testament bijgesteld kan worden dat “er hooguit wat flarden van teksten en 

archeologische vondsten zijn als bevestiging bij Bijbelse episodes”, wat vanaf de eerste helft 

van de 9 eeuw voor Christus veranderd.  

Handelen in Oude en Nieuwe Testament 

In het Nieuwe Testament worden gelovigen niet tot actie geroepen tegen hun verdrukkers. 

Er wordt opgeroepen tot verdragen, ook als dat ten onrechte is. Het komt erop neer dat je 

over je heen moet laten lopen? Slechts bidden voor je vijanden? Dit staat in het Oude 

Testament: God, zou ik niet haten, die U haten? In het Nieuwe testament wordt ons nergens 

het gebod gegeven: ”Hebt de vijanden van God, als zodanig, lief”. Nee, het woord van Jezus 

dat de wereld inging, luidt: ”Hebt uwe vijanden lief”, dat wil zeggen die allen, die om 

persoonlijke reden ons ten vijand zijn geworden, en tegen wie deswege de haat in uw hart 

het sterkst opwelt. Gods vijanden en uw vijanden mogen niet verward worden, aldus dr. A. 

Kuijper in zijn boek 'Gomer voor den sabbath'. Wanneer je heel lijdelijk bent, ben je zalig. 

Alles mag men overgeven in de hand van ‘Jezus’ en onze hemelse Vader. Sommige moeilijke 

kwesties worden afgedaan als ‘de gebrokenheid van de wereld”. De tegenacties zoals wij die 

uitgebreid lezen in het Oude Testament missen wij in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld 

Abraham, Jakob, Mozes, Samuel, David, Asa, Josafat, Hizkia etc. Lijkt het of het Nieuwe 

Testament de gelovigen oproept om toch vooral gehoorzaam te zijn aan het Romeinse 

overheid systeem en desnoods genoegen te nemen met een slavenbestaan, terwijl het Oude 

Testament juist oproept tot zelfbevrijding waar dat mogelijk is? De opmerkzame lezer moet 

het opgevallen zijn. De moraal in het Oude Testament noemt men primitief en hard, terwijl 

de moraal in het Nieuwe Testament hoogstaand en zacht zou zijn, meer ontwikkeld. In het 

Oude Testament zou het oog om oog en tand om tand zijn en in het Nieuwe Testament is het 

geraden zich niet te wreken maar het ‘oordeel’ aan JHWH over te laten. Zou het kunnen zijn 

dat God juist een grote barmhartigheid ten toon spreidt door het volgende te stellen: 

Degene die zijn zaad afstaat aan de Molech, of iemand die zich richt tot bezweerders en 

waarzeggers of iemand die zich lichtzinnig gedraagt tegen zijn vader en zijn moeder. Als 
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zoiets met opzet en in het openbaar gebeurt, mag men hem zelfs zonder proces stenigen. 

Oog om oog, tand om tand? Nee, het ombrengen van zo’n persoon is niet een straf maar een 

bescherming van het zedelijke welzijn voor het hele volk. Terechte uitsnijding uit het 

verbond houdt een oprecht volk gezond. De dader heeft zich schuldig gemaakt aan een 

openlijke demonstratie van ontrouw tegen God. Mensen die wel van de daad afweten en er 

niets tegen ondernemen, zijn medeplichtig geworden. Als minachting tegenover ouders al zo 

zwaar weegt, hoeveel zwaarder weegt dan minachting tegenover God en Zijn geboden? 

De voorschriften van God leiden niet tot wreedheid en grofheid maar tot verfijning en 

gevoeligheid en dit is wat wezenlijk van de mens wordt verlangd. Zo snijd je rotte plekken 

weg uit Israël. Het hele volk zal het horen en zij zullen ervoor terugschrikken nog langer 

hoogmoedig te zijn. Zij zullen er niet over peinzen om iets dat zo slecht is nog eens in hun 

midden te doen. Op deze manier mocht er niets door de vingers gezien worden. Men stelde 

zich een god voor ogen die naar menselijke maatstaven zou handelen, oog om oog en tand 

om tand. Wanneer wij de bijbel lezen wordt het moeilijk zo’n karikatuur van God vast te 

houden. JHWH vergeeft zo mild. Waardoor je ervaart dat Zijn liefde niet te peilen is. Wij 

mogen dan ook terugkeren tot de ene ware God. “Keert weder tot Mij, en Ik zal tot u 

wederkeren” (Maleachi 3:7). 

M.J. Wetberg in het Verbondsboek: “Eerlijke behandeling vinden we altijd terug als God aan 

het woord is. Neem het voorbeeld over ten strijde trekken tegen je vijand: God geeft aan dat 

je niet hoeft te vrezen. En opvallend liefdevol: Is er iemand die een nieuw huis bouwde maar 

nog niet heeft betrokken? Hij mag naar zijn huis terugkeren. Stel je voor dat hij in de strijd 

omkomt en een andere man betrekt zijn huis. Is er iemand die een wijngaard aanplantte en 

er nog niet van heeft genoten? Hij mag naar zijn huis terugkeren. Stel je voor dat hij in de 

strijd omkomt en een andere man het genot ervan heeft. Is er iemand die een vrouw 

ondertrouwde en haar nog niet bij zich heeft genomen? Hij mag naar zijn huis terugkeren. 

Stel je voor dat hij in de strijd omkomt en een andere man haar neemt. De griffiers gaan door 

met tot het volk te spreken en zeggen: ”Is iemand vreesachtig of weekhartig? Hij mag naar 

zijn huis terugkeren. Dan is hij er niet de oorzaak van dat het hart van zijn broeder net zo 

versmelt als het zijne. Mannen die bang zijn, mogen zich zonder gezichtsverlies verwijderen. 

Hoewel er daardoor minder krijgers overblijven, zijn die beter gemotiveerd en vormen een 

beter gedisciplineerd leger. Bange soldaten lopen gevaar en vormen een gevaar. Zo zorgen 

zij ervoor dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen wie een geldige reden heeft om 

weg te gaan en wie dat niet heeft maar zich misschien voor zijn lafheid schaamt. Het ligt in 

de natuur van mensen dat er sterken en zwakken zijn.  

Als je onderweg in een boom of op de grond een vogelnest ziet met jonge vogeltjes of met 

eieren en de moeder verzorgt de jongen of de eieren, dan mag je de moeder niet samen met 

de jongen wegnemen. Laat eerst de moeder wegvliegen en neem daarna de jongen voor 

jezelf; zodat het je voorspoedig gaat en je een lang leven geniet. Zodat de vogel niet merkt 

dat haar jongen worden weggenomen. Als je een nieuw huis bouwt, maak je om het dak een 

omheining zodat je vanwege je huis niet met bloedschuld te maken krijgt als er iemand vanaf 

valt.” Geen argument om te vaccineren overigens (zoals door meerdere dominees wordt 

verkondigd). Als je het woord ´dominee´ nader bestudeerd, valt je op dat het een woord 

bevat wat niet zo prettig in de oren klinkt, namelijk domineren, dominant aanwezig zijn (als 

iets of iemand meer invloed of macht heeft dan de rest), dominerend in zijn rol. Het woord 

dominee is een verbastering van de ‘domine’ van het Latijnse dominus dat ‘heer’ betekent. 
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Dominee is in feite een aanspreektitel en heeft zo op het eerste oog dus niets met elkaar te 

maken. Ik vond het wel grappig dat mijn zoon er een ander woord in herkende, maar dat 

terzijde. Die hekwerken moeten er zijn als een liefdevolle zorg voor je naaste. Het voorschrift 

geldt voor alle situaties waarin een mens verantwoordelijkheid draagt en welke gevaar 

kunnen opleveren. Bijvoorbeeld instabiele ladders en onbetrouwbare honden. Als je in de 

wijngaard van je naaste komt, mag je daar druiven eten zoveel je wilt en zoveel je op kunt 

maar je mag geen trossen ergens in meenemen. Als je in het staande koren van je naaste 

komt mag je daar korenaren van meenemen zoveel je vast kunt houden, maar je mag geen 

gereedschap gebruiken voor het staande koren van je naaste. Prachtig hoe God hiermee het 

wij-gevoel wil garanderen. Wij zijn aan zet. 

We zien in het Oude Testament juist iets heel moois: gelovigen worden door JHWH 

voorgelicht en krijgen instructies om een tegenaanval te starten, als dat nodig was. Dit mag 

een leerinstrument zijn voor ons dagelijks leven. Voorwaarde is dus als het JHWH’s zaak ten 

goede komt. In het Oude Testament laat JHWH de mensen niet lijdelijk toekijken in een 

afwachtende houding of JHWH hen door middel van een spectaculaire ingreep zal redden. 

Nee, Hij lichtte de verdrukten voor hoe zij zich tegen hun verdrukkers moesten opstellen, zie 

alleen al het verhaal van Jacob en Laban. JHWH is hierbij de stille Getuige en Helper, de 

Instructeur die kracht en leiding geeft om de tegenactie in goede banen te leiden tot een 

succesvol einde. Hieruit blijkt dat JHWH de mens juist roept tot vrijheid en gelijkwaardigheid 

met de belofte dat Hij hem daarin nabij is, aldus P.F. van der Meer.  

Jesaja 48:17 laat dit prachtig zien: 17 Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben 

JHWH, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op den weg, dien gij gaan moet. 

De hoofdsom van de Wet wordt vervuld in het liefhebben van JHWH, en de naaste 

(bloedbroeder) als zichzelf. In Terdege oktober 2010 laat ds. J. Lohuis weten: ‘In de wet komt 

God tot de zondaar met de eis zoals Hij het hebben wil. In het Evangelie komt God tot de 

zondaar om hem vergeving en liefde te schenken. Als God in het paradijs de moederbelofte 

geeft (Genesis 3:15), dan is dat Evangelie. De apostelen stellen in Handelingen de mensen 

schuldig door hun ongehoorzaamheid te tonen. Dat is de wet!’ 

Lohuis stelt dat God niet veranderd is. Gods kinderen zijn onder het Oude Testament op 

dezelfde wijze bekeerd als onder het Nieuwe Testament. Vermenging van wet en Evangelie 

en het maken van een onjuiste tegenstelling tussen het Oude en Nieuwe Testament zorgen 

ervoor dat de bekeringen weinig helder zijn. Mensen zouden blijven hangen in wettische 

gestalte en daarmee zou Gods eer ontroofd worden. Lohuis stelt dat het beperkte menselijke 

verstand hier een grove denkfout maakt, door een tegenstrijdigheid in God te zoeken die er 

niet is. 

We duiken dieper de kosten-baten analyse in, is God veranderd? In dit hoofdstuk maken we 

foto’s in ons hoofd die we (symbolisch) aan onze kinderen zouden willen geven als houvast. 

Want het is afschuwelijk om een God te aanbidden die vreselijk kan veranderen. Toch? Of 

veranderen wij wellicht? Zijn Woord veranderd zoals het Communisme het voorschrijft: 
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---Vermeng je niet met een ander ras 

(kanttekening: andere rassen zijn niet minder eervol dan het blanke ras. Echter voor het 

zuiver houden van bloedlijnen.) 

versus  

Nu mag rasvermenging wel. Let op Numeri 25: 6-9 waar 20.000 mensen de dood sterven en 

vers 12 waarin Pinehas door God het is simpelweg verboden rassen te vermengen, 

6 En ziet, een man uit de kinderen Israëls kwam, en bracht een Midianiet in tot zijn broederen voor de ogen van 

Mozes, en voor de ogen van de  ganse vergadering der kinderen Israëls, toen zij weenden voor de deur van de tent 

der samenkomst. 7 Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, den zoon van Aäron, den priester, dat zag, zo stond hij op uit 

het midden der vergadering, en nam een spies in zijn hand; 8 En hij ging den Israëlietischen man na in de 

hoerenwinkel, en doorstak hen beiden, den Israëlietischen man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag 

van over de kinderen Israëls opgehouden. 9 Degenen nu, die aan de plaag stierven, waren vier en twintig duizend. 

11 Pinehas, de zoon van Eleazar, den zoon van Aäron, den priester, heeft Mijn grimmigheid van over de kinderen 

Israëls afgewend, dewijl hij Mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat Ik de kinderen Israëls in Mijn ijver 

niet vernield heb. 12 Daarom spreek: Zie, Ik geef hem Mijn verbond des vredes. 

Ook Nehemia 10:29 is duidelijk: Die hielden zich aan hun broederen, hun voortreffelijken, en kwamen in den 

vloek en in den eed, dat zij zouden wandelen in de wet Gods, die gegeven is door de hand van den knecht Gods, 

Mozes; en dat zij zouden houden, en dat zij zouden doen al de geboden JHWH, onzes Heeren, en Zijn rechten en Zijn 

inzettingen; 30 En dat wij onze dochteren niet zouden geven aan de volken des lands, noch hun dochteren nemen 

voor onze zonen. 

---Eet geen onrein voedsel versus nu mag het wel  

Wedervraag: kan ons darmstelsel ineens wel varkensvlees (dode rest afvallen) verwerken? 

---De sabbath is heilig verklaard versus mensen veranderen dit op ‘geïnspireerd goddelijk 

bevel’ naar de zondag 

---Heilige feesten zijn altoosdurend versus mensen bedenken nieuwe feesten 

Hosea 2: 10 En Ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden, en haar sabbathten, 

ja, al haar gezette hoogtijden.12 En Ik zal over haar bezoeken de dagen des Baäls, waarin zij dien gerookt heeft, en 

zich versierd met haar voorhoofdsiersel, en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft Mij vergeten, 

spreekt JHWH.  

Jesaja 1: 13 Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbathten, en 

het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is in gerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. 14 Uw nieuwe 

maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen. 15 

En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor 

Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. 

--- God de Vader beloofd een Messias op basis van het verbond wat gesloten is.   

versus 

De kerkelijke leer van Jezus als Zoon van God. Waarbij de oudtestamentische profetie over 

de Knecht des Heeren op hem berokken wordt. Hoe kan dan de messias in het OT zozeer 

verschillen van degene die de christenen (Jesaja 53) als zodanig belijden? 
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---Uitverkoren volk met eigen keuze om voor leven of de dood te kiezen. Andere volkeren 

mogen zich aansluiten als zij Zijn wil willen overnemen. 

Versus 

De uitverkiezing werd in het leven geroepen, God zou een beperkt aantal mensen vooraf 

hebben geselecteerd. 

---God vergeeft de mens na oprecht berouw  

versus 

Wijzigt in het ‘eisen’ van een afgrijselijk mensenoffer ter vergeving van zonden 

---Besnijdenis  wijzigt in kinderbesprenkeling  

U en ik weten dat er ontelbaar veel contradicties bestaan binnen de bijbel, waardoor het 

Onfeilbare Woord kan wankelen. Daarnaast zijn er dus ook nog de wijzigingen die in de loop 

van de eeuwen zijn doorgevoerd zoals hierboven genoemd. Dit lijkt toch allemaal op 

gespannen voet te staan met de God van het Oude en het Nieuwe Testament. Staan we op 

het podium buiten de wet? 

Hoe leg ik het aan mijn kinderen uit? Als een leefregel in huis tot stand gekomen is en het 

blijkt dat deze leefregel het goede voor ons gezin op het oog heeft, wordt die regel niet 

opeens overboord gegooid. Ook niet als er bezoek van een koning zou zijn geweest. Zeker 

niet als deze koning dezelfde leefregels voorleefde. God is altijd trouw. Zijn beloften die voor 

ons mensen zijn verzegeld in Zijn en uw/mijn verbond, laten die trouw helder zien. Zullen we 

dan ook het zand uit het water zeven en weer helder krijgen wat er van ons verlangd wordt? 

In Deuteronomium 4:1-2; Mattheüs 5:17-19; 24:35; en Openbaringen 22:18-20 wordt 

immers gesproken over een onveranderlijke God. 

De satan zal het bestaan van God niet ontkennen. Hij erkent het maar zal altijd een valse 

leerstelling naast de ware neerleggen. Onderzoek en behoud het goede. Het is mogelijk dat 

wij een afgod aanbidden met de Bijbel in onze hand. Ds. Du Marchie V.: “Judas had duivelen 

uitgeworpen, maar zelf was hij er een. Judas had gepredikt, helder en zuiver, daar was hij 

een geroepen apostel voor. Hij had de hel doen sidderen en de duivelen doen beven. Hij had 

veel genade van Christus, maar hij miste die ene zaligmakende genade. Hij was niet in 

Christus. Zalving en bediening had hij bij menige, maar bleef daarmee een duivel. Alles door 

gemene genade. U vraagt misschien: Bedoelt u daarmee algemene genade? Nee, algemene 

genade heeft iedereen. De grootste goddeloze, iedereen heeft algemene genade, anders was 

je in de hel. Maar gemene genade, dat is een uitzondering, dat wordt maar weinig gevonden. 

Met gemene genade kan iemand door de kracht van Christus tot de hemel toe worden 

verhoogd, de weg der gerechtigheid kennen, ja de hemelse gaven smaken, de krachten der 

toekomende eeuw. Veel zien voelen en ondervinden van Christus. Zelfs een rank in Christus 

zijn en geen vrucht dragen. Maar nu weet niemand haast meer wat gemene genade is. Nu 

hebben we hoogbekeerde c.q. hooggeleerde of hooggeëerde dominees, die niets meer 

separeren, en dus uiteindelijk geen waarheid brengen.”  

Bij nader inzien is het toch merkwaardig, dat er aan het gebod om de sabbath te houden zo'n 

eigenzinnige invulling gegeven werd. Geldt dan de letter van de decaloog op dit ene punt 

niet? Volgens Augustinus hebben we negen geboden in de eigenlijke zin te houden, terwijl 
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dit voor het vierde niet opgaat. In dezelfde geest heeft ook Calvijn zich daarover 

uitgesproken. Men durfde het niet aan te verklaren dat het vierde gebod achterhaald is. Men 

nam de toevlucht tot het toepassen van een nogal willekeurig onderscheid tussen de 

ceremoniële en morele betekenis van het gebod. Daarachter stak natuurlijk de bedoeling te 

speuren naar wat de blijvende waarde van de wet is. Toch dook steeds weer de vraag op -

ook aan u en mij-: waarom houden de volgelingen van Jezus de sabbath niet?  

G.Hette Abma (predikant te Gouda) stelt: Enerzijds zou ik willen zeggen, dat ieder sektarisch 

drammen uit den boze is. Je kunt wel gelijk hebben, maar je moet nooit je gelijk willen halen. 

Anderzijds mogen we deze zaak naar mijn gevoel niet achteloos op zijn beloop laten, omdat 

het nu eenmaal vele eeuwen binnen de kerk gebruikelijk is de zondag te vieren. Wie met 

sterk verlangen uitziet naar het aanbreken van het komende vrederijk, die wil een oeroude 

traditie graag zo snel mogelijk in Bijbelse richting omgebogen zien. Naar mijn stellige 

overtuiging zal in de Messiaanse toekomst de sabbath zowel door de Israëlieten en als ook 

door de gelovigen uit de volken gevierd worden (Jesaja 56:6 en 66:23)’.  

Het blijkt steeds erg moeilijk te zijn om de werkzaamheden gedurende één dag op te 

schorten. In de dagen van Amos horen we de handelaars verzuchten: Wanneer zal de nieuwe 

maan overgaan, dat wij leeftocht mogen verkopen? en de sabbath, dat we koren mogen 

verkopen? verkleinende de efa en de sikkel vergrotende en verkeerd handelend met 

bedrieglijke weegschalen; dat wij de armen voor geld mogen kopen en de nooddruftige om 

een paar schoenen; dan zullen wij het kaf van het koren verkopen (8:5).  

Nehemia 13: 15 In dezelfde dagen zag ik in Juda, die persen traden op den sabbath, en die 

garven inbrachten, die zij op ezels laadden; als ook wijn, druiven en vijgen, en allen last, dien 

zij te Jeruzalem inbrachten op den sabbathdag; en ik betuigde tegen hen ten dage, als zij 

eetwaren verkochten. 16 Daar waren ook Tyriërs binnen, die vis aanbrachten, en alle 

koopwaren, die zij op den sabbath verkochten aan de kinderen van Juda en te Jeruzalem. 17 

Zo twistte ik met de edelen van Juda, en zeide tot hen: Wat voor een boos ding is dit, dat 

gijlieden doet, en ontheiligt den sabbathdag? 18 Deden niet uw vaders alzo, en onze God 

bracht al dit kwaad over ons en over deze stad? En gijlieden maakt de hittige gramschap nog 

meer over Israël, ontheiligende den sabbath. 19 Het geschiedde nu, als de poorten van 

Jeruzalem schaduw gaven, voor den sabbath, dat ik bevel gaf, en de deuren werden gesloten; 

en ik beval, dat zij ze niet zouden opendoen tot na den sabbath; en ik stelde van mijn jongens 

aan de poorten, opdat er geen last zou inkomen op den sabbathdag. 20 Toen vernachtten de 

kramers, en de verkopers van alle koopwaren, buiten voor Jeruzalem, eens of tweemaal. 21 

Zo betuigde ik tegen hen, en zeide tot hen: Waarom vernacht gijlieden tegenover den muur? 

Zo gij het weder doet, zal ik de hand aan u slaan. Van dien tijd af kwamen zij niet op den 

sabbath. 22 Voorts zeide ik tot de Levieten, dat zij zich zouden reinigen, en de poorten komen 

wachten, om den sabbathdag te heiligen. Gedenk mijner ook in dezen, mijn God! en 

verschoon mij naar de veelheid Uwer goedertierenheid. 

Nieuwe inzichten? 

Willem Aantjes, oud-fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor ARP en CDA: “Ik kreeg 

nieuwe inzichten die ruimte gaven voor nieuwe interpretaties van oude teksten. Zo zie ik de 

bekende uitspraak ‘oog om oog en tand om tand’ niet als een uiting van een wraakzuchtige 

God maar eerder als een oproep aan de mens om zijn woede te temperen en dingen niet te 

laten escaleren. Naast Gods liefde voor de mens ontdekte ik nog een ander zwaartepunt in 



~ 36 ~ 

 

de bijbel: de verantwoordelijkheid van de mens voor zijn naaste. Het besef dat politieke 

beslissingen een tastbaar effect hebben op mensen werd steeds onontkoombaarder en 

naarmate ik progressiever werd, ging die verantwoordelijkheid steeds zwaarder wegen. Ik 

was lange tijd bang om dingen anders te zeggen omdat ik daarmee zou afwijken van de 

paden van de vaderen.’ Onderstaande tekst nam hij vaak in de hand. 

Deuteronomium 5 worden de geboden vermeld 31 Maar gij, sta hier bij Mij, dat Ik tot u 

spreke al de geboden, en inzettingen, en rechten, die gij hun leren zult, dat zij ze doen in het 

land, hetwelk Ik hun geven zal, om dat te erven.32 Neemt dan waar, dat gij doet, gelijk als 

JHWH, uw God, u geboden heeft; en wijkt niet af ter rechter hand, noch ter linkerhand.33 In 

al den weg, dien JHWH, uw God, u gebiedt, zult gij gaan; opdat gij leeft, en dat het u welga, 

en gij de dagen verlengt in het land, dat gij erven zult. 

Aantjes: “Van Kuitert heb ik geleerd dat er een verschil bestaat tussen de manier waarop je 

iets zegt en de werkelijkheid. Mijn uitgangspunt is nog steeds de bijbel, ook al versta ik die 

nu anders dan vroeger. Dit inzicht heeft mij geholpen mijn geestelijke ontwikkeling te 

vertalen in de politieke praktijk. Het handboek van Colijn verdween voorgoed in de kast. Ik 

had een nieuwe toetssteen: de vraag naar de gevolgen van een besluit voor de mensen die 

ervan afhankelijk zijn. Christelijke politiek betekende niet langer automatisch lopen in het 

spoor van kerkvaders, maar elke dag opnieuw de koers bepalen aan de hand van de bijbel. 

Christelijke politiek betekent voor mij het hebben van een absoluut uitgangspunt dat richting 

geeft aan het denken en handelen. Het geloof is een karikatuur geworden omdat er zoveel 

omheen gemaakt is. Maar wie het stof eraf blaast komt uit bij de bijbel en dat is een enorme 

inspiratiebron geweest voor het werken aan een christelijke politiek. Ik weet geen beter 

referentiekader.” 

Bidden doet Aantjes niet meer. Tenminste niet in de traditionele vorm met knielen, handen 

vouwen en formuliergebeden. Vooral met het automatisme van formuliergebeden heeft hij 

moeite. ‘Dat kan leiden tot merkwaardige situaties, mensen dreunen het gedachteloos op. Je 

kunt stellen dat ik tegenwoordige permanent in gebed ben, eigenlijk ben ik altijd met God 

bezig’.  

Arjan Visser, journalist en schrijver, is met name bekend vanwege zijn lange interviewreeks in 

Trouw. Deze interviews over de tien geboden aan bekende Nederlanders, zijn gebundeld. 

Gesprekken over religie en spiritualiteit. De hier opgevoerde ondervraagden geloven in God 

of ze hebben dat geloof prijsgegeven, of ze hebben nog slechts ‘iets’ ervan overgehouden. 

Dat bepaalt ook de driedeling van het boek: God, Niets, Iets. In dit boek kunnen we 

meerdere indrukken opdoen hoe mensen omgaan met de Tien Geboden anno 2010. 

Na de terechtwijzingen van Nehemia bekeerden de meeste mensen zich en begonnen de 

sabbath te houden. De menselijke natuur heeft echter de neiging tot uitersten over te gaan. 

Na de dood van Nehemia begonnen de godsdienstige ijveraars tot in de kleinste 

bijzonderheden wettelijk vast te leggen wat iemand al dan niet kon doen op de sabbath. In 

tegenstelling daarmee had God oorspronkelijk het volk de fundamentele geestelijke 

principes gegeven en verwachtte dat zij die principes dienovereenkomstig zouden toepassen. 

„Nee, dat is beslist onvoldoende", zeiden de Farizeeën, die de leidende godsdienstige partij 

waren. „De mensen bezitten eenvoudig niet de kennis, het begrip en de wijsheid om dat te 

doen. Wij moeten de mensen vertellen wat ze wel en niet moeten doen." Herkenbaar? Zij 

stelden negenendertig hoofdcategorieën in, alleen al over arbeid die verboden was. Dit werd 
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gedaan om een norm over het sabbathvieren tot stand te brengen die universeel zou zijn. De 

rabbijn S. Goldman zegt in zijn boek A Guide to the Sabbath, sprekende over de rabbijnen die 

deze regels vaststelden: „Uniformiteit, zo geloofden zij, kon bereikt worden, niet door het 

uiteenzetten van algemene principes, maar door een scherpe en gedetailleerde omschrijving 

van de gebieden die verboden en die toegestaan zijn, door zelfs voor de ver gezochtste 

bijkomstige omstandigheid voorschriften te geven, door het regelen van schijnbaar 

alledaagse omstandigheden van het dagelijkse leven en door de strikte omschrijving van de 

terminologie. Het leven zelf, zo waren zij van mening, 'bestaat uit een menigte minima'." Hoe 

zuiver hun motieven en hoe lofwaardig hun streven ook was, de rabbijnen lieten de sabbath 

een instelling op zichzelf worden. Zij maakten de sabbath tot een last, niet tot een zegen 

voor de mens zoals God het bedoeld had. Uiteindelijk is het deze “ervaring” met de sabbath 

die men over het algemeen heeft. Je mag niets. Gelukkig doorbreken we deze impasse door 

terug te gaan naar Gods idee voor de invulling van de sabbath. Onze Schepper wist dat wij 

iedere zevende dag een periode van rust van onze normale plichten nodig hadden. Ieder van 

ons heeft de neiging gedurende de week te veel door onze dagelijkse zorgen in beslag te 

worden genomen. God voorzag dit. Hij zonderde de sabbath af als een tijdsperiode waarin 

wij volledig ons dagelijks werk kunnen vergeten. Voor mij als allround mother en studente 

psychologie, is het dan ook een jubeldag. Dan kunnen we meer tijd besteden aan die 

activiteiten die ons helpen onze verhouding met God beter te begrijpen.  

Zoals uit het voorgaande blijkt, kun je stellen dat Jezus zeer nauwgezet naar Gods geboden 

leefde. Hij voldeed niet alleen aan het uiterlijke gebod, maar hij stootte door tot de kern van 

de geboden en leefde voor hoe Gods geboden bedoeld waren. Toch wordt vaak gezegd dat 

Jezus het sabbathsgebod met voeten trad. Gabor Locht: “Er zijn eigenlijk twee soorten 

‘overtredingen’ van het sabbathsgebod die in de evangeliën genoemd worden: genezingen 

die hij op sabbath verrichtte en het feit dat zijn discipelen aren plukten op de sabbath.”. 

Jezus echter voerde een discussie met de Farizeeën. Jezus verrichtte een aantal genezingen 

op de sabbath. Nu was het volgens de Farizeeërs niet verboden mensen op sabbath te 

genezen. Het moest dan echter gaan om noodsituaties. Dit gold overigens ook voor dieren: 

wanneer een dier in een put viel, mocht je het er rustig uithalen. We geven immers om Zijn 

erf. Volgens de Essenen, die een striktere menselijke invulling van de geboden naleefden, 

mocht dit echter ook in noodgevallen niet. Sommigen van die joden gingen in hun fanatisme 

tot uitersten in het houden van deze dag. De Sadduceeën verboden geslachtsgemeenschap 

op de avond van de sabbath. Flavius vermeldt dat de sekte van de Essenen de stoelgang als 

een overtreding van de sabbath beschouwden. David Flusser in zijn boek Jezus, een joodse 

visie: “Ook een ongevaarlijke ziekte mocht op de sabbath behandeld worden, mits alleen het 

gesproken woord werd gebruikt (zonder technische hulpmiddelen) anders moest de zieke 

wachten tot na de sabbath. Jezus zou dan ook alleen met de genezing van de blinde in 

Johannes 9 het sabbathsgebod – volgens de interpretatie van de Farizeeën – hebben 

overtreden. Omdat hij bij deze genezing modder gebruikte en niet alleen het gesproken 

woord. Eigenlijk is iedereen het erover eens dat Jezus iets duidelijk wilde maken door de 

manier waarop hij met het sabbathsgebod omging. Ondanks dat hij wist dat er werd gelet op 

hoe hij zou reageren, genas hij mensen op sabbath, terwijl dat niet echt noodzakelijk op die 

dag hoefde. Ook al overtrad hij misschien meestal niet de Halachische voorschriften, hij ging 

wel steeds tot de grens van het voor fanatieke tijdgenoten aanvaardbare. Soms ging hij daar 

iets overheen. Er is vaak gesuggereerd dat Jezus dit deed om te laten zien dat het uiterlijke 

sabbathsgebod – het letterlijke wekelijkse rusten – niet zo’n grote waarde meer voor hem 
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had. Hij maakte volgens deze mensen duidelijk dat de letterlijke sabbathsrust had afgedaan, 

en dat het sinds zijn komst ging om de rust die hij als de verlosser gaf. Hij ‘verinnerlijkte’ het 

sabbathsgebod: niet meer de uiterlijke regel was belangrijk, maar de verinnerlijkte regel: 

voor de geredde mens is de ware sabbathsrust aangebroken. Iedereen die deze visie 

verdedigt, moet echter toegeven dat het sabbathsgebod in dit geval een uitzonderingspositie 

zou innemen in Jezus prediking. In het algemeen liet hij juist de bedoeling van Gods geboden 

zien, waarbij hij preekte dat je Gods geboden met je hart moest navolgen. Deze navolging 

met het hart leidde bij geen van de andere geboden tot de conclusie dat het uiterlijke gebod 

vervallen zou zijn. Afschaffing van het uiterlijke sabbathsgebod past dus niet in de rest van 

Jezus’visie op de wet. Jezus zegt in de Bergrede dat het al overspel is wanneer men in zijn 

hart ‘een andere vrouw aanziet om haar te begeren’. Hieruit trekt echter niemand de 

conclusie dat het uiterlijke gebod ‘geen overspel plegen’ niet meer zou gelden volgens Jezus. 

De suggestie dat het uiterlijke sabbathsgebod voor Jezus geen waarde meer had, kan daarom 

niet serieus worden genomen. Zelfs in de aanklacht die tot de kruisiging leidde, wordt het 

ontheiligen van de sabbath nergens genoemd. Dit zou je toch op zijn minst verwachten 

wanneer Jezus de sabbath niet in ere had gehouden. God laat ons zien wat de 

oorspronkelijke bedoeling van de sabbath was: dat van bevrijding om in de behoeften van de 

mens te voorzien! In Deuteronomium 5:15 werd immers als reden voor het sabbathsgebod 

gegeven: “Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de Heer, uw God, u met sterke hand 

en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft Hij u opgedragen de sabbath te houden”. “ 

Spelen we nu verstoppertje, maar niet meer op het plein? In Johannes 5:17 wordt vermeld 

dat Jezus een verlamde genas, juist op de sabbath: “Mijn Vader werkt aan een stuk door, en 

daarom doe Ik dat ook”. S. Bacchiocchi stelt in zijn boek From Sabbath to Sunday, dat de 

sabbath een genade-dag is, een herinneringsdag van de verlossing en was dan ook uitermate 

geschikt om Gods heling van ziekte te laten zien. Jezus optreden is hierdoor provocerend, 

maar als zodanig niet nieuw. De sabbath is dus volledig losgekoppeld van Jezus. 

De teksten in de bijbel waar JHWH vergeeft na oprecht berouw, zijn ontelbaar. Jezus verweet 

de Farizeeën dus een liefdeloze, onbarmhartige houding, als we het verhaal lezen van het 

plukken van de aren op de sabbath. Deze houding was in Gods ogen veel erger dan het 

overtreden van menselijke regels zoals de discipelen deden. Jezus erkende daarmee dat zijn 

discipelen de Farizese Halacha hadden overtreden. Jezus voelde zich gerechtigd om het 

sabbathsgebod zo te interpreteren dat Gods wil daarin het beste tot uiting komt, net als 

ieder ander oprecht gelovige. Deze rechtvaardige mensen stijgen boven de Farizese Halacha 

uit.  

Gabor Locht: “Nog een opmerkelijke tekst waarin de sabbath expliciet door Jezus genoemd 

wordt, verdiend de aandacht. Mattheüs 24: rede over de laatste dingen. In deze rede kondigt 

Jezus een verdrukking aan zoals er nog nooit geweest is en er daarna ook nooit meer zal zijn. 

Vele uitleggers gaan ervan uit dat hij hiermee doelde op de verwoesting van Jeruzalem in het 

jaar 70, wat inderdaad een catastrofe was van immense omvang. Maar na de verwoesting 

van Jeruzalem zijn er grotere verdrukkingen geweest. Jezus moet hier dus wel hebben 

gesproken over de verre toekomst, over de periode voorafgaand aan de voleinding van deze 

wereldgeschiedenis, over het ‘einde van de  tijden’. Opmerkelijk is dat Jezus er in deze 

voorzegging (klakkeloos) van uitgaat dat de sabbath gevierd wordt: “Bidt dat jullie niet in de 

winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbath”, Mattheüs 24:20. In de Messiaanse 

toekomst zal de sabbath door de volken gevierd worden (zoals eerder uitgelegd via Jesaja 
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56:6 en 66:23). Of denkt u misschien dat de Messias straks de zondag in ere zal houden? Zal 

hij zo christelijk blijken te zijn?” We zijn allemaal volwassen, wie niet weg is wordt gezien…. 

En dan hebben we nog de paus der pausen, Marcion. Nadere toelichting over de ‘christelijke’ 

denker Marcion (begin 2e eeuw na Chr.) is wel prettig. Marcion fungeerde als sleutelfiguur in 

de ontwikkeling van ideeën die tegen het Israëlitische volk (vaak aangeduid met ‘jodendom’) 

en de Thora in gingen. Hij werd uiteindelijk als ketter uit de orthodoxe kerk gezet, maar zijn 

gedachtegoed raakte wijdverspreid. Hij zag een scherpe tegenstelling tussen de tijd van het 

Oude Testament en die van het Nieuwe Testament. Hij stelde dat de wet sinds de komst van 

Jezus overbodig was geworden. Volgens hem was de God van het Oude Testament een 

slechte, misleidende god, die onhaalbare wetten had verordend en de mensen zo een 

ondraaglijk juk had opgelegd. Jezus was volgens hem gezonden door een hogere god, die 

volkomen onkenbaar was. De joden waren door de lagere god uitverkoren en wilden Jezus 

niet erkennen. De verwerping van de God uit het Oude Testament, het volk Israël en de 

geboden ging bij Marcion hand in hand. De orthodoxe kerk geloofde niet dat de God van het 

Oude Testament een slechte god was, maar sommige geboden waren inderdaad wel lastig 

(waaronder het sabbathsgebod). Men koos voor de volgende oplossing. De goede God van 

het Oude Testament had ook slechte geboden gegeven als straf voor Israël, omdat het volk 

steeds van God was afgeweken. Met deze oplossing kon men een deel van de geboden, de 

algemene geboden, overeind houden als nuttig, en de rest, de ‘joodse’ geboden, afschrijven. 

De sabbath viel in de laatste categorie. Vaak erkennen christenen dat de sabbath, en de wet 

van Mozes, altijd zijn Goddelijk gezag zal houden. Maar de christen zou er niet aan 

onderworpen zijn. Om deze opvatting te staven, wordt vaak Colossenzen 2:16-17 

aangehaald: 16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, 

of der nieuwe maan, of der sabbathten; 17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, 

maar het lichaam is van Christus. 

Men gebruikt deze tekst echter niet alleen om de zondagsrust te rechtvaardigen, maar 

vooral ook om te bewijzen, dat de spijswetten, nieuwe maan, de Bijbelse feestdagen en 

uiteraard ook de sabbath door het geloof in Jezus achterhaald en afgeschaft zouden zijn of in 

elk geval niet dwingend aan de christenen uit de heidenen mogen worden voorgeschreven! 

Velen zeggen dat Paulus hier een aanval opent op wat zij noemen “de dwaalleer van de 

terugkeer tot de Mozaïsche wet” omdat zij ervan uitgaan dat de ceremoniële wetten met de 

komst van Jezus hun betekenis hebben verloren en slechts een schaduw zijn van datgene 

waar het echt om gaat: Jezus. Ik heb geprobeerd aan de kinderen uit te leggen wat men 

bedoeld met “slechts een schaduw zijn”. Er is altijd schaduw zodra er zon, maan en sterren 

zijn. Het hoort dus bij ons. We kunnen niet van een schaduw afkomen (hoewel in een aantal 

landen de zon loodrecht boven ons staat, dat er gek genoeg geen schaduw te zien is). Het is 

altijd aanwezig en functioneel. Het maakt ons als geheel compleet. Elke persoon heeft een 

schaduw. Dat begrepen ze. De NBG-vertaling suggereert daarom evenals de Nieuwe 

Bijbelvertaling en de Willibrord-vertaling, dat de genoemde inzettingen slechts een schaduw 

zouden zijn van wat komen moest en in de Groot-Nieuws-vertaling staat het nog 

nadrukkelijker: “Dergelijke zaken zijn niet meer dan een schaduw van de dingen die moeten 

komen; de werkelijkheid zelf is Christus.” Maar wat staat er in het Grieks? Daar wordt het 

woordje “slechts” (monon) ofwel “niet meer dan” helemaal niet gebruikt: 

Mē oun tis humas krinetō en brōsei ē en posei ē en merei heortēs ē noumēnias ē sabbathōn 

ha estin skia tōn mellontōn to de sōma tou Christou. 
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De Statenvertaling is op dit punt correct, door het woord “slechts” er niet toe te voegen. Hier 

lezen wij aldus: “Dat u niemand oordeele in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of 

der nieuwe maan, of der sabbathten; welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar 

het lichaam is van Christus”. Ook in de Luther-vertaling komen we het woordje “slechts” niet 

tegen: “Zo laat nu niemand u een gewetenszaak maken van spijs of van drank, of ten 

opzichte van feestdagen of nieuwe maandagen of sabbathten; hetwelk is de schaduw van 

wat toekomende was; maar het lichaam is in Christus”. Het idee dat een schaduw iets 

negatiefs zou zijn, zoals de overige vertalingen suggereren, komt uit het Griekse denken, 

zoals Plato dit heeft onderwezen. Hij beschreef namelijk een grot waarin wij mensen zitten, 

met ons gezicht naar de muur. Achter ons is de opening, maar die kunnen wij niet zien 

omdat wij met de rug naar de opening zitten. In de buitenlucht zijn er dingen zoals vogels of 

bewegende bomen die door het zonlicht in de opening op de muur worden geprojecteerd als 

schaduwen. En de meeste mensen denken volgens Plato, dat die schaduwen de realiteit zijn. 

Dat is niet helemaal reëel en daarom zegt Plato dat het wijs is om niet te veel aandacht aan 

de schaduw te besteden. In dit soort Grieks denken, dat onze bijbelvertalers door de eeuwen 

heen heeft beïnvloed, bestaat daarom het misverstand dat schaduwen waardeloze dingen 

zijn en dat je alleen maar hoeft om te keren om “het licht” te zien. Een schaduw wordt dus 

door een voorwerp of een persoon veroorzaakt die zich voor een lichtbron bevindt en het 

heeft ook de vorm ervan. Maar daarom is het nog niet de zaak waar het juist om gaat en om 

deze reden ziet men een schaduw als minder belangrijk of in sommige gevallen zelfs als iets 

dreigends, iets negatiefs. Zowel het Oude Testament alsook het Nieuwe Testament leren ons 

echter, dat de afschaduwing van wat er komen zal in de belichaming van de Messias, ons 

door JHWH (Eeuwige) juist is gegeven als iets zeer waardevols. Zo is de sabbath een 

afschaduwing van het Duizendjarig Vrederijk. Door het vieren van de sabbath mogen we als 

het ware door een kier naar de troonzaal van JHWH kijken. Het is een dag die je het 

Koninkrijk van de Almachtige laat zien, voelen en ruiken, ervaren in allerlei opzichten. Het is 

niet een instelling die in de eerste plaats dichtgeplakt hoort te zijn met allerlei ge- en 

verboden. Wie de Bijbel serieus neemt als het Woord van God, moet erkennen dat zowel de 

spijswetten alsook de Bijbelse feestdagen en de sabbath geen menselijke, maar Goddelijke 

inzettingen zijn en daarom in bovenstaande tekst van Paulus niet bedoeld kunnen zijn! 

Paulus heeft het dus over de praktische invulling daarvan, waarvoor allerlei (menselijke) 

regels werden opgesteld, die zo vergaand waren, dat men als het ware een juk werd 

opgelegd. Zijn kritiek sluit dus naadloos aan bij die van Jezus. Voor JHWH gaat het er niet om 

hoe men bepaalde dingen doet, maar waarom men ze doet en dat men ze doet! Ze moeten 

allemaal wijzen naar Hem. We hoeven ons daarom door de Farizeeërs geen dingen laten 

voorschrijven die niet in de Thora staan zoals bijvoorbeeld het scheuren van velletjes wc-

papier om alvast klaar te leggen op de dag voor de sabbath. Van dit soort regeltjes zijn er 

velen. Regels en voorschriften die God nooit bedoeld heeft.  

Deze denkhouding van de huidige tijd/traditie zien wij heel duidelijk in de vertaling van Het 

Boek: “Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt. En of u zich al of niet 

aan feestdagen en rustdagen moet houden. Dit soort dingen zijn immers maar tijdelijk. Zij 

zijn slechts een schaduw van toekomstige zaken. Maar ons lichaam behoort aan Christus 

toe”. Deze interpretatie (want een vertaling kan men het niet noemen) gaat wel heel erg ver: 

hierin wordt niet alleen gesteld dat je mag eten en drinken wat je maar wilt, het staat je zelfs 

vrij of je feestdagen en rustdagen überhaupt wilt houden. Je mag het helemaal zelf weten! 

Verder wordt ons hier wijsgemaakt dat dit soort dingen maar tijdelijk zijn. Wel, dat is dus iets 
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heel anders dan wat er in de oorspronkelijke Griekse grondtekst staat en wat Paulus bedoeld 

heeft. Laten we daarom voor vers 16 ook nog twee andere vertalingen raadplegen, te 

beginnen bij de Willibrord-vertaling: “Laat niemand aanmerkingen op u maken inzake eten 

en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan of sabbath” en de Groot-Nieuws-

vertaling: “Trek u dus niets aan van kritiek als het gaat om eten en drinken, het vieren van 

feestdagen, nieuwe maan of sabbath”.  

Dit zinnetje kan men op twee manieren opvatten:  

a) negatief: “laat je niet bekritiseren dat je deze dingen niet doet, want we zijn vrij van de 

wet en hoeven ze niet te doen”  

b) en b) positief: trek je niets aan van de kritiek en doe het gewoon, want wij moeten God 

meer gehoorzamen dan de mensen.” Zien we het verschil? Gezien het feit dat God niet 

veranderd is en Zijn geboden en inzettingen onverminderd van kracht zijn zowel voor de 

Israëliet, maar ook voor de Griek, lijkt mij opvatting b) het meest voor de hand liggend. 

We mogen dus erg zorgvuldig omgaan met de keuze van de juiste Bijbelvertaling om 

Gods woord en Zijn bedoelingen goed te kunnen verstaan! Want het is een vreemde 

opmerking als je beseft dat Gods verbond voor altijd is. 

U begrijpt wellicht dat er mensen zijn zoals ik, die vraagtekens zetten bij de stelling van de 

kerk: men zou daadwerkelijk bevrijd zijn van de vloek van de Mozaïsche wet, die zijn kracht 

te boven ging, die meer van hem vroeg dan hij uit eigen kracht kon volbrengen. Men is ervan 

bevrijd doordat men met Jezus is gestorven, ook gestorven voor de wet, en men vervolgens 

met Jezus is opgestaan om voortaan te leven. Mmh, dan zou er geen uitverkiezingstheorie 

meer mogen zijn. Dat zou positief zijn. Het woord ‘vloek’ zou ik niet graag in de mond willen 

nemen in relatie tot de wet. De wet is namelijk een keuze tot behoud van leven (of dood). 

Voor het krijgen van zegeningen ja of nee. 

De mens zou van de vloek van de wet ontslagen zijn, niet omdat de wet voor de gelovige is 

opgeven maar omdat God in het hart van de gelovige de wet houdt: “Want ik ben gestorven 

door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God.” Galaten 2:19.  

“De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest totdat er verlossing is”, zegt vers 24. En in 

Romeinen 10:4: “De wet vindt zijn doel in God, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal 

worden verklaard”. Als ik Paulus juist interpreteer dan kan ik stellen: je hoeft niet meer in 

eigen kracht te proberen te leven naar Gods wil. Daarom was de wet een ‘tuchtmeester’ die 

het menselijk falen liet zien. En daarom is God het doel van de wet, omdat Hij de wet vervult. 

Dit betekent in ieder geval niet dat je na de verlossing door God in losbandigheid (zonder 

wet) kunt leven. Voor je bekering was het echter niet mogelijk daar voldoende weerstand 

tegen te bieden. Na je bekering is het pas mogelijk echt en volledig naar Gods wil te leven. 

Mee eens (..jaja!). De bekeerde mens leeft vanuit Gods Geest naar Gods geboden.  

Omdat hij niet langer uit eigen kracht probeert de wet te vervullen, is hij niet meer onder de 

wet? Dit kan ik niet begrijpen. Waarom zijn er dan veel koningen in de bijbel die bekeerd 

waren en toch terugvielen in zonde? Gold voor hen niet meer de “vloek” van de wet? Gods 

Geest zal goede dingen in je teweegbrengen, die in overeenstemming zijn met Zijn geboden. 

Als dat volledige waarheid is kan ik bovengenoemde stellingen beamen. De geestelijke mens 

is dan niet onder de wet, maar leeft wel zoals God dat wil, volgens de wet! Dan begrijpen we 

wellicht beter dat Paulus opeens stelt: “Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? In 
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tegendeel, wij bevestigen de wet juist”. Romeinen 3:31. De verloste mens houdt zich ‘als 

vanzelf’ aan de wet, omdat Gods Geest dat door hem heen doet.  

Dat beeld komt ook naar voren in Efeziërs 1:13 en 4. De gelovige moet handelen volgens de 

aanwijzingen die hij door de inwoning van Gods Geest ontvangt. “Want het is God die zowel 

het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het Hem behaagt.” Net zoals bij de 

uittocht. God wil je graag redden. Hij geeft de opdracht en als wij willen, kunnen we 

daarnaar handelen. We kunnen zijn uitgestoken hand pakken. Maar we kunnen ook in onze 

eigen handen blijven klappen! Het volk mort snel weer, al zuchtend en steunend bereikt het 

na drie maanden de berg Sinai. 

De angst voor de conclusie dat ‘de wet nog steeds zou gelden’ komt bij veel christenen voort 

uit onbekendheid met de precieze inhoud van de wet.  

RESUME 

Eigenlijk kunnen we volstaan met het volgende: “En dit is de liefde, dat wij wandelen volgens 

Zijn geboden”. Onze liefde tot God, of beter gezegd, Zijn liefde tot ons, maakt dat wij niet 

anders willen dan Zijn geboden onderhouden. Met welk gebod laat God voor altijd zien, 

generatie op generatie, dat Hij er is en het verbond met Zijn volk in stand houdt? Juist, het 

sabbathsgebod. Wij kunnen ons geloof handen en voeten geven door het onderhouden van 

Gods geboden. Gered uit de greep van de zonde op grond van genade. Eigen keuze tot het 

goede waardoor vergeving volgt. Na deze redding vraagt God van ons om te leven in 

volledige overgave naar Zijn wil. Velen beweren dat de sabbath afgeschaft is. Zij promoten 

dus een veranderlijke God. Maar we zetten in dit boek even de feiten op een rij die we tot nu 

toe hebben ontdekt en haaks staan op deze stelling. Immers de sabbath is pas vervuld 

wanneer Gods toekomstige koninkrijk realiteit is.  

M.J. Wetberg in het Verbondsboek: “We mogen niet vergeten dat hoe eenzaam een mens 

ook door zijn eigen keuze aan zijn lot wordt overgelaten, tot het allerlaatste blijft terugkeer 

mogelijk. Vanuit die toestand mag je smeken om God en Hem terugvinden als je met heel je 

hart en heel je ziel naar hem zoekt. Door de nood waarin je terecht kunt komen, kun je 

terugkeren naar waar God is, en Hem weer jouw liefde geven. Dan blijkt God een 

ontfermende Macht te zijn. Hij heeft je niet in de steek gelaten, Hij heeft je niet verloren 

laten gaan en Hij was het verbond met je voorvaders en wat Hij hen met een eed had 

toegezegd, niet vergeten.” 

’n Prachtig en duidelijk verbond dus. 

We kijken naar het leven van Jezus en zien dat hij geen geboden heeft weggegooid, sterker 

nog, hij leefde alle wetten juist voor inclusief het sabbathsgebod. Dus het lijkt mij dat we dan 

ook beter kunnen “kopiëren” zoals hij voorleefde. Zodat het logisch is voor kinderen. We 

eren er toch geen ‘koning’ mee door zelf een dag in te stellen, terwijl die koning anders 

voorleefde? Nee, volgens mij zien we geen mis te verstane koerswijziging van God waarin 

staat dat de sabbath niet meer van toepassing zou zijn. Bent u het eens met God hoe mooi 

het sabbathsgebod is en vindt u het daarom ook niet verdrietig hoe het vieren van de 

sabbath binnen het christendom, verloren is gegaan ten gunste van de zondag? U denkt 

wellicht: “van de weeromstuit gaan uiterst serieuze mensen over tot een soort 
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stiptheidsactie.” Wetticisme is een schadelijk karikatuur van de oprechte gehoorzaamheid 

aan God. De wet is niet bedoeld als een knellend dwangbuis, maar is er voor ons welzijn. De 

bedoeling van JHWH is dat de sabbath juist goed voor de mens is. Een uiting van Zijn 

oprechte liefde naar de mensen.  

 

Vraag aan PP:  

Wat vind je van een 

schaduw en waarom heb je 

die? 

 

“Dan heb ik nog iemand, 

mezelf dubbel, dus ik vind 

het wel leuk. De schaduw 

maakt mij zelfs groter! Zeker 

als de zon schijnt. Dan is de 

schaduw wel 4x zo groot als 

ik ben”. 
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Hoofdstuk 3 Milde handen, vriendelijk ogen 

En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.  

 

n dit hoofdstuk wil ik graag laten zien hoe God de keuze tot gehoorzamen in de mens 

gelegd heeft. Met als liefdesdoel het garanderen van welzijn van en voor de mensheid. 

Dit keuze-element is erg belangrijk. Zowel voor het sabbathsgebod als alle andere 

geboden. Vandaar dat we dit hoofdstuk wijden aan gehoorzamen. En dan willen 

gehoorzamen uit liefde en respect, niet uit angst. Keuzes maken heeft altijd consequenties. 

De Tien Geboden waren morele statuten die door God, via Mozes, werden aangereikt, zodat 

de Israëlieten vruchtbare en heilige levens konden genieten. Het is vrijwel onmogelijk om de 

wet volledig perfect te volgen. Daarom werd een systeem van offergaven tot stand gebracht 

waarin door het Levitisch priesterschap bemiddeld werd. (Hij eist gehoorzaamheid maar niet 

volmaakte perfectie, waaraan je Zijn rechtvaardigheid kunt zien!) Door middel van dit 

systeem stond God toe om herstelbetalingen te maken voor de zonden die begaan werden. 

Een geschikt offer heeft geen imperfecties. Het brengen van offers ging eindeloos door, net 

als de zonden. Dit systeem van bloedoffers was niet bedoeld om barbaars te zijn, maar om 

een symbool te zijn voor de ernst van de zonden. Want je kunt je hechten aan dieren en stel 

je voor dat het lievelingsdier van je kind geofferd zou moeten worden.  

Wel mag ik hier een kanttekening plaatsen dat over het offersysteem verschillende 

waarheden staan geschreven in de Bijbel waardoor het moeilijk is een standpunt in te 

nemen. Jeremia 7:21 Zo zegt JHWH der heirscharen, de God Israëls: Doet uw brandofferen tot 

uw slachtofferen, en eet vlees. 22 Want Ik heb met uw vaderen, ten dage als Ik hen uit 

Egypteland uitvoerde, niet gesproken, noch hun geboden van zaken des brandoffers of 

slachtoffers. 23 Maar deze zaak heb Ik hun geboden, zeggende: Hoort naar Mijn stem, zo zal 

Ik u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn; en wandelt in al den weg, dien Ik u 

gebieden zal, opdat het u welga. 24 Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, 

maar gewandeld in de raadslagen, in het goeddunken van hun boos hart; en zij zijn 

achterwaarts gekeerd, en niet voorwaarts. 25 Van dien dag af, dat uw vaders uit Egypteland 

zijn uitgegaan, tot op dezen dag, zo heb Ik tot u gezonden al Mijn knechten, de profeten, 

dagelijks vroeg op zijnde en zendende. 26 Doch zij hebben naar Mij niet gehoord, noch hun 

oor geneigd; maar zij hebben hun nek verhard, zij hebben het erger gemaakt dan hun vaders. 

27 Ook zult gij al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen naar u niet horen; gij zult wel 

tot hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden. 28 Daarom zeg tot hen: Dit is het volk, dat 

naar de stem JHWH, zijns Gods, niet  hoort, en de tucht niet aanneemt; de waarheid is 

ondergegaan, en uitgeroeid van hun mond. 29 Scheer uw hoofdhaar af, o Jeruzalem! en werp 

het weg, en verhef een weeklacht op de hoge plaatsen; want JHWH heeft het geslacht Zijner 

verbolgenheid verworpen en verlaten. 30 Want de kinderen van Juda hebben gedaan, dat 

kwaad is in Mijn ogen, spreekt JHWH; zij hebben hun verfoeiselen gesteld in het huis, dat 

naar Mijn Naam genoemd is, om dat te verontreinigen. 31 En zij hebben gebouwd de 

hoogten van Tofeth, dat in het dal des zoons van Hinnom is, om hun zonen en hun dochteren 

met vuur te verbranden; hetwelk Ik niet heb geboden, noch in Mijn hart is opgekomen. 

Psalm 50:  7 Hoort, Mijn volk! en Ik zal spreken; Israël! en Ik zal onder u betuigen; Ik, God, ben 

uw God. 8 Om uw offeranden zal Ik u niet straffen, want uw brandofferen zijn steeds voor 

Mij. 9 Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien; 10 Want al het gedierte 

I 



~ 45 ~ 

 

des wouds is Mijn, de beesten op duizend bergen.11 Ik ken al het gevogelte der bergen, en 

het wild des velds is bij Mij. 12 Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want Mijn is de 

wereld en haar volheid. 13 Zou Ik stierenvlees eten, of bokkenbloed drinken? 14 Offert Gode 

dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften. 15 En roept Mij aan in den dag der 

benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren. 

Er zijn talloze teksten waarin JHWH spreekt over het feit dat Hij géén offersysteem ingesteld 

heeft. Denkend aan de dieren die hij geschapen heeft en het gebod niet te mogen doden, is 

het de vraag of er dieren geslacht mogen worden ter consumptie maar of er ook 

daadwerkelijk gedood mag worden voor offers aan JHWH. Het is mij niet geheel duidelijk. De 

jaarlijkse Israëlitische heilige dag, de  Grote Verzoendag, is een dag van compensatie die 

bedoeld is om herstelbetalingen voor zonden te maken. Het is immers een vreemde en 

oneerlijke situatie om voor mijn zonden, steeds weer, een onschuldig weerloos dier uit de 

wei of uit de lucht te trekken en van het leven te beroven. Wij volwassenen zijn opgegroeid 

met dit idee. Kinderen vinden het barbaars en van een niet menselijk gedrag getuigen. Ik laat 

het verder rusten. 

Na de Tien Geboden beschouwd te hebben, beargumenteren sommigen dat God 

onrechtvaardig is omdat Hij een standaard aan de mensheid oplegt waarvan Hij weet dat wij 

die niet kunnen naleven. Lijkt het daarom niet vreselijk wreed dat een liefhebbende God de 

mensheid veroordeelt voor het kwaad dat een integraal onderdeel van de menselijke aard 

vormt? Een van de antwoorden die in de kerk populair is geworden, luidde dat de geboden 

een straf van God voor Israël vormden. Israël was zo zondig geweest dat het de wet van God 

als straf opgelegd had gekregen. Verrassend is dan wel dat deze geboden het geestelijke en 

lichamelijk welzijn van de mens beogen. Is het correct te denken dat met de komst van Jezus 

er pas heuse mogelijkheden lagen om het straffende karakter van God kenbaar te maken en 

dat Hij nu mogelijkheden zag komen om met een ander volk opnieuw te beginnen? De 

vervangingstheologie. Zij kregen nu het echte heil, liefde, te horen: een boodschap van 

behoud door genade en zonder wet. Een negatieve kijk op de geboden ging hand in hand 

met de verwerping van Israël. Geboden als straf en een verworpen Israël lagen in elkaars 

verlengde en versterkten elkaar. De wet hoorde bij Israël en genade hoorde bij de kerk.  

Gabor Locht: “Zonder iets af te doen aan Gods genade als enige weg om behouden te 

worden, wil ik stellen dat de genade niet tegenover de wet moet worden geplaatst. Met 

andere woorden, wanneer je belijdt dat sommige geboden nog wel gelden, mag je net zo 

consequent zijn als God en je negatieve visie op ‘de wet’ laten varen.” Wij hebben een 

negatief beeld over de wet. De Bijbel niet.  

Romeinen 7: 12 en 14 Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en 

goed. 14 Want wij weten, dat de wet geestelijk is, 

Psalm 19: 7-8 De wet van JHWH is volmaakt, zij verkwikt de ziel; De bevelen van JHWH zijn 

waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod van JHWH is louter, het verlicht de ogen. 

Psalm 119: 86 Al geboden zijn trouw; onverdiend vervolgen zij mij, kom mij ter hulp! 

1 Timotheüs 1: 8 Wij weten, dat de wet goed is. 

Nu probeert men een positieve visie op Israël te ontwikkelen  waarbij men gelijk blijft 

volhouden dat Gods geboden gedeeltelijk hebben afgedaan. Ik daag u uit om Gods geboden 

opnieuw te ontdekken. Zijn geboden zijn genadegiften, let maar op! 
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God laat Zijn liefde al veel eerder zien in het Oude Testament. Gods liefde komt specifiek 

naar voren in het sabbathsgebod. Voor velen zijn de Tien Geboden een symbool van 

veroordeling dat op onze zwakheden en fouten wijst. Sommigen voelen zich zo schuldig dat 

ze geloven dat God hen nooit zal accepteren. Het verhaal van David staat niet voor niets in 

de bijbel en daardoor mogen we beseffen dat er altijd, maar dan ook altijd, een weg terug is! 

David erkent zijn schuld, hij toont berouw door zijn inkeer. Dat is zo’n prachtig voorbeeld 

waar wij tot op de dag van vandaag mee aan de slag kunnen. Anderen kiezen er gewoonweg 

voor om God af te wijzen omdat Zijn wet onmogelijk te gehoorzamen zou zijn.  

Zonder direct te veroordelen willen we het volgende eens op ons in laten werken: Zou het zo 

kunnen zijn dat we voor ons doen en laten niet na onze dood maar vóór onze dood ter 

verantwoording worden geroepen? Dat het oordeel in het ‘nu’ plaatsvindt? In de bijbel 

wemelt het van de ‘wat je zaait zul je oogsten’-theoriën. De bottom line is dat ieder mens 

wordt afgerekend op zijn daden, niet op zijn ‘gevoel’, ‘beleving’, ‘authentieke waarde’ of 

‘mooie praatjes’. Tijdens ons leven zou God de meeste eer krijgen als bovengenoemde regel 

waarheid zou kunnen zijn. Het is de liefde van God die voortdurend vergeeft, meer dan 70 

maal 7, zodat verzoening in het heden plaats moet hebben, ook tussen u en uw naaste. In 

ons leven kunnen we ons verbeteren en op die manier zegeningen ontvangen. Bestudeer 

maar de verhalen in de Bijbel van alle mensen die wilden gehoorzamen.  

Zij kregen de belangrijkste zegeningen die mogelijk zijn. In hun leven konden zij door te 

gehoorzamen Gods Naam groot maken. Misschien mag ik u nogmaals herinneren aan de 

wondere uittocht uit Egypte. Hier vatten de Israëlieten moed, voor wat je de moeder van alle 

waagstukken zou kunnen noemen. De farao immers, stelde de achtervolging in. Waarom? De 

Israëlieten waren zo bang. Benauwdheid die misschien herkenbaar is. Het lijkt een 

onmogelijke zaak. Mozes roept op om te vertrouwen. En dan zo’n wonder! Het doel? Om 

Hem alle eer te geven, zodat voor iedereen persoonlijk in het hart gegrift staat dat dit doel 

van ieders leven moet zijn: Hem de eer te geven van elke behaalde overwinning in je 

persoonlijk leven! De geschapene mag iets schapen waardoor de oorspronkelijke Schepper 

ook vreugde ervaart. Het vermenigvuldigen is het doel van ons leven. Dit kan alleen door 

‘ervaring’ en niet door woorden. De Israëlieten hadden hier een zeer angstige ervaring 

waardoor ze geestelijk en lichamelijk leerden om te vertrouwen. Dan komt er immense 

dankbaarheid vrij. Na dit huzarenstuk zou het vanuit die dankbaarheid goed te leven zijn. 

Oprechte liefde, minder veroordelen, een beter leven naar jezelf en de naaste. Alleen kregen 

de Israëlieten dorst en honger en begon het gemopper van voor af aan. Hardleers, zou je 

zeggen. Predikant van de Zevendedag adventisten N. Kooren: ”Een mens teert kennelijk niet 

al te lang op een wonder. Hij verliest al spoedig zijn belangstelling als hij niet bij herhaling 

wonderen mag ervaren. Het komt kennelijk niet in de mens op om te beseffen dat hij is 

geroepen om zelf wonderen te verrichten, zoals de vervolmaking van de aarde en de 

samenleving. En dat is de tragiek van onze voorvaderen en van ons volk door de eeuwen 

heen. Altijd weer, wanneer wij ons door ontrouw aan het verbond in de nesten hadden 

gewerkt, verlangden wij eenzijdig een wonder van onze Verbondspartner om ons te redden 

van de ondergang. Terwijl wij zelf hadden nagelaten het wonder tot stand te brengen om 

boven alle volken de Almacht toe te behoren en een hem, door middelaars geleid, 

afgezonderd volk te zijn door vast te houden aan zijn verbond: het wonder te zijn van onze 

Almacht onder de volken.” 
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Het verhaal over de uittocht is ook aan kinderen geweldig om uit te leggen. Zij zullen het 

herkennen als het op vakantie gaan. In dit eropuit-trekken kan een spirituele dimensie 

verborgen zijn. Zodra de zon warmer wordt, krijgen mensen weer de kriebels om naar buiten 

te trekken, om zich over te geven aan de heilzame krachten van de natuur, om rust of 

avontuur te zoeken, misschien wel om God, zichzelf en de medemens terug te vinden. Niet 

voor niets worden er veel pelgrimsreizen en bedevaarten gemaakt om genezing te vinden. 

Die genezing zou wel eens kunnen liggen in het feit van het maken en volbrengen van de reis 

zelf. Maar ook al maak je nooit een verre reis, het onderweg zijn is een beeld dat iedereen 

raakt. Symbolisch is het geworden tot een beeld van onze eigen levensreis. Zo kom je als 

pelgrim, evenals het volk Israël, onderweg van alles tegen. Het hangt van je instelling af of je 

iets wilt leren van wat je ziet en meemaakt. Uiteindelijk zul je de hand van God kunnen 

ontdekken in de reis van je leven. Dit zal een unieke ervaring zijn waarmee je je aansluit bij 

het volk dat al eeuwenlang met God onderweg is.  

Er is ook een plechtig moment dat in de bijbel geen aandacht krijgt: de intocht in Egypte. Er is 

nog geen sprake van de slavernij waaruit Mozes zijn volk 400 jaar later zal bevrijden. Toch 

moet deze intocht ook een hele grote gebeurtenis zijn geweest. En ook weer een prachtig 

wonder om aan kinderen te vertellen. 

De wonderen moesten voor de christelijke geloofsleer van het begin af aan een teken zijn, 

dat de boodschap van Christus geloofwaardig was. Met deze bedoeling is natuurlijk moeilijk 

het feit te verenigen, dat elke godsdienst over wonderen weet te berichten en daarin terecht 

een ondersteuning voor de juistheid van haar opvattingen ziet. De christenen verklaarden de 

wonderen bij de heidenen voor minder waardevol, of ze ontkenden die eenvoudigweg, aldus 

Drewermann in zijn boek Dieptepsychologie.  

We lichten Jakob even uit. Hij verzoekt al zijn zonen bij hem te komen om de 

toekomstmogelijkheden te ‘voorspellen’. Tijdens de baarwedstrijd in de harem van Jakob zijn 

dat er nogal wat geworden. Jakob beschrijft aan de hand van het karakter van zijn zonen hun 

zwakte, hun kracht en hun toekomstmogelijkheden. Zij werden dus in hun leven al ter 

verantwoording geroepen zodat ze de mogelijkheid hadden te veranderen en daardoor 

zegeningen te ontvangen. Voorspoed hangt nauw samen met gehoorzaamheid “ik geef je op 

tijd regen; vroege en late regen voor je land zodat je koren, most en olie kunt inzamelen. Dan 

voorzie ik je veld van gewas voor je veestapel. Dan kun je eten; dan kun je meer dan genoeg 

eten…’. Voorspoed is dus toch het meest handig als het bij leven wordt genoten. We kunnen 

ons eindeloos bezig houden met gedachten over voorspoed na dit leven. Maar wat levert het 

ons op dit moment op? Men laat het koninkrijk van JHWH ergens in een hoge hemel 

ontstaan, na dit leven. Nee, zegt Jezus, het koninkrijk is te midden van u. Jacobus houdt 

bijvoorbeeld ook vast aan het verbond van God met Israël.  

P.F. van der Meer: “Jacobus legt het accent bij het gestalte geven aan het Koninkrijk van God 

in het persoonlijke leven. Paulus daarentegen legt het accent bij een ‘nieuw’ verbond in het 

‘verzoenende bloed van Jezus’ en bij het gestalte geven aan het ‘lichaam van christus ’(de 

kerk). Met deze religieuze creatie scheidde Paulus de aanhangers van zijn boodschap 

definitief van het verbondsvolk Israël. Het is dan ook best bijzonder dat de samenstellers van 

het Nieuwe Testament in de vierde eeuw (325 na Chr. tijdens concilie te Nicea) de brief van 

Jacobus hebben geselecteerd, wat pleit voor de authenticiteit van de brief. Geschiedkundig 

staat het namelijk vast dat Jacobus meer dan dertig jaar de ‘rechtvaardige leermeester’ is 

geweest van de gemeenschap der Nazireeërs (zie ook Handelingen 24:5) te Jeruzalem. Zoals 
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is af te leiden uit de geschriften was Jacobus als ‘leider’ van de gemeenschap aangesteld 

door Jezus zelf. Jacobus stond dus in het volle vertrouwen van zijn broer Jezus. Desondanks 

verschilde Paulus, die zich beroept op een visioen van Jezus, principieel van mening met 

Jacobus betreffende het geloof. De verschillen van inzicht liepen zo uiteen dat Paulus ter 

verantwoording werd geroepen in Jeruzalem. Evengoed hield Paulus vast aan zijn visie. 

Buiten Jacobus zijn vrijwel alle schrijvers van de geschriften die samen het Nieuwe 

Testament vormen, ‘volgelingen’ van Paulus. Zij hebben dus over het leven en de 

verkondiging van Jezus geschreven overeenkomstig de inzichten en standpunten die Paulus 

hun had verkondigd. Dit hoeft echter geen bezwaar te zijn. Zelfs aan de hand van die enkele’ 

brief van Jacobus kan men de wezenlijke inhoud van Jezus verkondiging van het Koninkrijk 

achterhalen. Zeker als je bedenkt dat Jezus verkondiging van het Koninkrijk in harmonie was 

met de wet en de profeten. Wie de evangeliën leest en rekening houd met de ‘paulinische 

accenten’, die men kan herkennen aan de hand van de uiteenzettingen van Paulus in zijn 

brieven, krijgt zonder mankeren een zuiver beeld van de boodschap van Jezus. En die 

boodschap is dat men dient vast te houden aan het Verbond van God met Israël en dat men 

persoonlijk verantwoordelijk is het Koninkrijk van God gestalte te geven in het eigen leven. 

Dat rijk van JHWH voert ons naar een hoger bewustzijn, waarbij we gewoon met onze beide 

benen op de grond blijven. Er komt immers een vernieuwde aarde, waarop gerechtigheid zal 

wonen. En daaraan mogen wij nu al gestalte geven, door een toegewijd leven. In het 

Evangelie vinden wij de weg van innerlijke transformatie uitgebeeld in versluierde vormen. 

Daar zien wij hoe de mens sterft aan het zijne, aan de oude instincten. Wij mogen niet stil 

blijven staan bij het maken van een bruiloftskleed waarin men niet steeds mag blijven 

rondwandelen (uitwendig), maar wij mogen geheel opgaan in de Bruidegom zelf (inwendige 

hartezaak). Wel is het bruiloftskleed de voorwaarde tot bevrijding van ons ik, en het is 

symbool voor de uitstraling van de nieuwe mens en het volle leven. Dat leven is in ons als 

een koninkrijk waar JHWH regeert, door met Hem te wandelen. Binnen in ons – dat is in ons 

hart – is het nieuwe bewustzijn en het geestelijk leven ontwaakt. Pas in de begrafenis van 

ons eigen ik ligt de volslagen zelfovergave, waarna als bevrijding de herrijzing volgt. Wie zijn 

leven verliest, zal het behouden.” 

Ontwikkelen van het bewustzijn is ontwikkelen van het geweten. De basis voor gedrag dat in 

toenemende mate wijs en goed is. Het zorgt voor vooruitgang op alle gebied en brengt 

blijheid in het leven. Gewetensvol gedrag is afhankelijk van wijsheid. Wijsheid en inzicht, 

beiden zijn onlosmakelijk verbonden met Zijn Tien Geboden. Je ziel is de interface tussen je 

leven van alledag en de goddelijke realiteit. Met het ontwikkelen van je brein licht je ziel 

steeds meer op. Het belang om de morele concepten te kennen zal iedereen beamen, maar 

inclusief de inhoud? Met andere woorden: zoals een blinde de namen van de kleuren wel 

kent, kan hij de kleuren niet ervaren. Als wij geen individuele beleving instellen, op 

‘onderzoek’ uitgaan, kunnen we ons niet verruimen. Maar als we ons wel verruimen, 

realiseren we ons ook dat er nieuwe inzichten kunnen komen die haaks staan op onze 

huidige levenswandel. Het gedachtegoed dat we ons volkomen eigen hebben gemaakt 

wankelt mogelijk. Het liefst willen wij veiligheid en niet veel verandering in patronen. Maar 

de vreugde over de waarheid moet die hindernis in vergelijking daarmee teniet doen. 

Mogelijke hindernissen die onoverkomelijk lijken te zijn, vallen weg. Denk aan sociale druk, 

aan traditionele impact, gekoppeld aan indoctrinatie ‘Gods straf zal over je komen’. We 

kunnen ons wapenen door onze (traditionele) intelligentie in te zetten: we houden ons 

simpelweg aan feiten en dat is zo’n bron aan informatie dat we vanzelf de waarheid boven 
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water krijgen. Het is goed om bij het lezen van dit boek alert te zijn op spontane gevoelens 

van verontwaardiging of afkeer. Maar we helpen onszelf er niet mee als we ons door deze 

gevoelens laat leiden. Ik heb begrepen dat in het orthodoxe universum het menselijke gevoel 

niet zou tellen, of op een laag pitje mag branden. Gevoel is verdacht, geïnfecteerd door 

zonde. Het enige dat telt is het woord van God. Als de dogmatiek strijdig is met wat mensen 

ervaren, dan deugt de afwijkende innerlijke beleving niet. De dogmatiek heeft immers altijd 

gelijk. Voor Hegel gold, dat de hele godsdienst alleen maar voorlopig was. Want alleen maar 

langs de weg van het gevoel kon je de waarheid van de geest uitdrukken. Zo was hij van 

mening dat de inhoud van de godsdienst van het loutere gevoel naar de redelijkheid van het 

begrip moest worden opgeheven. Dan pas zou de godsdienst, niet alleen naar haar inhoud, 

maar ook naar haar vorm tot waarheid komen. Als consequenties van deze benadering zag 

Hegel ook in dat de wonderen niet een getuigenis voor de waarheid van een godsdienst 

maar een bewijs voor haar voorlopige, op zich nog onware toestand. Niettemin zag hij zeer 

juist, dat de wonderverhalen zich vooral richten tot het gevoel, het gemoed, het verlangen 

van het hart. De religieuze wereld van de romantische kunst. Het eigenlijk onware en 

oppervlakkige in het geloof in wonderen zag Hegel, evenals Spinoza en Kant, in de opheffing 

van de natuurwetten en daarmee in de oppervlakkigheid van de godsvoorstelling zelf. Voor 

Hegel was, in navolging van Spinoza, de eigenlijke werkelijkheid, God, een louter denken, 

geen gevoel, en dat denken was identiek met de wetten van de natuur. Wel betekende de 

hele natuurgeschiedenis voor Hegel een wezenlijk geestelijke beweging. Het ging er hem 

juist om het dualisme van geest en lichamelijke wereld, dat van Descartes tot Kant het 

denken had beheerst, te overwinnen; maar toch zag hij geen openbaringsruimte van de 

waarheid. Wij zouden echter een ernstige vergissing begaan, als wij de onderschatting van 

het gevoel in het moderne denken aan afzonderlijke filosofen ten laste zouden leggen. Geen 

enkele filosoof bepaalt het denken van zijn tijd of van een hele periode. Ontkenning van het 

onbewuste en de minachting voor het gevoel zien we in de 17 en 18 eeuw, aldus 

Drewermann.  

Grijp terug naar feiten als u dit boek leest hoewel ik hoop dat u zeker uw gevoel erbij zult 

‘halen’. Uw waarheid en mijn waarheid kunnen verschillend zijn. In de charismatische hoek is 

juist weer vaak dat gevoel belangrijk. Men is er dan van overtuigd dat wat je voelt echt is en 

daarom een onderzoek naar de waarheid van je geloof niet nodig zou zijn. Wij zijn niet 

verplicht, stelt de heer Wetberg in het Verbondsboek, ons bezig te houden met het kwade, 

maar te handelen, daadkracht te tonen, vanuit het goede. Dat hoort als opdracht te worden 

gezien, ieder op zijn eigen manier. Een individuele zoektocht met de vrijheid die we hebben, 

onze eigen vrije wil, om te kiezen voor het goede. Het gevoel moet dienstbaar zijn aan ons 

verstand. Op dat niveau moeten de besluiten worden genomen en de keuzes worden 

gemaakt. Gevoelens dienen cerebraal gerationaliseerd te worden. Met het gevoel alleen kom 

je niet ver. Als je de doelstelling voor ogen houdt, moet het altijd leiden naar een praktische 

manier van handelen of een pragmatische invulling. Het verstand geeft de mogelijkheid om 

kritisch te kijken naar alles wat in de weg staat om genoemde doelstelling te bereiken. Die 

doelgerichtheid is ook nodig om ons denken te kanaliseren, te reguleren, te innoveren, te 

herstructureren, te beheren en vooral te concentreren op de dingen die we moeten doen. En 

de verleidingen het hoofd te bieden.  

Het manna valt binnen het legerkamp zodat ieder bij het verlaten van zijn tent zijn brood 

voor het oprapen heeft. De beproeving houdt in dat men erop moet vertrouwen dat er de 

volgende dag weer manna zal liggen. Een keuze-element. Hoe kunnen wij laten zien dat we 
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kunnen en willen vertrouwen? Wij kunnen laten zien dat we Hem liefhebben door Zijn 

geboden te onderhouden. Wettisch?  

Het één is een direct gevolg van het andere, zoals Jezus in Johannes 14:15 duidelijk maakt: 

‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.’  

In de dagen van Hizkia zegt de profeet Jesaja, omstreeks 712 v. Chr., als hij de sabbath 

beklemtoont: “Zo zegt de Here: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil 

staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Welgelukzalig de 

sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de 

sabbath, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niet kwaads doet. 

Laat dan de vreemdeling, die zich bij de Here aansloot, niet zeggen: De Here zal mij zeker 

afzonderen van zijn volk; en laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben een dorre boom. Want 

zo zegt de Here van de ontmanden, die mijn sabbathten onderhouden en verkiezen wat Mij 

behaagt en vasthouden aan mijn verbond: Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een 

gedenkteken en een naam, beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een eeuwige naam, die 

niet uitgeroeid zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Here aansloten om Hem te 

dienen, en om de naam des Heren lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de 

sabbath onderhouden zodat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond: 

hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun 

brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn bedehuis zal 

een bedehuis heten voor alle volken. Het woord van de Here Here, die de verdrevenen van 

Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds 

toegebracht zijn.”  

Deze profetie brengt verschillende interessante punten naar voren: 

1. Ze heeft betrekking op een tijd waarin de voorspoed van God nabij is;  

2. Ze laat duidelijk zien dat de sabbath geen joodse/Israëlitische instelling is. Want een zegen 

wordt uitgesproken over de mens die de sabbath houdt, zonder rekening te houden met 

nationaliteit; met name wordt de zoon van de vreemdeling, d.i. de heiden, genoemd terwijl 

deze een speciale belofte ontvangt als hij de sabbath houdt; 

3. Deze profetie heeft betrekking op Israël, terwijl zij uitgeworpenen zijn. Anders gezegd, in 

hun verstrooiing wordt hun beloofd dat ze bijeengebracht zullen worden samen met 

anderen, de heidenen. Maar natuurlijk moet deze vergadering tot Gods heilige berg aan 

zekere voorwaarden voldoen, namelijk de naam van JHWH lief te hebben, Zijn 

dienstknechten te zijn en de sabbath te onderhouden, zonder deze te ontheiligen; 

4. Hieruit volgt dat de sabbath geen plaatselijke inzetting was die alleen in het beloofde land 

gevierd moest worden, evenals de jaarlijkse sabbathten, maar dat deze gemaakt is voor de 

mensheid, en ook gevierd kan worden door de verdrevenen van Israël, terwijl ze in alle 

landen onder de hemel verstrooid zouden zijn. Opnieuw brengt Jesaja de sabbath naar voren 

en hij doet dit met woorden, die op uiterst nadrukkelijke wijze de sabbath onderscheiden 

van alle ceremoniële instellingen. 

“Indien gij niet over de sabbath heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar 

de sabbath een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en dien eert door 

noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, 

dan zult gij u verlustigen in de Here en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u 
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doen genieten het erfdeel van uw vader Jacob, want de mond des Heren heeft het 

gesproken.”  

Deze woorden vormen een evangelisch commentaar op het vierde gebod. Een uitnemend 

grote en kostbare belofte is er aan verbonden, die beslag legt op het land dat aan Jacob was 

beloofd, namelijk de nieuwe aarde. God deed in het jaar 601 v. Chr., dertien jaar voor de 

verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar, door Jeremia aan het Israëlitische volk het  

aanbod dat hun stad voor eeuwig zou bestaan als zij de sabbath zouden houden. 

Terzelfdertijd betuigde Hij hun, dat als zij dit niet zouden doen, hun stad volledig verwoest 

zou worden. De profeet zei: “Hoort het woord des Heren, gij koningen van Juda en heel Juda 

en al gij inwoners van Jeruzalem, die door deze poorten binnenkomt; zo zegt de Here: Hoedt u 

ervoor, om uws levens wil, dat gij op de sabbathdag geen last draagt en door de poorten van 

Jeruzalem binnenbrengt.  Ook zult gij op de sabbathdag geen last naar buiten brengen of 

enigerlei werk doen;  gij zult de sabbathdag heiligen, gelijk Ik aan uw vaderen geboden heb. 

Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar zij hebben hun nek verhard in 

plaats van gehoor te geven en zich te laten gezeggen.  Indien gij echter wel naar Mij hoort, 

luidt het woord des Heren, en op de sabbathdag geen last door de poorten van deze stad 

binnenbrengt, maar de sabbathdag heiligt, door daarop generlei werk te doen, dan zullen 

door de poorten van deze stad koningen en vorsten, die op de troon van David zitten, 

binnenkomen, rijdende op wagens en op paarden, zij en hun vorsten, de mannen van Juda en 

de inwoners van Jeruzalem, en zal deze stad blijven bestaan voor immer. Dan zal men komen 

uit de steden van Juda en de omstreken van Jeruzalem, uit het land van Benjamin en uit de 

Laagte, van het Gebergte en uit het Zuiderland, en brengen brandoffer, slachtoffer, spijsoffer 

en wierook, en ook brengen lofoffer in het huis des Heren. Maar indien gij niet naar Mij hoort 

om de sabbathdag te heiligen en op de sabbathdag geen last te dragen en binnen te komen 

door de poorten van Jeruzalem, dan zal Ik een vuur ontsteken in zijn poorten, dat de paleizen 

van Jeruzalem zal verteren zonder te worden geblust.”  

Dit liefdevolle aanbod van de Allerhoogste aan zijn opstandige volk werd door hen niet 

aanvaard; want acht jaar later getuigt Ezechiël van hen: 

“In u veracht men vader en moeder; in u doet men de vreemdeling geweld aan, bij u 

onderdrukt men de wees en de weduwe. Mijn heilige dingen veracht gij, mijn sabbathten 

ontheiligt gij... Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen; 

tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, het verschil tussen onrein en rein 

onderwijzen zij niet, en voor mijn sabbathten sluiten zij hun ogen; zo word Ik temidden van 

hen ontheiligd... Bovendien hebben zij Mij dit aangedaan: verontreinigd hebben zij in die tijd 

mijn heiligdom, mijn sabbathten ontheiligd. Terwijl zij hun zonen voor hun afgoden geslacht 

hadden, kwamen zij op diezelfde dag naar mijn heiligdom, zodat zij het ontheiligden; ja, zo 

deden zij in mijn huis.”  

Afgoderij en sabbathsovertreding, zonden waarvoor Israël in de woestijn bezweek  

De oorzaak voor hun verstrooiing uit hun eigen land. En nu, terwijl hun ondergang naderde 

door de overweldigende macht van de koning van Babel, waren zij zozeer verkleefd aan deze 

en soortgelijke zonden dat zij geen acht wilden slaan op de waarschuwende stem. Voordat zij 

Gods heiligdom op zijn sabbath binnengingen, slachtten zij eerst hun eigen kinderen als 

offers aan hun afgoden! Op deze wijze naderde het onrecht zijn hoogtepunt, en werden zij 

zwaar getroffen door Gods woede. “Zij bespotten de boden Gods, verachtten zijn woorden en 
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hoonden zijn profeten, totdat de gramschap des Heren zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat 

er geen herstel meer mogelijk was. Hij deed de koning der Chaldeeën tegen hen optrekken, 

deze doodde hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom, en hij spaarde jongeling noch 

maagd, oude noch grijsaard; alles gaf Hij in zijn macht. Al het gerei van het huis Gods, het 

grote en het kleine, de schatten van het huis des Heren en de schatten van de koning en van 

zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel. Zij verbrandden het huis Gods en braken de muur van 

Jeruzalem af; al zijn paleizen verbrandden zij met vuur en alle kostbaarheden vernietigden zij. 

Ook voerde hij hen, die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en 

zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg; ” 

Terwijl de Israëlieten in Babel in ballingschap waren, deed God hun het aanbod om hen terug 

te brengen naar hun eigen land en hun weer een stad en tempel te geven onder 

omstandigheden van wondere heerlijkheid. Omdat de voorwaarde voor dat aanbod werd 

genegeerd, beërfden zij nooit de aangeboden heerlijkheid. In dit aanbod lagen verschillende 

toespelingen naar de sabbath van JHWH, evenals naar de feesten van de Israëlieten. Eén van 

deze toespelingen verdient bijzondere aandacht omwille van de duidelijkheid. Onderscheid 

wordt gemaakt tussen de sabbath en de andere weekdagen: “Zo zegt de Here: De poort van 

de binnenste voorhof, die op het Oosten uitziet, zal op de zes werkdagen gesloten blijven, 

maar op de sabbathdag geopend worden; ook op de nieuwemaansdag zal zij geopend 

worden.”  

Zes dagen van de week worden door goddelijke inspiratie “de zes werkdagen” genoemd; de 

zevende dag wordt de sabbath des Heren genoemd. Wie zou zich in dit duidelijke 

onderscheid kunnen vergissen? Nadat de Joden uit hun ballingschap in Babel waren 

teruggekeerd, en hun tempel en stad hadden hersteld, verhaalden zij in een plechtige 

bijeenkomst van het hele volk in een gebed aan de Allerhoogste alle grote voorvallen van 

Gods liefde in het verleden, waarbij zij over de sabbath als volgt getuigden: 

“Op de berg Sinaï zijt Gij nedergedaald en hebt met hen gesproken uit de hemel, en hun 

rechtvaardige verordeningen, betrouwbare wetten, goede inzettingen en geboden gegeven. 

Ook hebt Gij hen uw heilige sabbath doen kennen en hun geboden, inzettingen en een wet 

gegeven door de dienst van uw knecht Mozes.” Op deze wijze werd het hele volk herinnerd 

aan de grote gebeurtenissen bij de berg Sinaï; het geven van de tien woorden van Gods wet. 

De hele vergadering was zo diep onder de indruk van de gevolgen van hun vroegere 

ongehoorzaamheid, dat zij een plechtig verbond aangingen om God gehoorzaam te zijn. Zij 

verplichtten zich met deze woorden: “Ook dat wij, wanneer de volken des lands koopwaar en 

allerlei koren op de sabbathdag ten verkoop zouden brengen, van hen op de sabbath of op 

een heilige dag niet zouden kopen, en dat wij in het zevende jaar het land braak zouden laten 

liggen, en geen enkele schuld zouden invorderen.”  

Tijdens de afwezigheid van Nehemia bij het Perzische hof werd dit verbond, tenminste ten 

dele, vergeten. Na elf jaar getuigt Nehemia bij zijn terugkomst omstreeks 434 v. Chr.: 

“In die dagen zag ik in Juda mensen, die wijnpersen traden op de sabbath en vrachten koren 

binnenhaalden en op ezels laadden, alsook wijn, druiven en vijgen en allerlei last, en deze op 

de sabbathdag naar Jeruzalem brachten. Ik gaf een waarschuwing, toen zij levensmiddelen 

verkochten. De Tyriërs die daar woonden, brachten vis en allerlei koopwaar en verkochten ze 

op de sabbath aan de Judeeërs, zelfs in Jeruzalem. Toen onderhield ik de edelen van Juda 

hierover en zeide tot hen: Wat doet gij daar voor slechts, dat gij de sabbathdag ontheiligt? 

Hebben ook uw vaderen niet zo gedaan en heeft onze God daarom niet al deze rampspoed 
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over ons en over deze stad gebracht? Zult gij nu nog heviger toorngloed over Israël brengen 

door de sabbath te ontheiligen? Zodra het dan in de poorten van Jeruzalem donker werd, 

voor de sabbath,  sloot men op mijn bevel de deuren, en ik beval dat men ze niet zou openen 

tot na de sabbath. En ik stelde enige van mijn knechten bij de poorten op, - er zou geen vracht 

op de sabbathdag binnenkomen. Toen overnachtten de handelaars en de verkopers van 

allerlei koopwaar een en andermaal buiten Jeruzalem. En ik waarschuwde hen en zeide tot 

hen: Waarom overnacht gij voor de muur? Indien gij dat nog eens doet, zal ik de hand aan u 

slaan. Van die tijd af kwamen zij niet meer op de sabbath. Ook beval ik de Levieten dat zij zich 

zouden reinigen en de poorten zouden komen bewaken, om de sabbathdag te heiligen. 

Gedenk mij ook hierom, mijn God, en ontferm U over mij naar uw grote goedertierenheid.”  

Dit schriftgedeelte is een nadrukkelijke getuigenis dat de verwoesting van Jeruzalem en de 

ballingschap van de Israëlieten naar Babel een gevolg waren van hun ontheiliging van de 

sabbath. Het is een treffende bevestiging van de woorden van Jeremia, die al zijn 

aangehaald, waarin hij de Israëlieten betuigt dat, als zij de sabbath zouden heiligen, hun stad 

voor altijd zou bestaan, maar dat die stad volkomen verwoest zou worden als zij doorgingen 

de sabbath te ontheiligen. Nehemia getuigt van de vervulling van Jeremia’s voorzegging over 

het overtreden van de sabbath; en met zijn plechtige oproep ten gunste ervan eindigt de 

geschiedenis van de sabbath in het Oude Testament.  

CONCLUDEREND: 

Het is ironisch dat de Tien Geboden nooit door God werden gegeven om de mensheid te 

veroordelen, maar in plaats daarvan werden zij gegeven om de mensheid bewust te maken 

van hun zondige aard en het stimuleren van hun herstel. De Tien Geboden mogen als een 

spiegel om de toestand van onze zielen te "reflecteren". Wanneer we ons leven beschouwen 

in het licht van de Tien Geboden, dan zijn we ons bewust van onze tekortkomingen en onze 

behoefte aan verlossing. God heeft een grote behoefte om ons het leven te geven. Ezechiël 

18:31  Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een 

nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? 32  Want Ik 

heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt JHWH, daarom bekeert u en leeft. 

De verbinding tussen de eeuwige goddelijke werkelijkheid (o.a. geboden) en je dagelijks 

leven (karakter), wordt daardoor steeds hechter en meer betekenisvol. “Geweten” is 

vasthouden aan je natuurlijke levensplicht die je ontwikkeling ondersteunt. De weg van 

natuurlijke ontwikkeling is te vergelijken met een snelweg. Smal en recht met vangrails aan 

de zijkant. Socrates stelt: “Er (is) maar één goed: kennis, en maar één kwaad: onwetendheid 

(of geestloos). Het sabbathsgebod krijgt in het Oude Testament veel nadruk. Wanneer een 

Israëliet het sabbathsgebod moedwillig overtreedt, ontving hij de doodstraf (Exodus 31:14).  

Onderhoudt dan den sabbath, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk 

gedood worden; want een ieder, die op denzelven enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid 

worden uit het midden harer volken. God maakt duidelijk dat Hij Israël zwaar gestraft heeft 

omdat Israël God talloze keren ontrouw is geworden. Gabor Locht: “Je kunt dus zeggen dat 

de ontrouw van het volk Israël zichtbaar werd door het feit dat het de sabbathten niet meer 

vierde en daarom werd verwaarlozing van de sabbath door God zo zwaar gestraft.” 

‘Generatie na generatie moeten de Israëlieten de sabbath in acht nemen en vieren. Voor Mij 

en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond, …’  2 Koningen 17:13  Als nu 
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JHWH tegen Israël en tegen Juda, door den dienst van alle profeten, van alle zieners, betuigd 

had, zeggende: Bekeert u van uw boze wegen en houdt Mijn geboden, en Mijn inzettingen, 

naar al de wet, die Ik u vaderen geboden heb, en die Ik tot u door de hand van Mijn knechten, 

de profeten, gezonden heb. 

Zo is wellicht ook mijn gevoel bij dit boek (als ‘gewoon’ mens), zwaar en moeilijk maar ook 

intens blij, zoals J. Durham zegt in zijn boek “Opdat de bediening niet gelasterd worde”: 

“boodschappers zijn vaak niet geliefd bij de hoorders. De hoorders, met verschillende 

karakters. Sommigen willen zich wel als zwijnen op de boodschappers storten, alsof ze hen 

haten. Zo werd Micha tegemoet getreden door Achab, die op verzoek nog vierhonderd 

vleiende leugenaars had. Sommigen zijn kittelachtig en verdragen een overtuigende leer en 

trouw niet. Dit is geen geringe beproeving voor de schrijver. Velen ook die hen toegenegen 

zijn, zijn opvliegend en kunnen een eerlijke vermaning niet verdragen. Het is niet minder 

moeilijk om trouw met hen te handelen dan met anderen die God openlijk lasteren. De 

schrijver zelf meent geen vrucht te zullen zien of moeite te zullen oogsten. Vermoedelijk was 

Mozes niet vrij van het eerste, toen hij zei: ‘Israël hoort niet’, of’ zal mij niet horen. En wat zal 

Farao doen?’. Het laatste zien we gewoonlijk als we bij vlees en bloed te rade gaan over onze 

plicht. Op grond van de veronderstelde moeiten die volgen zullen, besluiten we dan algauw 

dat het helemaal onze plicht niet is. 

Vraag aan PP:  

Als je de tien geboden 

bekijkt, kun jij daar dan een 

lieve God in zien? 

“Ja, omdat je ook niet ziek 

kunt worden als je de 

geboden houdt. Je doet 

alleen maar goede dingen. Ik 

vind het logisch. Misschien 

wel moeilijk”. 
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Hoofdstuk 4  oorspronkelijke Sabbath in NT  

Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven. 

 

u volgt hoe men vanaf Jezus komst tegen Gods geboden – en met name natuurlijk 

weer het sabbathsgebod – aankeek. Is er werkelijk in het Nieuwe Testament 

eigenlijk zoveel veranderd ten opzichte van het Oude Testament wat betreft de 

sabbath?  

Mensen vragen aan Jezus hoe ze in de hemel kunnen komen. Wat doet Jezus met deze 

vraag? Hij neemt de persoon direct mee terug naar de wet. Hij herbevestigd wat alle 

geschiedenisverhalen voor hem al bevestigd hadden. Zorg voor het doen van daden ten 

opzichte van de tien geboden. 

Lucas 10: 25 ‘En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: 

Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? 26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de 

wet geschreven? Hoe leest gij? 27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, 

liefhebben, uit heel uw hart, en uit heel uw ziel, en uit heel uw kracht, en uit heel uw 

verstand; en uw naaste als uzelven. 28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe 

dat, en gij zult leven.’ 

Doen is het product (opdracht), de vrucht van geloven. Dat wil zeggen, je mag beginnen met 

doen wat Hij zegt wat we moeten doen. Menselijk instinct lijkt ons te vertellen dat wat we 

doen belangrijker is dan wat we geloven. Toch is het een versmelting. 

Ook Mattheüs 19:16 leert ons: ‘En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede 

Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? 17 En Hij zeide tot hem: 

Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven 

ingaan, onderhoud de geboden.’ 

Zullen we een blik werpen op Lydia? Haar hart was geopend. Lydia was zoekende. Ze zocht 

God oprecht. Ze luisterde, dat kwam omdat God haar oren gaf om te horen. Ze had een open 

hart, omdat God ieders hart openstelt op een moment in zijn/haar leven. Denk niet dat er 

enige vorm van gewelddadige kracht of dwang aan te pas komt wanneer God mensen tot 

zich trekt: ze worden er vrijwillig door tot Hem geleid. Het stelt hen in staat hun zonde te 

zien zoals het is en geeft hun de kracht om te verachten wat ze voorheen (aan zonden) 

liefhadden. Zo ook bij Lydia. Lydia reageert onmiddellijk. Gods soevereiniteit sluit de zondaar 

niet buiten het proces. Lydia hoorde en gehoorzaamde. Ze nam vrijwillig de waarheid aan. Ze 

ging deel uitmaken van de vervulling van de belofte. Lydia’s geloof kwam direct tot 

uitdrukking in haar daden. Ze werd gedoopt, en haar huisgenoten. Merk op dat de Bijbel 

haar ‘huisgenoten’ noemt. Dit kan haar gezin omschrijven, maar niets in de context wijst 

erop dat ze getrouwd was. Het zou in die cultuur zeer ongewoon zijn voor een getrouwde 

vrouw met verantwoordelijkheden voor een gezin, om betrokken te zijn bij een 

handelsbedrijf waarvoor ze van het ene naar het andere continent moest reizen. Bovendien 

was ze duidelijk het hoofd van haar huishouding. Het waren tenslotte ‘haar’ huisgenoten en 

in vers 40 van Handelingen 16, wordt gesproken over ‘huis van Lydia’, wat erop duidt dat zij 

de eigenaar van het gebouw was. Soms wordt gedacht dat met ‘haar huisgenoten’ mogelijk 

hele kleine kinderen werden gedoopt. Daar is geen enkel bewijs voor. 

N 



~ 56 ~ 

 

 

Christendom als ‘geloof’ is een verstandelijk beredeneerd systeem. Terwijl het de christ-

gelovigen ging om de innerlijke doorbraak van het licht in de harten van de mensen, 

waardoor vernieuwing in het denken en handelen tot stand komt en als vanzelf de nieuwe 

mens geboren is. Je ziet Lydia ook veranderen in een nieuw mens. Zoiets is geen aangeleerde 

les van het verstand, maar ontplooiing van het ware zelf van de mens. Het geloof is geen 

verstandelijke Gods- en wereldbeschouwing, of het staan in een bepaalde traditie. Het ware 

geloof in het Verbond (de Thora) is een levensvernieuwing, een innerlijk proces en geen 

traditioneel historisch geloof. Een oproep om ons te bekeren van onze ‘boze’ wegen, van 

onze egoïstische handelingen. Wij mogen altijd terug keren naar JHWH, naar Zijn wil gaan 

leven. Dat mogen wij dan wel zelf doen, die keuze moeten wij zelf maken. Net zoals Lydia 

deed. Ze had ook anders kunnen besluiten. Het initiatief ligt bij ons omdat we immers ook 

zelf de keuze maakten om af te wijken van Gods geboden en inzettingen, die Hij ons geboden 

heeft. Wij zijn gaan leven zoals wij dat zelf goed achten. Wij mogen proberen los te komen 

van alle leugens die door de eeuwen heen in onze godsdienst geslopen zijn. Los komen van 

alles wat niet in overeenstemming leeft (en is) met de geboden en inzettingen van God. 

Gegeven door Hem voor ons ten leven. 

Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) en Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen 

(BGJ) laat ik – kort samengevat - aan het woord, onder leiding van ds. P.L. Voorberg. Hij geeft 

volwasseneducatie over de zaterdag-zondag discussie.  

“Alleen de volgorde is veranderd: we gaan van de laatste naar de eerste. Heeft dat dan nog 

consequenties voor de invulling van die dag? Mogen we de aanwijzingen voor de sabbath 

simpel kopiëren voor de zondag? Heeft ook de zondag twee brandpunten: rust/werkverbod 

en heiliging? En in dezelfde verhouding? Antwoord: De argumentatie vóór de kinderdoop en 

vóór de overgang van ‘sabbath naar zondag’ lopen parallel en zijn even sterk. De eenheid van 

de wet is onopgeefbaar. Geen eerbiedige bijbellezer zal de moed hebben de beitel te zetten in 

de stenen tafelen. Daarom kunnen we wettig vanuit de andere geboden conclusies trekken 

met betrekking tot het vierde. De geboden worden niet klakkeloos voortgezet in het Nieuwe 

Testament. Er treden bepaalde veranderingen op. Dat maakt bijvoorbeeld de Bergrede wel 

duidelijk. Daar wordt het vierde gebod niet genoemd. Wel de andere. Omdat de wet een 

eenheid is, kunnen we daaruit toch conclusies trekken met betrekking tot het vierde gebod. In 

het gedeelte van de Bergrede dat in Mattheüs 5:21-48 beschreven is, neemt de Jezus een 

aantal geboden onder de loep. Hij maakt geen tegenstelling tussen de geboden zoals ze van 

de Sinai klonken en de Bergrede, maar geeft wel aan dat het in het koninkrijk van JHWH, 

zoals dat nu gekomen is, dieper gaat. Dat wordt door Jezus toegespitst op het zesde, zevende 

en derde gebod, en op het grote gebod van de naastenliefde. Datzelfde treffen we aan als 

Paulus kinderen aanspoort hun ouders te gehoorzamen uit ontzag voor JHWH (Efeze 6:1). De 

eerbied die kinderen hun ouders toedragen, kent in het Nieuwe Testament een nieuwe 

dimensie. Het is Christus die deze gehoorzaamheid vraagt, nadat Hij voor hen de diepste en 

zwaarste gehoorzaamheid heeft opgebracht (volgens Hebreeën 5:7). Nog nooit is op zo’n 

diepe wijze een beroep op kinderen gedaan hun ouders te gehoorzamen. Het is duidelijk dat 

de decaloog zijn functie van grondwet in het Nieuwe Testament voortzet, op diepere wijze. 

Waar dat voor deze geboden geldt, en de wet een eenheid is, mag dat ook van het vierde 

gebod aangenomen worden. Dat zal ook de achtergrond van de Heidelbergse Catechismus in 

zondag 38 zijn, als in het tweede lid de rust uitgerekt wordt over heel het leven: dat ik alle 
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dagen mijn slechte werken nalaat, de Heer door zijn Geest in mij laat werken en zo de 

eeuwige sabbath in dit leven al begin. De rust van het vierde gebod is meer dan een 

werkverbod. Het gaat ook om geestelijke rust: rust van boze werken (volgens Hebreeën 4). 

Dat de wet een eenheid is, is het sterkste argument proZondagsrust en daarnaast ook het 

vierde gebod houden we op vervulde wijze. Dat betekent dat we van arbeidsrust voortgaan 

naar rusten van boze werken. Moeten we ons werk op de zondag laten rusten en van wie 

(Wie)? Geen vraag die pas sinds het aantreden van ‘paars’ actueel geworden is. De laatste 

synoden van onze kerken hielden zich ermee bezig o.a. omdat ‘in de loop van de geschiedenis 

in de Gereformeerde Kerken in Nederland steeds verschil van mening is geweest over de 

vraag of uit de Schrift dwingend kan worden aangetoond, dat er voor de 

nieuwtestamentische kerk een rechtstreeks gebod van God is om de zondag als rustdag te 

houden …’ Uit deze grond blijkt dat we met elkaar wel altijd voor rust op zondag zijn geweest, 

maar er verschil van mening was over de vraag of die rust op een rechtstreeks gebod van God 

gegrond was (het vierde). De Generale Synode van Leusden heeft uitgesproken dat de mening 

dat ‘de zondag als rustdag niet gegrond is op een goddelijk bevel’, niet te veroordelen is. Een 

uitspraak met tweemaal ‘niet’ is altijd wat lastig uit te leggen. Je kunt dat tweemaal ‘niet’ 

tegen elkaar wegstrepen. Dan heeft de GS dus gezegd dat je als mening (van de preekstoel) 

mag verkondigen: dat de zondag als rustdag wel een goede, doch slechts menselijke instelling 

is (‘rust op een verantwoorde keus van de christelijke kerk’). Deze uitspraak heeft nogal wat 

boosheid tegen deze GS doen opwaaien. Misschien niet terecht. Het zou best kunnen zijn dat 

de GS ons wakker geschud heeft en ons erbij bepaald heeft welke ruimte we binnen de kerken 

op dit gebied gegeven hebben. Daar zijn we dan nu met elkaar met de neus op geduwd. En 

als we vinden dat die ruimte er niet mag zijn, moeten we de Schrift naspeuren of die 

inderdaad die ruimte niet geeft. In deze discussie wordt regelmatig teruggewezen naar de 

‘oude kerk’. Het staat volgens velen vast dat de broeders en zusters in de eerste eeuwen van 

de christelijke jaartelling gewoon op zondag doorwerkten. 

De vraag is echter: wat is gewoon? Leggen we niet veel te snel ons economisch model over 

dat van de samenleving van de eerste eeuwen heen? We lezen inderdaad bij eerbiedwaardige 

oudvaders dat de eerste christenen ’s morgens zeer bijtijds hun bed uitgingen voor een 

bijeenkomst van schriftlezing en gebed. Vervolgens wordt in allerlei discussies supersnel 

geconcludeerd dat ze dat deden om daarna ‘gewoon’ naar hun werk te  gaan. We 

veroorloven ons hierbij een aantal vragen: wat is gewoon naar je werk gaan? Velen waren 

slaaf, anderen waren landeigenaren. Wie verplichtte tentenmakers om op zondag tenten te 

gaan maken? Waren in die tijd de mensen niet veel meer kleine zelfstandigen die zelf hun 

arbeidstijd bepaalden? Waar staat eigenlijk dat ze na die vroege bijeenkomst naar hun werk 

gingen? Er zijn gegevens die erop wijzen dat ze op andere dagen ook ’s morgens vroeg bij 

elkaar kwamen voor een dergelijke bijeenkomst. Kun je niet met evenveel/even weinig recht 

beweren dat de eerste christenen na hun vroege morgenwijding op een wat schappelijker 

tijdstip naar de officiële kerkdienst gingen? Kortom, welke kracht heeft een argument 

afgeleid uit onbekende gegevens?! Zullen we maar niet gewoon gaan exegetiseren? Dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan. Ook hier geldt het paulinisch advies: zie toe op uzelf (1 

Timotheus 4:16; Handelingen. 20:28). Met andere woorden, wat drijft je, welke vooroordelen 

heb je, welke vooringenomen stelling wil je al ‘exegetiserende’ verdedigen? We gaan uit van 

de onbetwijfelde verbinding tussen het vierde gebod en de zondag. Hoe je het ook wendt of 

keert, er is geen argument aan te dragen om de rust uit dat gebod te wippen. Dat is even 
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‘logisch’ als het verbod tot doden uit het zesde gebod te halen of het verbod tot stelen uit het 

achtste. Het gaat in het (gehandhaafde!) vierde gebod om rust. 

Dat wordt uitgewerkt in niet-arbeiden, en voor wie het dan nog niet begrijpt: doe in zes 

dagen AL je werk. We kunnen lang en breed discussiëren over noodzakelijke zondagsarbeid, 

over grijze gebieden en wat dies meer zij – en laten we daarin voorzichtig en wijs zijn! – 

zolang we in de eenheid van de decaloog geloven, blijft er een rustgebod annex 

heiligingsgebod gelden, twee brandpunten van de ellips die heden zondag heet. Het vierde 

gebod is niet in de eerste plaats een gebod tot kerkgang, maar tot rust! Het is volkomen 

nieuwtestamentisch om te zoeken naar de diepere betekenis van het vierde gebod. Daarin 

gaat Christus ons voor. Maar een diepere betekenis elimineert de oorspronkelijke betekenis 

niet. Het afschaffen van de scheidbrief geeft géén ruimte voor echtbreuk, en het beperken 

van de ruimte van de eed geeft géén vrijbrief de Naam van de Heer van tijd tot tijd wel ijdel te 

gebruiken. Daarom blijft van gereformeerde kansels klinken: zes dagen mag u (gemeente van 

de 21e eeuw) arbeiden en <daarin> al uw werk doen. De rust voor de Heer is verschoven naar 

de eerste dag, omdat die nu de dag van de Heer heet. Stellingen:  

1. De uitspraak van ‘Leusden’ is de eerste stap op weg naar het afschaffen van het lezen van 

de wet in de morgendienst. 

2. Wie de uitspraak van ‘Leusden’ volgt, moet ook ruimte geven om aan de andere geboden 

van God toe te voegen, dat ze wellicht op niet meer zijn gebaseerd dan op ‘verantwoorde 

keuzen van de christelijke kerk’.  

Als we het zo helder stellen, komt de vraag naar de praktijk. Om daarin verder te komen ga ik 

weer naar de andere geboden. Als iemand zijn ouders niet kan eren, wat doe je dan? Zeg je 

dan bot: doe het maar wel! Anders mag je met ingang van aanstaande zondag geen 

avondmaal vieren! Wat doe je als iemand worstelt om zijn huwelijk in stand te houden, maar 

het niet vol kan houden? Wat doe je dan als iemand verplicht wordt tot zondagsarbeid (die 

buiten de bekende categorieën ‘werken van noodzakelijkheid, barmhartigheid en religie’ 

vallen)? Dan ga je toch samen met de broeder of zuster op zoek naar een houden van de 

zondag uit kracht van het vierde gebod? We gaan in overleg met vakbonden die je willen 

steunen, we proberen in overleg met werkgevers een oplossing te creëren, we speuren naar 

mogelijkheden voor ander werk en proberen in andere zin creatief te zijn. Dan werkt de 

desbetreffende broeder of zuster die tijd nog wel op de zondag, zoals een ander lange tijd de 

contacten met zijn ouders afhoudt, of als gehuwde toch op een andere locatie gaat wonen 

om van daaruit (ooit nog eens) aan herstel te gaan werken. En we staan er als gemeente 

omheen, om de broeder of zuster in die nood te troosten en bij te staan. Dat kan zelfs langere 

tijd van (onwettige) zondagsarbeid met zich mee brengen. Met de botte bijl is nog nooit wat 

opbouwends 

bereikt. Eén ding gebeurt echter niet: dat we de (onnodige) zondagsarbeid accepteren alsof 

er niets aan de hand is. Daarvoor is Gods wet ons te lief (Psalm 119). Einde van deze 

educatie. 

De meeste christenen weten wel dat de gemeente in het begin in huizen samenkwam. Dit is 

ook te lezen in Handelingen. Maar dit kwam – zo wordt gezegd - omdat er vervolging was; 

men mocht geen kerken bouwen. Toen dit later, in de vierde eeuw, wel mocht kon men 

kerken bouwen en konden de christenen gewoon naar de kerk gaan, zoals dat nu nog steeds 

gebeurt. Het is alleen de vraag of dit een goede ontwikkeling is geweest. Misschien dat de 
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huisgemeentes wel geen noodzaak, maar juist de bedoeling waren. Er is namelijk niet vier 

eeuwen lang sprake geweest van vervolging. Er was wel vervolging, zoals onder keizer Nero, 

maar dit was altijd in een bepaalde periode en in een bepaald gebied. Daarbuiten heeft de 

gemeente zich gewoon kunnen ontwikkelen en uitbreiden. Ondanks dit bleef de gemeente 

tot in de vierde eeuw georganiseerd in huis-samenkomsten. De tempels en markthallen 

werden tot kerkgebouwen omgevormd. Alleen de gelovigen kwamen nog steeds aan huis 

samen om daar te eten en het brood te breken. Hierover hadden de kerkleiders 

(bisschoppen) geen controle en dat wilden zij niet. Het aan huis samenkomen werd verboden 

en het niet-voedzame avondmaal werd ingesteld. Daarmee kwam er een einde aan vier 

eeuwen huisgemeente en zo is het eeuwenlang gebleven. Het volgende werd ingesteld: een 

kerkgebouw, een speciale kerkdag (zondag), een professioneel/beroepsmatig leiderschap 

(priester, predikant, voorganger), een speciale dienst met een ceremonieel karakter en een 

manier om zichzelf financieel te onderhouden (tienden, offers). De meeste kerken en 

gemeenten in Nederland hebben een dergelijke opzet. Het is echter opvallend dat deze vorm 

in het Nieuwe Testament niet voorkomt en al helemaal niet in het Oude Testament. 

Congregationele gemeenten zijn in de tijd van Constantijn de Grote in de 4e eeuw na Jezus 

ontstaan en vrij snel de norm geworden. Een dergelijke opzet heeft veel weg van een Joodse 

synagoge.  

KENMERK  CONGREGATIONEEL  N.T. HUISKERK 

Samenkomst  Het kerkgebouw   De huizen van de gelovigen 

Functionarissen Voorgangers, pastors en oudsten Apostelen, profeten, 

evangelisten,  

     pastors en leraren 

Financiën  Tienden en offers   Delen naar behoefte 

Levensstijl  Individueel   Gemeenschap 

Evangelisatie  Acties, programma's, specialisten Relaties, op natuurlijke wijze  

       discipelen van mensen 

Gerichtheid Mensen in de kerk krijgen  De kerk in de huizen van de  

     gelovigen krijgen 

Omvang  Grote, onpersoonlijke groepen Kleine, intieme groepen 

Onderwijsstijl  Statisch, de preek staat centraal Dynamisch, interactief  en  

     groepsgesprek 

Taak voorganger  Het kerkprogramma leiden,  Elke gelovige 

preken, huisbezoek, etc. toerusten voor zijn/haar 

bediening 

Centrum  Zondagse samenkomst in   De gewone huizen 

religieus gebouw  van de gelovigen 
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Sleutelwoord  Word lid!   Ga heen en maak discipelen! 

Bediening  Gerichtheid op kansel  Gerichtheid op persoonlijke 

en podium   toerusting van de gelovigen 

Zending   Uitzenden van gespecialiseerde  Gemeente zendt zichzelf 

zendelingen   als vermenigvuldigbare eenheid 

Ook is er sprake van lidmaatschap. Sommige problemen van ´papieren lidmaatschap´ is dat 

men probeert in te schatten wie wel of niet wedergeboren is en vervolgens toegevoegd kan 

worden. Maar bedenk: alleen JHWH weet wie gered wilde worden en dan ook ‘toegevoegd’ 

is. Denk even terug aan het feit dat ‘bebaarde’ mannen niet aan het avondmaal zouden 

mogen in bepaalde kerken. Weten we zeker dat deze baardmannen ook door God 

‘geweigerd’ worden? Een ledenlijst is gewoonlijk een instrument dat gebruikt wordt om 

formele verhoudingen te krijgen tussen mensen. Dit lijkt op het eerste gezicht onschuldig, 

maar het beperkt ook het zicht op de rest van de plaatselijke gemeente. Het schept 

afgezonderde delen in de plaatselijke gemeente. Deze selectiecriteria is een hele grote 

verantwoordelijkheid die de mensheid op zich genomen heeft. Waar de bijbel gelukkig geen 

opdracht toe geeft. De heilige heeft zijn kerk op elke plek in zich. “Want hij staat en gaat, hij 

ligt of zit in z’n kerk, hij is in de ware kerk, in de tempel. De Heilige Geest leert hem uit alle 

schepselen. In al wat hij aanziet, ziet hij een prediking van God”, aldus J. Boehme. Het geloof 

in JHWH is niet gefundeerd op het feit dat je naam in een kaartenbak van een kerkelijke 

organisatie staat.  

Waarom verschuiving sabbath naar zondag 

De sabbath is door de Rooms Katholieke kerk verschoven naar de zondag, in de wet 

bevestigd door Constantijn de Grote in 321 en 325 te Nicea.  In Daniël 7:25 staat dat de 

‘satan’ (kwade machten in mensen), zal proberen tijd en wetten te veranderen. Alle boze 

mensen die hij (kwade machten) heeft gevangen, zijn zijn jachthonden. De Rooms Katholieke 

kerk geeft het volgende weer: ‘de paus bezit de macht om tijden te veranderen, wetten af te 

schaffen en van alle verplichtingen te ontslaan, zelfs  wat door Jezus bevolen is’. Natuurlijk 

zijn we alert op deze mooie uiterlijke schapen waarin misschien een wolven-innerlijk huist. 

'Apostolos suos' maakt duidelijk dat het toezicht op bisdommen en hun bisschoppen alleen 

bij paus en curie berust. Met een beroep op goddelijke verordeningen, die uit de evangeliën 

en het Bijbelboek Handelingen worden gelezen. De Rooms Katholieke hiërarchie is en blijft 

een godgegeven mysterie van drie lagen: de paus, het wereldcollege van paus en 

bisschoppen, en de individuele bisschop. 

Jaren daarna werd door dogmatici een poging gedaan om deze verandering binnen Gods 

Woord te rechtvaardigen. Het argument dat Jezus op zondag zou zijn opgestaan, kreeg 

opeens bestaansrecht. Deze symbolische ‘opstandings’ gedachte voor de zondagbepaling 

kreeg meer macht en sprak meer tot de verbeelding dan Gods instellingen. Door de 

symbolische ‘opstandings’-gedachte kreeg de zondag voor velen een speciale plaats. Een 

knusse zekerheid. De vroege christenen kwamen vaak bij elkaar om ‘het brood te breken’ en 

deden dit bij voorkeur op de zondag. Zo zou ook de naam voor deze dag (‘dag des Heren”) 

ontstaan zijn naar aanleiding van het avondmaal. Het avondmaal werd namelijk aangeduid 

als ‘maal des Heren’. Gabor Locht: “Er liggen vooronderstellingen aan deze aannames ten 

grondslag die stuk voor stuk onwaar blijken te zijn. Allereerst is het niet zo dat de eerste 
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christenen bij de avondmaalsviering met name stilstonden bij de opstanding. Wanneer zij 

spraken over de betekenis van het avondmaal, hadden zij het over het offer van Jezus. Het 

offer kreeg de nadruk en niet de opstanding. 1 Corinthiërs 11:26 over het avondmaal: Want 

zo vaak als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood 

des Heeren totdat Hij komt. 

Evengoed was dit niet het geval bij alle eerste christenen omdat er ook groepen waren die 

niet in een historische Jezus geloofden, ook niet in zijn offerdood. Daarnaast blijkt dat het 

paasfeest, het feest waar de opstanding opeens een heel belangrijke plaats kreeg (en Pascha 

blijkbaar afgeschaft werd), tot bijna halverwege de tweede eeuw nergens op zondag werd 

gevierd! De conclusie hieruit is duidelijk: wanneer bij het avondmaal de opstanding niet 

centraal stond en het bovendien twijfelachtig is of de opstanding speciaal op zondag 

herdacht werd, zullen de eerste christenen ook niet speciaal op de zondag bijeen zijn 

gekomen om het avondmaal te vieren.  

Of ‘Maal des Heren’, een algemeen gebruikte uitdrukking was voor het avondmaal? Nee, 

Paulus gebruikt dit een keer maar daarna vind je hem in christelijke geschriften pas 

halverwege de derde eeuw opnieuw. Men denkt bij de verschijning van de opgestane Jezus 

aan de discipelen (Thomas een week later) dat Jezus speciaal op de zondag verscheen en dat 

de discipelen speciaal op zondag het avondmaal vierden. Maar volgens Handelingen 1 en 2 

kwamen de discipelen tussen Hemelvaart en Pinksteren dagelijks bij elkaar. Uit de grondtekst 

van Handelingen 1:13 blijkt dat zij ook voor Hemelvaart ‘verblijf hielden’ in een bovenzaal 

van de tempel 13 En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, 

namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en 

Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus. 

Het lijkt er sterk op dat de discipelen na de Hemelvaart dus doorgingen met 

gebedsbijeenkomsten zoals ze die voor Hemelvaart al hielden. Hierbij is geen sprake van 

wekelijkse bijeenkomsten die alleen op zondag plaatsvonden. Zijn er aanwijzingen dat Jezus 

speciaal tijdens bijeenkomsten op zondag aan mensen verscheen? Aan de Emmaüsgangers 

verscheen hij tijdens een reis, aan sommigen van zijn discipelen tijdens het vissen. Soms 

verscheen hij aan iemand alleen en soms ook aan meer dan 500 mensen tegelijk. Dus op 

verschillende tijden, op verschillende plaatsen en onder verschillende omstandigheden. 

Nergens is duidelijk sprake van een avondmaalsviering. In Lucas 24:42 eet Jezus een stukje 

vis om te laten zien dat hij geen geestverschijning is, maar een reëel lichaam heeft. Bij de 

Emmaüsgangers breekt hij brood. Deze handeling zou kunnen duiden op avondmaalsviering 

ware het niet dat er geen sprake is van het drinken van wijn. De conclusie hieruit is dat de 

discipelen na de opstanding niet alleen op zondagen maar dagelijks bijeenkomsten hielden. 

De bijeenkomst van de discipelen in Johannes 20:26, die acht dagen na de opstanding 

plaatsvond, wordt niet vermeld omdat die op een zondag plaatsvond, maar omdat bij deze 

verschijning Thomas aanwezig was. Van avondmaalsvieringen die speciaal op de zondag 

plaatsvonden en van verschijningen van Jezus die speciaal op zondag plaatsvonden is in het 

Nieuwe Testament geen sprake.  

Gabor Locht: “De oudste christelijke tekst waaruit zou blijken dat christenen op zondag bij 

elkaar kwamen voor een wekelijkse samenkomst is 1 Corinthiërs 16:1-3 Aangaande nu de 

verzameling, die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de Gemeenten in Galatië 

verordend heb, doet ook gij alzo. 2 Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u 

iets bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat 
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de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn. 3 En wanneer ik 

daar zal gekomen zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam achten door brieven, zenden, om uw 

gave naar Jeruzalem over te dragen. In dit gedeelte schrijft Paulus dat de christenen in 

Korinte op de eerste dag van de week geld apart moeten leggen zodat Paulus wanneer hij 

aankomt, het geld gemakkelijk kan inzamelen. Bestemd voor de gemeente in Jeruzalem. Uit 

het feit dat christenen hier wordt aanbevolen elke zondag geld apart te leggen, is vaak 

geconcludeerd dat deze christenen op zondag dus ook een gemeentelijke samenkomst 

hielden. Bij nauwkeurige lezing blijkt echter dat deze conclusie niet hard te maken is. Paulus 

zegt: “Elke eerste dag van de week (er wordt hier een term gebruikt die aangeeft: ’s avonds, 

direct na de sabbath – dus op zaterdagavond) legge ieder uwer naar vermogen thuis iets 

weg, en hij spare dit op, opdat niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden 

worden.’ Ze moesten het geld thuis apart leggen, dat later, bij Paulus komst, zal worden 

ingezameld. Zo wilde hij voorkomen dat het geld werd gebruikt voor de wekelijkse uitgaven. 

Wat de reden echter ook is geweest, er is geen sprake van een inzameling tijdens een 

wekelijkse bijeenkomst. Wanneer je ervan uitgaat dat christenen normaal gesproken tijdens 

hun gemeentelijke samenkomsten collectes hielden, is het zelfs waarschijnlijk dat deze 

bijeenkomsten niet op zondag plaatsvonden. Als men samenkwam, was het immers veel 

praktischer geweest het geld direct naar de gemeente mee te nemen in plaats van het thuis 

op te sparen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er tijdens gemeentelijke samenkomsten 

helemaal geen collectes gehouden werden maar in dat geval is er geen grond om uit deze 

tekst te concluderen dat christenen wekelijks op zondag bij elkaar kwamen. 

Hetzelfde geldt voor Handelingen 20, waarin wordt beschreven hoe Paulus in Troas een 

gemeentelijke bijeenkomst leidt die ’s avonds begint en zo ongeveer de hele nacht duurt. 

Een jongen valt in slaap, valt van drie hoog naar beneden en overleeft de val dan ook niet. 

Door een wonder werd hij echter weer tot leven gewekt. Lucas, de schrijver van 

Handelingen, geeft als reden voor de samenkomst: En op den eersten dag der week, als de 

discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des 

anderen daags verreizen; en hij strekte zijne rede uit tot den middernacht. En de vraag daarbij 

is natuurlijk: was dit een wekelijkse zondagse gemeentesamenkomst?  

Allereerst: kun je uit de tekst opmaken dat men juist op de eerste dag van de week 

bijeenkomt voor het breken van het brood, dus om avondmaal te houden? Vierde men in 

Troas elke zondag het avondmaal? Deze vraag kan niet bevestigend beantwoord worden. De 

uitdrukking ‘brood breken’ komt in het Nieuwe Testament namelijk net zo vaak voor waar 

het om een avondmaalsviering, als waar het om een gewone maaltijd gaat. Het is simpelweg 

een aanduiding voor het eten van een maaltijd, waarbij het gebruikelijk was aan het begin 

van het maal brood in stukken te breken om de maaltijd klaar te maken. Sinds Jezus tijdens 

een avondmaaltijd het rituele avondmaal instelde, kon de uitdrukking ‘breken van het brood’ 

zowel voor de avondmaaltijd als voor het rituele avondmaal gebruikt worden. Je moet dan 

ook uit het verband van de tekst opmaken of het op het een of op het ander slaat. Daarnaast 

moet je ook rekening houden met de mogelijkheid dat de eerste christenen bij elke 

avondmaaltijd het rituele avondmaal vierden. In principe hield men alleen met het Pascha de 

maaltijd zoals geëist. In Handelingen 2:46 lijken de gelovigen in Jeruzalem na de pinksterdag 

elke dag het brood te breken. Ze aten dus elke dag samen, en misschien vierden ze bij die 

maaltijden ook wel het rituele avondmaal.  
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Hoe het ook zij, uit de tekst van Handelingen 20 kun je niet met zekerheid concluderen dat 

het om een avondmaalsviering ging. Wellicht was het een afscheidsmaal, dat aangericht 

werd voor Paulus. Hij zou immers de volgende ochtend voor een lange reis vertrekken. In 

Troas waren in elk geval gelovigen rond Paulus samengekomen en het is duidelijk dat deze 

bijeenkomst ’s avonds plaatsvond op de eerste dag van de week. Het is interessant om te 

kijken op welke avond deze bijeenkomst nu precies gehouden werd: op de zaterdagavond of 

de zondagavond. Wanneer Lucas namelijk gebruik zou hebben gemaakt van de Israëlitische 

tijdsberekening (waarin de avond het begin van de dag is), zou de bijeenkomst na afloop van 

de sabbath zijn geweest. Deze christenen kwamen dan dus aan het begin van de zondag 

(zaterdagavond) bij elkaar, waarbij het heel goed mogelijk zou zijn dat de reden van dit 

tijdstip juist was dat de gelovigen de sabbath hielden! Zij zouden dan eerst op de sabbath 

gerust en misschien de synagoge bezocht hebben om juist na afloop pas bij elkaar te 

komen.” 

Het is nooit de eis geweest van God dat gelovigen elke week in een gebouw zouden 

samenkomen. Een gebouw dat men vaak de naam ‘Godshuis’ geeft. Slechts driemaal in het 

jaar moest men de feesten of hoogtijden van JHWH bijwonen in Jeruzalem, daarbij 

opmerkende dat dit alleen voor het mannelijke geslacht gold. JHWH eist geen wekelijks 

terugkerende opvoering van een religieus ritueel, maar eist het doen van barmhartigheid, 

gehoorzaamheid aan Zijn geboden met woord en daad. Dat Jezus zou gekomen zijn om een 

kerk op te richten met daarin een geestelijke stand (hiërarchie) is een van de grootste 

misvattingen die denkbaar zijn. Kerken en de clerus zijn voortzettingen van oude heidense 

natuurreligies. Pak er gerust ‘geschiedenisboeken’ bij. Terugkomend op de houding van 

Paulus m.b.t. sabbath/zondag. Zij zouden dan eerst op de sabbath gerust en misschien de 

synagoge bezocht hebben om juist na afloop pas bij elkaar te komen. Paulus zou dan 

bovendien op de zondag verder gereisd zijn, nadat hij de sabbath in ere gehouden had. 

Wanneer Lucas echter de Romeinse tijdrekening aanhield (waarin de avond het einde van de 

dag is), was de bijeenkomst in Troas op zondagavond. Met deze uitleg wordt omzeild dat 

Paulus op zondag zijn reis voortzette. Zondagvierende christenen zien – gebruikmakend van 

deze interpretatie – hierin dan ook vaak een bewijs voor een vroegchristelijk gebruik om op 

de zondag bij elkaar te komen. Het probleem bij deze laatste visie is wel dat Lucas de 

Israëlitische weekindeling (die de Romeinen niet gebruikten) zou combineren met de 

Romeinse dagindeling (van middernacht tot middernacht). Wat kun je uit dit alles nu 

concluderen over het vieren van de sabbath of de zondag? Gabor Locht: “Mijns inziens wijst 

het erop dat Paulus na de sabbath wilde vertrekken. De bijeenkomst in Troas was een 

uitzonderlijke: het was de laatste gelegenheid om Paulus te horen preken. Het is niet zo 

waarschijnlijk dat christenen in Troas gewend waren elke zaterdagavond tot diep in de nacht 

bijeen te komen. Omdat Paulus vertrek op zondag gepland was kwam de gemeente hier een 

keer op zaterdagavond bij elkaar, maar meer kan hieruit niet afgeleid worden. Wanneer 

Paulus op woensdag was vertrokken, had de bijeenkomst waarschijnlijk op dinsdagavond 

plaatsgevonden.” 

 

Het is verdrietig om te beseffen dat de sabbath een wet is welke door God is ingesteld en 

nergens in Zijn Woord wordt ingetrokken, nu vervangen is voor een andere dag. Generatie 

op generatie wordt dit geleerd en als normaal beschouwd. Toch is het voor kinderen te 

moeilijk en ingewikkeld om te begrijpen. In Leviticus 26 worden de meest afschrikwekkende 



~ 64 ~ 

 

straffen uitgesproken voor de volken (Israël-volken in de verstrooiing) die de sabbath niet 

zullen houden. 

En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam JHWH 

lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbath houdt, dat hij dien niet 

ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; 7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen 

berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen 

aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor 

alle volken.  (Jesaja 56:6-7).  

Zou Jezus gedurfd hebben de geheiligde sabbath van zijn Vader te wijzigen naar de zondag? 

Lezen we psalm 78 dan zullen we allemaal beamen dat Jezus dit niet zou durven wijzigen 

zonder Goddelijk gebod van JHWH. Daarom zouden wij het liever ook niet moeten durven. 

Misschien kunnen we de volgende tekst op ons in laten werken: 

6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft 

1 Johannes 2: 3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden 

bewaren.4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en 

in dien is de waarheid niet;5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde 

Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.7 Broeders! Ik schrijf u 

geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod 

is het woord, dat gij van den beginne gehoord hebt. 

U zult klaarstaan met de volgende tekst uit Deuteronomium 13: 6Wanneer uw broeder, de 

zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die 

als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere 

goden, die gij niet gekend hebt, gij noch uw vaderen; 7 Van de goden der volken, die rondom 

u zijn, nabij u, of verre van u, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der 

aarde;8 Zo zult gij hem niet ter wille zijn, en naar hem niet horen; ook zal uw oog hem niet 

verschonen, en gij zult u niet ontfermen, noch hem verbergen; 

Omdat we graag willen stellen dat onze generatie en de generatie daarvoor en daarvoor, het 

ongetwijfeld goed hebben gedaan. 

Tegengas: zijn we ervan overtuigd dat onze kerkvaders vlak na Christus, (en vast ook 

kerkmoeders) rechte wegen gewandeld hebben terwijl wij hen niet gekend hebben? U zult 

zien dat in dit boek veel dingen worden aangetoond die haaks op Gods wil staan, maar wel 

door mensen werden, en worden, onderwezen en opgevolgd. We nemen in ons achterhoofd 

het feit dat vertalers ook gewoon mensen waren zoals u en ik. Wij hoeven niet te oordelen 

over onze ouders of voorvaderen en moeders. Zij kunnen zeker bekeerd zijn geweest. In hun 

tijd gold hun opgedane kennis als de enige verantwoordelijkheid. In onze huidige 

maatschappij hebben wij veel meer mogelijkheden tot onderzoek. Dat feit legt gelijk ook een 

grote verantwoordelijkheid bij ons neer. Wij moeten daardoor immers meer keuzes maken. 

Dat zij bekeerd zouden zijn, hopen wij met grote liefde. Met grote zekerheid kunnen we 

stellen dat zij oprecht geleefd hebben en ook met het volle vertrouwen op de juiste weg te 

zijn. Zij ervaarden dichtbij God te leven. Zoals mijn opa bijvoorbeeld. Ik heb hem niet gekend, 

maar wel verhalen gelezen van zijn hand. Hij geloofde rotsvast in Jezus en hield de aan hem 

geleerde zondag als rustdag (hoewel hij de laatste jaren van zijn leven veel menselijke 
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instellingen doorzag en daar verre van bleef). In alles bleek zijn oprechte houding naar JHWH 

als kind van Hem.  

Overal is een tijd voor, Zijn tijd. Als we bedenken dat er in onze huidige economie zoveel 

dingen op ons afkomen, is het een rust te weten dat we dit blijkbaar ook aankunnen 

(1Corinthiers 10:13). Het is nogal een verschil met zo’n 70 jaar geleden wat wij nu op ons 

bord krijgen en ooit moeten verantwoorden. Vandaar ook die grote liefdevolle plicht om aan 

kinderen het goede uit te dragen. 

RESUME: 

Misschien is het het eenvoudigst en het meest veilig om te kijken hoe Jezus nu precies tegen 

de Thora aankeek? 

Mattheüs 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik 

ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 18 Want voorwaar zeg Ik u: 

Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet 

voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal 

ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het 

Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot 

genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid 

overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der 

hemelen niet zult ingaan. 

Natuurlijk denkt u, andersgelovigen strooien altijd met deze tekst. Ik begrijp dat u dat denkt. 

Maar als we weer als een kind zouden mogen (of moeten) geloven, wat is dan onze eerste 

gedachte over bovengenoemde tekst? Dat de wet ontbonden is? Hoe kunnen we naar 

aanleiding van onderstaande tekst onze kinderen uitleggen wat er allemaal veranderd is (tot 

nu toe hebben we al behoorlijk wat veranderde onderwerpen naar voren gebracht) ten 

opzichte van de inhoud van de bijbel en wat u mogelijk voorleeft? Marcus 10:15 Voorwaar 

zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve 

geenszins ingaan.  

En dan bedoeld God niet dat wij gezellig kunnen blijven ravotten in de wei, zoals een kind  

nog niet dat intellectueel vermogen heeft om te onderzoeken. Maar Hij bedoeld het 

vertrouwen dat een kind heeft. Een kind stelt in het gebed, in het eigen gebed, zo’n oprecht 

vertrouwen. Zo van: “het komt goed als ik bid, en nu ga ik slapen”. Op die manier is het 

prettig loslaten (ook als ouder). Kinderen leven in het nu. Zonder angst voor de dood en voor 

de mensheid. Kinderen leven zonder vooroordelen. Kinderen zijn vrijwel allemaal trouw en 

loyaal en meestal eerlijk. Het is dus van uitermate groot belang dat wij onze kinderen exact 

kunnen uitleggen wat er in de bijbel staat. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders en is 

voor een kind van cruciaal belang voor het Godsbeeld en het daarop volgend volwassen-

leven. En het is daarbij een gegeven dat het uiteraard zo in de bijbel staat dat het voor een 

kind ook te begrijpen moet zijn!  

Dus van de tekst van Jezus “Wat ik nu ga zeggen is niet in strijd met de geboden. Nee, wie 

zelfs maar het kleinste haakje (tittel) of de kleinste letter uit het alfabet (jota) uit de geboden 

zou willen schrapen, begaat een grote overtreding” zullen we een goede uitleg moeten 
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geven aan onze kinderen. Waarom zegt Jezus dit? Als wij tegen onze kinderen deze zin 

zeggen dan willen we daarmee aantonen dat zelfs het allerkleinste detail ervan, belangrijk is 

en opgevolgd moet worden. Het gaat er niet om of je een letter exact goed schrijft, maar dat 

je niets weglaat of toevoegt wat de betekenis van een woord kan veranderen. Het naleven 

van Gods geboden moet een zaak van het hart zijn. Zoals een kind volledige overgave geeft, 

het hele vertrouwen in het kindergebed legt. Wij volwassenen maken het vaak ingewikkeld. 

JHWH zal een kind niet graag met onduidelijkheid willen opzadelen. En natuurlijk mag het 

kind zelf een keuze maken. Eigenlijk moet het geloof van zijn vader het geloof van het kind 

worden. Maar dat is een persoonlijke keuze, die het kind alleen kan maken als het weet wat 

het geloof inhoudt. Mattheüs 18:1 Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, 

zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen? 2 En Jezus een kindeken tot 

Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen; 3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: 

Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der 

hemelen geenszins ingaan. 4 Zo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit kindeken, deze is 

de meeste in het Koninkrijk der hemelen. 

 

Vraag aan PP:  

Ken je iemand waarvan je 

zeker weet dat hij of zij een 

heuse knecht van God is net 

zoals bijvoorbeeld Jezus en 

Daniel? 

“Ja die ken ik. Zij houden 

zelfs diensten waarbij 

iedereen mag praten over 

God. Soms ben ik daar ook 

bij en zou ik ook mee mogen 

praten. En die mensen 

helpen altijd. Zij zijn naar 

iedereen goed. Ze hebben 

ook veel boeken om in te 

zoeken. Ze zorgen goed voor 

alles om ons heen. Ja, ik 

denk dat het zo is dat ik 

veilig ben bij hun.” 
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Hoofdstuk 5  Dag des Heeren 

Streef een ongebonde geest na, van onderen van boven en er dwars doorheen. Hoe we op situaties reageren wordt 

vaak bepaald door onze gebruikelijke denkpatronen. Zolang die patronen bestaan, reageren we keer op keer op de 

zelfde automatische manier. De herkenning van onze geconditioneerde gedachten is de eerste stap om de cyclus te 

stoppen en door onze zelfopgelegde banden te breken en op die manier het pad te openen naar verbeelding, 

emotionele vrijheid, persoonlijke vervulling en geestelijke verlichting. 

 

n dit hoofdstuk punniken we met de inhoud-betekenis van de ‘dag des Heeren’. En of dat 

overeenkomt met de uitleg om de zondag hieraan te koppelen. In Openbaring 1:10 wordt 

genoemd dat Johannes in geestvervoering raakte ‘op de dag van de Heer’. Het is mij een 

raadsel waarom hier uit opgemaakt wordt dat dit visioen op een zondag plaats zou 

hebben gevonden. Voor deze conclusie is het noodzakelijk dat je aanneemt dat Johannes 

met ‘de dag van de Heer’ de zondag bedoelde, toch? Kunnen we bewijzen dat dag van de 

Heer en de 1e dag van de week, de zondag, in casu dezelfde dag betrof? 

De vrijgemaakt-gereformeerde deputaten kregen van de synode in 2002 de opdracht ‘om de 

kerken te dienen met een positieve standpuntbepaling over de viering van de zondag als dag 

des Heeren in het licht van het vierde gebod’. De deputaten zochten en zochten. Om de link 

te vinden tussen het vierde gebod en de zondag, want daar draait het immers altijd om bij de 

soms heftige discussies over dit gevoelige onderwerp. De deputaten vonden wat zij zochten, 

namelijk dat de gereformeerde traditie de zondag mede gefundeerd heeft op het vierde 

gebod. De traditie heeft in deze een soort bovennatuurlijk recht, dat de ware inzettingen van 

God zelfs overstijgt. De deputaten noemen de viering van de eerste dag van de week een 

‘geloofsbeslissing die door de verlichting van de Heilige Geest tot overtuiging is uitgegroeid. 

De christenen zouden vanaf Pasen de eerste dag van de week als opstandingsdag hebben 

gevierd. Indien het waar zou zijn dat de discipelen elke eerste dag van de week bij elkaar 

kwamen, dan nog vormt dat niet het bewijs dat het vierde gebod drastisch zou zijn gewijzigd. 

En al helemaal niet dat God dit geboden heeft, ingezegend en wel. Het Goddelijk gebod staat 

ver boven alle geloofsbeslissingen van mensen, ook al schrijft men deze toe aan de 

verlichting van de Heilige Geest. Dat de discipelen bij elkaar kwamen is wellicht juist gedaan 

om de sabbath vrij te houden voor gezin en geesteszaken. De kerk houdt al eeuwenlang de 

zondag als rustdag. Het heeft daarmee hetzelfde gezag als kerkelijke uitspraken over Drie-

eenheid, kinderdoop en de Bijbelse canon van 66 boeken. Dat concludeert de vrijgemaakt-

gereformeerd deputaatschap Vierde gebod en zondag, in een lijvig rapport. 'In de 

Gereformeerde Kerken geldt de zondag als rustdag.' Niet voor niets is deze zin vetgedrukt in 

het rapport Zondag, HEERlijke dag. Of je de zondagsrust nu direct toeschrijft aan een 

goddelijke opdracht vanuit het vierde gebod, of aan een kerkelijke visie op de openbaring 

van Jezus in het Nieuwe Testament, de werkelijkheid in de vrijgemaakt-gereformeerde 

kerken is er niet anders om, menen de opstellers. De zondag is als dag van JHWH rustdag, en 

daar zijn kerkleden aan gebonden. Het rapport over de zondag is in opdracht van de 

Generale Synode van Zuidhorn (2002) opgesteld. Doel is een handreiking te bieden “in het 

ethisch handelen als gelovigen en kerken in de 21e eeuw met betrekking tot het vieren van 

de zondag als dag van JHWH in het licht van het vierde gebod''. Tussen directe voorschriften 

van God en menselijke regels, zoals vervat in de kerkorde, zit een derde categorie: kerkelijke 

uitspraken over leer of leven. ,,Deze is vaak over het hoofd gezien'', stellen de opstellers. ,,En 

dat leidde tot veel verwarring.'' Maar er is volgens hen geen 'hemelsbreed' verschil tussen 

zondagsrust op basis van een goddelijk gebod of op basis van een kerkelijke uitspraak. Er zijn 

I 
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meer belangrijke christelijke overtuigingen die gebaseerd zijn op kerkelijke uitspraken, 

schrijven deputaten, domweg omdat de Bijbel die niet in rechtstreekse zin heeft 

geopenbaard. Voorbeelden zijn: de Drie-eenheid van God, de vaststelling van de Bijbelse 

canon van 66 boeken en de leer over de kinderdoop. En dus, schrijven deputaten, mag op 

basis van de kerkelijke uitspraken over de zondag niemand zeggen dat aan deze dag geen 

bijzondere waarde is toegekend. Maar, voegt ze er ook aan toe: ,,Uiteraard kan hier geen 

uitspraak gedaan worden over de vraag welke arbeid op zondag noodzakelijk is en welke 

niet. Het rapport geeft een uitwerking in een praktische handreiking van twintig punten. 

Punt 1 meldt: "In een samenleving met mobiele telefoons, laptop, files, tv, internet en e-mail 

worden veel mensen opgejaagd.'' Het is volgens de opstellers dus hoog tijd in de leer te 

gaan, "bij de Schepper die werk- en rusttijd maakte''. Verder zegt de handreiking ondermeer 

dat de zondag in twee kerkdiensten moet voorzien. ,,We hebben ook de tweede kerkdienst 

nodig om de zondag als een geheel te genieten.'' Werken op zondag om er (financieel) aan te 

verdienen achten de opstellers verwerpelijk. Verder verdienen mensen die beroepshalve op 

zondag moeten werken, gebed en persoonlijke aandacht van de andere gemeenteleden. 

Daarvoor is volgens deputaten een 'kameraadschappelijke sfeer' in de gemeente nodig. ,,Als 

dat klimaat ontbreekt, zal de gemeente nooit de goede oefenplaats zijn om je ethische 

dilemma's bespreekbaar te maken'', waarschuwen ze. Zo moet, volgens hen, in het nieuwe 

verbond de zondag als rustdag worden gehouden.  

Gaat de godsdienstige mens wellicht op de stoel van de Godheid zitten en bewandelt de 

derde weg, door zelf te bepalen wat goed en wat kwaad is? Wie heeft hier wellicht het 

hoogste en laatste woord? De doop, de canon en de drie-eenheid zijn vanaf het begin 

bronnen van twist geweest. Hete hangwijzers waaraan menigeen zich ernstig bezeerd heeft. 

Stelt men de kerkelijke uitspraken boven de Goddelijke, of brengt men hen op filosofische 

wijze in schijnbare overeenstemming met elkaar? Volgens de deputaten liggen de kerkelijke 

uitspraken zo dicht tegen de Goddelijke geboden aan, dat men ervan uit mag gaan dat er een 

gebod is van de zondagsrust. De deputaten erkennen dat in het Nieuwe Testament en in de 

eerste 300 jaar van de kerkgeschiedenis nergens de koppeling wordt gelegd tussen sabbath 

en zondag. Bij het vieren van de zondag zou het gaan om een nieuwe inhoud van de rustdag. 

Ik kan me voorstellen dat God er wanhopig van wordt, zoals een leraar voor een 

ongedisciplineerde klas. De deputaten geven duidelijk aan dat de christelijke kerk geleidelijk 

en uit kracht van Jezus opstanding en onder leiding van de Heilige Geest, de zondag in de 

plaats van de sabbath heeft gekozen. Men spreekt dan over opstandingsleven: “Daarom, als 

iemand in Jezus is – een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw 

geworden”, 2 Corinthiërs 5:17.  

Prof.dr.A.Brenner begeleidde dr. P. de Vries in zijn proefschrift over ‘de heerlijkheid van 

JHWH in het Oude Testament en in het bijzonder van het boek Ezechiël’. Brenner stelt de 

vraag aan De Vries of hij als orthodox christen, de Hebreeuwse bijbel zonder 

nieuwtestamentische, christelijke associaties zou kunnen lezen? De Vries antwoord: ”Nee. Ik 

zal die associatie altijd hebben”. Brenner stelt dat dit gegeven geen recht doet aan de 

oorspronkelijke bijbel als Woord van God. De Vries reageert dat hij het vergelijkt met een 

bloembol en een bloem. Lijnen die in het Oude Testament niet helemaal bij elkaar komen (?), 

komen volledig bij elkaar in het Nieuwe Testament.  
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De zondag is genoemd naar de zon en aloude zonne-aanbidding. Veel namen werden aan de 

zonnegod gegeven: Ra, Osiris, Baal, Marduk, Aurora, Mithras, Sjamas etc. In Israël werd 

eveneens de zon aanbeden, Ezechiël 6:4-6 en 8:16-18 Daartoe zullen uw altaren verwoest, en 

uw zonnebeelden verbroken worden; en Ik zal uw verslagenen nedervellen voor het 

aangezicht uwer drekgoden. 5 En Ik zal de dode lichamen der kinderen Israëls voor het 

aangezicht hunner drekgoden leggen, en Ik zal uw beenderen rondom uw altaren strooien. 6 

In al uw woningen zullen de steden verwoest en de hoogten tot wildernis worden, opdat uw 

altaren woest en eenzaam zijn, en uw drekgoden verbroken worden en ophouden, en uw 

zonnebeelden afgehouwen, en uw werken uitgedelgd worden. 16 En Hij bracht mij tot het 

binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet, aan de deur van den tempel des HEEREN, 

tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent vijf en twintig mannen; hun 

achterste leden waren naar den tempel des HEEREN, en hun aangezichten naar het oosten, 

en deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon. 17 Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij, 

mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda, dan deze gruwelen te 

doen, die zij hier doen? Als zij het land met geweld vervuld hebben, zo keren zij zich, om Mij te 

vertoornen; want zie, zij steken de wijnranken aan hun neus. 18 Daarom zal Ik ook handelen 

in grimmigheid, Mijn oog zal niet verschonen, en Ik zal niet sparen; hoewel zij voor Mijn oren 

met luider stem roepen, nochtans zal Ik hen niet horen. 

Ook kenmerkt men de zondagsheiliging door de komst van de Heilige Geest. Hij kwam op 

zondag neer, Handelingen 2:1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij 

allen eendrachtelijk bijeen. Er vonden tekenen en wonderen plaats die een ‘voorproef’ 

vormden van de ‘krachten van de komende eeuw’ (Hebreeën 6:5 En gesmaakt hebben het 

goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw) zoals ze op de grote ‘achtste dag’ 

hier op aarde zullen plaatsvinden. Men belijdt dat de christen geen dagen, maanden, tijden 

en jaren in acht hoeft te nemen (Galaten 4:10-11 En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van 

God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij 

wederom van voren aan wilt dienen? 10 Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en 

jaren. 11 Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.). Een 

charismatische broeder legde het mij als volgt uit: “De Heer legt Zijn wil niet dwingend op 

aan Zijn verlosten, Hij herhaalt ook niet steeds opnieuw Zijn verlangens, maar Hij wil graag 

dat onze harten opletten op de kleinste aanwijzingen van Zijn wensen. Dat geldt voor de 

manier waarop we als christenen de Vader mogen aanbidden. We zien het dus als een 

voorrecht en niet als een bevel of gebod om elke zondag als gemeente samen te komen voor 

aanbidding en voor het avondmaal. Daarom koos Jezus de eerste dag van de week uit voor 

de ontmoetingen (Johannes 20:19-26 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der 

week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der 

Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 20 En dit 

gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, 

als zij den Heere zagen. 21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs 

Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. 22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op 

hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 23 Zo gij iemands zonden vergeeft, dien 

worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden. 24 En Thomas, een 

van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam. 25 De andere 

discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik 

in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, 

en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 26 En na acht dagen waren Zijn 
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discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten 

waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!)”  

En “Om vrij te zijn heeft Jezus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een 

slavenjuk brengen (Galaten 5:1)”. Men benadert de 1e dag van de week als genadetijd – de 

tijd waarin wij mogen leven. Kennelijk verbaast niemand zich over het feit dat er geen 

nauwkeurige voorschriften hierover in de bijbel te vinden zijn. Dat is toch heel wonderlijk 

gezien de vele voorschriften die God ons voorheen gaf. Deuteronomium 23:13 “Ten aanzien 

van alles wat Ik u bevolen heb zult gij op uw hoede zijn; de naam van andere goden zult gij 

niet noemen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden”. God herinnert het volk vaak aan het 

sabbathsgebod, Numeri 1:22-26, en Zijn ‘zoon’ leefde dit gebod eveneens voor. 

Omdat de Tien Geboden in de kerk wekelijks worden voorgelezen mogen we concluderen 

dat iedereen de Tien Geboden moreel van aard vindt, dat wil zeggen gezaghebbend en 

bindend. Er zou volgens sommigen slechts op 1 punt verandering zijn opgetreden, zodat niet 

langer op de zevende, maar op de eerste dag moet worden gerust. Dat is nogal wat! Je 

vraagt je hierbij af hoe het in de wereld mogelijk is dat er zonder enige directe vermelding in 

de Bijbel een gebod kon worden gewijzigd, en dat het merendeel van het christendom louter 

op grond van enkele aanwijzingen het vierde gebod van de Wet negeert en op een andere 

dag meent te moeten rusten? De Zwitserse Confessie: “Wij vieren de dag des Heeren, en niet 

de sabbath”. De algemene conclusie is evengoed dat de zondag, de sabbath van het vierde 

gebod is. De bijbel geeft geen expliciete vermelding van een wetswijziging van een van de 

geboden. Omdat God Zelf de sabbathdag tijdens de woestijnreis aan heeft gewezen als Zijn 

rustdag door geen manna te geven, weten we dat de 7e dag de gezegende rustdag is. Zes 

dagen arbeid, en daarna een dag rust. De omgekeerde wereld is door eerst te rusten en 

daarna te werken. Ik hoor ook deze stelling: ”de zondag is geen verplaatste sabbath. De 

regels die Israël kende voor het onderhouden van de sabbath kun je niet overhevelen naar 

de zondag. Anders kom je uit bij een wettische zondagsviering en dat vormt een innerlijke 

tegenstrijdigheid met de betekenis van de zondag. Christus heeft die wet juist vervuld voor 

ons. Zo vieren we het wonder van de eerste dag, niet het weekend, maar het begin van de 

week. We hebben nog niets gedaan en we mogen al rusten in het werk dat door God en door 

zijn Zoon is volbracht. Wat is het zo bezien een zegen wanneer we op zondag als christelijke 

gemeente mogen samenkomen in het huis van God, om de eredienst te vieren.” 

In het wetsysteem wordt de zegen altijd gezien als het resultaat van een periode van 

inspanningen; daarom was de rust ook aan het einde van de week. Zoals mijn man wekelijks 

bijvoorbeeld pas oprecht blij en dankbaar kan zijn als hij ook een dag gebakken heeft naast 

zijn veeleisende kantoorbaan. Vol voldoening roept hij dan dat hij klaar is, nadat hij op zijn 

vrije vrijdag zo’n 60 biologische broden heeft gebakken voor ons netwerk. Zo was de 

schepping ‘af’ toen de sabbath aanbrak. De sabbath was als het ware de ‘completering’ van 

Gods schepping. 

Zoals JHWH Jozua aanmoedigt: 6 Wees sterk en heb goeden moed! want gij zult dit volk dat 

land erfelijk doen bezitten, dat Ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. 7 Alleenlijk wees 

sterk en heb zeer goeden moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes, 

Mijn knecht, u geboden heeft, en wijk daarvan niet, ter rechter hand noch ter linkerhand, 

opdat gij verstandelijk handelt alom, waar gij zult gaan; 8 Dat het boek dezer wet niet wijke 

van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat 

daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij 
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verstandelijk handelen. 9 Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en 

verschrik niet, en ontzet u niet; want JHWH, uw God, is met u alom, waar gij heengaat. 

In het Evangelie van Petrus, een geschrift dat ongeveer een halve eeuw na Openbaring werd 

geschreven, wordt de zondag nog steevast aangeduid als ‘eerste dag van de week’ en geen 

enkele keer met de woorden ‘de dag van de Heer’. Wat kan er in Openbaring dan bedoeld 

worden als niet de zondag bedoeld wordt? Het antwoord op deze vraag is dat waarschijnlijk 

de toekomstige Oordeelsdag of de dag van Messiaanse wederkomst aangeduid wordt. 'Alles 

zal ik van de aardbodem wegvagen - spreekt de HEER'. Mensen, vogels en vissen. Het zal een 

dag zijn van razernij, angst, onheil en duisternis. Niets kan meer redding brengen als de HEER 

alle bewoners van de aarde 'een gruwelijk einde bereidt'.  

Als je het eerste hoofdstuk van Sefanja leest, is er weinig reden om vol verlangen uit te zien 

naar de dag van de Heer. Sterker nog: we weten dat ons innerlijk in overeenstemming moet 

zijn met de wil van God. Wat houdt die dag van de Heer nu eigenlijk in? Christenen hebben 

dit ingevuld als ‘zondag, de dag des Heeren’. De schrijvers van het Oude Testament hebben 

bij het begrip 'dag van de HEER' een bepaalde dag of periode voor ogen waarop God recht 

zal spreken op aarde, zijn volk zal verlossen en alle vijanden zal verslaan. Een dag en een tijd 

om naar te verlangen (als Zijn wil in ons leven waarheid is)! Maar de profeten waarschuwen 

dat Israël zelf als eerste aan de beurt is, wanneer God gaat rechtspreken; zie bijvoorbeeld 

Amos 5:18-26 Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des 

HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. 19 Als wanneer iemand vlood voor het 

aangezicht eens leeuws, en hem ontmoette een beer; of dat hij kwam in een huis, en leunde 

met zijn hand aan den wand, en hem beet een slang. 20 Zal dan niet des HEEREN dag 

duisternis zijn, en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij? 21 Ik haat, Ik 

versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbods dagen niet rieken.  

En Joël 2:1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle 

inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. 2 Een dag 

van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad 

uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en 

na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. 

Het Nieuwe Testament gaat verder in dezelfde verwachting en zegt dat de messias degene is 

die op die bewuste dag des Heeren zal komen om over de levenden en de doden te 

oordelen. En daar wordt met verlangen uitgekeken naar die dag. Je komt overigens in de 

bijbel verschillende benamingen tegen over die periode/dag. Is die periode aangebroken met 

de komst van Jezus? De doden worden weer levend gemaakt en het oordeel over alle volken 

en mensen vindt dan plaats (hoewel dat nu ook plaatsvindt, wat je zaait…). God geeft de 

nieuwe aarde aan die mensen die Hem aangenomen hebben en Israël zal weer veilig wonen. 

Israël ziet in het Oude Testament uit naar die dag, maar krijgt van Sefanja en andere profeten 

te horen dat ook zij onder het ‘oordeel’ zullen vallen als ze God niet dienen. Ze worden 

opgeroepen rechtvaardigheid te zoeken en nederig te zijn. Deel uitmaken van Israël is geen 

garantie, Hem liefhebben en Zijn wil doen wel. Sefanja betekent: God heeft geborgen. Als je 

bij Hem schuilt, ben je geborgen voor het oordeel op de dag van de Heer. Dan hoef je dus 

niet bang te zijn, maar mag je uitzien naar het moment dat je oog in oog zult staan met de 

Messias.  
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Ook Paulus spreekt op deze wijze over ‘De dag van de Heer’ in 2 Petrus 3:10 De dag van de 

Heer  zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de 

elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is 

komt aan het licht.  

Andere handschriften lezen: ‘de aarde en alles wat daarop gedaan is zal platgebrand 

worden’. 12 U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag 

gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. 13 Maar 

wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

waar gerechtigheid woont. 

Vrijdag, zaterdag, zondag. Drie keer kijken naar God.  

De drie monotheïstische godsdiensten hebben allen hun 'dag van God'. Maar het gaat in elk 

van de drie godsdiensten om een andere dag: vrijdag in de islam, zaterdag bij de ‘joden’ en 

zondag bij de christenen. Het zijn meteen ook drie onderscheiden manieren om naar God te 

kijken. De vrijdag is de heilige dag in de Koran. Mohammed stelde hem in om de moslims te 

onderscheiden van ‘joden’ en christenen. Het is de zesde dag, de dag waarop Adam werd 

geschapen. Die dag is gewijd aan Gods majesteit en grootheid; de mens als schepsel is er 

geheel aan onderworpen. Dat betekent trouwens ook het woord 'islam'. De zesde dag - de 

vrijdag - toont de mens als 'dienaar Gods', geheel aan Hem onderdanig. De zondag wordt 

geïnterpreteerd als de dag van de verrijzenis en de eerste dag. Het is de dag van de 

ontmoeting tussen Maria van Magdala en haar verrezen Heer in de tuin van de nieuwe 

schepping. De zondag verwijst ook naar de eerste dag van de schepping, toen God licht en 

duister scheidde. Tenslotte is de zondag ook al het vooruitgrijpen naar 'de laatste dag' op het 

einde van de tijden, als alle doden uit de graven zullen opstaan. Men noemt hem daarom 

ook de achtste dag. Dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Maar in dit alles 

rijst de vraag: “welk gebod is goddelijk bepaald en voorzien van een eeuwige zegen?” Is het 

mogelijke antwoord: “De zondag - de achtste dag - kijkt vooruit naar de voltooiing, naar de 

God die komende is? Niet alles ligt achter ons, er is nog zoveel te verwachten. Wij zijn niet 

alleen mensen van geheugen en herinnering, en evenmin van louter engagement in het nu. 

We zijn bovenal mensen van hoop en van toekomst, daarom vieren we de achtste dag?”  

Als we hierin rust hebben ontvangen van God kunnen we vol vreugde uitzien naar de “dag 

des Heeren”, zo niet, dan krijgen we nu een prachtige mogelijkheid van God om hierin een 

weloverwogen keuze te maken.  

Hieronder worden 18 teksten vermeld waaruit blijkt dat ‘de dag des Heeren’ een andere 

betekenis heeft: 

1e Want de dag des HEEREN der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en 

tegen allen verhevene, opdat hij vernederd worde.   

Jesaja 2:12  

2e Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij, hij komt als een verwoesting van den 

Almachtige.  

Jesaja 13:6  
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3e Ziet, de dag des Heeren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het 

land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.   

Jesaja 13:9  

4e Want de dag is nabij, ja, de dag des Heeren is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen 

tijd zijn.   

Ezechiël 30:3  

5e Ach, die dag! want de dag des Heeren is nabij, en zal als een verwoesting komen van den 

Almachtige.   

Joel 1:15  

6e Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op de berg Mijner heiligheid, laat alle inwoners 

des lands beroerd zijn, want de dag des Heeren komt, want hij is nabij.   

Joel 2:1  

7e En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen, want Zijn leger is zeer groot, want Hij 

is machtig, doende Zijn woord, want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal 

hem verdragen.    

Joel 2:11  

8e De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en 

vreselijke dag des HEEREN komt.   

Joel 2:31  

9e Menigten, menigten in het dal des dorswagens, want de dag des HEEREN is nabij, in het 

dal des dorswagens.   

Joel 3:14  

10e Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN 

zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.   

Amos 5:18-20  

11e Want de dag des HEEREN is nabij, over al de heidenen, gelijk als gij gedaan hebt, zal u 

gedaan worden, uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren.   

Obadja 15  

12e Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN, want de dag des HEEREN is nabij, want 

de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd.   

Zefanja 1:7  

13e De grote dag des HEEREN is nabij, en zeer haastende, de stem van de dag des HEEREN, 

de held zal daar bitterlijk schreeuwen.   

Zefanja 1:14  
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14e Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des 

HEEREN komen zal.   

Maleachi 4:5  

15e De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en 

doorluchtige dag des HEEREN komt.    

Handelingen 2:20  

16e Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des HEEREN alzo zal komen, gelijk een dief in 

de nacht.    

1 Thessalonicenzen 5:2  

17e Maar de dag des HEEREN zal komen als een dief in de nacht, in welken de hemelen met 

een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en 

de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.   

2 Petrus 3:10  

En dan is het de volgende tekst waaruit men concludeert dat ‘de dag des Heeren’, de zondag 

betreft:  

18e En ik was in den geest op den dag des HEEREN, en ik hoorde achter mij een grote stem, 

als van een bazuin.   

Openbaring 1:10 

De meeste bijbeluitleggers (maar beslist niet alle) leggen uit dat ''de dag des Heren'' hier de 

zondag betekent, de dag van Christus' opstanding, de eerste dag van de week. In dit verband 

betekent dit dan dat Johannes op deze dag van de week in geestvervoering kwam en zijn 

openbaring ontving. 

Volgens mij stuit dit gezichtspunt wel op een paar ernstige problemen: 

1. de uitdrukking ''dag des Heren'' staat in dit verband nergens in de evangeliën volgend op 

de opstanding van Jezus. Dit verband wordt ook nergens gelegd in het boek Handelingen die 

een geschiedenis van de gemeente weergeeft. Dit verband wordt zelfs nergens in het hele 

Nieuwe Testament gelegd. 

2. we komen het ook nergens tegen bij de eerste kerkvaders tot ongeveer vijftig jaar nadat 

Johannes het boek Openbaring heeft geschreven. 

3. Johannes schreef aan zeven verschillende kerken in Klein-Azië. Hoe kon van al deze kerken 

redelijkerwijs verwacht worden dat met de 'dag des Heren'' de zondag werd bedoeld als er 

geen enkele aanwijzing is dat het daarvoor bij eerdere gelegenheden zo gebruikt is? Gevoegd 

bij het feit dat Johannes al een paar jaar in gevangenschap moet hebben gezeten. 

4. de Griekse grondtekst staat toe dat dit vertaald wordt met dag des Heren, zoals de meeste 

Bijbelvertalingen ook gedaan hebben: ''de dag des Heren'' (NBG51), ''den dag des Heeren'' 

(SVV, LEI, LU), ''de dag van de Heer'' (Boek, WV95, NBV).  
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5. er is een vergelijkbare uitdrukking waar de zeven gemeenten wél heel bekend mee waren.  

Een uitdrukking die vaak werd gebruikt door acht verschillende Oude Testament schrijvers en 

drie Nieuwe Testament schrijvers. Een uitdrukking ook die van onmiskenbaar belang was en 

die precies naar die tijd verwijst waar Johannes over schrijft. Ik bedoel de uitdrukking ''de 

dag des Heren'' (de dag van Zijn toorn, de dag van Gods gramschap, wrake, grimmigheid…). 

Lucas verwijst naar de dag des Heren in Handelingen 2:20. Paulus verwijst naar de dag des 

Heren in 1 Thessalonicenzen 5:2. 

Wanneer wij deze belangrijke zaken letterlijk nemen noemt ds.G.H. Kersten dat in zijn 

Dogmatiek II, 310-312 een ‘verkrachting’ van de schrift. Veel oud schrijvers waren de 

chiliastische gedachte toegedaan (Brakel, v.d. Groe, Lodensteyn, Witsius, Vermeer, Bunyan). 

Chiliasme is een aanduiding voor het geloof dat er voor of na de wederkomst van Christus 

een duizendjarig vrederijk en/of een paradijs op aarde zal worden gevestigd. "Het christelijk 

chiliasme is vooral gebaseerd op het Bijbelboek Openbaring, maar baseert zich ook op 

andere (Bijbelse) apocalyptische geschriften of uitspraken, zoals delen van het boek Daniël 

en Joel. Een centrale rol neemt de profetie over het duizendjarig vrederijk in Openbaring 

20:1-6 in. Later hebben Kuiper, Bavinck en Kersten zich heel op het vergeestelijken van de 

Schrift toegespitst.  

In Maleachi 4 wordt verwezen naar de dag, de toekomstige dag, dat JHWH terug zal komen. 

Daarin staat exact vermeld wat Gods eis is. Kenbaar wordt dan het verschil tussen de ene en 

de andere mens, gebaseerd op een keuze van de mens zelf. Zie vers 2 en vers 4. 

Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie 

goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt JHWH 

der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. 2 Ulieden daarentegen, die Mijn 

Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn 

vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. 3 En gij zult de goddelozen 

vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken 

zal, zegt JHWH der heirscharen. 4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem 

bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. 5 Ziet, Ik zende ulieden den 

profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag JHWH komen zal. 6 En hij zal het hart der 

vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik 

niet kome, en de aarde met den ban sla. 

Ik hoop dat u ontdekt dat God hier over ons en aan ons- en wel NU - spreekt. Anders had hier 

toch minstens een melding gestaan dat door de komst van Jezus, de rustdag gewijzigd is. Om 

het onderbouwend aan onze kinderen te kunnen uitleggen. Sterker nog, de bijbel geeft aan 

dat bij terugkeer van de Messias de sabbath als rustdag gevierd wordt. Herkennen we in vers 

2 van bovengenoemde tekst, ons eigen keuze-element? De uitverkiezing gooien we met een 

grote boog en veel kracht de vuilnisbelt op. 

P.F. van der Meer, Bijbelonderzoeker en auteur van religieuze boeken: “De ‘dag van JHWH” 

wordt in het Oude Testament vaak aangekondigd. Voor velen zal deze dag een verschrikking 

zijn. Tijdens die dag zullen de goddelozen worden opgespoord. Zij zullen het niet overleven. 

Deze gevecht-dag tegen Babel zal gepaard gaan met kosmische gebeurtenissen, zoals 

duisternis, aardbevingen en groot onweer. Jesaja 13: Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN 

is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige. 7 Daarom zullen alle handen slap 
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worden, en aller mensen hart zal versmelten; 8 En zij zullen verschrikt worden, smarten en 

weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen bang zijn als een barende vrouw; een iegelijk zal over 

zijn naaste verbaasd zijn; hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. 9 Ziet, de 

dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen 

tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. 10 Want de sterren des hemels en 

zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij 

zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. 11 Want Ik zal over de wereld de 

boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der 

stouten doen ophouden, en de hovaardij der tirannen zal Ik vernederen. 

Er zijn in het verleden voorspellingen gedaan waarin jaar en dag werd genoemd wanneer dit 

zou plaatsvinden. Dit blijkt altijd een proces van afwachten te zijn (en voorbereiden in de zin 

van waakzaam zijn in de wetenschap dat je zoveel mogelijk bescherming hebt gecreëerd – 

zowel fysiek als mentaal. We scharen ons graag aan de zijde van de wijze maagden.). Tijdens 

deze diepe duisternisdagen zal er geen batterij stroom geven en geen auto starten. Als 

gevolg van de drie-dagen-duisternis en afwezigheid van de zon, zal de aarde sterk afkoelen.  

Ezechiël 32:8 Alle lichtende lichten aan den hemel, die zal Ik om uwentwil zwart maken; en Ik 

zal een duisternis over uw land maken, spreekt JHWH. 

Joel 2: 31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote 

en vreselijke dag des HEEREN komt. 32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN 

zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming 

zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. 

Zefanja 1:14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van 

den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. 15 Die dag zal een dag der 

verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en 

verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke 

donkerheid; 16 Een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge 

hoeken. 17 En Ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij 

hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees 

zal worden als drek. 18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ten dage der 

verbolgenheid des HEEREN; maar door het vuur Zijns ijvers zal dit ganse land verteerd 

worden; want Hij zal een voleinding maken, gewisselijk, een haastige, met al de inwoners 

dezes lands. 

We mogen ons voor een korte tijd verbergen zoals in Jesaja 26:20 staat:  

Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als 

een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. 21 Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats 

uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de 

aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. 

Wellicht de reden dat onze regering deze site in het leven heeft geroepen: 

www.nederlandveilig.nl (postbus 51). U kunt hier een filmpje downloaden over een situatie 

van 72 uur zelfredzaamheid. Wellicht mogen we net als in de periode van Jozef, ons 

voorbereiden. Van lucifers tot voedsel. Reformatorisch Dagblad 28 mei 2011 toont een grote 

foto van pakken suiker, vaten bakolie en zakken meel. Hoog opgestapeld in een soort tunnel 

onder de grond. De regering van Rusland heeft daar haar ‘strategische voedselreserve’ 
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opgeslagen. Diep onder de grond ligt een gigantische voorraad aan voedsel. Een logisch 

handelen vanuit het huidige perspectief. Uiteindelijk zal de nieuwe aarde er komen. Waarom 

zou je wel geloven in de profetie van een nieuwe hemel en aarde maar je niet voorbereiden 

op die periode waarvan God aangeeft dat je binnenshuis moet blijven om gespaard te 

worden (zie bovengenoemde teksten)? Door gehoorzamend te zijn aan een opdracht van 

God, konden de Israëlieten aan de verderfengel in Egypte ontsnappen! God vertelt, en zal dé 

daad verrichten. U en ik mogen geloven, hopen en uitzien en… voorbereiden. Niet alleen 

geestelijk. De woorden dat niemand de dag of het uur weet, worden geïllustreerd door 

gelijkenissen om te waken. Zoals bij de wijze en domme maagden, die een vermaning is om 

te waken. Jezus vergeleek zijn komst met de dagen van Noach. Ook toen was het moment 

van de zondvloed niet bekend. Maar men had het kunnen zien aankomen. Het werd echter 

niet opgemerkt door Noachs tijdgenoten omdat zij in beslag genomen werden door 

dagelijkse werkzaamheden. Zij waren blijkbaar niet waakzaam. Of wilden niet waakzaam zijn. 

Overigens zijn er veel zondvloedverhalen (uit Babylon, het Gilgamesj Epos). “Vergeleken met 

de ark van Noach zijn de boten uit deze andere zondvloedverhalen op de wereld, erg 

primitief en onwetenschappelijk”, aldus drs. B.Hobrink in zijn boek Moderne wetenschap in 

de bijbel. 

SAMENVATTEND: 

De dag des Heren is Zijn openbaarwording of verschijning in kracht en heerlijkheid, de dag 

van Zijn komst. De dag die centraal staat in, en het leit-motiv is van het boek Openbaring. De 

tekst in Openbaring duidt niet het tijdstip aan waarop Johannes in geestvervoering raakte, 

maar de inhoud van het visioen: hij kwam in vervoering en wat zag hij? De toekomstige dag 

van de Heer. Deze conclusie wordt versterkt door het feit dat Johannes in Openbaring 4 een 

vergelijkbare situatie beschrijft. Een stem zegt dat hem zal worden getoond ‘wat hierna 

gebeuren moet’ en de tekst vervolgd dan: “Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering’. 

Het is dus duidelijk dat Johannes in Openbaring in geestvervoering raakte, zodat hij kon zien 

wat er in de toekomst ging gebeuren. Kun je uit Openbaring 1 afleiden dat Johannes de 

zondag vierde? Nee. Terecht zeggen sommige geleerden: ‘Hoewel het niet onmogelijk is dat 

Johannes met ‘de dag van de Heer’ de eerste dag van de week bedoelde, is er daarvoor geen 

bewijs of zelfs aanwijzing, zodat het niet als argument gebruikt kan worden voor het idee van 

een of andere christelijke heilige dag van de week. Hoe dan ook, er worden tempels 

verwoest, de ark des verbonds verdwijnt in de schemering van de geschiedenis zonder dat de 

bijbelauteur er iets over schrijft. Het begin van eeuwenlange mystificaties. Gelukkig kunnen 

we in passages van Jesaja, Hosea en Zacharia de vingeroefeningen zien voor het slotakkoord 

van de Bijbel. Een beroep op Openbaring 1:10 gaat uit van wat te bewijzen is.’ Tot aan die 

dag wil ik weten wie U bent. Tot aan die dag wil ik leven dichtbij U. Tot aan die dag wil ik 

horen wat U zegt en Uw woorden tot mij nemen, als een kostbaar geschenk! Maar wat graag 

wil ik samen hand in hand met u het paradijs betreden… 
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Vraag aan PP:  

Waarom vieren je vriendjes 

allemaal de zondag? En wat 

voel je daarbij? 

 

Omdat hun ouders dat doen. 

Ik vind het verdrietig dat ze 

niet beter lezen. Want kijk, 

ze geloven toch ook in de 

schepping? Die wordt ook in 

het Oude Testament verteld. 

En ze willen ook niet stelen, 

dus. Maar er is zoveel 

gebeurd dat ik het moeilijk 

vind om het uit te leggen. 
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Hoofdstuk 6 De symbolische weegstenen Oeriem en Toemiem 

‘Ik kom er meteen aan’ is de beste belofte die een vriend kan doen.  

 

n dit hoofdstuk behandelen we de ‘vergevingsgezindheid’ van onze Maker. We stellen als 

begin en eindvraag: waarom zou God een door Hem geschapen mens ter beschikking 

willen stellen om afschuwelijk vermoord te worden omdat u en ik zondigen? Deze vraag 

zal eerst beantwoord moeten worden om het sabbathsgebod volledig te kunnen 

begrijpen. We zullen dè Weg terugvinden, ook al is dat op de tast. 

In het Oude Testament wordt de geschiedenis van Israël beschreven. Centraal staat het 

exclusieve verdrag dat God met hen sluit. Dit verbond wordt twee maal aangegaan: via 

Noach na de zondvloed (Genesis 9:8-17), en via Mozes op de Sinaï (Exodus 19, 20 en 24). De 

Oudtestamentische gelovigen kennen JHWH als hun Verlosser, Koning, Herder en Heiland. Zij 

wandelden met hun God en hadden verborgen omgang met Hem, zie psalm 25.  

Vanwege de belangrijkheid van dit gegeven volgen een aantal teksten waaruit blijkt wie 

JHWH voor de gelovigen was en is: 

2 Samuel 22:3: God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild en de Hoorn mijns 

heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn Verlosser! Van geweld hebt Gij mij verlost! 

Job 19:25 Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; 

Psalmen 19:15 Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk 

zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! 

Psalmen 78:35 En gedachten, dat God hun Rotssteen was, en God, de Allerhoogste, hun 

Verlosser. 

Spreuken 23:11 Want hun Verlosser is sterk; Die zal hun twistzaak tegen u twisten. 

Jesaja 41:14 Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt JHWH, en uw 

Verlosser is de Heilige Israëls! 

Jesaja 43: 14 Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Om ulieder wil heb Ik naar 

Babel gezonden, en heb hen allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Chaldeeën, in de 

schepen, op welke zij juichten. 

Jesaja 44:6 Zo zegt JHWH, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, JHWH der heirscharen: Ik 

ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. 

Jesaja 44:24 Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft van den buik af: Ik ben 

JHWH, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door 

Mijzelven; 

Jesaja 48:17 Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben JHWH, uw God, Die u 

leert, wat nut is, Die u leidt op den weg, dien gij gaan moet. 

Jesaja 49:7 Alzo zegt JHWH, de Verlosser van Israël, Zijn Heilige, tot de verachte ziel, tot Dien, 

aan Welken het volk een gruwel heeft, tot den Knecht dergenen, die heersen: Koningen zullen 

I 
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het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor U buigen; om JHWH wil, Die getrouw 

is, om den Heilige Israëls, Die U verkoren heeft. 

Jesaja 49:26 En Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed 

zullen zij dronken worden, als van zoeten wijn; en alle vlees zal gewaar worden, dat Ik, JHWH, 

uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs. 

Jeremia 14:8 O Israëls Verwachting, Zijn Verlosser in tijd van benauwdheid! waarom zoudt Gij 

zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten? 

Jeremia 50:34 Maar hun Verlosser is sterk, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; Hij zal hun 

twist zekerlijk twisten, opdat Hij het land in rust brenge, maar de inwoners van Babel 

beroere. 

Romeinen 11:26 En alzo zal heel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 

Psalmen 106: 21 Zij vergaten God, hun Heiland, Die grote dingen gedaan had in Egypte; 

Jesaja 43:3 Want Ik ben JHWH, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland; Ik heb Egypte, 

Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. 

Jesaja 43: 11 Ik, Ik ben JHWH, en er is geen Heiland behalve Mij. 

Hieruit volgt onvermijdelijk, dat je door God wordt geleerd en nu in waarheid bekent dat 

God niets anders is dan een Helper, een Trooster, een Heiland. Die niets van ons wil (‘alleen’ 

gehoorzaamheid), maar wil geven. Dit is het vuur, wij mogen ons warmen. Waarom zou een 

Godszoon “nodig” zijn door God, om in te zetten voor onze zonden? Dan zouden 

bovengenoemde teksten van weinig waarde zijn. Toch biedt God het ons aan zoals Psalm 

81:11 zegt: “Ik ben JHWH, uw God, die u heb opgevoerd uit het land van Egypte; doe uw 

mond wijd open, en Ik zal hem vervullen.”  

Ds. Paauwe: “Wie zou zulk een God niet lief willen hebben, die Zich zo vriendelijk en liefelijk 

aan ons voorstelt en ons Zijn genade en vriendschap aanbiedt. Indien wij Hem maar 

erkenden als God zouden wij door Hem worden onderwezen. Zij, die zulk een genade voorbij 

laten gaan, kunnen het gestrenge eeuwige oordeel van God niet ontvlieden zoals in 

Hebreeën 10: 28 en 29 wordt gezegd: “Als iemand de wet van Mozes heeft tenietgedaan, die 

sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. In Psalm 119: 34 zegt David: “Geef 

mij het verstand en ik zal Uw wet houden”. Hosea 13: 4 Ik ben toch JHWH, uw God, van 

Egypteland af; daarom zoudt gij geen God kennen dan Mij alleen, want er is geen Heiland 

dan Ik. Einde citaat ds. J.P. Paauwe. 

Uit psalm 23 blijkt dat JHWH de Herder van Israël is. Hij is het die Zijn volk bekleedt met de 

klederen des heils, zie Jesaja 61:10. Hoe komt het dat men na het Oude Testament is gaan 

spreken over ‘christenen’, die in een andere bedeling zouden aangekomen zijn? Het volk had 

ten tijde van de Romeinse bezetting behoefte aan een zichtbare verlosser, net zoals het volk 

in de dagen van Samuel behoefte had aan een koningsfiguur. JHWH is ook Israëls Bewaarder 

en Geneesheer, zie Psalmen 121:3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet 

sluimeren.4 Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. 5 JHWH is uw 

Bewaarder, JHWH is uw Schaduw, aan uw rechterhand. 6 De zon zal u des daags niet steken, 
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noch de maan des nachts. 7 JHWH zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren. 8 

JHWH zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. 

Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem JHWH uws Gods horen zult, en 

doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn 

inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; 

want Ik ben JHWH, uw Heelmeester! 

JHWH is ook onze rechtvaardige Rechter, zie o.a. Richteren 11:27, Psalm 7:11, 75:7, 94:2, 

144:1-2; Jeremia 11:20 en Jesaja 33:22 Want JHWH is onze Rechter, JHWH is onze Wetgever, 

JHWH is onze Koning. Hij zal ons behouden. Vanuit de coulissen (Jesaja/Jeremia) wordt Jezus 

het podium opgeschoven. Maar is het wel Jezus als dé Verlosser, dé zoon van? Mijn 

“ongelovige” man hielp mij nog beter na te denken bij de unieke eigenzinnige weg die men 

rondom Jezus heeft gemaakt. Hij deed de gordijnen open. 

De vroege kerkvaders hebben beseft dat de behoefte aan een ‘menselijke’ verlosser 

aanwezig was onder het volk. Net zoals men vroeger in de bijbel de stenen Oeriem en 

Toemiem had om een stuk wijsheid van God naar ‘beneden’ te halen. Hoor hier de taal van 

de harten van onze voorvaderen. Deze behoefte komt tot stand volgens de wetten van de 

religieuze behoeften. Daarom nu een zijsprong naar deze gedachtegang om duidelijk te 

maken hoe de sabbath – door mensen- verschoven kon worden naar een andere dag. Zij 

waren bezig met het uitpluizen van dogmatische stokpaardjes of met het structureren van 

een kerkelijke organisatie. De vroege kerkvaders hadden de oplossing. Wie was Jezus? 

Waarom stierf hij? Wat kan hij voor ons vandaag betekenen? Theologen en niet-theologen, 

binnenkerkelijken en buitenkerkelijken werden (en worden) door deze vragen geboeid en 

gingen op zoek naar antwoorden. Juist het feit dat er in wezen over Jezus leven zo weinig 

bekend is nodigt uit tot verregaande speculaties. Hoe in dit boek Jezus neergezet wordt zal 

sommigen prikkelen tot tegenspraak en anderen zullen het waarderen als een bron van 

inspiratie. Als Jezus niet diegene is die de theologie van hem gemaakt heeft en de Bijbelse 

evangeliën historisch weinig betrouwbaar blijken te zijn, hoe komt het dan dat het 

christendom uitgegroeid is tot een wereldreligie? Irenaeus is een van de oudste kerkvaders 

die met de stelling kwam dat alleen een mens andere mensen kan verlossen. Daartoe moest 

God mens worden in Christus. Hij moest voor God een volmaakte verlossing kunnen 

bewerken. Hoe men zich de nieuwe God en mens in één persoon moest voorstellen, werd 

pas na vele en lange discussies geformuleerd. Cyprianus kwam in de 3e eeuw met zijn 

bewering dat er buiten de christelijke kerk geen ‘zaligheid’ was. Dat is tot op heden zo 

gebleven. De kerk zag men als het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd was. 

Eerder hebben we al kunnen lezen dat JHWH onze Verlosser is, onze Bevrijder, onze 

Geneesheer, onze Hulp, Burcht, Rots, Redder, Uithelper, Herder, Kracht, Rechter, en vele 

dingen meer. Welke behoefte is er dan bij ons aan nog een andere verlosser naast Hem? 

JHWH heeft ons de Messias beloofd, maar wie nu de echte Messias is, is toekomstmuziek. 

JHWH beloofd dat de Messias in de eindtijd zal verschijnen om in het Messiaans Vrederijk te 

regeren. Hij zal een Davidszoon zijn. In dit Messiaans Vrederijk zal gehoorzaamheid wederom 

centraal staan, volgens Daniel 7:27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der 

koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge 

plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en 

gehoorzamen. 
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Men heeft in Jezus de vervulling van de Messias- toezeggingen willen zien. De komende 

Messias of Gezalfde is een echt mens, geen Godmens, maar een zoon van de mensen zoals in 

Daniël 7:13 aangekondigd. Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de 

wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden 

Hem voor Denzelven naderen.14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het 

Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een 

eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.  

Het gaat hierbij om het altoosdurende koningschap, om de wereldheerschappij van Israël 

over de volkeren. Aan de zoon van een mens is de heerschappij gegeven en zijn koninkrijk zal 

niet vernietigd kunnen worden. De heiligen ontvangen met hem het koninkrijk, zie Daniël 

7:18, 22, 27. Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen 

het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.22 Totdat de 

Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, en 

dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk bezaten.27 Maar het rijk, en de 

heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden 

den volke der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle 

heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen. 

Dat koninkrijk wordt in Daniël 2:44 het ‘stenen koninkrijk’ genoemd, dat alle andere rijken zal 

vermalen. Het gaat om het overblijfsel van Israël, dat verzameld zal worden uit alle landen. 

Een telg uit Davids huis zal regeren naar gerechtigheid, zie Jeremia 30:9 en 33:15. Maar zij 

zullen dienen den HEERE, hun God, en hun koning David, dien Ik hun verwekken zal.15 In die 

dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal 

recht en gerechtigheid doen op aarde. 

Hij wordt ook in Haggai 2:23, Micha 4:5 en Jesaja 4:2 en 65:19 genoemd. In Zacharia is het 

Zerubbabel, de Spruit of Uitspruitsel van David. Dat mag met recht een prachtig feit worden 

genoemd, wanneer deze Messias zal regeren en er vrede zal zijn!  

Men maakte van Jezus Gods eniggeboren Zoon, die zelf ook mede-God zou zijn. Ook is het 

opvallend dat in oude geschriften, metropator (Moeder-Vader) veel naar voren komt. Deze 

gedachte vinden we ook bij een tijdgenoot van Jezus, de joodse wijsgeer Philo van 

Alexandrië. De ‘vader’ en ‘moeder’ zijn gelijk aan elkaar, alleen hun kracht is anders. De 

wereldschepper van wat tot nabijheid komt is de vader, doch dit is slechts mogelijk door de 

moeder. Door hun samengaan is hij in staat om te scheppen en zij, door zijn zaad in zich op 

te nemen, om de ‘zoon, de stoffelijke wereld, te baren. Moeilijke teksten. De vraag of Jezus 

nu mens of God was zal u wel interesseren. Concilies hebben er niet minder dan eeuwen 

over gedaan om op deze vraag een antwoord te geven. Uiteindelijk kwam er een lauw 

compromis uit de bus: de twee-naturen-leer. De goddelijke en menselijke natuur van Jezus 

zijn ongemengd, onveranderd, ongedeeld en ongescheiden, bepaalde het concilie in 

Chalcedon in 451 voor alle eeuwigheid. Het was het vierde van de eerste zeven christelijke 

oecumenische concilies en werd door de Rooms-katholieke en Oosters-orthodoxe Kerken 

erkend als onfeilbaar in haar vaststelling van nieuwe dogma's. Men kwam aan de behoefte 

van de mensen tegemoet, die een God-figuur nodig hadden om na te volgen. 

Kerkscheuringen, knokpartijen tussen deelnemers aan eerdere concilies en dat soort fratsen 

waren eraan voorafgegaan. De kerk construeerde het leerstuk van de triniteit waarin Jezus 

een van wezen met God is. De triniteitsleer werd in Nicea nog niet uitgewerkt, want over de 

Heilige Geest, de derde Goddelijke persoon, werd nog niet gesproken. Dit gebeurde pas 
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tijdens het oecumenisch concilie van Constantinopel in 381. Dit stelde de geloofsbelijdenis 

van Nicea als onveranderlijk vast met als belangrijkste toevoeging dat de Heilige Geest als 

derde goddelijke persoon evenveel God was als God de Vader n Christus de Zoon van God. 

En die, zo zegt de tekst, “voortkomt uit de Vader”. Die ontwikkeling is ten tijde van 

Constantijn in een stroomversnelling gekomen. Op het concilie van Chalcedon in 451 werd 

vastgelegd dat Jezus de zoon van God was, en mede met de Vader God was in de drie-

eenheid. Dit is sindsdien nooit gewijzigd, ook niet tijdens de reformatie. Ik begrijp dat deze 

opmerking een heel gevoelige snaar raakt. Omdat we mogelijk voelen hoe onze vertrouwde 

geloofsbeelden aangetast of zelfs afgenomen kunnen worden. Ik hoop dat u in het 

achterhoofd wilt houden dat het maar is waar de mens in wil geloven en vooral: of dat Gods 

wil ook is. Aan u de keus of ‘mijn’ materiaal deugt. Het mag duidelijk zijn dat mijn eerste 

ontdekkingen over Jezus ronduit een explosie in mijn hoofd veroorzaakten, opeens stond 

alles te schudden op zijn grondvesten. Waar moest ik mijn zekerheid in het geloof op laten 

berusten als Jezus ‘wegviel”, mijn Alles? Een gedesoriënteerd gevoel. We gaan niet bij de 

pakken neerzitten maar onderzoeken. En wat bleek? Het was niets nieuws onder de zon. Ik 

vond in Deuteronomium 4:35 de belofte dat “U is het getoond, opdat gij wete, dat JHWH die 

God is; er is niemand meer dan Hij alleen!” Of Jesaja 45:5 “Ik ben de Heere, en niemand meer, 

buiten Mij is er geen God!” of 1 Samuel 2:2 “Er is niemand heilig, gelijk de Heere”. Ik ontdekte 

dat de hemelse volgorde van Gods voorspoed is: gebed, schuldbelijdenis en verootmoediging 

in het hart van de zondaar en vervolgens reiniging door middel van rechtvaardiging in het 

geloof. En als laatste dankbaarheid. P.F. van der Meer: “Je ziet dat ook terug in de Bijbel bij 

Grote Verzoendag bijvoorbeeld: eerst reukoffer (gebed), schuldbelijdenis en verootmoeding 

in de krachtdadige roeping voorafgaand, de reiniging en rechtvaardiging door het geloof 

waarna de dankoffers komen. Let op: geen heiliging vóór de rechtvaardiging zoals Rome wil!” 

Tja, waarom is dat nooit genoeg geweest voor mij? Mijn idee dat Jezus mijn zonden vergaf? 

Als ik nadacht bij het feit dat Jezus God zou zijn, is het vreemd dat hij onderricht kreeg. Dat 

hij wijzer werd naarmate hij opgroeide. Lukas 2:25 En Jezus nam toe in wijsheid, en in 

grootte, en in genade bij God en de mensen”. Nee, daarmee werd mijn twijfel niet 

geneutraliseerd. Ik las in 1 Johannes 5:7-8 zelfs dat Johannes een Zes-eenheid maakte! Ik 

moest terug naar de T-splitsing. Op basis van alle gegevens die ik verzameld had de 

afgelopen jaren, wist ik dat ik Jezus op één lijn mocht stellen met Mozes, Ezechiël, Daniel, 

Abraham, Lazarus en andere ‘mooie’ voorbeeldfiguren. Allemaal gezalfden! Het maakte mij 

blij dat ik hierdoor wist dat een actieve houding van mij verwacht werd, net zoals 

bovengenoemden. Zij kozen bewust. En van vergeving tot rotsvaste fundamenten: ik wist dat 

ik het bij JHWH kon vinden! Hij wil het geven, Hij gaf het graag aan iedereen die bewust voor 

Hem wilde kiezen. Ik mocht vrijwel direct een geruststelling ervaren. Wederom het keuze-

element zoals bij de Uittocht uit Egypte. Vergeving door JHWH. Geen simsalabim nodig. Het 

lijkt mij dat we de gestalte van Jezus beter kunnen naderen als we bevrijd zijn van onze 

projecties op hem en onze beelden van hem los kunnen laten. Dat is heel moeilijk omdat we 

geneigd zijn aan beelden te hechten. Als we ze loslaten schijnt het even of er geen zekerheid 

meer is. Is die er wel? De zogenaamde geloofszekerheden, zijn het schijnzekerheden die door 

mensen geconstrueerd zijn om een zeker houvast te bieden? De roedels wolven in 

schaapskleren? Vaak wordt bij kritiek op het aantasten van die schijnzekerheden een 

cirkelredenering toepast. Bijvoorbeeld door erop te wijzen dat het zo geschreven staat. De 

pijlers van het geloof zijn niet meer dan aannames. Bij het loslaten van beelden komt er 

meer ruimte voor het verborgene. De kerk heeft geloofszekerheden echter weer 
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gematerialiseerd en er een dogma van gemaakt; een eenzijdig invullen van een mysterie 

voor allemaal gelijk. Terwijl geloofszekerheid voor iedereen op eigen wijze ervaarbaar zou 

mogen zijn. Dat zou voor ieder mens een actieve houding betekenen. Ik heb gezocht naar 

‘andersdenkenden’ en me verdiept in hun belevingswereld. Van streng orthodox, unitarisme 

tot humanistische stromingen. Unitarisme is een christelijke stroming die de leer van de 

goddelijke drie-eenheid of triniteit verwerpt (vandaar de aanduiding 'unitarisme'). In hun 

opvatting van het één-zijn van God wordt Jezus niet als (mede) goddelijk beschouwd, dit in 

tegenstelling tot de hoofdmoot van het christendom. Humanisme is een levensbeschouwing 

die zich niet beroept op een goddelijke openbaring, maar vertrouwt op het vermogen van de 

mens om zelf zijn leven zin te geven, zich baserend op westerse universele waarden zoals 

menselijke waardigheid, mondigheid, vrijheid, tolerantie en verantwoordelijkheid. En 

daartussen kun je alle kerktorens plaatsen met hun verschillende denominaties. 

Ja, zegt u wellicht, en wat dan te doen met bijvoorbeeld de tekst uit 1 Johannes 4: 1-4 waarin 

Jezus stelt: Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit 

God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 2 Hieraan kent gij den Geest 

van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; 3 En 

alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar 

dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu 

alrede in de wereld. 4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is 

meerder, Die in u is, dan die in de wereld is. 

Stel we zijn Jezus. Zouden we zo’n erkenning van onszelf eisen van anderen? Hopelijk niet. 

Dan gaat toch alle eer uit naar JHWH? Als Jezus God de Vader als machtigste ziet zoals veel 

teksten melden dat Jezus verkondigde, waarom zou hij voor zichzelf ook erkenning willen 

hebben? Zo’n zelfde recht-opeising zien we in de tekst “Niemand komt tot de Vader dan 

door mij”. Zoals eerder gemeld is dit vreemd gezien het Oude Testament het zonder Jezus 

moest stellen en men rechtstreeks mocht naderen tot onze Maker. Als we het logisch vinden 

dat God een mens op gruwelijke wijze ‘toestond’ om te worden vermoord voor u en mij,  

staat het u uiteraard vrij om in die theorie te blijven geloven.  

Voor de meeste christenen is het Nieuwe Testament hun eigenlijke Bijbel, omdat het Oude 

Testament door Jezus vervuld zou zijn. We hebben nooit anders gehoord dan dat hij 

gekruisigd is voor onze zonden. Het dogma van de kruisdood was voor mij als kind een bron 

van verdriet. En voor alle kinderen die nu kind zijn, merkte ik in gesprekken en aan 

tekeningen die kinderen maakten. Waarom worden kinderen bang van de kruisiging? Het 

antwoord is eenvoudig. Maar beseffen we wel dat kinderen als gevolg daarvan ook bang 

(kunnen) raken van en voor God? Hij zou het toch immers allemaal gearrangeerd hebben? 

Hoe is het in de mensheid gedrongen dat een kruisiging een liefdesdaad zou zijn? Eenmaal 

volwassen werd het mijn grootste vraagteken, zeker toen ik moeder mocht worden. De 

kruisdood van Jezus als vooropgezet plan van God? Dat leek me een onnodig ingewikkelde 

en wrede procedure om de mens vrij te kopen van zonde. Geen aardse vader zou dat zijn 

kind aandoen en zou God het dan wel doen? Politiek opportunisme in de uiteenlopende 

omstandigheden van de overpriesters en de stadhouder leidden tot de dood van Jezus. Het 

gaat er wellicht niet om of het een eerlijk proces is geweest. Want heeft Johannes de doper 

een eerlijk proces gehad, en Stefanus? In 62 na Christus stierf Jakobus, de broer van Jezus, in 

Jeruzalem de marteldood. Fascinerende gedachte overigens, dat Jezus een broer had. Petrus 

en Paulus werden waarschijnlijk tussen 65 en 68 in Rome gedood tijdens de gewelddadige 
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aanvallen die volgde op de grote brand in het jaar 64. Handhaving van orde en vrede stond 

hoog op het overheidslijstje. Toch is het een aantasting van de betrouwbaarheid van de wijze 

waarop de evangeliën Pilatus afschilderen, stelt Barnett in zijn boek Historische zoektocht 

naar Jezus. “Waarom wordt er niet direct na de kruisiging streng opgetreden door het 

executiepeloton tegen de volgelingen van Jezus, als Jezus per se gedood moest worden? Is 

het een dynamisch complex van relaties? Jezus organiseerde zijn intocht in Jeruzalem op een 

wijze die geprofeteerd was over de koning van Israël. Dat hij de kooplieden uit de tempel 

joeg en openlijk onderwijs gaf op het tempelterrein waren bewuste uitdagingen aan het 

gezag van de tempel hiërarchie. Het was onvermijdelijk dat zij hem de vraag stelden, door 

welk gezag hij deze dingen deed of wie hem de bevoegdheid had gegeven om ze te doen. 

Jezus gaf zijn antwoord in de gelijkenis van de erfgenaam van de wijngaard. Hij zou de laatste 

knecht zijn die God zou sturen naar een opstandig volk, zijn ‘geliefde zoon’, die echter door 

de pachters gedood zou worden.”  

Omdat mijn kinderen het kruisdood-verhaal ook niet zonder tranen kunnen aanhoren heb ik 

het als volgt uitgelegd: ”Jezus is gestorven omdat hij God en dus ook zichzelf niet wilde 

verloochenen. Hij hield veel van zijn Vader, net als jullie doen. Daarom zijn er veel 

martelaren afschuwelijk vermoord, omdat ze hun Vader moesten afwijzen en andere goden 

moesten vereren. Dat wilden zij niet. Als je weet dat je gedood wordt als je weigert, weet je 

ook dat je in je hart veel, heel erg veel van God moet houden. Anders vindt je zo’n moord te 

eng, te heftig en kies je liever voor ‘het’ leven. Meestal wordt je dan ook door zo’n koning 

een rijk leven aangeboden, met bijvoorbeeld veel dieren en feestjes. Als je weet dat God je 

steunt, omdat je op Hem vertrouwt, kun je dat sterven wel aan zoals zo’n koning als 

dreigement stelt. Dan is sterven niet eng omdat je weet dat je nooit zo van die dieren en 

feestjes kunt genieten als je God er niet bij hebt. Je weet dat bij God het leven eeuwigheid is. 

Jezus en andere martelaren vonden God belangrijker dan zichzelf. Dat noem je een omkering 

binnen in je hart. Vroeger vond je jezelf het allerbelangrijkst, nu wil je graag dat je leven in 

het teken staat van God. En dan kun je niet een andere koning aanbidden, ook al wil men dat 

misschien. Dat noem je overgave. Je hoort als vanzelf een stem in je hart, je geweten, die je 

verteld wat goed is en wat niet goed is. Als je zoveel van God houdt, dan durf je dat 

stemmetje te volgen, ook als anderen dat misschien niet doen. Je kunt dat dus alleen als je 

helemaal overtuigd bent dat wat waar jij in geloofd, het juiste is. De waarheid is. En nee, God 

wil niet dat daar iemand voor gedood wordt. Dat willen de mensen. De mensen wilden Jezus 

dood, zij wilden zijn broer dood, zij wilden Paulus dood en zo ongelofelijk veel meer mensen. 

God wilde niemand dood, God houdt juist van het leven omdat Hij de Schepper is. En 

eigenlijk is dan elke kruisdood, elke moord voor iemand die niet wil buigen voor andere 

afgoden, een hele grote eer aan God. Wat niet wil zeggen dat God deze mensen dood wilde. 

Hij stond het kwade wel toe. Hij liet ‘boze’ mensen hun gang gaan. We mogen dan weten dat 

het leven van deze persoon die gedood werd, genoeg was. Dan is die persoon ‘heilig’ omdat 

die persoon God bleef liefhebben en daar zelfs voor wilde sterven. Als je kruis nog echt een 

kruis is, is het maar één paal. Dan wil die paal eigenlijk zeggen: ik, ik en ik. Een liefdevol kruis 

kun je voorstellen als twee paaltjes die los naast elkaar staan; voor God een paal en voor jou 

een paal. Je wilt het samen doen. Je begrijpt dat God graag wil dat de samenleving belangrijk 

is en niet jij alleen. Dan ‘sterft’ ons ik en dan willen we alles doen om anderen te helpen. Je 

begrijpt dan dat het hele universum gemaakt is voor ons allemaal. Daarom kan iemand 

anders niet sterven voor onze zonden. Ook al stellen veel mensen dat. Maar als wij zo’n 

verdriet hebben over de kruisiging van Jezus, dat dat door ons komt, weten we dat dit – voor 
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ons – niet juist is. Het medelijden dat we voelen, klopt. Een mens mag een ander mens niet 

martelen en doden. Dat God dan wel zijn eigen zoon heeft laten kruisigen voor onze zonden, 

is te moeilijk om te aanvaarden. God wilde Jezus niet dood hebben, dat is een actie geweest 

van mensen. God vond het lang genoeg zoals Jezus geleefd had. Jezus had genoeg zaken 

voorgeleefd zoals God het wilde. De taak van Jezus was volbracht. Hij mocht naar Gods 

koninkrijk, omdat hij bereid was te sterven voor Degene die hij liefhad. Dat ‘sterven aan het 

kruis’ mogen we zelf doen, door er goed op te letten waar we voor kiezen. Door rechtvaardig 

te zijn. En om ‘de wil mijns Vaders te doen’. Elke keer als we oprecht vergeving vragen, staan 

we bij ons eigen kruis. Proberen we daarna zo goed mogelijk die zonde niet meer te doen, 

reken maar dat God dan blij is, net zoals wij! Hij wil ons dan niet doden, dat zouden alleen 

mensen kunnen willen zoals ook nu in de wereld in sommige landen nog gebeurd.” 

Neem het kruis als symbool van het christendom. Hoe kon zo’n afschuwelijk martelwerktuig 

nu het belangrijkste symbool van het christendom zijn? De feniks, de mythologische vogel 

die uit zijn eigen as herrijst, gold bij de christenen ook als een symbool van de verrijzenis, 

welke in Rome in mozaïek is vastgelegd. Een wat vriendelijker symbool. Ik kon niet geloven in 

iets dat zo tegen mijn gevoel en verstand inging. Ik bestookte mijn omgeving met vragen, 

steeds opnieuw. Met mijn man en omgeving stoeide ik met teksten en in dialoog kregen we 

meer inzicht in cultuurhistorische feiten. Kijkend naar wat de tekst voor ons leven betekent 

waardoor hart en hoofd actief werden. 

Terug naar de betaling van zonden. Er zou volgens de geloofsleer geen andere weg mogelijk 

zijn geweest: ‘vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods kon niet anders voor onze 

zonden betaald worden, dan door de dood van de Zoon van God.’ Maar hoe is men ooit op 

deze gedachte gekomen? Heeft hij, Jezus, dat zelf gezegd? Tekenden ooggetuigen dat op uit 

zijn mond? Is bijvoorbeeld Grote Verzoendag (voor onbewuste zonden) ooit afgeschaft of 

overbodig verklaard? Wij mogen bedenken dat de verkondiging van het evangelie niet VAN 

Jezus zelf is, maar OVER hem gaat, opgetekend door mensen die lange tijd na hem leefden. 

Het betreft alleen geloofsopvattingen en geen historie. Er is uit de evangeliën ook geen 

compleet beeld van Jezus op te maken. Origenes was al bang dat de mensen bij kennisname 

van de feiten, hun geloof zouden verliezen. In het Reformatorisch Dagblad maart 2008 

belicht dhr. Roukema de Jezus-literatuur. Hij stelt dat een historicus nooit kan vaststellen dat 

Jezus de Zoon van God is, of dat God Zelf in hem op aarde is verschenen. Evenmin kan 

volgens hem historisch worden aangetoond dat Jezus voor de zonden van de mensheid is 

gestorven en dat God op grond van de dood van Zijn Zoon mensen hun zonden vergeeft. We 

weten al dat JHWH in het Oude Testament de zonden vergaf toen er nog geen zicht was op 

een Messias, of mensen-offer zoals Jezus. God vergaf immers toen al de zonden van de 

Israëlieten die zich bekeerden, vanuit zichzelf. Over het artikel van professor dr. J. Hoek, 

Reformatorisch Dagblad van september 2010: Weerwoord, antwoorden op vragen over het 

christelijk geloof. Volgens Hoek is de drie-eenheid intens betrokken bij de verzoening. De 

vraag die besproken wordt is: Hoe kon God liefde zijn, als Hij Zijn eigen Zoon zo behandeld? 

Volgens Hoek berust het op een misverstand die de klassieke christelijke leer van de 

verzoening bij mensen oproept in onze tijd, door deze vraag te stellen. Hoek acht het een 

karikatuur te zijn van mensen die de Vader als Rechter zien, die niet bereid is om iets te doen 

tot behoud van de zondaar. “Er tegenover zien zij de Zoon vol liefde voor verlorenen, die 

Zichzelf offert. In heidense religies vindt men dezelfde voorstellingen, aldus Hoek, waar er 

altijd sprake is van drie partijen: een slachtoffer, een schuldige die het offer brengt, en een 

eisende God die het offer ontvangt. Er moet een onschuldig slachtoffer worden gedood, ter 
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wille van schuldigen, om de gunst van de goden. Volgens Hoek is het in het Evangelie der 

verzoening binnen de drie-eenheid niet de Vader die van buitenaf overgehaald moet worden 

om genadig te zijn. Nee, het initiatief van behoud gaat van Hemzelf uit. Verzoening gaat 

volgens Hoek allereerst van God uit en is vervolgens op God gericht. De Zoon is daarbij geen 

willoos slachtoffer, maar Zelf als Middelaar uitvoerder van het goddelijke plan (ergo een 

zelfmoordenaar of kamikaze?). Verzoening geschiedt dan niet namens God, maar door God 

Zelf. God Zelf is bereid in Zijn Zoon tot het uiterste te gaan en af te dalen in de helse 

verschrikkingen (het mensenoffer). Vanuit de belijdenis van de drie-eenheid kunnen we 

staande houden dat God tegelijkertijd boven het lijden staat en -in Christus- vrijwillig in de 

baaierd van het lijden is ingegaan. We staan hier voor een diep mysterie. God duwt, volgens 

Hoek, niet iemand anders in de afgrond, maar daalt er Zelf in neer om vijanden te redden 

van het welverdiend oordeel.” 

P.F. van der Meer: “Wij zien dat uiteindelijk ook Hoek -en daarmee het hele christendom- 

staat voor een diep en onpeilbaar mysterie, waarin blijkbaar geen verschil bestaat tussen de 

heidense mysteriereligies en het christendom. Ook de heidense religies gaan veelal uit van 

een drie-in-één godheid om het mysterie enigszins doorzichtelijk te maken. Denk aan Osiris, 

Isis en Horus. De vraag hierbij is waarom de christelijke kerk mysteries nodig heeft als 

fundament om daarop haar ‘heilsfeiten’ te bouwen, terwijl er in werkelijkheid van feiten 

geen sprake is? Wij lezen God-zij-dank in het Oude Testament hoe eenvoudig God is en hoe 

mild Hij de zonden vergeeft aan hen die hun zonden oprecht belijden. Daarbij zijn geen 

mensenoffers en mysteries nodig, en daarbij is God niet in tegenspraak met Zichzelf. Uiterst 

discutabel is dan ook de historiciteit van het zondebegrip, dat Jezus zou gestorven zijn voor 

onze zonden. Theologen grijpen graag terug naar Paulus, 1 Corinthiërs 15:3 Want ik heb 

ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor 

onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden 

dage, naar de Schriften;” 

Afwijkende mening 

We zagen dat het zondebegrip in de oudste christelijke gemeenten zeker nog niet die impact 

had die het latere geloof er aan verleend heeft. Zonde wordt heel vaak als ‘onwetendheid’ 

gezien. Zoals: ‘dat is toch zonde, dat ik dat toen niet wist’. Volgens Augustinus was ‘in die ene 

mens’, Adam, het hele menselijke geslacht aanwezig. Uit de zonde van Adam, die door 

toedoen van een vrouw at van de verboden vrucht, vloeide de seksualiteit voort. De mens 

zou daarna niet meer tot stand zijn gekomen door schepping maar door voortplanting. En 

met die voortplanting zou dus ook de zonde overgeplant worden, waardoor ieder mens 

behept zou zijn met de erfzonde. Alleen Jezus was daarmee niet bevlekt omdat hij niet uit 

menselijk zaad geboren zou zijn. De leer over de erfzonde gaat niet terug op Jezus, Paulus of 

de vroege kerkvaders. Het is een geadopteerd leerstuk uit de vijfde eeuw. Die adoptie geldt 

ook de verzoeningsleer. Men mag in een erfzondeleer blijven geloven, en ook in een 

verzoeningsleer. Maar de eerste volgelingen van Jezus geloofden er in ieder geval niet in. Het 

begrip ‘erfzonde’ is moeilijk als Bijbels te accepteren. Zeker als we Ezechiël 18:20 er nog eens 

op nalezen: 20 De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet dragen de 

ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons; de 

gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn, en de goddeloosheid des goddelozen zal op 

hem zijn. De gereformeerde hoogleraar Cees den Heyer heeft in een boek dat in behoudende 

kerkelijke kringen nogal wat opschudding veroorzaakte, vastgesteld dat de zogenaamde 
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‘verzoeningsleer’(Jezus stierf voor onze zonden) geen Bijbelse grond heeft. Met andere 

woorden: in de evangeliën is daarover niets terug te vinden. De samenstellers van de 

Heidelbergse Catechismus trekken de conclusie dat Jezus voor onze zonden is gestorven op 

grond van enkele passages uit de brieven van Paulus. Den Heyer schrijft in zijn 

geruchtmakende boek Verzoening: De opstellers van de catechismus streefden er 

ongetwijfeld naar in de geest van Paulus te denken en te geloven. Veel woorden en 

begrippen zijn onmiskenbaar aan zijn brieven ontleend en toch is het vermoeden 

gerechtvaardigd dat de apostel zich in deze redenering niet of nauwelijks zou hebben kunnen 

vinden. Het grote bezwaar tegen de gedachtegang in de HC is mijns inziens dat men 

onvoldoende oog heeft gehad voor het metaforisch spreken van Paulus. Hij gebruikte een 

beeld, maar beschreef niet de werkelijkheid. Christus stierf voor ons en onze zonden, zo 

kocht hij ons los uit de slavernij van zonde en schuld. De prijs die hij daarvoor betaalde was 

zijn dood aan het kruis. Tot zover kan en mag de metafoor worden geïnterpreteerd. Paulus 

zegt niet dat de dood van Jezus een ‘betaling’ aan God zou zijn die bewerkstelligt dat de 

woede van God wordt gestild. Wie zo ver gaat in zijn/haar interpretatie, overvraagt naar mijn 

overtuiging de metafoor.” 

Vijf jaar lang zat Den Heyer in het beklaagdenbankje van de gereformeerde synode. Omdat 

hij hardop zei wat iedere theologiestudent allang weet: de verzoeningsleer is niet in de 

duidelijke vorm van een dogma in de Bijbel terug te vinden. Het kwam hem te staan op 

verwijten van ketterij en valse profetie. Zelf spreekt hij liever van een ontdekkingsreis. Op die 

reis nam hij afscheid van belangrijke christelijke dogma’s omdat ze volgens hem on-Bijbels 

zijn. In een nawoord om de verzoeningsleer te analyseren schreef hij: “Het is niet mogelijk in 

korte tijd afscheid te nemen van eeuwenoude geloofsvoorstellingen. Het is ook niet mijn 

bedoeling daarvoor een pleidooi te voeren. Ook het klassieke dogma heeft recht van 

bestaan. Wie door deze formulieren getroost en bemoedigd wordt, zal door mij niet tot 

andere gedachten worden gebracht. Ik vraag echter wel begrip voor al diegenen die zich in 

de bewoordingen van oude belijdenissen en dogma’s niet meer kunnen vinden. De 

eerlijkheid gebiedt mij te erkennen dat ikzelf behoor tot die categorie gelovigen. Ik ken de 

oude en vertrouwde geloofswaarheden maar ze kunnen mij niet meer ontroeren of 

inspireren. De woorden en beelden hebben aan betekenis ingeboet. Omdat ik het niet naar 

voren zie komen in de Schrift.”  

Eigenlijk was er niets aan de hand. Er zijn zoveel mensen die deze mening zijn toegedaan en 

dat ook hardop gezegd hebben. Toch ging er een golf van ontzetting door christelijk 

Nederland. Degene die dit had geschreven was namelijk hoogleraar Nieuwe Testament aan 

de Theologische Universiteit in Kampen en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de 

opleiding van de nieuwe generatie predikanten. Een wolf in de kerkelijke schaapskooi. Den 

Heyer vindt dat de Heidelbergse Catechismus niet voldoende recht doet aan de rijke 

verscheidenheid van beelden van God die psalmisten, evangelisten en profeten hebben laten 

zien. Hij begeeft zich hiermee op glad ijs. Hij hield zich niet aan de ongeschreven wet dat de 

gelovige dingen hoort aan te nemen op gezag van anderen en dan vooral het gezag van 

mannen als Calvijn, de Dordtse vaderen en de opstellers van de HC. Dit waren immers de 

mannen die de fundamenten hadden gelegd waarmee het gereformeerde bolwerk was 

opgetrokken. De claim dat zij daarbij door God geïnspireerd waren, maakte hun status voor 

veel gelovigen onaantastbaar. Hij stelt dat belijdenisgeschriften tegen de achtergrond van 

hun tijd gezien mogen worden. Opgesteld om de eenheid binnen de jonge kerk te 

bevorderen, als houvast tegen een dreiging van buitenaf. In de loop van de eeuwen hebben 
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ze echter het karakter van eeuwige waarheden gekregen waardoor ze gebruikt worden voor 

uitsluiting en verkettering. Het tweede belangrijke inzicht van Den Heyer was het besef van 

de Israëlitische wortels van het christendom. Voor die wortels kreeg hij vooral oog door zijn 

lidmaatschap van het Deputaatschap voor Kerk en Israël. Het Oude Testament is puur een 

Israëlitisch document en het lijkt dan ook logisch dat het Nieuwe Testament tegen de 

achtergrond van de oudtestamentische traditie gelezen mag worden. In de praktijk echter 

wordt de hele Bijbel vanuit christelijk perspectief gelezen en christologisch geïnterpreteerd. 

Zo is bijvoorbeeld de bekende tekst uit Jesaja 53 over de lijdende Knecht des Heren met 

terugwerkende kracht bestempeld als een verwijzing naar Jezus. Die overtuiging had 

onvermijdelijk grote gevolgen voor de visie op Jezus. Gezien tegen de Israëlitische 

achtergrond krijgt bijvoorbeeld de term ‘zoon van God’ een andere lading die niets van doen 

heeft met het ingewikkelde christelijke dogma van de ‘twee-naturen-leer’: Jezus als God en 

mens. “De term ‘zoon van God’ werd destijds gebruikt als metafoor. Zo is het volk Israël 

verschillende malen benoemd als ‘zoon van God’ om uitdrukking te geven aan de speciale 

band tussen God en mens die vergelijkbaar is met die tussen vader en zoon. Jezus werd ‘zoon 

van God’ genoemd om de eenheid tussen God en hem tot uitdrukking te brengen. Dat was 

geen fysieke eenheid, maar een eenheid van wil en werk. Dergelijke ontdekkingen wierpen 

de vraag op of er wel een rechte lijn loopt van het Oude naar het Nieuwe Testament zoals 

christenen aannamen, en of de oude profetieën inderdaad al in Jezus vervuld zouden zijn. 

Was Jezus wel de langverwachte Messias of is er op grote schaal sprake van inlegkunde: het 

achteraf toekennen van een christelijke betekenis aan teksten die oorspronkelijk die 

betekenis niet hadden. Den Heyer ging hier naar op zoek.  

Vanwege de valkuil van de inlegkunde was het vertrekpunt niet het Nieuwe, maar het Oude 

Testament. Toekomstverwachtingen en heilsvoorstellingen werden in hun historische 

context bekeken. De conclusie was ontnuchterend: het Messiaanse profiel blijkt te 

veranderen afhankelijk van tijd en omstandigheden. Oudtestamentische schrijvers hadden 

allen hun eigen ideeën over de Messias en die pasten alleen al vanwege hun diversiteit niet 

naadloos op de Jezus van het Nieuwe Testament. Daardoor verloor voor Den Heyer Jezus de 

goddelijke status en werd hij mens van vlees en bloed. Ook heeft hij de legitimiteit van de 

verzoeningsleer onderzocht. Na bestudering van relevante Bijbelteksten moest hij 

concluderen dat er in de Bijbel geen sprake is van een samenhangende visie op dit gebied. 

“De belijdenisgeschriften doen hier een eenheid en een duidelijkheid vermoeden die niet in 

de Bijbel is terug te vinden. De verschillende schrijvers leggen verschillende accenten. De 

‘klassieke’ verzoeningsteksten zijn later ingekleurd. Het woord ‘verzoening’ wordt nergens 

gebruikt in relatie tot het lijden en sterven van Jezus. In nieuwtestamentische teksten die 

over de instelling van het avondmaal vertellen, zoekt men tevergeefs naar de bekende zin uit 

het traditionele avondmaal formulier: ”tot een volkomen verzoening van al onze zonden’. 

Waar de Bijbel slechts brokstukken biedt, hebben theologen een sluitend dogmatisch 

systeem ontworpen met de verzoening in het centrum. Leviticus 17:11 toont ons dat alleen 

een bloedig offer het zondeprobleem kan oplossen. 10 En een ieder uit het huis Israëls, en uit 

de vreemdelingen, die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, die enig bloed zal 

gegeten hebben, tegen diens ziel, die dat bloed zal gegeten hebben, zal Ik Mijn aangezicht 

zetten, en zal die uit het midden haars volks uitroeien. 11 Want de ziel van het vlees is in het 

bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; 

want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.   
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Heeft men dit gegeven verdraaid van een dierenoffer naar een mensenoffer? Voor dit doel 

zou God de Messias beloofd hebben: Hij zou komen om te sterven voor de zonden van Israël 

en de volken. Hij zou de lijdende Knecht van God zijn. In het plaatsvervangend offer van 

Jezus, zouden de woorden van de profeten zijn vervuld, is de algemene conclusie (op basis 

van Jesaja 53 en 52). Een aantal tegenvragen. Jesaja spreekt over het feit dat Hij geen 

gedaante noch heerlijkheid bezat; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij 

Hem zouden begeerd hebben. Kunnen we dat betrekken op Jezus? Daarnaast zou het een 

man van smarten zijn volgens Jesaja, en verzocht in krankheid. Was Jezus ziek, een zwak 

lichamelijk mens? Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden gaat Jesaja verder. Is 

hij niet de zoon van de timmerman (Markus 6:3)? Dat lijkt erop te wijzen dat hij een sterk 

postuur had. Zijn optreden in de tempel, waarbij hij eerst met een zweep en later zonder 

enig hulpmiddel het hele tempelplein schoonveegde, lijkt te bevestigen dat hij niet iemand 

was die men gemakkelijk over het hoofd zag. Het ‘hij had gestalte noch luister’ van Jesaja 53 

wekt een ander persoon. Als het verstaan moet worden vanuit zijn lijden, waarbij hij van zijn 

krachten beroofd werd, geldt dat natuurlijk voor elk persoon in martelaarschap. Jesaja 53 

spreekt over een totale mensindruk in zijn hele leven. 

Nog een vraag: In Jesaja 42 vers 2 lezen we het volgende: Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn 

stem  verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten. Jezus predikte overal. Wat 

eveneens opvallend is aan Jesaja 42 is dat hier wordt gesproken over een profeet, waar naar 

verwezen wordt met de termen ‘mijn dienaar en uitverkorenen’. Daarna wordt er gezegd dat 

zijn boodschap zich in zijn tijd zou uitstrekken over de verschillende naties. En het is 

algemeen bekend dat Jezus er niet eens in geslaagd is om zijn wetten af te kondigen aan zijn 

volk, laat staan aan andere naties. Ook wordt hier gesproken van een wet die deze profeet 

eigen is (Jezus werd onderwezen in de synagoge), en we weten dat Jezus in zijn boodschap 

steeds terug verwees naar de wetten van Mozes, zoals hij zegt in één van zijn laatste 

adviezen richting zijn volgelingen. Dus hij verwijst naar de wetten van Mozes, maar in deze 

tekst wordt er gesproken over wetten die deze profeet eigen zijn. Ook valt mij op dat deze 

profeet niet zou worden gebroken, nog overwonnen zou worden. En dat hij het leven niet 

zou laten voordat hij zijn boodschap heeft voltooid. Kan dit van toepassing zijn op Jezus, 

terwijl zijn verkondiging van korte duur was? Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de 

koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want die het niet verkondigd was, die zullen 

het zien, en welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan aldus Jesaja. Terwijl 

Jezus dit vertelt: Joh.8:19 Zij dan zeiden tot Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: Gij 

kent noch Mij, noch Mijn Vader; indien gij Mij kendet, zo zoudt gij ook Mijn Vader kennen. 

Den Heyer stelt dat hij niet bezig is om het gebouw te demonteren maar te ontdekken. 

Daarvoor was hij ook ingehuurd als hoogleraar. Tijdens die ontdekkingsreis heeft hij moeten 

constateren dat belijdenisgeschriften vaak een andere taal spreken dan de resultaten uit het 

historisch-kritisch bijbelonderzoek. Er bestaat een spanning tussen de wetenschappelijke 

Bijbelverklaring en de kerkelijke belijdenisgeschriften en dogma’s. Op veel punten is er zelfs 

sprake van een onoverbrugbare kloof. De belijdenisgeschriften hebben in de loop van de 

eeuwen zo’n gewicht gekregen dat ze zwaarder zijn dan het fundament waarop ze moeten 

rusten. Den Heyer lijkt het logisch om dan het bouwwerk zodanig aan te passen dat het weer 

kan rusten op het fundament. “Het loslaten van oude dogma’s is iets anders dan het loslaten 

van het geloof. Het is een misvatting te denken dat iemand een ongelovige is omdat hij de 

dingen niet meer kan zeggen in de woorden van vorige generaties.” Het geloof is geen 

pakket zekerheden die je van generatie op generatie onveranderd doorgeeft. Geloven is een 
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dynamisch proces waarin iedere generatie, iedere gelovige zijn eigen woorden zoekt. Veel 

christenen zijn van mening dat met de verzoeningsleer het hart uit het evangelie is gehaald. 

Gelukkig krijgt het geloof een andere inhoud: de nieuwe invulling van oude begrippen, terug 

naar de Bijbel, is zeer waardevol. Het draait nu om woorden als verzoening en menselijke 

verantwoordelijkheid. Misschien wel de grootste verandering is het besef dat het niet om de 

leer draait maar om het leven. Christenen zijn verknocht aan hun leer, maar is dat waar het 

om gaat? De tijd van de grote woorden is voorbij. Het is belangrijker dat er in het leven van 

mensen iets te zien is van het christelijk geloof. Dat we leven zoals God het heeft bedoeld en 

zoals Jezus het heeft voorgeleefd. Concreet: in gehoorzaamheid leven zodat daden vanzelf te 

‘zien’ zijn! In het boek Ruim geloven, waarin Den Heyer verantwoording aflegt van de 

theologische ontwikkeling die hem tot het schrijven van zijn boek Verzoening heeft gebracht, 

zegt hij het zo: “Volgens de Bijbel is niet zozeer de vraag naar God essentieel – over God 

kunnen wij mensen slechts in beelden spreken – maar de vraag naar de WIL van God. Het 

geloof is verrassend ruim. Het is geen ‘leer’, maar een weg om te gaan.”  

Nog enkele teksten om te omarmen: 

Psalmen 130:4 Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. 

Exodus 34:7 Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en 

overtreding, en zonde vergeeft; Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de 

ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de kindskinderen, in het derde en 

vierde lid. 

Psalmen 103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; 

Jesaja 55:7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij 

bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij 

vergeeft menigvuldiglijk. 

Micha 7 :18 Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van 

het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij 

heeft lust aan goedertierenheid. 

 

SAMENVATTEND: 

U denkt wellicht: tja, de moderne theologen benaderen op deze wijze de Bijbel. Symbolische 

verhalen. De tegenreactie is vaak dat als je bijvoorbeeld het zondvloedverhaal als symbolisch 

leest, je de Bijbel niet meer als unieke eenmalige goddelijke openbaring ziet. Feitelijke 

gebeurtenissen uit de Bijbel zijn tot metaforen geworden, omdat ze mensen inspireerden tot 

het vertellen van nieuwe verhalen. We kunnen zelfs de vraag stellen of het van belang is of 

bijvoorbeeld het zondvloedverhaal wel echt gebeurd is of niet. Misschien is het meer een 

sage, een spiegel van onszelf. Hoe gaan we met elkaar om en ten eerste met onszelf en in 

relatie tot God. Toch is er een wezenlijk verschil tussen wat we lezen in de Bijbel en wat we 

geloven. Het zondvloedverhaal kunnen we van a tot z lezen in de Bijbel, welke uitleg we er 

ook aan geven. Het ‘uitverkiezingsverhaal’, om een voorbeeld te noemen, kunnen we niet 

terugvinden in de Bijbel.  
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Jezus was toch in harmonie met dezelfde wetten als Mozes? De kern van zijn leer was de 

welbewuste eenheid van de mens met de vader. Hierdoor bereikte hij de macht en kracht 

die hij bereikt heeft. Hij sprak nooit van de op zich zelfstaande verrichtingen maar als 

gevolgen van een toestand die allen, indien ze het wensten, zouden kunnen bereiken. Als 

verkondiger van de waarheid leerde Jezus, de levende Christus. De Christus binnen in ons. 

Lukas 17:20 En gevraagd zijnde van de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, 

heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. 21 En 

men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden. 

Volgens hem was het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk Gods één en hetzelfde. Met 

zijn woorden bouwt hij een brug. 

Wij zingen eenvoudig blij – soms zonder na te denken-  Psalm 32:3, waaruit blijkt dat het 

gaat om schuldbelijdenis, waarna vergeving. 

Hoe en op welke grond vergaf JHWH de overtredingen van Zijn volk? Dat lezen wij in 

Leviticus 26:41 Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden, en de ongerechtigheid hunner 

vaderen met hun overtredingen, waarmede zij tegen Mij overtreden hebben, en ook dat zij 

met Mij in tegenheid gewandeld hebben. Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, 

en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, 

en aan het land zal Ik gedenken.   

Vraag aan PP:  

Zijn jongens en meisjes in 

jouw klas gelijk? 

“Nee, we zijn natuurlijk 

verschillend hoe we eruit 

zien. Maar juf doet alsof we 

allemaal hetzelfde zijn 

omdat we allemaal van 

JHWH zijn. We kunnen dus 

allemaal een knecht van 

Hem zijn.” 
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Hoofdstuk 7 Het ontstaan van Jezus als middelaar in de Gehenna 

Als je het ravijn voor stormen afsluit, zul je nooit de schoonheid van de beeldhouwwerken van de wind te zien 

krijgen. 

 

p basis van ‘profit and pleasure in the telling’, wil ik Jezus vanuit het Nieuwe 

Testament verkennen in dit hoofdstuk. ’n Heikel thema, we gaan ons op glad ijs 

begeven. Het traject dat in de canon van de Hebreeuwse Bijbel wordt afgelegd: van 

Thora, naar Profetie, naar geschriften: lofzang en wijsheid, is één traject. JHWH is 

present door Israël en de Thora. Dat is een ander traject dan er wordt afgelegd in de Griekse 

vertaling van het Oude Testament: daarin staan de profetische boeken aan het einde als visie 

op de toekomst, het herstel, de herschepping van Israël en de wereld. God is present in de 

geschiedenis, onderweg naar voltooiing. Het traject dat wordt afgelegd in de christelijke 

Bijbel(s) is opnieuw fundamenteel anders, omdat het Nieuwe Testament erbij is gekomen. 

Ineens, als de Bijbel is gevorderd tot het Nieuwe Testament, lees je een precieze en 

verifieerbare tijds- en plaatsaanduiding, jaartallen en provincienamen en toenamen. In het 

Nieuwe Testament wordt de lezer geconfronteerd met de gestalte van Jezus. Gods 

aanwezigheid in persoon onder de mensen, met wie de toekomst, het heel maken van mens 

en wereld begonnen zou zijn. Kroniekschrijvers van wie teksten over Jezus zijn bewaard, 

moesten nog geboren worden toen hij al was gekruisigd. Stel we nemen de stelling dat Jezus 

naar de wereld gekomen is om het ideaal te openbaren waartoe elk menselijk wezen kan 

uitgroeien. Hij vertegenwoordigde de maatstaf hoe te bereiken dat God in de mens tot 

uitdrukking komt, allen die JHWH aannamen.  

Veel christenen zullen zeggen dat Jezus de middelaar is tussen God en Israël, dat Jezus 

gestorven is om verloren zondaren te redden. Wanneer hen gevraagd wordt wat de kern van 

het geloof is, dan zullen zij zeggen dat het een vertrouwen is dat Jezus gestorven is voor de 

zonden van de wereld. In Hebreeën 8:6 staat echter dat het nieuwe verbond beter zal zijn. 

Toen was Jezus al heengegaan. Dit verbond in Hebreeën is dus komende en niet met Jezus 

opstanding ingegaan.  

Als we ons overgeven, dus eerst onderzoeken wat Zijn wil is en die volgen, bevinden we ons 

op de juiste weg. Men kan het christendom met haar verzoeningsleer wel voortzetten, puur 

als geloof, maar is het de waarheid? Men heeft Jezus de rol gegeven als dé weg naar God. 

Maar wie was er dan voor de Israëlieten dé weg naar God voordat Jezus er was en überhaupt 

voorspeld werd? Jezus heeft niets geleerd dat ook niet in het Oude Testament wordt 

geleerd. Hij riep op tot gehoorzaamheid aan het verbond en verwees naar Mozes, de 

Psalmen en de Profeten. In Psalm 51: 18-19 lezen wij hoe David van zijn zonde herstel vond 

bij JHWH. 18 Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen 

hebt Gij geen behagen. 19 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en 

verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten. 

Niet door offers, maar door een gebroken geest en een verbrijzeld hart. JHWH straft niet. 

Volgens mij roepen wijzelf de straffen over ons uit bij overtredingen, waarvoor God vaak 

meerdere keren waarschuwt. Het zijn dan ook meestal de kwalijke gevolgen van ons 

handelen, Deuteronomium 28. De HC spreekt eveneens over Gods toorn die gestild moet 

worden, en schuldbetaling in antwoord 14: Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden 

worden, dat voor ons betale? Neen; want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de 

O 
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schuld straffen, die de mens gemaakt heeft; ten andere zo kan ook geen bloot schepsel den 

last van den eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan 

verlossen. 

F. Nietzsche in zijn boek De antichrist: “En vanaf dat moment (Jezus) dook er een absurd 

probleem op: “Hoe kon God dit toelaten?” Hierop vond de gestoorde rede van de kleine 

gemeenschap een gewoonweg verschrikkelijk absurd antwoord: God had Zijn zoon 

beschikbaar gesteld als offer tot vergeving der zonden. Met één klap was het afgelopen met 

het evangelie, en hoe! Het schuldoffer, en wel in zijn weerzinwekkendste, meest barbaarse 

vorm, het offer van de onschuldige voor de zonden der schuldigen! Welk een 

huiveringwekkend heidendom. Jezus had immers het begrip ‘schuld’ zelf afgeschaft – hij 

heeft iedere kloof tussen God en mens geloochend, hij leefde deze eenheid van God en mens 

als zijn ‘blijde boodschap”… En niet als privilege! Van nu af aan worden gaandeweg in het 

type van de verlosser ingevoegd: de leer van het oordeel en van de wederkomst, de leer van 

de dood als offerdood, de leer van de verrijzenis, waarmee het hele begrip ‘zaligheid’ (de 

volledige en enige realiteit van het evangelie) weggemoffeld wordt – ten gunste van een 

toestand na de dood! Paulus heeft deze opvatting, deze ontuchtige opvatting met de 

rabbijnenbrutaliteit waardoor hij zich in alle opzichten onderscheidt, aldus met een logica 

opgezadeld: “Als Christus niet is opgestaan van de doden, dan is ons geloof ijdel”. En in één 

klap veranderde het evangelie in de verachtelijkste van alle onvervulbare beloften, de 

schaamteloze leer van de persoonlijke onsterfelijkheid. Paulus zelf heeft haar zelfs nog in zijn 

leer voorgesteld als beloning!” Einde citaat. 

Jezus zegt in Mattheüs 10:34 dat hij niet gekomen is om vrede op aarde te brengen. Vrede 

die JHWH ons juist beloofd in het herstelde verbond. Vrede die de Messias juist wel zal 

brengen. Het is ook opvallend dat het christendom Jezus opstanding geïnterpreteerd heeft 

alszijnde de gekomen Messias. Want waarom spreekt JHWH maar over één Messias? Het 

christelijk geloof is afhankelijk van de historische Jezus. Israël wilde een koning ‘gelijk de 

andere volkeren’. Volgt er een herhaling als wij nu Jezus als koning bestempelen? Overal zijn 

wetten. In huis, in het verkeer, in het land, onder dieren, in het elektrische en mechanische, 

tussen landen, op zee en in de lucht, overal. Albert Einstein zei: ‘Hoe meer ik de 

wetmatigheden in het universum ontdek, des te meer ik tot de conclusie moet komen dat er 

een wetgever moet zijn”. Maar is het zo dat de mensen een godsdienst belijden waar geen 

wet meer zou gelden? Als God dierlijke mensen had gewild, had Hij ze vast bij aanvang zo 

geschapen en hun geen geboden gegeven. Hij had ze dan ook niet ‘verzocht’, zoals het vee 

dan ook geen wet heeft.  

Krijgen wij voldoende geestelijke voeding met de houding dat er geen wet zou gelden? Op 

welke wijze wensen wij God te ontmoeten en invulling aan ons leven te geven? Wij zijn 

geestelijke wezens, in ons is de wil tot doen. God is geen wetteloze Schepper. Zijn hele 

schepping getuigt van een wonderwetmatigheid aan elkaar. Gerechtigheid krijgt een mens 

als je recht doet. Wat je zaait…. Om dit te doen moeten er wetten zijn welke je in 

gehoorzaamheid na moet komen. Mattheüs 5:10 geeft het volgende weer: ”Zalig degene die 

vervolgd wordt ter wille van de gerechtigheid want aan hen behoord het koninkrijk der 

hemelen’. Is er zonder wet geen verlossing omdat de norm om gerechtigheid te bepalen, 

verdwenen is? 

Toen Jesaja bijvoorbeeld de komst van de Messias aankondigde, sprak de Messias door hem 

heen: ‘Toen sprak God, die Mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar om 
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Jakob naar Hem terug te brengen, om Israël rond Hem te verzamelen’. De prioriteit ligt bij het 

redden van Israël, daarna naties die zich aan Zijn wet willen conformeren en willen 

toetreden. Heeft Jezus deze taak als Messias volbracht?  

Prof.T. Harpur in zijn boek ‘De Heidense Christus’: “De bijbel is geen beschrijving van 

geschiedenissen, maar meer een verzameling van mythen en metaforen. De schrijvers wilden 

op deze wijze een verhaal overbrengen. Wat in allegorieën bewaard was gebleven, werd 

door de schrijvers geïnterpreteerd alsof het waar gebeurde geschiedenissen betrof. Christus 

werd voorgesteld als een persoon, als mens en niet als een beginsel in de mens dat de mens 

kan ervaren. Niemand kon op die wijze Christus op spiritueel niveau meer bereiken. Het 

Westerse denken en christelijk geloof is gebaseerd op een geschiedenis over Jezus die zich 

nooit in het echt heeft voorgedaan. Er zijn vele en overduidelijke parallellen tussen de oude 

Egyptische religie en de verhalen in de bijbel. Heel veel van de bijbel komt regelrecht uit de 

oude mysteriereligies. De christelijke en joodse religie wortelt voor het overgrote deel in de 

oude Egyptische religie. Er is volgens veel geleerden niets wat Jezus in de mond werd gelegd 

en wat geschiedt zou zijn, wat niet al eeuwen daarvoor in de Egyptische mysteriereligies en 

oude liturgieën is terug te vinden. Alles was al in de Egyptische bronnen voorhanden. De kern 

van iedere oude religie is de zogenoemde ‘Christos-mythe”, aldus Harpur. Voordat u met 

gekromde tenen dit boek dicht slaat, onderzoeken we wat hij bedoeld. 

Het gaat over het goddelijke in de mens. Paulus noemt het de inwoning van de geest van 

Christus in ons. Bij de meeste oude religies is de zon het symbool voor het hoogste 

goddelijke wezen, de Almacht, omdat de zon licht verschaft en leven, en het goddelijke 

alleen gekend kan worden door verlichting en levendmaking. De zonnegod is dan ook het 

middelpunt van de Christusmythe. In de oudheid besefte men dat alleen in metaforen over 

de godheid gesproken kon worden, vandaar dat men de zon en ander hemellichamen als 

symbool nam. Men wilde het eigen bewustzijn erop richten om op symbolische wijze het 

sterven en herboren worden, te doorleven. Men maakte gebruik van mythen en allegorieën 

om hun denken over de godheid tot uitdrukking te brengen. Immers, de taal van ons 

bewustzijn is gebaseerd op symbolen. Christos noemden de ouden de tegenwoordigheid van 

de godheid in ons, Zijn beeld in ons, ook wel de goddelijke levensvonk als potentiële kracht. 

In de Evangeliën is Jezus de verpersoonlijking van deze Christus-kracht. Wanneer Christos in 

ons ontwaakt en opstaat, noemen wij dat ‘wedergeboorte’. Wij stemmen dan toe dat 

Christus in ons werkt om ons geestelijke mensen te maken.  

Augustinus, Eusebius en andere oude geleerden het openlijk dat de leer welke Jezus leerde 

niet nieuw was maar al bij de ouden bestond. De Evangeliën zijn volgens Eusebius de oude 

voorchristelijke dramatische boeken van de Essenen. De vleeswording van de zoon van God 

staat centraal in het christendom, zoals beleden wordt in de geloofsbelijdenis van Nicea, 325. 

Er zijn echter vele verlossers te noemen, met vrijwel allemaal het verhaal van een zoon van 

een hemelse koning die afdaalt naar een duistere wereld, daar moet lijden, sterven en weer 

opstaan, om daarna naar zijn hoge afkomst terug te keren. Zoals Osiris, Dionysus, Adonis, 

Attis, Mithras etc. Het gaat in deze mythen altijd over de innerlijke transformatie, het 

vernieuwen van onze geest, dus de wedergeboorte. De gnostici waren de oorspronkelijke 

christenen die het verhaal over Jezus niet letterlijk namen. De evangeliën zijn versies van de 

oudere Egyptische teksten, die gaan over de drama’s en rituelen van incarnatie en 

wederopstanding van Osiris en Horus. Het evangelische leven van Jezus zou dan dus al 5000 

jaar voordat Jezus zou komen, er al zijn. Zoals Jezus Johannes de Doper had, had Horus 
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Anubis. De bijbel laat ons verder volledig in het duister over Jezus, of hij celibatair was, of hij 

een baard had of hij lang haar droeg, wanneer hij geboren is, waar hij was tussen zijn 12 en 

30e levensjaar etc. Dat is wel gebruikelijk want er zijn meerdere personen in de Bijbel zonder 

dit soort gegevens, zoals Mozes. Maar van een Zoon van God lijkt me dat het anders 

geregeld had moeten zijn. Jezus zou gewoon als mens op hogere leeftijd in bed zijn 

overleden, stelt Papias. De brieven van Paulus zwijgen nagenoeg over de historische Jezus. 

Waarom zweeg Paulus over zijn meester? Noemt Paulus Jezus als historisch mens één keer? 

Dit terwijl hij van alle schrijvers het dichtst bij de Jezus-tijd leefde.  

Neem bijvoorbeeld het woord ‘Christus’ dat honderden keren in de brieven van het Nieuwe 

Testament verschijnt. Dat woord is heel zeldzaam in de bijbel van Paulus, de Septuagint. 

Bovendien wordt het daar niet in absolute zin gebruikt (‘de Christus’), maar in beperkte zin 

(‘de gezalfde van de Heer’). Hoewel het woord ‘Christus’ door Paulus voornamelijk wordt 

gebruikt als bijnaam voor Jezus, was het oorspronkelijk een titel, zoals bijvoorbeeld in Paulus 

verwijzingen naar ‘Christus gekruisigd’. Hij gebruikt het woord ‘Christus’ meestal als 

eigennaam, niet als titel. 

Waar Paulus over Christus spreekt, lijkt hij het niet over Jezus van Nazareth te hebben. Hij 

spreekt over de spirituele Jezus, die hij ‘niet naar het vlees’ kende. Haalt Paulus ergens iets 

aan van de grote wonderen, leringen en gebeurtenissen zoals ze in de evangeliën worden 

beschreven? De brieven borduren in geen enkel opzicht verder op de evangeliën. Het is 

opvallend: Jezus wordt erkend de stichter te zijn van het wereldchristendom, naar wie zelfs 

de kalender werd ingevoerd, en die zo groot zou zijn dat zelfs de sterren de weg naar Hem 

zouden hebben gewezen. De man die zo groot was, die ongelofelijke wonderen zou hebben 

verricht, die zelfs doden zou hebben opgewekt, deze wordt door Paulus niet genoemd. 

Paulus spreekt over de openbaring van Christus in ons, zonder menselijke hoedanigheden. 

Ons eigen kruis (angsten/ verslavingen etc.) moeten overwonnen worden. Overgeven in 

vertrouwen aan God. Constantijn bepaalde dat men het Christusverhaal letterlijk moest 

nemen. Maakt het wat uit voor ons of er nu wel of geen historische Jezus heeft bestaan? 

Was hij een doorsnee profeet met een unieke tekst, of was hij de Zoon van de almachtige 

God? Los van wat ons is geleerd, wat de basis vormt van ons geloof. Ik stel me een kind voor; 

kunnen we aan dit kind uitleggen dat Jezus door de Vader naar de aarde is gezonden om 

Gods reddingsplan voor de mensheid uit te voeren door middel van een kruisiging? Hoe 

leggen we alle verzoening en vergevingsteksten uit aan ditzelfde scheppings-kind vanuit het 

Oude Testament? Dit is niet een discussie over een versteend theologisch stramien of een 

levenslange opdracht vol ethiek en moraal waar we niet aan kunnen voldoen. Het is ‘simpel’ 

een ommekeer in ons leven. De evangeliën zijn het verhaal van onze ziel dat de geestelijke 

geboorte omvat, het ontwaken met daarna de groei naar volwassenheid. Met andere 

woorden, het ontwaken van de verstandelijke vermogens. Daarna komt de verzoeking, van 

vlees en bloed, het conflict tussen lichaam en geest. De kruisiging is de eindoverwinning over 

het stoffelijke en de opstanding is de nieuwe geestelijke mens. Geloven, zoals opgevat door 

het christendom, is dat een zeker weten? Is dat met een eigen verantwoordelijkheid zoals 

meerdere keren naar voren is gekomen in dit boek? Paulus sprak met bevel dat iedereen zijn 

eigen ‘zaligheid’ moest bewerken. Bedoeld hij daarmee ‘eigen geluk en voorspoed’? De 

inmiddels georganiseerde religie bepaalt regels en dogma’s van de geloofsgemeenschap; het 

doen en laten van mensen. Ieder mens heeft behoefte aan houvast, een zekerheid, dat je je 

veilig mag voelen. Waar is zekerheid te vinden? De kerk kan ons die vaste zekerheid 

onmogelijk garanderen. De in veel ogen onfeilbare Bijbel kan ons ook geen zekerheid 
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garanderen omdat wij geen originele manuscripten meer bezitten. Historische bewijzen 

kunnen falen maar wanneer Gods geest ons hart vernieuwd (dat vergt veel onderzoek van 

onze kant) en wij onszelf als een Christos leren kennen, dan zijn wij een Gezalfde. Let op: niet 

te verwarren met het vergoddelijken van de mens zoals New Age pretendeert. Alleen door 

oprecht berouw, waarop volkomen zelfovergave volgt, zal Christus een gestalte in ons 

krijgen. De Bijbel is een boek wat moeilijk te interpreteren valt. Naar 2 Timotheüs 3:16 is de 

Bijbel geschreven door mensen die door Gods geest gedreven werden. 16 Al de Schrift is van 

God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die 

in de rechtvaardigheid is; 

Dat is prachtig, het waren echter wel feilbare mensen zoals u en ik. Mensen vertellen altijd 

hun visie, net als ik nu doe. U denkt wellicht aan liberalisme als u dit hoofdstuk leest. 

Liberalisme gaat uit van de stelling dat de Bijbel het product is van menselijke auteurs. Ieder 

z’n God, was immers het in Rome gehuldigde liberale principe. De profetieën worden 

gedegradeerd tot metaforen, waardoor het pluralisme zijn intrede zou doen. Wellicht denkt 

u ook: zou een mens, zonder bestaan te hebben, tweeduizend jaar na zijn dood miljarden 

volgelingen kunnen hebben? 

Het christendom is uit het Jodendom ontstaan. In de Romeinse wereld van de eerste eeuw 

van onze jaartelling werd het christendom als een joodse sekte gezien. Al snel bleek dat het 

christendom, waarin het geloof in Jezus als zoon van God centraal staat, iets anders is dan 

het religieuze Jodendom (Hebreeërs dus Israëlieten), waar de gehoorzaamheid aan de Thora 

centraal staat. De overeenkomsten tussen christendom en Jodendom (beide stromingen 

aanvaarden bijvoorbeeld de Tenach als het Woord van God) heeft tot een spanningsvolle 

relatie geleid tussen joden en christenen. De christelijke visie op het Jodendom wordt in 

belangrijke mate bepaald door de gegevens die de jood en apostel Paulus daarover 

aandraagt in zijn brief aan de gemeente van Rome, de zogenoemde Romeinenbrief. Deze 

brief is een van de belangrijkste brieven in het Nieuwe Testament. De christelijke visie op het 

Jodendom wordt vooral daardoor bepaald. In Romeinen 11 gaat Paulus nader in op de plaats 

van het Israëlitische volk in het heden en in de toekomst. Dit hoofdstuk begint met een 

vraag: Heeft God zijn volk (de Israëlieten) verstoten? Antwoord: Dat zij verre, nee dus! 

Vervolgens geeft Paulus uitvoerig aan wat de toekomst van het volk zal zijn. Voor christenen, 

die het Nieuwe Testament aanvaarden als het woord van God, liggen hier gezaghebbende 

gedachten over het uitverkoren volk. In de Bijbel wordt het Israëlitische volk gezien als het 

door God uitverkoren volk (Deuteronomium 7:6 Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw 

God; u heeft de HEERE, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn 

uit alle volken, die op den aardbodem zijn.). Het kan zijn dat zij hiermee zichzelf een voordeel 

deed toekomen. Hoe dan ook, als wij diep oprecht Hem willen vereren, is het duidelijk dat 

wij Zijn volk mogen zijn. Geen blasfemie.  

Deze verkiezing door God bracht voorrechten (Gods volk) en plichten (gehoorzaamheid aan 

de Thora) met zich mee. Sinds de uitstorting van de Heilige Geest, op de eerste Pinksterdag, 

is voor sommige christenen het Israëlitische volk niet meer Gods uitverkoren volk. Die 

bevoorrechte positie zou zijn overgegaan op de Kerk, de gemeente (ekklèsia) van het Nieuwe 

Testament. Het uitverkoren volk is vervangen door de Kerk van het Nieuwe Testament. Deze 

vervanging staat bekend als de vervangingstheologie (in evangelische kringen ook bekend als 

„geestelijk Israël”). Onder de stromingen van christenen wordt verschillend over deze 

theologie geoordeeld. Vooral de rooms-katholieke Kerk aanvaardt vanouds deze theologie. 
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Ook de oosters-orthodoxe christenen zien de christelijke Kerk als het Nieuwe Israël. 

Tegenwoordig erkent de rooms-katholieke Kerk het bestaansrecht van het Israëlitische volk 

en geloof naast het katholieke geloof, hoewel er binnen de Kerk ernstige verschillen van 

mening bestaan. Het christelijk geloof is een duidelijke verlossingsreligie. Christenen belijden 

de verlossing van zonde, duivel en lijden door het offer van Jezus. Voor veel christenen is 

Jezus en zijn werk de weg naar Gods voorspoed en verlossing. Vele christenen zien echter 

ook het Israëlitische geloof als een verlossingsreligie. Sommige christenen zijn van mening 

dat de Hebreeuwse weg (gehoorzaamheid aan de Thora) ook een verlossingsweg is. Er zijn 

dus voor deze christenen twee wegen tot het heil. De christelijke weg via het geloof in het 

offer van Jezus. De Israëlitische weg via de gehoorzaamheid aan de Thora. Vooral moderne 

christenen hebben deze visie op het Jodendom. Andere, meer orthodoxe christenen, 

verwerpen deze visie. Een mildere versie beweert dat niemand tot de Vader komt dan die al 

bij de Vader zijn. Zij beweren dat hun uitverkiezing de basis is voor hun verlossing. De 

orthodoxe stelling luidt dan: "Er is maar één weg en dat is Jezus Christus." Vooral 

evangelische christenen geloven dat er sinds de opstanding van Christus tot aan zijn 

wederkomst (de genadebedeling) geen verschil is tussen Joden en niet-Joden voor wat 

betreft Gods plan met de mens. Zowel Israëlieten en heidenen kunnen alleen verlossing 

krijgen door persoonlijk geloof in de Messias van Israël. Dit was ook wat apostel Petrus 

betoogde volgens Handelingen 15:11: "Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij 

(Joden) behouden te worden op dezelfde wijze als zij (heidenen)". Ook apostel Paulus, die 

door velen als de belangrijkste evangelist uit de geschiedenis van het christendom wordt 

beschouwd, deed soortgelijke uitspraken, o.a. in zijn brief aan de Romeinen: "En er is geen 

onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn 

rijke gaven aan allen die hem aanroepen" (Romeinen 10:12).  

Toch maakten zowel Petrus als Paulus in hun schrijven en leven duidelijk dat het Evangelie 

volgens hen allereerst aan de Israëlieten gepredikt dient te worden: "want het is Gods 

reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere 

volken" (Romeinen 1:16). In het christendom wordt de tekst van de Thora gezien als een 

onderdeel van de Bijbel. De erin genoemde geboden maken deel uit van het verbond tussen 

God en het Israëlitische volk. Zoals eerder aangegeven, is volgens veel christenen dit verbond 

met de kruisdood en opstanding van Jezus ontbonden. We hebben dit geleerd van onze 

ouders/verzorgers en we leren dit weer aan de generatie na ons. Zo’n immens grote wijziging 

in de Bijbel, zou wat meer tamtam verdiend hebben dan het gekregen heeft. Christenen 

zouden zich niet aan die voorschriften hoeven te houden. Denk aan onder andere de 

spijswetten, rituele reinheid, kleding, offers, de tempeldienst etc. Er zijn echter ook steeds 

christenen geweest die vinden dat de vroegchristelijke kerk de Mozaïsche wetten ten 

onrechte heeft afgeschaft. De laatste 20 jaar is deze groep, ook in Nederland, sterk gegroeid. 

Christenen geloven dat de heilsboodschap ligt in het geloof aan het kruisoffer van Jezus. De 

verhouding tot de Joden wordt mede daardoor bepaald. Deels blijft Israël het volk dat 

aanvankelijk Gods uitverkoren volk was. Deels echter heeft Israël Jezus niet als de beloofde 

Messias aanvaard. Sommige christenen geloven dat er in de toekomst nog een tijd zal 

aanbreken dat de Israëlieten – wellicht niet massaal, maar toch zeker een aanzienlijk deel – 

Jezus als Messias zullen aanvaarden. Deze gedachte is gebaseerd op Romeinen 11 vers 26 En 

alzo zal heel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal 

de goddeloosheden afwenden van Jakob. In deze tekst in het Nieuwe Testament openbaart 

Paulus een "verborgenheid" dat "heel Israël zal zalig worden". Vooral onder religieuze 
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christenen (zowel katholieken, orthodoxen als protestanten) leeft de hoop dat deze massale 

bekering eenmaal in de toekomst zal plaatsvinden. 

Filosoof J. Rousseau heef ooit gezegd: ‘Voor alles is er een vervanging.’ Dat is niet juist, want 

voor het leven is geen vervanging. Daarom blijf vervanging altijd surrogaat. En namaak kan 

nooit het echte vervangen. Zo kan ook het volk dat door God uitgekozen is, niet worden 

vervangen door een ander volk. En degene die dat niet genoeg vindt (omdat hij zich afvraagt 

wat er dan gebeurt met de anderen, en in het bijzonder met Ismaël, die toch ook een directe 

nakomeling van Abraham is?), wil ik uitnodigen om Genesis 17:20 en 21 te lezen: ‘En wat 

Ismaël betref, Ik verhoor je: Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel 

veel nakomelingen geven... Maar mijn verbond zal Ik voortzetten met Izak.’ Hij zal ook vrede 

kennen.  

Izak is de vader van Jakob, die later van God de naam Israël – strijder van God – kreeg 

(Genesis 2:29 en 35:10). Zo wordt het verbond dat God in Genesis 15:18 met Abraham 

gesloten heeft, nog specifieker overgedragen aan Jakob/Israël. Maar dit verbond is een 

onverbrekelijk, eeuwig verbond, want ‘Zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt, de 

diepte van het fundament der aarde niet gepeild, zo verwerp Ik niet het nageslacht van Israël 

om alles wat het heeft misdaan – spreekt de HEER’ (Jeremia 31:36-37).  

Met andere woorden, Gods verbond met Israël blijft geldig, ook als Israël faalt zoals eerder 

gemeld. Dat bekrachtigt Paulus in Romeinen 9:4-5: ‘Immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de 

aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en 

de beloften; hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betref, de Christus’. Maar de 

vervangingstheologie die zich in de tweeduizend jaar van de kerkgeschiedenis als een gezwel 

door het christendom heeft verspreid, is het daar niet mee eens. Deze leer gaat terug op 

niet-Joodse kerkvaders, die eerst een uit Constantinopel en later een uit Rome stammende 

theologie vertegenwoordigden. De reformatie heeft deze theorie later overgenomen, 

namelijk dat de kerk het ‘nieuwe Israël’ is, dat voor altijd het Joodse Israël vervangt. De 

vervangingstheologie gaat zover dat zij leert: ‘Elohim, de wrede God van het Oude 

Testament, die zelfs de dood van zijn zoon toeliet, heeft daarna plaatsgemaakt voor de 

eeuwig liefhebbende en barmhartige Zoon Jezus Christus.’ Daarmee heeft de ‘Kerk van de 

liefhebbende Zoon’ de plaats ingenomen van het ‘Volk van de toornende Vader’.  

En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de 

herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechterhand zetten, 

maar de bokken tot Zijn linkerhand" - Mattheüs 25:31-33. Dat wil in de eerste plaats zeggen, 

dat zij in twee delen verdeeld zullen worden - schapen en de bokken. Er zal tweeërlei positie 

zijn. Hij zal zijn schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En 

dat er dan geen derde soort zal zijn, is om de eenvoudige reden, dat er nooit een derde soort 

geweest is. Het een of het ander moet onze ‘toestand’ zijn, en dit is vaak de grote dwaasheid 

van het mensdom geweest. Om van een tussenstaat te willen dromen en in die tussenstaat 

te willen blijven. Daarom was het, dat de profeet Elia, staande op de Karmel tijdens de 

profetenwedstrijd zei: "Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo JHWH God is, volgt Hem na, 

en zo het Baäl is, volgt hem na." We merken vervolgens op, dat zij gemakkelijk van elkaar 

gescheiden zullen worden. De engelen weten exact het onderscheid. Zij krijgen de opdracht 

om het kaf van het koren te scheiden. Niet iedereen zou schapen van bokken onderscheiden. 

Ik denk, dat we naar onze opvatting van de in Nederland vrolijk grazende bokken, ze heel 

gemakkelijk van schapen zouden weten te onderscheiden. Maar iemand die in het Oosten 
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gereisd heeft, of in Italië, weet, dat er een enigszins geoefend oog voor nodig is om een zeker 

soort bok van een zeker soort schaap te kunnen onderscheiden. Zij lijken sterk op elkaar. De 

wol van sommige schapen in warme landen heeft zoveel overeenkomst met haar, en het 

haar van bepaalde bokken is zó gelijk aan wol, dat een reiziger ze nauwelijks van elkaar kan 

onderscheiden. Maar de herder, die met hen leeft, kent dat onderscheid heel goed. Wat is 

de regel door welke Hij de mensen van elkaar scheidt? De regel voor die scheiding wordt ten 

eerste gevormd door daden. Daden van gehoorzaamheid want daar blijkt onze liefde naar 

Hem uit! Daar heb je het voorbeeld weer van het keuze-element bij de uittocht uit Egypte. 

Zoals beloofd bestuderen we het schilderij van de smalle hemelweg en de brede weg naar de 

brandende hel. Aan het woord Bijbelonderzoeker en auteur van religieuze boeken P.F. v.d. 

Meer: Het woord "hel" wordt 54 maal gevonden in de King James Bijbel, maar zelfs de meest 

intelligente student zal niet in staat zijn het onderwerp te begrijpen, zonder de hulp van een 

Hebreeuws-Grieks-Engelse concordantie. Waarom? Omdat "hel", een Anglo-Saxisch woord 

dat "bedekken" of "verbergen" betekent, door de King James vertaling en andere vroege 

vertalers werd gebruikt om een verscheidenheid aan Hebreeuwse en Griekse woorden mee 

te vertalen. In het Oude Testament bijvoorbeeld, wordt het Hebreeuwse woord "sheol" 31 

maal met "hel" vertaald. Voorbeeld: Psalm 139:7-10 onthult dat David er vertrouwen in had 

dat God voor hem zou zorgen, zelfs als hij zou afdalen in de "hel." 7 Waar zou ik heengaan 

voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht? 8 Zo ik opvoer ten hemel, Gij 

zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. 9 Nam ik vleugelen des dageraads, 

woonde ik aan het uiterste der zee; 10 Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw 

rechterhand zou mij houden. 

Het mooiste voorbeeld is misschien wel Jona 2: 3-10 Want Gij hadt mij geworpen in de 

diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij; al Uw baren en Uw golven gingen 

over mij henen. 4 En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik den 

tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen. 5 De wateren hadden mij omgeven tot de ziel 

toe, de afgrond omving mij; het wier was aan mijn hoofd gebonden. 6 Ik was nedergedaald 

tot de gronden der bergen; de grendelen der aarde waren om mij henen in eeuwigheid; maar 

Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o HEERE, mijn God! 7 Als mijn ziel in mij 

overstelpt was, dacht ik aan den HEERE, en mijn gebed kwam tot U, in den tempel Uwer 

heiligheid. 8 Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hunlieder weldadigheid. 9 Maar ik 

zal U offeren met de stem der dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des 

HEEREN. 10 De HEERE nu sprak tot den vis; en hij spuwde Jona uit op het droge. Hier is het 

niet mogelijk om sheol (vers 3) letterlijk te nemen, het is duidelijk figuurlijk bedoelt om de 

unieke, maar wel miserabele positie weer te geven waarin Jona zich bevond. Het is inmiddels 

wel duidelijk dat het woord sheol niet te gebruiken is om hiervan een leer te maken van 

toekomstige eindeloze pijniging, als een onderdeel van de straffen van de Thora. Het wordt 

op die wijze niet gebruikt door Mozes of de profeten. Ook een fervent aanhanger van de leer 

van de eindeloze pijniging, David Pawson verklaart in zijn boek De weg naar de hel, eeuwige 

kwelling of verdelging: “Het Oude Testament geeft niet veel informatie over het hiernamaals. 

De doden ‘gaan bij hun vaderen te ruste’. Hun adres luidt: sjeol (een Hebreeuwse naam dat 

in het Grieks wordt vertaald met hades). Dat is een neutraal woord voor de verblijfplaats van 

de overledenen, het impliceert geen genot, ook geen pijn. Men heeft deze plaats wel 

aangeduid als een wachtkamer op een station bij middernacht, terwijl er geen enkele trein in 

aankomst is tot de vroege ochtend. De Israëlieten verwachtten niet of nauwelijks dat daar 

enig bewustzijn of enige communicatie zal zijn”. 
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Drs. B.Hobrink in zijn boek Moderne wetenschap in de Bijbel: “Bij de evaluatie van 

wetenschappelijke feiten in de Bijbel moeten we in gedachten houden dat er een groot 

verschil is tussen het wereldbeeld van het Oude Testament en het wereldbeeld van onze 

moderne tijd. In onze westerse maatschappij maken we een scherp onderscheid tussen het 

stoffelijke leven en het geestelijke leven. In het Oude Testament is er geen onderscheid 

tussen een gelukkig leven op aarde en een gelukkig leven in de hemel. De regels in de Bijbel 

beogen de gezondheid en het geluk van de totale mens – in de hemel en op aarde. Dat is de 

reden dat in de boeken van Mozes de sociale en de geestelijke wetten door elkaar staan.” 

Het woord "sheol" wordt ook 34 maal vertaald met "graf" en 3 maal met "put". Voorbeeld: 

Ezechiël 31:15 geeft "graf", terwijl vers 17 "hel" te zien geeft, en toch zijn beide in het 

Hebreeuws hetzelfde woord, dat wil zeggen: sheol. 15 Zo zegt de Heere HEERE: Ten dage, als 

hij ter helle nederdaalde, maakte Ik een treuren; Ik bedekte om zijnentwil den afgrond, en 

weerde de stromen van dien, en de grote wateren werden geschut; en Ik maakte den Libanon 

om zijnentwil zwart, en al het geboomte des velds was om zijnentwil bewonden.16 Van het 

geluid zijns vals deed Ik de heidenen beven, als Ik hem ter helle deed nederdalen, met 

degenen, die in den kuil nederdalen; en alle bomen van Eden, de keur en het beste van 

Libanon, alle bomen, die water drinken, troostten zich in het onderste der aarde. 17 Diezelve 

daalden ook met hem neder ter helle, tot de verslagenen van het zwaard; en die zijn arm 

geweest waren, die onder zijn schaduw in het midden der heidenen gezeten hadden. 

Het is misschien ook interessant te weten dat "graf" in Job 17:13, "put" in vers 16 en "hel" in 

26:6 in het Hebreeuws allemaal "sheol" is. 13:Zo ik wacht, het graf zal mijn huis wezen; in de 

duisternis zal ik mijn bed spreiden. 16 Zij zullen ondervaren met de handbomen des grafs, als 

er rust te zamen in het stof wezen zal. 6 De hel is naakt voor Hem, en geen deksel is er voor 

het verderf. 

Job beschrijft "de stilte van het graf" in de verzen 11 tot en met 22 op dezelfde wijze als 

Salomo dat doet in Prediker 9:5-10. 5 Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar 

de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is 

vergeten. 6 Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan; en zij hebben 

geen deel meer in deze eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt. 7 Ga dan heen, eet uw 

brood met vreugde, en drink uw wijn van goeder harte; want God heeft alrede een behagen 

aan uw werken. 8 Laat uw klederen te allen tijd wit zijn, en laat op uw hoofd geen olie 

ontbreken. 9 Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, al de dagen uws ijdelen levens, 

welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want dit is uw deel in dit leven, 

en van uw arbeid, dien gij arbeidt onder de zon. 10 Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe 

dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in 

het graf, daar gij heengaat . 

En dan te denken dat dit woord, dat met "graf" wordt vertaald, op vele andere plaatsen met 

"hel" wordt vertaald. De traditie wil ons doen geloven dat "hel" iets heel anders is dan stil. 

Job 3:11 Waarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder af, en heb den geest gegeven, als 

ik uit den buik voortkwam? 12 Waarom zijn mij de knieën voorgekomen, en waartoe de 

borsten, opdat ik zuigen zou? 13 Want nu zou ik nederliggen, en stil zijn; ik zou slapen, dan 

zou voor mij rust wezen; 14 Met de koningen en raadsheren der aarde, die voor zich woeste 

plaatsen bebouwden; 15 Of met de vorsten, die goud hadden, die hun huizen met zilver 

vervulden. 16 Of als een verborgene misdracht, zou ik niet zijn; als de kinderkens, die het licht 

niet gezien hebben. 17 Daar houden de bozen op van beroering, en daar rusten de 
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vermoeiden van kracht; 18 Daar zijn de gebondenen te zamen in rust; zij horen de stem des 

drijvers niet. 19 De kleine en de grote is daar; en de knecht vrij van zijn heer. 20 Waarom 

geeft Hij den ellendigen het licht, en het leven den bitterlijk bedroefden van gemoed? 21 Die 

verlangen naar den dood, maar hij is er niet; en graven daarnaar meer dan naar verborgene 

schatten; 22 Die blijde zijn tot opspringens toe, en zich verheugen, als zij het graf vinden; 

Maar als God alles schiep, en zorg draagt voor de haartjes op het lijfje van de rups, dan 

betekent het dat wij mogen kijken naar de totaliteit van Zijn schepping. Inclusief ons lichaam 

en onze wereld. God maakt zichzelf openbaar in zijn werken. Van de mens wordt aandacht 

gevraagd voor de maan, de wolken, de boom, de dieren, de baby. Want God openbaart zich 

daarin. God is minutieus precies want hij verzorgt de structuur van onze zintuigen. Hij geeft 

en neemt schoonheid en leven. Hij is openbaar in de schepping. Het kwaad echter is 

tegennatuurlijk. Destructief, demonisch, niet-uit-God, voorkomend en voortkomend in/uit de 

geschiedenis van de mens. Het onderscheid tussen lichaam en ziel is vreemd aan de 

Hebreeuwse denkwereld. De dood wordt er dan ook niet gezien als een scheiding tussen ziel 

en lichaam. Een levend wezen is een levende ziel, en een dood wezen is een dode ziel. De ziel 

die zondigt zal sterven, wat erop duidt dat er geen losse ziel is die onsterfelijk zou zijn zoals 

de clerus voorgeeft. In de Wet (Thora) is geen sprake van een hel, waarheen de zielen van 

kwade mensen zouden gaan. Mozes heeft nooit voor een hel gewaarschuwd! De mens is een 

levende ziel, en heeft een lichaam. De mens is geen lichaam, dat een ziel heeft: de mens 

vormt een éénheid. De ware mens is niet het lichaam. Het lichaam is slechts als een soort 

kleed, dat verouderd. Het menselijk brein werkt principieel anders dan een computer. 

Neurowetenschappers Edelman en Tononi wijzen de computermetafoor als onbiologisch van 

de hand en zien deze als oorzaak van de stagnatie in de theoretische ontwikkeling van de 

neurowetenschappen. Zij betogen dat lichaam en ziel een onlosmakelijk en geïntegreerd 

geheel vormen, waarbij de ziel en het lichaam niet als zelfstandige substanties aanwijsbaar 

zijn. In hun visie is er slechts één centrale substantie, de ziel, waar het lichaam volledig van 

afhankelijk is en waarbuiten het niet kan bestaan. Hiermee wijzen zij de vorm van dualisme 

van Descartes (ziel en lichaam als gescheiden substanties) af. 

We moeten samen dieper de ‘puinhoop’ in. Het Griekse woord hades wordt tien maal met 

"hel" vertaald. Voorbeeld: Lucas 10:13-15 en 16:23. 13 Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, 

want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren, die in u geschied zijn, zij zouden 

eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben. 14 Doch het zal Tyrus en Sidon 

verdragelijker zijn in het oordeel, dan ulieden. 15 En gij, Kapernaum, die tot den hemel toe 

verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. 23 En de rijke stierf ook, en werd 

begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en 

Lazarus in zijn schoot. 

Ook Gehenna, een vallei aan de rand van Jeruzalem (Jozua 15:8; 2 Kronieken 33:6, waar eens 

valse goden werden aanbeden), wordt twaalf maal met "hel" vertaald. 8 En deze landpale zal 

opgaan door het dal van den zoon van Hinnom, aan de zijde van den Jebusiet van het zuiden, 

dezelve is Jeruzalem; en deze landpale zal opwaarts gaan tot de spits van den berg, die voor 

aan het dal van Hinnom is, westwaarts, hetwelk in het uiterste van het dal der Refaieten is, 

tegen het noorden. 6 En hij deed zijn zonen door het vuur gaan, in het dal des zoons van 

Hinnom, en pleegde guichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht, en toverde, en hij stelde 

waarzeggers en duivelskunstenaren; en hij deed zeer veel kwaads in de ogen des HEEREN, om 

Hem tot toorn te verwekken.  
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Jesaja 66:24 onthult hoe God denkt deze plaats tijdens de tijd van het Koninkrijk te 

gebruiken. 24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die 

tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust 

worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen. En alsof het nog niet verwarrend 

genoeg is, gaven de vertalers het woord ‘tartarus’, mogelijk een gevangenis voor zondigende 

engelen, in 2 Petrus 2:4 weer met het woord "hel." 4 Want indien God de engelen, die 

gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, 

overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; 

Als we in de Statenvertaling zoeken op het woord “hel” dan komen we dat woord 25 maal 

tegen in het Oude Testament. Als we hetzelfde woord ‘hel’ opzoeken in de NBG vertaling 

komen we het geen enkele keer tegen in het Oude Testament. Waar is het gebleven? In de 

originele Hebreeuwse tekst is natuurlijk niets veranderd. ‘Hel’ is een oud woord dat in 

verband staat met ‘helen’ in de zin van ‘verbergen’ en het betekende destijds niets anders 

dan een kuil in de grond die werd bedekt, een donkere stille plaats, een graf. Dit is ook 

precies de betekenis van ‘sheol’. Als je de verschillende teksten in het Oude Testament 

naloopt dan is het bovenstaande de primaire betekenis van sheol. Later is men, onder 

invloed van heidense denkbeelden, onder het begrip hel een plaats gaan zien van eindeloze 

folteringen. Daarom is het geweldig fijn dat de NBG vertalers in het Oude Testament niet 

gekozen hebben voor het oud-Nederlandse woord hel maar voor graf of dodenrijk. Dan 

kunnen er ook geen angstvormende misverstanden ontstaan.  

Maar wat dan met Lucas 16:23, het controversiële verhaal over de rijke man en Lazarus, dat 

door velen gebruikt wordt om de ellende van de hel te beschrijven? Ten eerste leren we 

door Psalm 16:10 te vergelijken met Handelingen 2:27, dat "hel" in Lucas 16 weer staat voor 

het Griekse woord hades. Hetzelfde als het Hebreeuwse woord sheol in het Oude Testament, 

dat we al besproken hebben. 16:10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet 

toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie. 2:27 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, 

noch zult Uw Heilige over geven, om verderving te zien. 

De oplossing voor Jezus' gebruik van het verhaal gaat terug naar Lucas 12:12, waar hij een 

vijf-voudige gelijkenis begint, gericht aan een verscheidenheid aan luisteraars. 12 Want de 

Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet. Het "rijke man en Lazarus" 

verhaal gaat gelijk op met de onrechtvaardige herders van Jesaja 57:11-12 Maar voor wien 

hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen, en zijt Mijner niet gedachtig 

geweest, gij hebt Mij op uw hart niet gelegd; is het niet, om dat Ik zwijg, en dat van ouds af, 

en gij vreest Mij niet? 12 Ik zal uw gerechtigheid bekend maken, en uw werken, dat zij u geen 

nut doen zullen. Jeremia 25:34-36 Huilt, gij herders! en schreeuwt, en wentelt u in de as, gij 

heerlijken van de kudde! want uw dagen zijn vervuld, dat men slachten zal, en van uw 

verstrooiingen, dan zult gij vervallen als een kostelijk vat. 35 En de vlucht zal vergaan van de 

herders, en de ontkoming van de heerlijken der kudde. 36 Er zal zijn een stem des geroeps der 

herderen, en een gehuil der heerlijken van de kudde, omdat de HEERE hun weide verstoort.  

En Ezechiël 34. Omdat Lucas 16 bij Lazarus geen melding maakt van "geloof in Christus", of 

dat de rijke man God afwijst, belooft Jezus eenvoudig dat God ergens in de toekomst de 

schalen van rechtvaardigheid in balans zal brengen. Beginnend met Romeinen 6:23 is er 

meer dan voldoende waarheid te vinden over de "straffen" van God. 23 Want de bezoldiging 

der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, 



~ 104 ~ 

 

onzen Heere. Het loon voor de zonde is de dood, en niet het leven. Voorbeelden zijn te 

vinden in Genesis 3:19, Deuteronomium 30:15-19 en Ezechiël 18:4.  

3:19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, 

dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. 

30:15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood, en het kwade. 16 

Want ik gebiede u heden, den HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te wandelen, en 

te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, opdat gij levet en 

vermenigvuldiget, en de HEERE, uw God, u zegene in het land, waar gij naar toe gaat, om dat 

te erven. 17 Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen zult, en gij gedreven zult 

worden, dat gij u voor andere goden buigt, en dezelve dient; 18 Zo verkondig ik ulieden 

heden, dat gij voorzeker zult omkomen; gij zult de dagen niet verlengen op het land, naar 

hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit. 19 

Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb 

ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad; 

18:4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; 

de ziel, die zondigt, die zal sterven. 

In plaats van "hete en koude plaatsen in de hel" toont Lucas 12:47-48 dat het oordeel van 

God voor zij die meer ’schuld’ hebben, meer veroordeling zouden verdienen. Bij leven lijkt 

me. Want God wil graag oprechten vergeven tijdens het leven. Hij heeft het leven lief. Extra 

‘tucht’ in de hel is onlogisch. 47 En die dienstknecht, welke geweten heeft den wil zijns 

heeren, en zich niet bereid, noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen 

worden. 48 Maar die denzelven niet geweten heeft, en gedaan heeft dingen, die slagen 

waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. En een iegelijk, wien veel gegeven 

is, van dien zal veel geëist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men 

overvloediger eisen. 

Hier volgen een paar verzen uit het Oude Testament die over de hel gaan. Daniël 12:2 

verklaart: "2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten 

eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.”  

De hel wordt hier als eeuwig beschreven. Jesaja 66:24 verklaart: "24 En zij zullen henen 

uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; 

want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen 

vlees een afgrijzing wezen." In dit geschrift wordt de hel beschreven als een plaats waar het 

vuur niet zal worden gedoofd. Deuteronomium 32:22 schildert de hel af als een plaats waar 

God zijn woede zal uitgieten, "22 Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, en zal bernen 

tot in de onderste hel, en zal het land met zijn inkomst verteren, en de gronden der bergen in 

vlam zetten." Psalmen 55:16 illustreert de hel als het rijk van de zondaars: "16 Dat hun de 

dood als een schuldeiser overvalle, dat zij als levend ter helle nederdalen; want boosheden 

zijn in hun woning, in het binnenste van hen." Jezus beschreef de hel als een onblusbaar vuur 

(Mattheüs 3:12), een plaats van eeuwig vuur, (Mattheüs 25:41) eeuwige bestraffing 

(Mattheüs 25:46), en een plaats van kwelling, vlammen, en lijden (Lucas 16:23-24). Jezus 

onderwees tijdens zijn leven vele malen specifiek over de hel (Mattheüs 5:22, 29-30; 10:28; 

18:9; 23:15,33; Marcus 9:43-47; Lucas 12:6; 16:23).  
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Nog ‘n vers uit Job: “O, geef mij een schuilplaats in het dodenrijk (sheol) en verberg me daar 

totdat uw woede is geluwd, stel een tijd vast en kijk dan weer naar mij om”. Het lijkt toch niet 

erg waarschijnlijk dat Job tot God bidt om een plaats in een eindeloze pijniging, om op die 

manier van zijn problemen verlost te worden? Iedereen kent perioden vol zorg. Daarin 

herkennen we waarom Job dit uitroept. 

Sheol komt in het Oude Testament ook in een figuurlijke zin voor. Vooral later in het Oude 

Testament wordt sheol regelmatig in de figuurlijke zin gebruikt. Figuurlijk gesproken 

vertegenwoordigt sheol een situatie van afbraak of rampspoed. Deze rampspoed kan allerlei 

oorzaken hebben van ongeluk, zonde, of een oordeel van God. Dit is een logische en 

natuurlijke overgang. De plaats en de situatie van de doden werd gezien als ernstig en 

somber. Ook nu nog wordt de dood gezien als vijand. Het is zelfs de laatste vijand die 

onttroond zal worden (1 Korinthiers15:26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de 

dood ). Daarom wordt het woord sheol in figuurlijke zin ook gebruikt om een sombere of 

miserabele situatie weer te geven. Bijvoorbeeld Psalm18:4-6 Ik riep den HEERE aan, die te 

prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. 5 Banden des doods hadden mij omvangen, en 

beken Belials verschrikten mij. 6 Banden der hel omringden mij, strikken des doods 

bejegenden mij. 

Hier beschrijft David een echte ‘sheol’ situatie die hij had meegemaakt toen het leek of hij 

door zijn vijanden figuurlijk verslonden zou worden. Ditzelfde kom je tegen in Psalm 116:3-6, 

Psalm 88:3 en Psalm 141:7. Daniël 12 en Jesaja 66 zijn twee aparte gedeelten. De oordelen 

die je hier ziet zijn toekomstig en vinden plaats in de “eindtijd”, tijdens het zogenaamde 

“vrederijk”. Een tijd waar alle profeten naar uitkeken. Het is juist deze “toekomende eeuw” 

waar Jezus het over heeft als hij spreekt over het ‘toekomstige oordeel’.  

Nog een verhaal waarin je zou mogen verwachten dat God spreekt over de hel zoals ons is 

geleerd. Twee broers, Kaïn en Abel. Het loopt volledig uit de hand en Kaïn slaat zijn broer 

Abel dood. Dit is het moment om de ultieme afschrikking te introduceren. Om op deze 

manier toekomstige misdadigers te waarschuwen. Maar ook nu geen woord over de hel. Er is 

oordeel, ja zeker, maar het is redelijk: De aardbodem is voortaan voor Kaïn vervloekt, de 

grond brengt voor hem niets meer op. Daarnaast moet hij zijn woonplaats verlaten, hij wordt 

de eerste balling, een zwerver. Maar niets over “een eindeloze pijniging in de hel”. We gaan 

verder naar de volgende grote crisis. Lees graag mee in Genesis 7. We hebben het hier over 

de zondvloed. De toenmalige wereldbevolking was ver afgeweken van het leven zoals God 

dat had bedoeld. Zondigen was tot kunst verheven. En dan volgt het oordeel van God. Noach 

en de zijnen overleven het doordat ze in opdracht van God een ark bouwen. Wat is het 

oordeel over de toenmalige mensheid? Ook nu weer geen woord over een eindeloze hel, nee 

het oordeel is dat ze omkomen door het water. Dit was natuurlijk afschuwelijk, maar niets 

vergeleken met een eindeloze pijniging. Maar zul je misschien denken: vergeet Sodom en 

Gomorra niet. Want daar zal het zeker staan. Misschien wilt u meelezen in Genesis 19. 

Sodom en Gomorra; daar is van alles aan de hand, de seksuele uitspattingen zijn berucht, 

maar wat nog veel erger was, is dat ze tot op het bot egoïstisch waren. Misschien leek het 

wel op ons huidige maatschappij. De heer J. Wijnberg stelt -behoorlijk zwart/wit- in zijn boek 

Niemand is iemand zonder de ander: “Onze samenleving wordt momenteel bedorven door 

mensen die alleen zichzelf als centrum van het heelal denken te zien.” Ze gaven niets om de 

armen, de weduwen en de wezen. Ze leefden alleen voor hun eigen genot. Ook hier volgt 

een Goddelijk oordeel. De twee steden worden door vuur en zwavel volledig verwoest en 
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zelfs omgekeerd. Maar ook hier weer geen woord over een extra straf voor de inwoners van 

beide steden in een hel waar ze voor altijd gepijnigd zouden worden. Want voor de komst 

van Jezus wordt er immers niet gesproken over een eindeloze pijniging in de hel. Hadden we 

het voor de komst van Jezus beter? Met de komst van Jezus bereikt het oordeel van God 

ongekende hoogte, tot eindeloze pijniging aan toe. Of…. hebben we de boodschap van Jezus 

over de "hel" niet goed gelezen en er nog minder van begrepen… Lees maar mee in 

Mattheüs 5:29-30 “Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want 

het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw hele lichaam in de hel geworpen worde. 30 

En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een 

uwer leden verga, en niet uw hele lichaam in de hel geworpen worde.” 

In Marcus worden hier nog twee lichaamsdelen aan toegevoegd, te weten de voet en de 

hand (Marcus 9:43-48). Ook hier wordt over de hel gesproken. Een plek aldus Marcus waar 

de wormen blijven knagen en waar het vuur niet uitdooft. De NBG heeft het weer goed 

vertaald: niet als hel, maar als Gehenna. Jezus sprak over ‘Gehenna’. Wat bedoelde Jezus 

met zijn waarschuwingen over Gehenna? Gehenna is een kleine vallei ten zuidwesten van 

Jeruzalem. Het is een geografische locatie, een plek waar je naar toe kunt. Als je op vakantie 

bent in Israël kun je als je zin hebt picknicken in de hel (=Gehenna). Gehenna was in het 

Oude Testament de plek waar de Israëlieten het afval dumpten, ook was het de plek waar in 

oude tijden geofferd werd aan de afgoden. Doordat de plek door deze afgoderij bezoedeld 

was werd het later de vuilnisbelt van Jeruzalem. Tijdens het Duizendjarig Rijk zal Gehenna 

zijn oude functie terugkrijgen als ‘vuilnisbelt’. De Israëlieten beefden als ze de naam 

Gehenna hoorden. Dan wisten ze precies waar Jezus het over had. Het had voor de 

Israëlieten echter helemaal niets te maken met eindeloze marteling.  

Jesaja heeft het over een periode in de wereldgeschiedenis waarin alle volken God komen 

dienen in Jeruzalem (het Vrederijk). Alle opstandelingen belanden tijdens deze periode in de 

Gehenna. Let wel dat het hier gaat over de ‘doodstraf’. Er liggen ‘lijken’ in de Gehenna. Dus 

niet miljoenen pijn lijdende zondige mensen. Maar dode lijken. Gehenna is dus een hele 

praktische plek. Niet de vreselijke plek die er door het christelijk geloof van gemaakt is. Let 

ook op dat er in het Hebreeuws niet staat dat de wormen nooit zullen sterven of dat het vuur 

nooit dooft. Het vuur zal blijven branden doordat er steeds nieuwe lijken op de stapel gelegd 

worden.  

SAMENVATTEND:  

 “Bent u soms joodse?” wordt mij soms gevraagd. Zodat ik mogelijk “die afkeer” van Jezus als 

Messias via mijn wortels meekreeg? Nee, in mijn opvoeding leerde ik Jezus kennen als dé 

verlosser. Totdat wij inzagen dat JHWH deze rol al vervuld. Voor eens en voor altijd. Het zou 

toch behoorlijk respectloos zijn om deze onmetelijke Maker te passeren en te geloven in 

vergeving door middel van het doden van Jezus. Jezus kwam mijns inziens om te laten zien 

hoe mensen moeten worden opgevoed zoals God heeft geleerd. Hoe ze het leven ‘hemels’ 

moeten leven. Hij leefde voor zoals wij mogen leven, een belangrijkere rol is er bijna niet! En 

dit geldt voor alle bijbel-vaderen en moederen. Het blijft opvallend dat het Oude Testament 

niet spreekt over hel of hemel in de betekenis die ons generatie op generatie is 

voorgehouden. Zo las ik in tijdschrift Gezinsgids december 2011 dat in het kindergedeelte 

geleerd wordt dat God uit liefde straft, gevolgd met: “voor eeuwig gevangen bij de duivel in 
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de hel”. Aan kinderen wordt hier HC zondag nummer 11 uitgelegd! Psalm 139: 7 Waar zou ik 

heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?8 Zo ik opvoer ten 

hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar.9 Nam ik vleugelen des 

dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee;10 Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw 

rechterhand zou mij houden. Het is een prachtig goddelijk leerboek vol lessen voor allen die 

ze met een open oog en een verstandig hart graag ter hand neemt. Alles wat wij hebben is 

ons door Hem toevertrouwd om naar Zijn aanwijzingen te gebruiken. Geen waarheid leert de 

Bijbel duidelijker dan die, welke zegt dat wat we doen het resultaat is van wat we zijn. 

Grotendeels zijn de belevenissen van het leven de vrucht van onze persoonlijke gedachten 

en daden. En God zag dat het wel/niet goed was. We mogen het zelf invullen. 

 

Vraag aan PP:  

Wat weet jij over de hemel 

en de hel? 

 

“Niemand weet er echt iets 

over toch?” 

Wat is hiernamaals? 

“Weet ik niet. Hoeft voor mij 

niet echt. Dit is nu toch 

genoeg.” 
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Hoofdstuk 8 Lokroep tot persoonlijke vrijheid  

Geluk overkomt de mensen, geluk is een losbeschikking. Blijdschap echter brengen mensen in zichzelf tot bloei, 

blijdschap is simpelweg een goed jaargetijde voor hun hart. Blijdschap is het uiterste wat mensen in hun macht 

hebben. 

 

ullen we het ijzer smeden nu het vuur warm is? In dit hoofdstuk ontrafelen we de 

offercultus. Het Verbondsboek van M.J. Wetberg (een zo zuiver mogelijke vertaling 

vanuit het Hebreeuws naar Nederlands): “Het is nooit de bedoeling geweest van 

JHWH dat Abraham zijn zoon Izaäk zou gaan offeren. Izaäk was de eerstgeboren zoon 

van Abraham en Sara en hij moest een offer gaan brengen als eerstgeborene, een ola, een 

gelegenheidsoffer. JHWH wijst de plaats aan waar dat offer gebracht moest worden, 

namelijk op de berg Moria. Op die berg zou later de Tempel verrijzen met de offerdiensten 

van het nationale volk Israël, als eerstgeborene van JHWH. Het is JHWH die zelf een offerdier 

zou aanwijzen ter plekke. Daar vertrouwde Abraham op. Toen echter het moment was 

aangebroken dat er geofferd moest worden, was er nog steeds geen offerdier door Abraham 

en Izaäk waargenomen. Abraham bindt dan bij wijze van verzoek aan JHWH Izaäk zijn zoon 

en legt hem op het altaar. Niet met het doel hem te doden of te slachten, want dat was 

streng verboden. Mensenoffers mochten niet aan JHWH worden gebracht, en een offerdier 

moest niet OP maar naast het altaar worden gedood. Er staat ook nergens in het Hebreeuws 

dat Abraham een mes in zijn hand had. Toch was het offerdier er wel. Abraham en Izaäk 

hadden het nog niet opgemerkt. Pas toen de engel er op wees zagen zij het dier. Het 

offerdier is ook geen plaatsvervanger voor Izaäk. Het bloed van offerdieren moest slechts 

vloeien voor vergissingen en zaken waarin het volk in onwetendheid had gedwaald of 

gezondigd.” Nogmaals: God wil niet dat Abraham Izaäk iets aandoet. Het is moeilijk te 

geloven maar er waren in die tijd godsdiensten die leerden dat God van de mensen 

verlangde dat ze hun kinderen offerden. (Achaz offerde zijn zoon). Ze dachten dat 

mensenoffers beter zouden laten zien dat ze God liefhadden dan het offeren van geld of 

voedsel. In het Verbondsboek stelt het verhaal van Abraham-Izaäk als volgt: 

De Almacht spoorde Abraham aan: “Abraham, neem nu je enige en geliefde zoon Izaäk en 

begeef je op weg naar het gebied van Hammoria. Laat hem daar één van de bergen die ik je 

aanwijs opgaan om er een voorzorg offer te brengen”. Naar het gebied waar de Almacht 

eerder aan Abraham was verschenen en waar deze een altaar gebouwd had. Naar aanleiding 

van de belofte om het land aan het nageslacht van Abraham te geven, komt nu het 

nageslacht van Abraham om op hetzelfde altaar een offer te brengen. Izaäk brengt als 

eerstgeboren zoon voor het eerst, onder toezicht van zijn vader, een offer. Let op! De 

opdracht aan Abraham mag niet verkeerd worden begrepen. “Laat hem opgaan tot een 

offer” betekent: Laat hem de berg opgaan om een offer te brengen en niet ‘Laat hem bij 

wijze van offer opgaan’. Het brengen van een mensenoffer is in geen enkel geval door de 

Almacht toegestaan en staat gelijk aan moord. Toen Abraham op de derde dag opkeek, 

ontwaarde hij in de verte de plaats. Abraham zei tegen zijn jongens: ”Blijven jullie hier met 

de ezel. Dan gaan wij; ikzelf en de jongen, daar heen. Wij zullen een uitstrekking op de grond 

doen (uit eerbied) en komen daarna bij je terug’. (Hieruit zien we dat bij Abraham geen 

gedachte opkomt om werkelijk zijn zoon te offeren). Abraham nam daarop de houtblokken 

voor het voorzorg offer, legde die op zijn zoon Izaäk en droeg zelf in zijn hand het vuur en de 

voedseltas. Alleen zij beiden gingen zo voort. Izaäk wilde zijn vader iets zeggen en begon: 

Z 
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”Mijn vader, kijk, hier is vuur en hier is hout, maar waar is het lam voor het voorzorg offer?” 

Abraham antwoordde: “De Almacht zal zelf het lam verzorgen, mijn zoon’. Abraham kan 

vanwege de reis geen lam meenemen. Hij vertrouwt erop dat het probleem wel wordt 

opgelost. En samen liepen zij verder. Maar toen zij bij de plaats waren waarover de Almacht 

hem had gesproken, waar Abraham het altaar had gebouwd en het hout had geschikt, (nog 

steeds is het verwachte lam niet verschenen) bond hij zijn zoon Izaäk vast en legde hem 

boven op het hout van het altaar. Hij erkent met zijn daad dat zijn eerstgeborene niet hem 

maar de Almacht toebehoort. Abraham strekte zijn hand uit om de voedseltas te pakken. En 

om zijn zoon te gaan slachten? Toen riep een bode vanuit de hemel: Abraham, steek geen 

hand uit naar de jongen en krenk hem geen haar. Ik weet heel goed dat je zoveel ontzag voor 

de Almacht hebt, dat je zelfs je zoon, zelfs je enigst kind mij niet zou willen onthouden!” 

Toen Abraham opkeek, zag hij verderop een ram staan die daarvoor met zijn horens in het 

struikgewas vast was komen te zitten. Zoals verwacht, zorgt God voor een geschikt offerdier. 

Abraham liep erheen, haalde de ram en bestemde die tot voorzorgoffer in plaats van zijn 

zoon. Abraham krijgt geen beloning voor het willen doden van zijn zoon maar voor zijn 

vertrouwen op God die voorziet. God geniet er niet van, een vader zijn kind te zien 

opofferen. Een voorzorgoffer zoals hier, is juist ingesteld om mensen in leven te houden. Het 

kan dan ook onmogelijk enkele mensenleven kosten.” 

Mensen die ontwaken krijgen schuldbesef. Zij willen daarvan bevrijd worden en zoeken naar 

oplossingen. De mensen vinden zichzelf niet capabel genoeg om dat met God te 

rechtvaardigen en daartoe zou God een eigen offer in Jezus hebben gebracht. Is de leer van 

de verzoening een christelijke uitvinding? Nee, in veel oude natuurreligies kende men al de 

verzoening. De boze God moest bevredigd worden via een offer.  

Ds. J. Lohuis: Over welke toorn gaat het als Jesaja in hoofdstuk 55:7 zegt: “Onze God vergeeft 

menigvuldiglijk.” God is toch immers liefde. Liefde, niet in de zin van toegeeflijkheid. Want 

waarom is er dan verzoening voor onze zonden nodig? Gods liefde is gekrenkt door onze 

zonden en het trouweloos schenden van Zijn verbond. Gods toorn is geen opwelling, geen 

irritatie, maar gekrenkte liefde. Tijdelijke ‘straffen’ als openbaring van Zijn toorn zijn 

liefdeblijken om zondaren voor Zijn eeuwige toorn te behoeden. Psalm 6 “Sla mij met 

medelijden, gelijk een vader doet”. Dan is het liefde als Hij ons laat vastlopen. Met de rug 

tegen de muur. Zodat er nog maar één weg open is: de weg naar boven! Dan is het liefde als 

Hij een stok tussen de spaken van ons levenswiel steekt. Einde citaat. 

Drewermann: “De orde van de natuur is niets anders dan het kennen van God zelf, die door 

zichzelf werkelijk is, is het één en hetzelfde, de natuur te kennen en God te kennen, en de 

liefde van de mens tot God betekent slechts een ondergaan in de liefde van God tot de 

mens. Met deze leer wilde Spinoza vooral bereiken, dat de mensen in God niet meer een 

vreemd, onbegrijpelijk, van de mens afgezonderd wezen zouden zien, maar iets, dat aan 

volheid van macht en wijsheid al het geschapene weliswaar oneindig te boven gaat, maar 

toch de mens en alle dingen in diepste wezen eigen is.”  

Spinoza is de bekendste filosoof van Nederland (1632-1677). Het hoogste doel van de 

menselijke kennis bestond volgens hem, in het bewustzijn ‘van de eenheid van de ziel met de 

hele Natuur’. In zijn hoofdwerk, de Ethica, zou Spinoza diezelfde Natuur expliciet aan ‘God’ 

gelijkstellen en beweren dat alles wat bestaat deel uitmaakt van God. Ook Spinoza zag dus 

dat alles God was. Al het logische denken moet worden afgewezen. Met ‘logic and 

intellectual stuff’ was immers alles fout gegaan: dat was precies wat erin de appel had 
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gezeten waar Adam in het Paradijs van had gegeten. Aldus het tijdschrift Filosofie november 

2011. En Eva natuurlijk ook.  

“Voor Spinoza bestaat er dus niets hogers dan de logica. Bij Spinoza is er zelfs geen 

onderscheid te maken tussen natuurlijke oorzaken en logische gevolgtrekkingen. Het hele 

universum hangt als één strakke redenering aan elkaar. Maakt het hem tot een religieus 

geïnspireerd filosoof of juist niet? Zijn tijdgenoten vonden over het algemeen van niet. De 

Ethica (niet door mij gelezen overigens) was volgens velen net als Spinoza’s andere werken, 

duidelijk het werk van een atheïst. In het eerste deel van de Ethica legt Spinoza uit dat geen 

enkel ding op zichzelf staat. Hij vereenzelvigt God niet alleen met de Natuur, maar zegt van 

beide dat zij niets anders zijn dan één universele ‘Substantie’. Die Substantie is het enige wat 

werkelijk bestaat. Daarmee wilde Spinoza duidelijk maken dat er wat hem betreft niet meer 

dan een werkelijkheid is, een natuurlijk systeem waarin alles is opgenomen. Geen onder- of 

bovenwereld, geen hiernamaals. In dat systeem is alles op zo’n manier opgenomen dat niets 

aan de macht van het systeem ontkomt. Spinoza’s opvatting van de Natuur laat dan ook 

geen vrijheid aan de mens om zich aan de wetmatigheid van oorzaak en gevolg te 

onttrekken. Bovendien gaf Spinoza een in eerste instantie weinig rooskleurig beeld van de 

natuurlijke drijfveren van de mens. Een mooie spreuk die we vandaag nog kunnen lezen op 

de sokkel van zijn standbeeld bij de Stoepra in Amsterdam: het doel van de staat is de 

vrijheid. Omdat het natuurlijke milieu met zijn ziektes en tsunami’s en het sociale milieu met 

zijn haat en afgunst de pogingen van de mens om gelukkig te worden altijd zullen blijven 

doorkruisen, moet de enige stabiele vorm van vrijheid en gelukzaligheid in het persoonlijke 

leven worden gezocht. Op dit punt aangekomen slaat Spinoza aan het einde van zijn boek 

zelfs een religieuze toon aan. De uiteindelijke vrijheid moet worden gevonden in een vorm 

van zelfinzicht. Spinoza verbindt daar de naam van God aan. Het zelfinzicht staat gelijk aan 

een Amor intellectualis Dei, een ‘intellectuele liefde tot God’, een liefde die teruggrijpt op de 

eenheid van alles. Elk zelfbewust individu kan namelijk in uitzonderlijke momenten van 

intuïtieve kennis zichzelf leren zien als opgenomen in het onontkoombare systeem van de 

Natuur. Omdat volgens Spinoza de menselijke ervaring net als alle andere natuurprocessen 

evenzeer onderworpen is aan de aaneen schaking van oorzaak en gevolg, gaat zo’n intuïtief 

inzicht gepaard met een gelijktijdig en bijzonder krachtig besef van zijn eigen 

onvermijdelijkheid. Dat werkt volgens Spinoza bevrijdend, en vandaar dat juist dit inzicht een 

geestelijk moment van verlossing oplevert, een moment van gelukzaligheid. Zo begrijpen we 

dat de mens net zo goed onderworpen is aan natuurwetten, aan een keten van oorzaak en 

gevolg, en dat de vrije wil een illusie is. Vrij is namelijk alleen dat wat door zichzelf tot 

handelen wordt aangezet, wat zijn eigen oorzaak is.”  

Zien we hieruit dat God nooit het recht aan een mens heeft gegeven om zichzelf of een 

ander aan Hem te offeren? In ons achterhoofd houden we het zesde gebod. Zien we hieruit 

niet dat Gods liefde en barmhartigheid ontspringen vanuit het leven, en niet vanuit de dood, 

zoals het christendom wil geloven? Het blijkt dat JHWH niet voor de dood koos bij Izaäk, en 

dat Hij geen mensenoffers accepteert. En, heeft het mensen/Godsoffer van Jezus -of het nu 

werkelijk heeft plaatsgehad of niet- aan de joodse zijde zéér veel slachtoffers gemaakt? 

Hebben christenen de joden niet beschuldigd van Godsmoord en hen daardoor vogelvrij 

verklaard? Moest de dood van Jezus op zoveel joden gewroken worden? God is licht, liefde, 

rijkdom, eer en heiligheid. Wanneer God Zijn heerlijkheid laat zien aan mensen, heeft dat op 

hen een uitwerking als een verterend vuur, zó verschillend is Gods heerlijkheid in vergelijking 

met mensen. Daarom kan een mens God slechts ontmoeten, op voorwaarde dat er iets 
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gedaan is aan het zondeprobleem van mensen. Er is altijd vergeving mogelijk bij oprecht 

berouw. Ziekte is nooit een straf zoals veel kerken leren, maar een roep om herstel. Dat er 

een hel is, is ook zeer te betwijfelen. Denken we dat God ziekte en lijden geschapen heeft? 

Ziekte is helaas een abnormale levenstoestand. Het zijn meestal menselijke eigen 

scheppingen. Ze ontstaan immers doordat de wetten geschonden worden waaronder we 

leven. Is het echt zo dat als je binnen-vensters ‘schoon’ zijn, Gods eeuwige zon alles in je kunt 

verlichten en ons zo beschermd? Leef geestelijk veerkrachtig, ban onreine gedachten uit en 

we weten: vrees en zorg zijn sombere metgezellen. We mogen een prachtig sterk centrum 

zijn als we ons inlaten, echt in en toelaten met God. Als vanzelf blijven we dan in dit besef 

leven en ontketenen we angst en zorg. Weg ermee. Houd vast aan de gedacht dat we één 

zijn met de Eeuwige! 

Wel komen er situaties op ons pad om ons te verbeteren als we dat willen. Hij wil dat 

niemand verloren gaat! 

Heeft de christelijke kerk aan Jezus de sleutelrol gegeven in haar leer over de verzoening? 

Het grote misverstand zou hierbij zijn dat christenen denken dat iemand anders voor hun 

zonden de zondebok geworden is. Zodat zij ‘vrijuit’ gaan? Dat bedoelt de Schrift niet, want 

dat zou alle eigen verantwoording wegnemen. In het orthodox westers christendom is 

verzoening meer het herstel van de rechtsorde. God als hemelse Rechter zou door een offer 

van Jezus gunstig gestemd moeten worden, volgens Augustinus en na hem Anselmus. De 

Reformatie en HC dachten in deze lijn verder. De Nederlandse Geloofsbelijdenis koppelt in 

artikel 21 de voldoening zelfs vast aan de toorn van God. Dan is voldoening zoveel als het 

stillen of blussen van de toorn van God. We zouden ons in de thee verslikken. 

Uit deze gegevens kunnen wij opmaken welk Godsbeeld men koesterde en in welke 

rechtsorde men de Godheid plaatste. Men verwachtte door middel van offers genade. Wat 

bij deze gedachtegang opvalt is, dat men de rollen omgedraaid heeft. Het is normaliter de 

rechtsgang dat de schuldige partij moet betalen. Hier echter zou God betalen als 

rechthebbende, en de mens vrijuit gaan. En dan zou God nog wel betalen via Zijn zoon, 

waarbij de mens vrij zou zijn die dit offer van Hem aanvaardt. Deze gedachtegang vinden we 

terug in heidense natuurreligies. De orthodoxen redeneren dat de mens van nature 

geestelijk dood is en niets kan tot zijn verlossing. God zou in Zijn verkiezende liefde naar Zijn 

eeuwig welbehagen enkelen verkoren hebben ten leven, en de anderen laten in hun verderf. 

Om de mensheid weer de mogelijkheid te geven op te staan uit haar val, zou Hij Zijn zoon 

hebben geofferd, en wie de zoon aanvaardt, geeft blijk uitverkoren te zijn. De anderen 

blijken verworpen te zijn. De bijbel kent gelukkig geen erfzonde en stelt de mens volkomen 

zelf verantwoordelijk voor zijn daden. In Jeremia 18:7-10 bepaalt het volk zelf wat er 

gebeurd! Of het voorspoed zal ondervinden of rampspoed. 

In een ogenblik zal Ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik het zal uitrukken, en 

afbreken, en verdoen;8 Maar indien datzelve volk, over hetwelk Ik zulks gesproken heb, zich 

van zijn boosheid bekeert, zo zal Ik berouw hebben over het kwaad, dat Ik hetzelve gedacht te 

doen. 9 Ook zal Ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat Ik het zal 

bouwen en planten; 10 Maar indien het doet, dat kwaad is in Mijn ogen, dat het naar Mijn 

stem niet hoort, zo zal Ik berouw hebben over het goede, met hetwelk Ik gezegd had hetzelve 

te zullen weldoen. 
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De mens zelf mag tot JHWH naderen met zijn offer! Jesaja 56: En de vreemde, die zich tot den 

HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: JHWH heeft mij gans en al van Zijn volk 

gescheiden; en de gesnedene zegge niet: Ziet, ik ben een dorre boom. 4 Want alzo zegt JHWH 

van de gesnedenen, die Mijn sabbathten houden, en verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, 

en vasthouden aan Mijn verbond; 5 Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een 

plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam 

zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. 6 En de vreemden, die zich tot 

den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam JHWH lief te hebben, om Hem tot 

knechten te zijn; al wie den sabbath houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn 

verbond vasthouden; 7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen 

in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn 

altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. 

Clemens zag de boosheid van God als een kunstgreep. Origines zag de toorn van God als een 

heilzaam bedrog van de grote Opvoeder. Augustinus zocht de oplossing in de onderscheiding 

tussen affect en effect. Luther ziet vervolgens bij de machten die zich tegen ons keren niet 

alleen de dood, de zonde en de duivel, maar ook de toorn van God en de wet. Bij Luther is de 

toorn Gods echter geen resultaat van speculatie, maar is ze Gods ‘vreemde’ werk tegenover 

Zijn liefde als Zijn ‘eigen’ werk. Gods toorn is echter niet zoals menselijke toorn. Menselijke 

toorn is uit op vernietiging, terwijl Gods toorn uit is op liefde te bewijzen, vergeving en 

herstel. Als antwoord op de vraag wie de gekrenkte liefde van God moest herstellen en op 

welke wijze, voert men Jezus ten tonele. Men maakte hem tot God, die door kruislijden en 

dood de toorn van de Vadergod zou stillen. Hij zou tussen God en de zondaar in gaan staan 

als middelaar. Ergo, een aller afschuwelijkste dood zou volgen. Calvijn beweegt zich ook in dit 

spoor en spreekt van een ‘stilling’ van Gods toorn, Institutie II, 15,6. 

Bijbelonderzoeker en auteur van religieuze boeken P.F. van der Meer: “Offer is in het 

Hebreeuws ‘kareev’. Dat betekent zoveel als ‘tot God naderen’. Het gaat niet om de 

offergave, het geven, maar om het naderen, de bereidheid tot JHWH te naderen. Om de 

geschonden relatie te herstellen. JHWH gaat het niet om wraak of toorn over de geschonden 

relatie. Hij wil het ons niet betaald zetten. Het gaat Hem om herstel! Dat herstel moet niet bij 

Hem vandaan komen, maar bij de overtreder, bij de mens zelf. De overtredingen moeten 

bedekt en uitgewist worden. Uitwissen en herstellen kan alleen door de zonden te belijden, 

en te laten, door berouw te tonen. Door bereidheid de schade te vergoeden, door 

genoegdoening te geven, door zelf een gezalfde te worden. De kern van geloven is dat de 

mens een persoonlijke relatie met God kan – of moet – aangaan, ook zonder dat de kerk 

daarin bemiddelt. Sterker nog: ieder mens kan als Christus zijn: één in wezen met de Vader. 

Het is een overtuiging die in de Middeleeuwen – en misschien vandaag de dag ook nog – een 

steen des aanstoots is voor beheerders van de kerkelijke orde. Belangrijkste motivatie is de 

Bijbel-bron. Hoe geschiedde vergeving toendertijd en leg dat naast de opvatting van de 

kerken/geloofsbelijdenissen. Vergeving geschiedde vroeger in Israël niet altijd via bloedige 

offers. De gewone Israëlieten betaalden o.a. tempelbelasting als verzoenmiddel, Exodus 

30:15-16 De rijke zal het niet vermeerderen, en de arme zal niet verminderen van de helft des 

sikkels, als gij het hefoffer JHWH geeft om voor uw zielen verzoening te doen. 16 Gij dan zult 

het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen, en zult het leggen tot den dienst 

van de tent der samenkomst; en het zal den kinderen Israëls ter gedachtenis zijn, voor het 

aangezicht JHWH, om voor uw zielen verzoening te doen. 
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Wanneer het volk zich schuldig kent tegenover JHWH, gedenkt Hij aan Zijn verbond. Steeds 

lezen wij de oproep tot bekering, om terug te keren tot JHWH. In Jesaja 50:1 lezen wij dat de 

scheidbrief weg is. 1 Alzo zegt JHWH: Waar is de scheidbrief van ulieder moeder, waarmede 

Ik haar weggezonden heb? Hoe heeft JHWH dat voor elkaar gemaakt? Door naar het hart van 

het volk te spreken, zoals in Hosea 1, haar te lokken in de woestijn. Hosea is een 

buitengewoon interessant hoofdstuk, omdat we hierin inzicht krijgen in Gods psychologie, 

althans in de visie van de auteur van het boek. God als bedrogen minnaar en echtgenoot, zijn 

teleurstelling en woede, maar ook zijn niet-aflatende liefde voor zijn bruid en vrouw, daar 

gaat het over. Het huwelijk tussen Hosea en Gomer is een treffende illustratie van wat God 

zelf doormaakt in dit hoofdstuk. Dat de huwelijksmetafoor tussen God en zijn volk als geheel 

hier breed wordt uitgesponnen, is uniek in het oude Midden-Oosten. Zo amoureus en 

gepassioneerd kom je dat elders niet tegen. De teksten roepen op tot omkeer. Blijf bewust 

voor het buitengewoon positieve dat ook in deze teksten zit: God die blijft vasthouden aan 

Zijn liefde. Ook al wordt de wanhoop en de woede soms overheersend. Hij geeft het huwelijk 

met Zijn volk nooit op. Hij houdt van Zijn volk en Hij bevrijdt het steeds weer. God heeft een 

dynamische liefdesrelatie met Zijn volk en trekt met Zijn volk mee in de tijd. Deze liefde 

houdt ook intimiteit in. God heeft ook duidelijk plezier in deze relatie. Hij speelt en vindt 

vreugde in Zijn volk. En dat kan niet van één kant komen. Het vraagt wat van elkaar. Het 

vraagt loyaliteit en overgave, betrokkenheid en exclusieve liefde.   

Het begin van het woord JHWH door Hosea. JHWH dan zeide tot Hosea: Ga henen, neem u 

een vrouw der hoererijen, en kinderen der hoererijen; want het land hoereert ganselijk van 

achter den HEERE. 3 Zo ging hij henen, en nam Gomer, een dochter van Diblaim; en zij 

ontving; en baarde hem een zoon. 4 En JHWH zeide tot hem: Noem zijn naam Jizreël, want 

nog een weinig tijds, zo zal Ik de bloedschulden van Jizreël bezoeken over het huis van Jehu, 

en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. 5 En het zal te dien dage 

geschieden, dat Ik Israëls boog verbreken zal, in het dal van Jizreël. 6 En zij ontving wederom, 

en baarde een dochter; en Hij zeide tot hem: Noem haar naam Lo-ruchama; want Ik zal Mij 

voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar Ik zal ze zekerlijk wegvoeren. 7 

Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen, en zal ze verlossen door den HEERE, hun 

God, en Ik zal ze niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, door paarden 

noch door ruiteren. 8 Als zij nu Lo-ruchama gespeend had, ontving zij, en baarde een zoon. 9 

En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe 

niet zijn. 10 Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet 

gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd 

zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden 

Gods. 11 En de kinderen van Juda, en de kinderen Israëls zullen samenvergaderd worden, en 

zich een enig hoofd stellen, en uit het land optrekken; want de dag van Jizreël zal groot zijn. 

12 Zegt tot uw broederen: Ammi, en tot uw zusteren: Ruchama. 

In grote armoede en ellende kwam de verloren zoon tot zichzelf. Israël moet tot zichzelf 

komen, en dan zal het JHWH zoeken die Zich laat vinden. Gelukkig heeft JHWH wel andere 

wegen en middelen om Zijn volk te bevrijden van zonden zoals hierboven besproken. In 

Jeremia 30 en 33 waar het over het herstel en hernieuwde verbond met Israël gaat, lezen wij 

nergens dat JHWH een mensenoffer eist om weer tot Zijn volk terug te keren. Zie ook in 

Micha 7:18 de geweldig mooi een blijde tijding hoe JHWH Zijn volk de overtredingen 

vergeeft, niet door bloedoffers, zoals staat in Micha 6:7, maar uit liefde bij berouw van het 

volk. 7 Zou JHWH een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tien duizenden 
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van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks 

voor de zonde mijner ziel? 8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist 

JHWH van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen 

met uw God? 18 Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding 

van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want 

Hij heeft lust aan goedertierenheid. 19 Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze 

ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. 

Jesaja 1:10  Hoort JHWH woord, gij oversten van Sodom! neemt ter ore de wet onzes Gods, gij 

volk van Gomorra! 11  Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt JHWH; Ik ben 

zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het 

bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. 12  Wanneer gijlieden voor Mijn 

aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geeist, dat gij Mijn voorhoven 

betreden zoudt? 13  Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de 

nieuwe maanden, en sabbathten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het 

is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. 14  Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden 

haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen. 15  En als 

gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed 

vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. 16  Wast u, reinigt u, doet de 

boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. 17  Leert 

goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak 

der weduwe. 18  Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt JHWH; al waren uw zonden als 

scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden 

als witte wol. 19  Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten; 20  

Maar indien gij weigert, en wederspannig” Einde citaat. 

RESUME: 

Het is de vraag of Abraham van plan was om Izaäk als offer te brengen. Of grijpt hij de 

opdracht aan om zijn vertrouwen in de Almacht te demonstreren? Verzoening doet een 

Israëliet zelf, door zich eerst met zijn naaste en daarna met JHWH te herstellen. Dat kan 

zonder bloedige offers. Het is dan ook niet zo dat verzoening om niet wordt geschonken. 

Nee, het wordt persoonlijk gebracht door rechtvaardigheid te doen. Ieder mens blijft voor 

zijn eigen daden volkomen verantwoordelijk, en niemand anders mag en kan daar voor 

opdraaien. Wel is het zo dat familieverbanden cruciaal zijn. Dat blijkt wel uit de straf die op 

het breken van de ban staat. Niet alleen Achan de dief moet sterven, maar alle andere leden 

van zijn geslacht ook. Zelfs al het vee van deze familie treft de dood. Dit is omdat de 

schender van het verbond uit de weg geruimd moest worden en als voorbeeld diende voor 

het hele volk om goed en zuiver te leven. De zegen en de vloek liggen dicht bij elkaar. Het is 

de essentiële keuze waarvoor God Zijn volk in Deuteronomium 11:26 stelt. Mogen we stellen 

dat God is wie naar de wetten leeft, en de rest het kwade is? Dat is in de geschiedenis geen 

kwestie van moraal, vroomheid of fatsoen, nee het is de zegen of de vloek, het is leven of 

dood. Het is ook eenvoudig te bespreken met kinderen. Wie de wet niet naleeft, verliest 

Gods bescherming. Als je door rood rijdt, mis je de bescherming en heb je kans op 

ongelukken. Dat zegt genoeg. 
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Vraag aan PP:  

Denk je dat God ook boos 

kan worden? 

 

“Ja, als mensen niet willen 

luisteren, zoals bij Noach. 

Vandaar die overstroming, 

anders had Hij dat nooit 

gedaan.” 
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Hoofdstuk 9 Arena vol materiaal 

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. 

 

p naar het circuit van vertalen. In dit hoofdstuk laten we het sabbathsgebod 

enigszins met rust. Het doel is het laten voelen van de teleurstelling die ik ervaarde 

toen bleek dat door God geïnspireerde teksten door zeer veel mensen in zeer 

uiteenlopende situaties en culturen, herschreven werd.  Heeft God de 

bijbelschrijvers in extase gebracht om een goddelijk dictaat neer te schrijven? De 

zogenoemde ‘mechanische inspiratie’? Mijn kinderen willen graag weten hoe het geschreven 

woord ‘goddelijk’ is geworden. De God van de Bijbel dwong de profeten niet, maar liet alles 

in het leven van een profeet meewerken om hem te vormen en te schaven. Net zoals u en ik 

een waarheid mogen ervaren en mogen doorgegeven aan ons gezin. Het karakter en de 

woordenschat werden ontwikkeld in de specifieke familie, de opvoeding en het onderwijs 

dat hij of zij ontving, zodat de juiste woorden gebruikt konden woorden bij het opschrijven 

van Gods boodschap. Soms werd een profeet al vóór zijn geboorte voor dit speciale werk 

uitgekozen (bijvoorbeeld Jeremia 1:5 en Jesaja 49:1). God kan daarbij – volgens mij – niet 

lichamelijk gedwongen hebben om letterlijk op te schrijven wat Hij dicteerde. Hij liet hen in 

hun waarde en maakte gebruik van hun persoonlijkheid en hun karakter. Organische 

inspiratie. Het is toch prachtig dat God met elk persoon rekening houdt om in te zetten in 

Zijn koninkrijk: de persoonlijkheid geeft een accent aan een verhaal, geeft een kleur aan het 

verhaal. Hierdoor komt de boodschap duidelijker en sterker naar voren. Alle ‘kleuraccenten’ 

van verschillende personen bij elkaar geven een veel beter beeld van Gods grootheid en 

enorme wijsheid dan één persoon ooit zou kunnen weergeven. De Bijbel is over een periode 

geschreven van 1500 jaar door 40 personen. Onder hen waren priesters, herders, boeren, 

vissers, professoren, generaals en koningen. Zij schreven in ballingschap, gevangenissen, 

woestijnen en paleizen en gewoon vanuit huis. Sommigen hadden gestudeerd, anderen 

mochten aan ervaring in het hart zoveel hebben meegemaakt dat zij ook ingezet werden om 

waarheden te mogen vertellen. Daarom staan onze boekenkasten vol boeken. Wat veel 

mensen dus mogen en kunnen als dit in oprecht gebed en geweten beoefend wordt. We 

mogen inzicht krijgen hoe bijvoorbeeld het Nieuwe Testament is ontstaan. We proberen als 

een ui af te pellen om uiteindelijk als een zaadje opnieuw te mogen leren wat zuiver is. Wat 

Gods bedoeling is en wat de motieven van mensen in het verleden zijn geweest. Juist bij deze 

mensen lag een enorme verantwoordelijkheid hoe te vertalen. Vanuit hun eigen visie of 

vanuit Gods visie, en in het gunstigste geval een combinatie? 

Wellicht kunnen we antwoorden vinden in historische wetgeving, of verandering daarin. 

Eerst duiken we in het ontstaan van de Bijbel. Het overgrote deel van het Oude Testament is 

in het Hebreeuws overgeleverd. Van een paar delen zijn alleen bronteksten in het Aramees 

bekend (Daniël 2:4b-7:28, Ezra 4:8-6:18 en 7:11-26 en een paar woorden in Genesis 31:47 en 

Jeremia 10:11). Vooral over de geschiedenis van de eerste vijf boeken is veel gespeculeerd. 

Een ding staat vast: ze zijn niet door Mozes geschreven en niet als een geheel ontstaan. Maar 

hoe dan wel? Er zijn drie stromingen: 

 1.met knippen en plakken samengesteld vanuit bestaande, zelfstandige teksten 

 2.één oorspronkelijke tekst die in de loop van de eeuwen is aangevuld 

 3.de Thora is uit talloze losse fragmenten samengesteld 

O 
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Aanvankelijk werden de verhalen mondeling overgeleverd. Gaandeweg kregen geschreven 

versies meer gezag. Als de rol met zo'n geschreven versie na een aantal jaren versleten was, 

gingen de Schriftgeleerden in conclaaf om een nieuwe versie op te stellen. Daarin werden 

dan de op dat moment heersende opvattingen verwerkt, aldus de auteur van Wie schreef de 

Bijbel? UvA-voorzitter en godsdienstwetenschapper Karel van der Toorn onthult in zijn 

nieuwste boek hoe dan wel. De historische boeken zijn voor zover bekend geschreven rond 

de Babylonische ballingschap (597 - 538 v.C.) en bestrijken de periode vanaf ca. 1100 v.C. (de 

tijd van de rechters) tot de terugkeer uit Mesopotamië. 

De Tenach bestond uit drie delen: de Thora (=wet, de vijf boeken van Mozes), de Profeten en 

de Geschriften (een soort restcategorie met geschiedkundige werken, poëtische boeken en 

het profetische boek Daniël). Deze indeling volgt ruwweg de canoniseringsgeschiedenis 

ervan. De christenen besloten tot een indeling van soort bij soort: de boeken van Mozes, 

historische boeken, poëzie en profeten. Op grond van de lengte van de boeken worden 

binnen de profeten de kortere boeken vaak aangeduid met kleine profeten. De rooms-

katholieke Kerk rekent tot het Oude Testament ook de zogenaamde deutero-canonieke 

boeken Tobias, Judith, Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, 1 en 2 Makkabeeën en enkele 

hoofdstukken van Daniël en Esther. Protestanten beschouwen die boeken echter als 

apocrief, d.w.z. ze behoren niet tot de canon, zijn niet heilig. In de meeste hedendaagse 

protestantse uitgaven van de bijbel worden ze niet meer opgenomen. Het woord apocrief 

komt uit het Grieks en betekent verborgen. Met apocriefe geschriften worden religieuze 

teksten bedoeld die niet tot de officiële Bijbelteksten (canon) gerekend worden. De meeste 

zijn ontstaan tussen de tweede eeuw voor en na Christus. De term werd geïntroduceerd 

door Hieronymus (ca. 342-420), die er de boeken mee bedoelde die wel opgenomen waren 

in de Griekse Septuaginta maar niet in de Hebreeuwse bijbel. Tussen rooms-katholieken en 

protestanten bestaat verschil van mening over welke oudtestamentische boeken nu apocrief 

zijn en welke niet. Over de volgorde in het Nieuwe Testament zijn katholieken en 

protestanten het wel eens. Katholieken beschouwen Hebreeën, 2 Petrus, 2 en 3 Johannes, 

Jakobus, Judas en Openbaring als deuterocanoniek. Er bestaan ook apocriefe geschriften bij 

het Nieuwe Testament, maar die zijn niet bij de Statenvertaling opgenomen. Het gaat hierbij 

om werken als het Evangelie van Thomas en de Oden van Salomo. Tijdens de Synode van 

Dordrecht werd uitgebreid gediscussieerd over de opname van de apocriefen in de 

Statenvertaling. In de eerste druk werden de boeken voorafgegaan door een 

Waerschouwinge aen de lesers, waarin de onwaerachtige, fabeleuse, ende met de Canonijke 

boecken strijdende saken in de apocriefen worden opgesomd. De apocriefen zijn 

voornamelijk in het Grieks overgeleverd. Een aantal ervan zijn hoogst waarschijnlijk 

oorspronkelijk in het Hebreeuws opgetekend, maar doordat ze door joodse schriftgeleerden 

niet tot de Tenach, de Hebreeuwse bijbel, werden gerekend zijn veel van die oerversies 

verloren gegaan. Van Jezus Sirach is wel een Hebreeuwse versie bewaard gebleven.  

Hoe dan ook. Oer-religie omvat het Wezen van alle godsdiensten, die in de mythe of 

overgeleverde verhalen van ieder volk voortleeft. Alle mythen spreken van een gouden 

tijdperk waarin mensen als goden leefden. Toen scheen de Zon van wijsheid en omdat allen 

konden zien, behoefde er niets te worden opgetekend. Later, toen de duisternis intrad en de 

herinneringen aan de gouden eeuw vager werden, ging men – om ze niet geheel verloren te 

doen gaan – de overleveringen optekenen. Omdat volgende generaties daar het hunne 

bijvoegden of weglieten, bleef er op het laatst een zeer onvolkomen beeld van de 

werkelijkheid over. Is het ook zo gegaan met het Oude Testament? Van de oer-religies zoals 
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zojuist beschreven, worden nu nog restant aangetroffen in veel geschriften uit de oudheid, 

o.a. de Veda’s, de Bijbel, in Maya- en Sanskriet-geschriften, de IJslandse sagen, alsook in de 

werken van Homerus, Plato en anderen. Volken die toendertijd grote delen van Europa 

bewoonden. Dat alle godsdiensten uiteindelijk aan één Wortel zijn ontsproten blijkt uit de 

overeenstemming van allerlei religieuze vormen en gebruiken. Kruissymbool, doop, 

avondmaal en mis treffen wij in de oudste godsdiensten aan. Priesterkleding, kromstaf en 

mijter worden niet alleen door de paus in Rome gedragen maar ook door de Dalai Lama in 

Tibet. En natuurlijk door de goede sint. In plaats van een volkomen nieuwe godsdienst, was 

het christendom aan het begin van onze jaartelling het erfgoed van vorige religie-vormen. 

Zodat de kern ervan – zij het in andere symbolen of onder andere namen – daarin wordt 

aangetroffen. Vandaar dat Augustinus omstreeks het jaar 300 schreef: “Wat nu christendom 

heet, was bij de ouden al bekend, maar kreeg die naam eerst bij de komst van Christus”. 

Door de innerlijke leer van Christus (bedoelend dat de mens zijn dierlijke neigingen en 

begeerten zou overwinnen zodat het Goddelijke in hem zou kunnen spreken) tot een 

uiterlijke te maken, begon de kerk het plaatsvervangend zoenoffer door Jezus gebracht, 

centraal te stellen. Hieraan is het in hoofdzaak toe te schrijven, dat de christenen het niet 

nodig vonden te strijden om in te gaan, aldus Henschel in zijn boek ‘Van chaos tot harmonie’. 

“Want naar de algemene opvatting van de gelovigen is hun plaats in de hemel al 

gereserveerd’. Hieronder wat informatie over onze opper-vertalers van de Statenvertaling. Er 

moet ons iets opvallen! 

Vertalers: 

1  Johannes Bogerman: theoloog en predikant. Bogerman studeerde in Franeker, 

Heidelberg en Genève, en was daarna predikant in achtereenvolgens Sneek (1599), 

Enkhuizen (1602) en Leeuwarden (1604). In woord en geschrift was hij fel gekant tegen de 

remonstranten. De Friese Staten vaardigden hem in 1618 af naar de nationale synode te 

Dordrecht, waar hij tot voorzitter van de vergadering werd gekozen. Tijdens de synode werd 

besloten een Nederlandse vertaling van de Bijbel te maken (later de Statenvertaling 

genoemd), en werd de leer van de remonstranten veroordeeld. Bogerman begon in 1626 aan 

de vertaling van het OT. In 1633, het jaar waarin die vertaling werd afgerond, werd hij tot 

hoogleraar benoemd in Franeker, een ambt dat hij o.a. door ziekte pas in 1636 kon 

aanvaarden. Hij overleed op 11 september 1637, zes dagen voor de presentatie van de 

vertaling aan de Staten-Generaal. 

2 Willem Baudartius: theoloog en predikant. Baudartius studeerde in Canterbury, 

Gent, Leiden, Franeker en Heidelberg, en werd predikant in achtereenvolgens Kampen 

(1593), Lisse (1596) en Zutphen (1598). Hij stond bekend om zijn goede kennis van het 

Hebreeuws en was een fervent contra-remonstrant. Hij publiceerde een verzameling 

spreuken, een pamflet tegen het Twaalfjarig Bestand (tegen de inquisitie) (Morghen-Wecker 

der vrye Nederlantsche provintien, 1610) en het historische werk Memoriën (1620/24). 

3 Gerson Bucerus: predikant te Veere vanaf 1588. Bucerus werd waarschijnlijk in 

Engeland geboren; zijn Nederlandse naam was De Buysere. Hij was een uitstekend kenner 

van het Hebreeuws, en is om drie zaken bekend: zijn bijdrage aan de Statenvertaling, zijn 

inzegening van het huwelijk van Hugo de Groot en Maria van Reigersberch (1608), en een 

publicatie uit 1618 (Dissertatio de gubernatione ecclesiae, waarover moeizaam informatie te 

vinden is) waarmee hij de woede van de Engelse koning Jacobus I opwekte. Hij overleed toen 
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hij bij Ezechiël 21 was gekomen. De beste man was ongetwijfeld ook een contra-

remonstrant. 

4 Jacobus Rolandus: predikant te Amsterdam. Assessor tijdens de Dordtse Synode. 

Was deze man ook een contra-remonstrant? 

Festus Hommius: theoloog en predikant, eerst in Dokkum (1599) en vanaf 1602 in Leiden. 

Vertaalde in 1618 de Nederlandse Geloofsbelijdenis naar het Latijn. Hommius was 

afgevaardigde naar de Dordtse Synode, waar hij scriba was. Net als Bogerman was hij een 

bestrijder van de remonstranten. Tijdens de synode werd hij benoemd tot een van de 

revisoren van de te maken Bijbelvertaling. Toen de vertaling eindelijk een aanvang nam, 

verving Hommius de in 1619 overleden Cornelisz als medevertaler van het NT. 

5 Antonius Walaeus: theoloog en predikant. Studeerde theologie in Leiden, werd in 

1602 predikant in Koudekerke en in 1604 in Middelburg. Ook hij was een verklaard 

tegenstander van de remonstranten. Doceerde van 1611 tot 1619 Grieks en Hebreeuws aan 

de Illustre School in Middelburg, waar hij ook catechesis gaf. In 1619 werd hij hoogleraar 

theologie in Leiden. De Staten van Zeeland vaardigden hem in 1618 af naar Dordrecht. Hij 

stond Van Oldenbarnevelt bij in zijn laatste ogenblikken, voordat de raadspensionaris werd 

onthoofd — mede als gevolg van zijn conflict met stadhouder Maurits over de 

remonstranten.  Walaeus trad bij het vertalen van de bijbel op als vervanger van de in 1625 

overleden Hermannus Faukelius. Deze Zeeuwse predikant had al in 1617 een eigen vertaling 

van het NT uitgegeven, een werk waar de Statenvertalers veel gebruik van hebben gemaakt. 

Zou het dit keer een remonstrant mogen zijn? Nee, wederom een contra-remonstrant. Mmh, 

het is duidelijk welke weg de optocht in zal slaan. 

Het is overigens niet zo dat er rond 1600 geen Nederlandse Bijbel voorhanden was. 

Integendeel, er waren zelfs verscheidene vertalingen in omloop! De meest gebruikte was de 

zogenaamde "Deuxaesbijbel" die in 1562 te Emden was verschenen. De kritiek van Marnix 

van Sint Aldegonde op dit werk liet niets aan duidelijkheid te wensen over: „Ik houd de 

gebruikelijke vertaling voor zóó gebrekkig, dat zij een heel nieuwe bearbeiding eischt. Er 

moet een nieuw werk komen. Want onder al de vertalingen, die bestaan -ik moet het eerlijk 

bekennen-, is geen zóó ver verwijderd van de Hebreeuwse waarheid als die van Luther, uit 

welke gebrekkige Hoogduitsche overzetting onze nog gebrekkiger Nederlandsch-Duitsche is 

voortgekomen.” De ontevredenheid over de Deuxaesbijbel leidde ertoe dat de kerken 

besloten, de Schrift direct vanuit het Hebreeuws en het Grieks in het Nederlands te laten 

vertalen, terwijl bij dit werk ook de beste vertalingen in andere talen zouden worden 

geraadpleegd. Deze taak zou aan één of twee personen worden toevertrouwd en deputaten 

van de verschillende provincies zouden vervolgens met de controle op het vertaalwerk 

worden belast. Overeenkomstig dit besluit werd Marnix van St. Aldegonde als vertaler 

aangesteld. Na zijn overlijden in 1598 zetten Arnoldus Cornelisz en Wernerus Helmichius zijn 

werk voort. Na het overlijden van Cornelisz in 1605 werkte Helmichius alleen aan dit enorme 

karwei verder. De genoemde synode van 1607 steunde Helmichius volledig. Het voltooide 

gedeelte uit Genesis deed zij zo spoedig mogelijk aan de revisoren toekomen. Helmichius 

kreeg de opdracht zo hard mogelijk door te werken en zijn best te doen „om in den text de 

eygen cracht der Hebreescher woorden off sy schoon wat duyster souden vallen, te stellen 

ende die duystere aen de cant in de aenteyckeningen door eenige verclaringe naeckter uyt te 

drukken.” De opdracht was duidelijk: blijf zo dicht mogelijk bij de Hebreeuwse tekst. Mocht 

hierdoor geen helder Nederlands ontstaan, dan moest men in de kanttekeningen een 



~ 120 ~ 

 

duidelijke uitleg geven. De synode was weliswaar van mening dat er naast Helmichius meer 

personen als vertaler moesten worden aangesteld, maar omdat deze zaak tot de 

bevoegdheid van de nationale synode behoorde, kon zij hierover geen beslissing nemen. 

Helmichius ging weer aan de slag, maar een jaar later overleed hij.. Een opvolger kon niet 

worden benoemd, omdat de Staten van Holland het bijeenkomen van synodale 

vergaderingen in hun gewest lange tijd verhinderden. Pas in 1618 zou er in deze situatie 

verandering optreden. Tot dan toe werd er gebruikgemaakt van verschillende vertalingen, 

waaronder de Bijbelvertaling van Maarten Luther in het Hoogduits. Deze werd echter als een 

lutherse interpretatie beschouwd. Er waren al eerder bijbels in het Nederlands verschenen, 

zoals de Delftse Bijbel (1477), Liesveldtbijbel (1526), de Biestkensbijbel (1560) en de Deux-

Aesbijbel (1562), maar dat waren vertalingen van vertalingen en vaak incompleet. De 

Leuvense Bijbel (1548) was lange tijd de enige door de Roomse kerk goedgekeurde 

'katholieke' vertaling. De synode achtte het nodig dat er een goede, eigen (hervormde) 

vertaling kwam, naar het voorbeeld van de Engelse Authorized Version (King James Version, 

1611), die zo dicht mogelijk bij de brontalen lag. Voor het Oude Testament zijn dit 

Hebreeuws en Aramees, voor het Nieuwe Testament is dit Grieks. De Staten-Generaal gingen 

pas in 1626 akkoord met het verzoek van de synode, waarop de vertalers aan de slag 

konden. Het vertaalwerk gebeurde in Leiden. In 1635 was de Statenvertaling gereed en in 

1637 werd ze door de Staten geautoriseerd. De stad Leiden betaalde 2500 gulden voor het 

octrooi om de bijbel in Leiden te laten drukken. Tussen 1637 en 1657 werd een half miljoen 

exemplaren gedrukt.  

Ook nu nog blijft de Statenvertaling gezaghebbend in sommige protestantse kerken. Behalve 

op religieus terrein, heeft de Statenbijbel ook op taalkundig en politiek terrein een niet te 

onderschatten betekenis. De taal van de Statenbijbel vormt de grondslag voor het 

Standaardnederlands, dat zich in de 17e eeuw heeft ontwikkeld, en als belangrijk instrument 

in de culturele eenwording van Nederland heeft gefungeerd. In de Rooms-Katholieke Kerk 

waren naast de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament die de Protestanten kennen 

ook een aantal zogenoemde apocriefe of deutero-canonieke boeken van het Oude 

Testament opgenomen in de canon. De Synode besloot, in het voetspoor van het gebruik van 

het Rabbijns Jodendom, deze boeken niet op te nemen in de canon. Ze werden wel in de 

vertaling opgenomen, maar achter de boeken van het Nieuwe Testament geplaatst en 

voorzien van een 'waarschuwing voor de lezer'. In de Hebreeuwse Bijbel staat de Godsnaam 

aangeduid met vier letters: יהוה (jod-hee-vav-hee: JHWH of JHVH). Joden spraken deze naam 

tegen de 3e eeuw v.Chr. niet meer uit; sindsdien is het onduidelijk geworden hoe deze naam 

moet worden uitgesproken. Op de twaalfde zitting besloot de Synode dat de Godsnaam in 

het Oude Testament zou worden vertaald met HEERE. In de kantlijn van Genesis 2:4 wordt 

aangegeven: "Na de voleyndinge van het werck der scheppinge/ wort hier aldereerst Gode 

de naem van IEHOVAH gegeven/ beteeckenende de selfstandigen/ selfwesenden/ van hem 

selven zijnde van eeuwicheyt tot eeuwicheyt/ ende den oorspronck ofte oorsake van het 

wesen aller dinge; daerom oock dese naem de ware Godt alleen toecomt. Onthoudt dit eens 

voor al; waer ghy voortae het woort HEERE met groote letteren geschreven vindt/ dat aldaer 

in 't Hebeeuws. het woort IEHOVAH, oft korter/ IAH staet." Verder rees een probleem over 

hoe God aangesproken moest worden: met gij of met du? De tweede persoon enkelvoud 

verschilde van streektaal tot streektaal, en in sommige dialecten was het woord gij 

meervoud; dat strookte niet met de monotheïstische opvatting dat er maar één God is. Na 

beraadslaging dat men voor de tweede persoon meervoud gij lieden zou gebruiken, stemde 
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men met een krappe meerderheid voor gij om God mee aan te spreken. Dit had grote 

gevolgen voor het Nederlands: du verdween, gij werd later jij en gij lieden (gijlieden) werd 

jullie. Aldus Nauta in de Geschiedenis van het ontstaan van de Statenvertaling.   

Zullen we een willekeurige tekst nader bekijken? Mattheus 26:28: Want dat is Mijn bloed, 

het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der 

zonden. 

Over deze laatste tekst zijn de meningen zeer verdeeld. De aarde is plat. Dit werd geloofd 

omdat men het zei. Net zoals bovengenoemde tekst in Mattheus. En als je vroeg (want je 

bent nieuwsgierig) hoe je dat kon weten, zei men: "Nou, degenen die het kunnen weten, die 

gestudeerd hebben, zeggen het." Vroeg je het aan wie het wisten, dan zeiden ze: "De aarde 

is plat, want de Bijbel spreekt over vier hoeken van de aarde, een vierkant is plat...".  

Bovenstaande cirkelredenering is een aanname op basis van gezaghebbende bronnen die 

niet gecontroleerd kunnen worden. Een van de aannames waar ik op ben gestuit, is de 

aanname dat Jezus en tijdgenoten allemaal Grieks konden schrijven en spreken, en dat men 

onderling wel Hebreeuws sprak. Als we vragen aan mensen die het kunnen weten, 

theologen, Bijbelkenners en vertalers, dan zeggen ze allemaal: "De consensus is dat de 

oudste complete Bijbels in het Grieks zijn. Ja, er zijn wel interessante 'kopieën' gemaakt naar 

andere talen (zoals Latijn, Aramees, Armeens, Koptisch enzovoort), maar dat zijn vertalingen, 

geen originelen.”  

Zou u willen weten hoe men dat weet, zal weer het antwoord komen: "Er zijn Masoretische 

Hebreeuwse geschriften uit de tiende eeuw gevonden." Dat er een vijfhonderd jaar oudere 

compleet Oude Testament in het Aramees, de Peshitta bestaat, en dat de Masoreten ook 

geen kopie is van Mozes eigen handen en taal, blijkt in het Westen onder het volk vaak 

onbekend. Dit is vaak te wijten aan het feit dat op scholen eenvoudig een beperkte kijk op 

het verleden wordt gegeven. Het eigen land, de Romeinen, de Grieken, de Egyptenaren en 

dan houdt het zo'n beetje op. We duiken dieper de vertalings-wereld in. Een groep 

Arameense theologen en vertalers aan het woord: “Het is ons doel een zo goed mogelijke 

vertaling uit het Aramees weer te geven. Daarnaast zijn, dankzij de Dode Zeerollen, nieuwe 

inzichten ontstaan in het Aramees van Jezus tijd wat ook een nieuw begrip op de grondtekst 

van het Nieuwe Testament werpt. U zou als u voor het eerst kennis maakt met deze kennis, 

zich misschien afvragen: "Maar de consensus is toch dat de grondtekst van het Nieuwe 

Testament Grieks was? De Griekse tekst (Vaticanus, Sinaïticus, Byzantijnse etc.) staat toch al 

+/- 1600 jaar min of meer vast? Dat is zo, echter, eeuwenlang wordt in het Westen gedacht 

dat Jezus en zijn tijdgenoten, primair Grieks spraken, en dat Aramees nauwelijks een rol 

speelt. Vanwege deze aanname wordt de focus, wanneer het Nieuwe Testament wordt 

vertaald, slechts op het Grieks gericht, terwijl de Aramese grondtekst een schat aan 

verhelderende en culturele informatie heeft. Net als de originele werken van Flavius of 

apocrieve boeken zoals Henoch verloren zijn gegaan, zijn veel Hebreeuwse kopieën van de 

brieven en evangeliën verloren gegaan, hoewel er (gelukkig) duizenden Griekse afschriften 

bestaan, maar slechts 2 complete publieke Aramese Bijbels en 2 gedeeltelijke complete 

Aramese NT-codexen over de hele wereld. Dat zou blijken uit de tekstopmaak, 

zinsconstructie, woordspelingen en stijlfiguren, die alléén blijken uit de Aramese woorden 

van Jezus. Hoewel het Grieks natuurlijk equivalent is, maar zonder bijvoorbeeld deze 

stijlfiguren. Enkele voorbeelden:  
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 Uit het Aramees blijkt dat Jezus een groot dichter was. De mosterdzaadillustratie bijvoorbeeld, is spiegelrijm 

(Mattheüs 13:32) of parallelrijm; vertaald met: "Hang het heilige niet voor de honden, werp geen parels voor 

de zwijnen!" (Mattheüs 7:6).  

 Gods naam JHWH (Jahweh) staat 215 maal in het Nieuwe Testament in de Aramese vorm MRJ (Mar-Jah(weh)). 

 Jezus bezocht een pottenbakker of kruikenmaker; niet een (voormalig) melaatse wat een schending van de 

Wet zou zijn, want melaatsen moesten naar een melaatsenvallei, en rein verklaarden mocht men niet alsnog 

'melaatse' noemen (Mattheüs 26:6.). 

 Het geslachtsregister in Mattheüs bevat 3 x 14 generaties (niet 2 x 14 + 13!) en is die van Maria. In Lucas 3 

komen we het register van Jozef tegen. Dankzij de Aramese grondtekst is eenvoudig te verklaren, waarom dit 

misverstand bij de Griekse vertaling is ontstaan.  

 Ontbrekende en missende teksten of toevoegingen (voetnoten), blijken typische vaak onschuldige, of juist 

fatale gevolgen voor de tekst te hebben (Mattheüs 28:18; 26:28; 5:44; 27:9).  

 Vele taalkundige fouten blijken alleen voor te komen in het Grieks, niet in het Aramees (Mattheüs 10:5; 

Romeinen 5:7).  

 De Latijnse Vulgaat getuigt dat Hieronymus niet alleen een Griekse brontekst gebruikte (Mattheüs 26:28; 7:6). 

 Vele tegenstrijdigheden met het Oude Testament. Zoals het verzoek of mensen in naam van JHWH zouden 

zweren (of een eed afleggen in naam van God) Jeremia 12:16, terwijl Jezus volgens het Grieks het zweren in 

zijn geheel verbiedt (Mattheüs 5:34).  

 Heldere taal versus vage taal. Johannes 21:14-17 (twee maal voedt mijn schaapjes?). Jezus bedoelde dat 

Petrus voor kinderen, mannen en vrouwen moest zorgen, respectievelijk lammetjes, rammen en ooien. Het 

Grieks geeft aanleiding om over Griekse 'soorten liefde' (filea versus agape) te filosoferen, terwijl dat niet het 

punt was waar Jezus op doelde. Het Aramees is rechttoe, rechtaan.  

 Manipuleert God zodat ze niet naar hem luisteren? Volgens het Grieks wel. Niet volgens het Aramees 

(Johannes 12:40).  

 Verleidt (temptation) God in Mattheüs 6:13?  

 Deelt Jezus de naam lichtdrager of Lucifer (Latijn) met Satan? 'Nee' volgens de Aramese tekst. 'Ja', volgens de 

Griekse tekst. Want, de 'Griekse' Jezus vertelt in het 'onze Vader' gebed, dat we God moeten smeken of 

bidden, dat hij ons niet in verleiding brengt. Zouden wij werkelijk van zo'n (Griekse) Vader kunnen houden? 

Vertalers willen fosforos (zie Griekse grondtekst) tegenwoordig niet met 'Lucifer' vertalen maar met 

'morgenster'. Volgens de 'Griekse' Petrus staat er dat Lucifer in ons hart zal opkomen! (2 Petrus 1:19).  

 Paulus moedigt Christenen niet aan om 'wereldvreemd' te zijn maar op hun taal te letten (1 Korintiërs 15:33; 

Mattheüs 15:11).  

 Paulus moedigt Christenen niet aan om hun kinderen 'te kastijden' of te slaan, maar om ze apart te nemen, en 

aandacht te schenken. Pedagogisch verantwoord (Hebreeën 12:6). 

Andere geluiden 

Net als in alle tijden waren er ook in oude Bijbelse tijden liedjeszangers die zongen over de 

liefde. Zo werkt en predikt de profeet Ezechiël in Babylon. Zijn profetieën liegen er niet om, 

vaak weet hij in felle en extatische taal de mensen aan te spreken. E. van der Linden stelt in 

zijn boek De appel van Adam en Eva: “Met soms ronduit obsceen taalgebruik wil de profeet 

een schokeffect teweegbrengen bij zijn toehoorders. De taal is zo vol van seksuele 

toespelingen dat latere vertalingen en bewerkingen van dit hoofdstuk gekuist zijn. Volgens 

Alinda Damsma hebben de rabbijnen verschillende vertaalstrategieën toegepast om het al te 

seksuele te omzeilen: demetaforiseren, kuisen en suggestieve weergave. Het al te seksuele 

wordt omschreven en ‘overspel’ wordt in de regel vertaald met ‘afgoderij’.“ 
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Dit zijn ‘zomaar’ wat voorbeelden. Er zijn een aantal historische bronnen (o.a. kerkvaders), 

die beweren dat Mattheüs oorspronkelijk in het Hebreeuws was geschreven. Het gaat om 

o.a. Eusebius, Ireneus en Hieronymus. Dit wordt vaak begrepen als: 'Het Hebreeuws zoals we 

Hebreeuws als taal nu kennen.' Er is echter geen sterke aanwijzing dat het Hebreeuws zoals 

we dat nu kennen, in de tijd van de apostelen en Mattheüs, toen volkstaal was, laat staan 

'slechts' in Jeruzalem gebruikelijk was. In het Nieuwe Testament wordt van Paulus 

geschreven dat hij Hebreeuws sprak. Maar zelfs de Griekse bijbel getuigt door het gebruik 

van transliteratie (een fonetische overzetting van Hebreeuws naar het Grieks) dat de 

Hebreeuwse woorden die Paulus gebruikte (Abba, Mara-Atha, manna), gewoon Aramees 

waren. In de Griekse Bijbel vinden we vele Aramese woorden, die geen algemeen Griekse 

omgangstaal zijn geweest, zoals 'Abba', Maran-Atha, Zizania (onkruid), korban (offer), 'eli, 

eli, lama, sabachtani' enzovoort. Dit zijn transliteraties (bijvoorbeeld 'kwien of inglund' een 

Nederlandse transliteratie van 'Queen of England' zou zijn). De vele Aramese transliteraties 

in de Griekse bijbel doen juist vermoeden, dat het Grieks een vertaling is van een Aramees 

origineel. 

Volgens Johannes 7:49 kende men de wet niet, dus sprak men Grieks? 48 Heeft iemand uit 

de oversten in Hem geloofd, of uit de Farizeeën? 49 Maar deze schare, die de wet niet weet, is 

vervloekt.  

Volgens De Aramese Mythe, kende het volk de wet niet, en las men dus geen Hebreeuws en 

sprak men Grieks. Echter, joden konden als ze Grieks lazen en spraken de Thora ook uit de 

LXX (Septuaginta) vernemen. Om het niet kennen van de wet, Thora, dus gelijk te stellen met 

het niet kennen van Hebreeuws, is geen steekhoudend argument. Was men in Handelingen 

2:7-9 verbaasd dat 'Griekse' joden uit Galilea, Hebreeuws spraken? 6 En als deze stem 

geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn 

eigen taal spreken. 7 En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot 

elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileërs? 8 En hoe horen wij hen een 

iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? 9 Parthers, en Meders, en Elamieten, en 

de inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea, en Cappadocië, Pontus en Azië. 10 En Frygië, en 

Pamfylië, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, 

beiden Joden en Jodengenoten; 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de 

grote werken Gods spreken. 12 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, 

zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn? 13 En anderen, spottende, zeiden: 

Zij zijn vol zoeten wijns. 

Dit vers zegt eenvoudig niet wat de moedertaal van de Galileërs -Jezus leerlingen- was. Het 

vers en de context zeggen dat men verbaasd was, dat de (eenvoudige) Galileërs allerlei talen 

uit de gebieden spraken waar men vandaan kwam. In Handelingen 2:9-11 worden echter 

geen talen (zoals Grieks en Arabisch) maar gebieden van afkomst genoemd. Eén van die 

gebieden was Kreta (vlak onder Griekenland), dat van oudsher Grieks is geweest. Men was 

dus wel verbaasd dat sommigen van de Joden uit Galilea, de taal van Kreta, Grieks bleken te 

spreken. Door het onderzoek en het vergelijken van de Aramese en de Griekse Bijbel, opent 

zich ook een schat aan historische informatie over de 'overname' van het christendom met 

een Joodse basis, naar een Griekse basis. Kortom, voor de oprechte bijbellezer en voor de 

historicus onmisbare informatie. Er zijn meer dan voldoende aanwijzingen, dat er een 

Aramees origineel was voor de Griekse Bijbel. Een dergelijk verschijnsel andersom, vinden 

we niet in de Aramese Bijbel. Er staan wel enkele Griekse leenwoorden in (Aramees en Grieks 

http://www.teologia.nl/artikelen/aramese_mythe.html
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hebben van elkaar geleerd), maar geen Griekse transliteraties. Het is een feit dat Joden nooit 

werden aangeduid als 'Arameeërs' maar als Joden of 'Hebreeërs'. Hun taal wordt en werd in 

historische geschriften bijna altijd als 'Hebreeuws' (Ivraiet) genoemd. Toch spraken zij, en dit 

is een feit wat ook uit de Talmoed blijkt, een dialect van het Aramees, en niet het Hebreeuws 

waarvan de Masoreten zich bijvoorbeeld bedienden. 

Wanneer Flavius of iemand anders zoals Lucas in Handelingen in de bijbel, het over 'de 

Joodse taal' heeft, gaat het om de taal van de Israëlieten. Soms 'Ivrait' of 'Hebreeuws' 

genoemd, terwijl het feitelijk een Aramees dialect was. Dit verschijnsel zien we ook bij 

Engels. Van de meeste Amerikanen zijn we gewend te zeggen dat ze Engels spreken, hoewel 

het feitelijke dialect ook wel 'Amerikaans' heet. 

Stel dat u Nederlands goed beheerst, maar ook de Engels taal machtig bent, en we zouden 

'Reinaart de Vos' vertalen naar het Engels. Zouden we honderden jaren na dato, een 100% 

correcte vertaling maken? Of zouden we sommige synoniemen mogelijk verkeerd 

interpreteren door gebrek aan context en cultuurinformatie? Zo is het Nederlandse woord 

'bank' begrepen als een zitbank, een zandbank, en een geldbank. Dit verschijnsel van 

'vreemde Griekse variaties', wordt ook opgemerkt in een voorwoord van een uitgave van 

Irenaeus werk. Zo blijken ook uit de Griekse vertalingen vele honderden malen de varianten 

niet het gevolg van overschrijven te zijn, maar verklaarbaar uit een Aramees grondwoord 

met meerdere betekenissen en culturele of historische verschillen. Bijbelvertaler 

Hieronymus, die de Latijnse Vulgaat vertaalde, deed dit niet uitsluitend uit het Grieks. Hij liet 

een Aramees lezende jood, het apocrieve boek 'Tobit' vertalen naar het Hebreeuws. 

Hieronymus vertaalde het naar het Latijn. Onderstaande voorbeelden laten zien dat 

hardnekkige aannames vaak lang voortduren, hoewel de wetenschap of archeologie 

inmiddels over andere feiten beschikt. In datzelfde licht kunnen we zien, dat 'Het Westen' 

denkt (welk beeld misschien wel afstamt uit de Middeleeuwen), dat het Nieuwe Testament 

oorspronkelijk in het Grieks is opgetekend. 

* Europa was nummer één in boekdrukkunst en Gutenberg was de uitvinder. 

Feit: In ieder geval China, was Europa 568 jaar vóór met boekdrukkunst.  

* Mechanische klokken zijn het eerst in Europa uitgevonden. 

Feit: Het oude Egypte, Babylon, India en China hadden al zeer betrouwbare, met water 

gebalanceerde klokken.  

* Onze beschaving kan op de centimeter nauwkeurig, kilometers lange astronomisch 

nauwkeurige lijnen over het aardoppervlak trekken. 

Feit: De Maya's konden dit al lang zeer nauwkeurig vóórdat het Westen dit kon.  

* De kustlijn (ijs niet meegerekend) van Antartica, is pas in de laatste eeuwen in kaart 

gebracht met moderne apparatuur. 

Feit: er bestaat een kaart die van een onbekende veel oudere oorsprong is (ouder dan 1513) 

van Antartica. De kaart toont de kustlijn van Antartica, zonder ijslaag.  

Feiten die volgen tonen aan dat Grieks de taal van Europeanen was, en Aramees de dagelijkse 

en wetenschappelijke en bestuurlijke taal van middenoosterlingen tot diep in het huidige 

Turkije. Hebreeërs in de diaspora waren die taal ook machtig (en konden vertalen naar het 
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Grieks). Wist u dat de Griekse bijbel vol staat met Aramese woorden die precies op die plaats, 

in de Aramese bijbel ook staan, maar andersom niet? Nog een aantal stellingen: 

 Wist u dat het Grieks Aramese leenwoorden heeft, maar heel veel 'leenwoorden' in de 

Griekse bijbel staan, die nooit 'Grieks' spraakgebruik zijn geweest?  

 'gehenna' niet Grieks maar een transliteratie, een Aramees woord is? Zouden klassieke 

Grieken een term voor 'hel' baseren op een Hebreeuws fout verleden (te beginnen met 

Salomo die het dal van ben-Hinnom misbruikte?). Het Griekse woord voor 'hel' of dodenrijk, 

is Hades en Tartarus is dat voor gestrafte goden.  

 de Griekse bijbel nooit of zelden rijmt? De Aramese bijbel staat, hoewel het vertaald bijna 

hetzelfde betekent, vol schitterende poëzie!  

 we onze kinderen moeten koesteren en apart nemen (Hebreeën 12:6) om te onderwijzen, en 

niet 'tuchtigen' zoals de Griekse 'Bijbel' leert?  

 de term 'antichrist' niet echt uit de Aramese bijbel blijkt?  

 Christenen historisch gezien, elkaar en andersdenkenden voor antichrist hebben uitgemaakt 

tot in de politiek toe?  

 De uitdrukking en naam 'lucifer' en 'morgenster' door manipulatie of verkeerd begrip van het 

grondwoord (Openbaring 2:28; 2 Petrus 1:19) in de bijbel terecht zijn gekomen?  

 we niet al het 'kwade' aan de duivel moeten toeschrijven, maar verantwoording voor onze 

daden en verlangens moeten nemen?  

 de duivel volgens het Nieuwe Testament een intelligent wezen is (Mattheüs 4; Lucas 4), maar 

niets van doen heeft met drietanden, martelingen en hekserijen, maar inspeelt op de 

menselijke lusten en verlangens?  

 de namen van de duivel als volgt zijn: tegenstander (satan), lasteraar, verleider, vernietiger, 

heerser van de wereld, leugenaar, hoogmoedige, maar dat 'lichtdrager', 'lucifer' en 

'morgenster' daar niet thuishoren?  

 voor vele ziekten in die tijd, de schuld werd gegeven aan de duivel (Lucas 13:16) in plaats van 

allopathische oorzaken, maar dat de oorzaak niet van belang is, maar het feit dat de Messias 

ze kan genezen? (Johannes en meerdere personen mogen genezende activiteiten aangaan.) 

 er een duidelijke relatie ligt tussen succesvol zijn, zelfrespect hebben en geloof hebben, zelfs 

zo, dat de uitdrukking door geloof 'bergen verzetten' door Jezus en Paulus bekend is 

geworden.  

 God de mens toestaat primitieve ideeën te hebben (1 Timotheüs 2:13; 1 Korintiërs 7:40) of te 

schrijven, en hen niet dicteert te veranderen of iets te doen, maar hen geduldig 

levenswijsheid onderwijst zoals een liefdevolle vader zijn kind onderwijst?  

Onze hedendaagse cultuur wordt gekenmerkt door de zoektocht van mensen naar wat voor 

hen waardevol en waardevast is, naar hun drijfveren en idealen. Kortom de zoektocht van 

mensen naar hun persoonlijke en collectieve identiteit. Het is voor identiteit karakteristiek 

dat zij ontstaat in de tijd en ruimte van een volk of gemeenschap, en niet statisch is, maar 

zich steeds vormt in een proces van communicatie over en weer. Net zoals identiteit niet een 

naakt gegeven is, maar ingebed in een levensverhaal, zo is ook betekenis geen pasklaar 

gegeven, niet in een mensenleven en niet in een tekst. Door na te denken en te leven, door 

vragen te stellen en te praten en door een schrijfproces waarin vragen en antwoorden vervat 

worden in taalvormen, ontstaan teksten die functioneren in een tijd- en plaatsgebonden 

cultuur. Bijbelteksten zijn bovendien het product van lang historische processen, die in nauw 

contact met andere (binnen- en buiten Bijbelse) teksten geformuleerd zijn. Dit resulteert in 
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boeken met sporen van het tekstuele groeiproces. In de loop van de eeuwen zijn door 

inspiratie prachtige geschriften ontstaan. Het zijn echter altijd mensen geweest die deze 

producten klasseerden, beoordeelden, verbeterden, aanpasten, aannamen of verwierpen. 

Mensen gingen naar menselijke maatstaven ook uitmaken wat geïnspireerd was en wat niet. 

Overduidelijk komt dit aan het licht door wetenschappelijk bijbelonderzoek. Dat toont 

namelijk onomstotelijk aan dat de vele handschriften, waarop de moderne Bijbelvertalingen 

zijn gebaseerd, onderling op tienduizenden plaatsen verschillen. De exclusiviteit van de 

groep vertalers en het ontbreken van iedere controle op hun arbeid door andere 

gerenommeerde wetenschappers, werkten verregaande speculaties in de hand. Nu de Dode 

Zee-rollen integraal zijn vrijgegeven hoor je daar niemand meer over. En dat is ook logisch: 

de belangrijkste handschriften dateren uit de 4e eeuw na Christus. Drie eeuwen bewerking 

gingen daaraan vooraf. De Bijbelwetenschap ontdekte dat de nieuwtestamentische 

evangeliën in eerste instantie naamloos zijn overgeleverd. Het waren daarbij ook nog altijd 

bewerkingen van oudere geschriften. Buiten wetenschappelijke reconstructies van die 

oudere bronnen zijn er gedeelten uit zeer vroege evangeliën bekend die de kerkvaders nog 

citeerden, maar die door de latere kerk als ‘apocrief’ (duister) werden bestempeld. Een 

enorme stimulans voor het onderzoek naar oude en authentieke christelijke bronnen 

vormde een ontdekking in 1945 bij Nag Hammadi. Daar werden ronduit spectaculaire 

geschriften gevonden die na vele omwegen in de laatste decennia van de 20e eeuw bekend 

raakten, aldus cultuurhistoricus Jacob Slavenburg.  

Hij maakt er geen geheim van eigenzinnige opvattingen te huldigen met betrekking tot zowel 

de ontstaansgeschiedenis van het Nieuwe Testament als de invloed van het gnostisch 

denken in het vroege christendom. Hij stelt: “Onder die geschriften bevond zich het 

complete Evangelie van Thomas. Dit opmerkelijke evangelie bevat 114 uitspraken van Jezus, 

waarvan de meeste tot nu toe onbekend waren. Gloednieuwe woorden van 2000 jaar oud. 

Steeds meer bijbelgeleerden situeren het oudste gedeelte van dit evangelie rond de eerste 

helft van de eerste eeuw; geruime tijd voor de totstandkoming van de Bijbelse evangeliën. 

Kerkvader Irenaeus schreef rond het jaar 180 na Christus vijf boeken ‘tegen de ketters’, 

voornamelijk gnostici. Pas in 367 na Christus werd door aartsbisschop Athanasius een lijst 

gepubliceerd van ‘geïnspireerde’ teksten. Tot die tijd bestond er namelijk nog niet zoals nu 

het Nieuw Testament. De teksten van de bijbel lagen nog niet vast. Athanasius bepaalde de 

lijst, een formele vaststelling van wat al lange tijd praktijk was. Hiermee maakte hij 

onderscheid tussen apocriefe geschriften die niet door God geïnspireerd zouden zijn en de 

geïnspireerde. Die lijst komt nauwkeurig overeen met ons Nieuwe Testament. Hij noemde 

deze geschriften ‘fonteinen der verlossing’, want ‘alleen in deze boeken wordt de leer der 

goddelijkheid verkondigd”. Dit argument is ingewikkeld dom. Weliswaar is ook de Tweede 

brief van Johannes slechts een halve pagina lang, maar daarin kon een latere auteur kwijt dat 

de ‘liefde bestaat uit het leven naar Zijn geboden’. Want veel bedriegers zijn naar de wereld 

uitgegaan; zij loochenen de komst van Jezus in het vlees’. Dit soort vermaningen waren een 

kolfje naar de hand van Athanasius, representant van een zich stevig verankerend instituut 

kerk. Niet meer de leringen van Jezus, niet meer de liefde, stond daarbij centraal, maar het 

gezag. Nu gaat bij het gehoorzamen van de Tien Geboden ook een gezag uit, echter een 

gezag dat door de liefde tot JWHW wordt gedragen. De wet is er niet om de mens blinde 

gehoorzaamheid te leren, maar om tot rust te komen, te ‘onthaasten’ en van het leven te 

genieten. Een onovertroffen stelsel van maatregelen voor een goede volksgezondheid. 
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Buiten de Bijbel vind je nergens in de oudheid zulke effectieve en systematische wetten ter 

voorkoming of ter bestrijding van ziekten. 

Godsdienstwetenschapper E.P. Sander: “Aan een boek over iemand uit de 1e eeuw, die 

leefde in een tamelijk onbelangrijke uithoek van het Romeinse Rijk, moet een waarschuwing 

voorafgegaan zijn. Over Jezus weten we dingen uit boeken die decennia na zijn dood zijn 

geschreven door mensen die bij zijn leven waarschijnlijk geen volgelingen waren. Zij citeren 

hem in het Grieks, wat niet zijn 1
e
 taal was, en de onderlinge verschillen in hun geschriften 

bewijzen dat zijn woorden en zijn daden niet al te nauwkeurig zijn vastgelegd”.  Zijn het 

variaties in nadruk en detaillering die voortkomen uit het eigen gezichtspunt en de interesse 

van de schrijver, zoals Barnett oppert in zijn boek Historische zoektocht naar Jezus?: “Geen 

brief in het Nieuwe Testament verkondigt zo duidelijk enerzijds het evangelie en anderzijds 

de werkelijkheid van Jezus als historisch persoon, als de brief aan de Hebreeën. Allereerst is 

er een biografisch-theologisch overzicht van het leven van Jezus. Paulus verwijst naar een 

incarnatie vanuit de rijkdom naar een leven van armoede. Hij spreekt over een mens zonder 

zonden, de zoon van God, die een zachtmoedige vriendelijke bediening had. Hij was een slaaf 

van anderen door te sterven. Het hoogtepunt van zijn identificatie met zondaren was Zijn 

plaatsvervangende dood voor hen aan het kruis. Het laat aan ons het oudste venster in de 

oorspronkelijke gemeenten zien, dat zij een verheven visie op hun Leraar hadden, die te 

danken was aan Zijn opstanding. Het moet wel consistent geweest zijn met de visie die Zijn 

volgelingen vóór de kruisiging op Hem hadden. Met andere woorden, door de opstanding 

moet alles wat Jezus voor die tijd gezegd en gedaan had, als het ware op zijn plaats zijn 

gevallen. De opstanding bracht de uiteindelijke verklaring van zijn identiteit”. 

Wikipedia: Wedergeboren zijn is opnieuw ontstaan, herboren worden. Wanneer het bezien 

wordt in de christelijke context is het een opnieuw geboren worden door de Geest van God 

tijdens het leven (zie Johannes 3:6-8). Verschillende visies omtrent dit onderwerp worden 

gevonden in allerlei groeperingen. De grote meerderheid van de christenen leert dat 

wedergeboorte eeuwig leven geeft, dat niet meer verloren kan worden. Anderen leren juist 

dat men wel weer verloren kan gaan. Dat roept de vraag op wat het verschil dan is in deze 

visies. Om de term wedergeboorte te verduidelijken kan het volgende gesteld worden: 

wanneer men geboren wordt als kind op aarde, is dat de eerste en enige keer, als men de 

leer der reïncarnatie en transmigratie even buiten beschouwing laat. Wetenschappelijk 

gezien wordt men niet twee keer geboren. Bij de wedergeboorte in het christendom word je 

dan ook geestelijk opnieuw geboren tijdens het leven en niet zoals de natuurlijke geboorte. 

De Bijbelse interpretatie van wedergeboorte houdt in dat men opnieuw geboren wordt in 

een nieuw mensenras, waarvan Jezus als christus dan aan het hoofd staat, in tegenstelling 

tot het huidige en eerste mensenras, waarvan Adam aan het hoofd stond. Verreweg de 

meeste christelijke kerken zijn van mening zijn dat de wedergeboorte voltrokken wordt door 

de Heilige Geest vanuit het sacramentele doopsel. Deze opvatting wordt aangehangen door 

de Oosters-orthodoxe Kerken, de Rooms-katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk, en de 

Lutherse Kerk. In de Rooms-katholieke Kerk wordt de wedergeboorte in navolging van met 

name Augustinus beschouwd als een uitdrukkelijke werking van het doopsel en 

toegeschreven aan de Heilige Geest: "Dit sacrament wordt ook "het bad van wedergeboorte 

en vernieuwing door de heilige Geest" (Titus 3:5) genoemd, omdat het de geboorte uit water 

en geest aanduidt en verwezenlijkt, zonder welke "niemand het rijk Gods kan binnengaan" 

(Johannes  3:5). In andere christelijke kringen zoals het piëtisme, de bevindelijk 

gereformeerden, de Nederlands Hervormde Kerk, de evangelischen, de pinkstergemeenten, 
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de christenfundamentalisten, de baptisten en de vergadering van gelovigen, wordt de 

wedergeboorte niet vereenzelvigd met het sacrament van de doop; voor hen gaat het om 

een "concrete persoonlijke rechtstreekse ingreep van God in hun leven" door de Heilige 

Geest, waar sacramenten niet aan te pas komen. Wedergeboorte is voor deze groep een 

bewuste bekeringservaring die leidt tot een radicale omkeer in het leven. Het sacrament is 

dan vaak slechts een uiterlijk teken van wat innerlijk al gebeurd is. Het is een getuigenis. Een 

visie op de wedergeboorte die tussen beide genoemde uitersten het midden houdt (de 

zogenoemde veronderstelde wedergeboorte) werd lange tijd geleerd in de Gereformeerde 

Kerken in Nederland. In behoudende en orthodox-christelijke kringen wordt aan de 

wedergeboorte veel aandacht geschonken. Bij de bevindelijk gereformeerden is de 

wedergeboorte een heel belangrijk thema in de prediking. 

De in de loop van de tijd gevormde godsleer blijkt dan ook niet gebouwd te zijn op de 

intrinsieke leringen van Jezus; de leringen van Jezus werden omgevormd en aangepast aan 

het zich ontwikkelde leergezag. De kerk heeft er echter een heilsfeit van gemaakt. De 

opstelling door bovengenoemde Athanasius van de Bijbelboeken werd bekrachtigd op de 

concilies van Hippo Regius in 393 en die van Carthago in 397 en 419. De deur viel in het slot. 

Met kracht uit macht. De onderdrukking van andersdenkenden kon nu vanuit die nieuw 

verworven machtsbasis efficiënter worden aangepakt. Kerk en Staat kregen dezelfde 

belangen: rust en eenheid. Ten koste van de vrijheid, inspiratie en creativiteit. Apocriefe 

geschriften, zoals sommige oude evangeliën, mochten niet meer gelezen worden en 

moesten worden verbrand. Inmiddels waren zeer oude en oorspronkelijke evangeliën 

verketterd, die vanuit de theologische inzichten van die tijd als ‘niet zuiver in de leer’ werden 

beschouwd. Hellevuur werd in het vooruitzicht gesteld alsook strafrechtelijke vervolging. 

Voorbeelden van de verborgen agenda van de bijbelschrijvers zijn er te over. Een agenda die 

steeds meer in dienst werd gesteld van een wordende godsleer, een theologie; en van een 

kerk als (machts)instituut. Daaraan werden oorspronkelijke leringen van Jezus opgeofferd; 

daaraan werd authenticiteit opgeofferd. Valsheid in geschrifte was hiertoe een geëigend 

middel. Dat geldt niet alleen voor de evangeliën, maar bijvoorbeeld ook voor de brieven. 

Praktisch alle hedendaagse bijbelgeleerden zijn het erover eens dat minstens de helft van de 

aan apostel Paulus toegedichte brieven niet door hemzelf geschreven zijn. Het zijn producten 

uit latere tijd. Voor Marcus is Jezus bijvoorbeeld de medelijdende herderkoning die het volk 

voedt met een overvloed aan boerenvoedsel. In scherp contrast met de orgie van de wrede 

en dronken koning waar Johannes de doper wordt onthoofd. Gevaarlijk wordt het als je aan 

brieven zoals Timoteus en Titus gezag ontleend, ze werden niet voor niets op naam van 

Paulus gesteld. Men kon bepaalde voorschiften, waaronder zeer denigrerende voor 

vrouwen, nu legitimeren door de naam van een apostel daaraan te verbinden. Het afsluiten 

van de canon was een gezagsdaad. Het was niet meer de Romeinse overheid die bij de 

christenvervolgingen de geschriften verbrandde, maar het was nu de kerk zelf die een 

klopjacht opende op niet-canonieke geschriften. Van de zogenaamde katholieke brieven in 

ons Nieuwe Testament, brieven die op naam gesteld werden van een apostel, blijkt zelfs 

geen enkele apostel de schrijver te zijn geweest. Onthutsend bij dit alles is de kloof tussen de 

Bijbelwetenschap en de geïnteresseerde leek of gelovige. Het verhaal vanaf de kansel is 

volslagen anders dan dat van de bijbelwetenschappers. Van de laatste stand van het 

wetenschappelijk onderzoek klinkt via de kansel maar zeer weinig door. Wat verder gaan zij 

die een duidelijke overlap tussen de domeinen van geloof en wetenschap zien. In dat geval 

gelooft men dat de resultaten die op het ene gebied bereikt worden zonder meer gevolgen 



~ 129 ~ 

 

hebben voor wat in het andere domein gedaan of geloofd kan worden. Deze gedachte kan 

natuurlijk in twee richtingen uitgewerkt worden. Het geloof kan direct of indirect van invloed 

zijn op de wijze waarop wetenschap beoefend wordt, en dus op de resultaten ervan. Maar 

omgekeerd kan ook de wetenschap gestimuleerd worden invloed uit te oefenen op de 

geloofsinhoud. Intussen komt het omgekeerde vermoedelijk vaker voor: daar waar sprake is 

van overlap tussen geloof en wetenschap, zal volgens velen het geloof zich moeten 

aanpassen aan de resultaten van de wetenschap. Peacocke is een voorbeeld van iemand die 

dit voorstond. Hij wilde, zonder de kern van het geloof los te laten, allerlei traditionele 

theologische doctrines herformuleren in het licht van wetenschappelijke bevindingen. ‘God 

staat niet buiten onze wereld, maar onze wereld bevindt zich in God.’ 

Historisch en niet-historisch 

De Nederlandse filosoof van Portugees-joodse afkomst, Baruch de Spinoza, vond dat de 

bijbel bestudeerd moest worden als ieder ander boek. Dat lijkt heel legitiem: maar daar waar 

men meestal de bijbel louter zag als de getuigenis van het spreken en handelen van God, dat 

ook nog eens voor alle tijden geldig zou zijn, gruwde men van zo’n opvatting. Geleerden na 

hem die, in de humanistische traditie, nadruk legden op tekstkritiek, taalstudie en 

vergelijkingsonderzoek, konden dan ook bepaald niet op de warme steun van de kerken 

rekenen. Spinoza werd zelf om dergelijke vrijzinnige opvattingen uit de synagoge gestoten. 

Eerder had de historicus Edward Gibbon al aangetoond dat in de ‘eerste brief van Johannes’ 

in latere tijden een passage over de triniteit was toegevoegd. Dit om te willen doen 

voorkomen dat het leerstuk van de drie-eenheid al vanaf de begintijd bestaan zou hebben. In 

dezelfde tijd publiceerde de filosoof Gotthold Lessing een geschrift van Samuel Reimarus 

(1694-1768) waarin deze stelde dat de ‘historische Jezus’ totaal anders moest zijn geweest 

dan de evangeliën ons willen doen geloven. De klap op de vuurpijl was echter de publicatie in 

1835 van David Strauss. Systematisch ontmantelde hij in deze studie de mythen die in latere 

tijden rond Jezus zijn ontstaan en de evangeliën hebben ingekleurd. De evangeliën hebben 

weinig betrouwbare historische grond en de scheidslijnen tussen historisch en niet-historisch 

zijn daarin uitermate vaag, stelde hij. De studie kostte hem zijn wetenschappelijke carrière.  

Was al veel geschreven over Jezus – in de 4e eeuw circuleerden naar schatting ruim honderd 

levensbeschrijvingen over hem- in de 19e eeuw waren dat niet minder dan zestigduizend. 

Albert Schweitzer had ruim 650 pagina’s nodig om de geschiedenis van het onderzoek naar 

het leven van Jezus in de tijd tussen het einde van de 18e eeuw en 1906 (toen verscheen zijn 

boek) te beschrijven. En dan te bedenken dat de vier Bijbelse evangeliën zo weinig feiten 

over Jezus leven bevatten, dat dit, zoals de Engelse nieuwtestamenticus Streeter ooit heeft 

uitgerekend, hooguit drie weken van zijn leven in beslag genomen zou hebben. Von 

Tischendorf (1815-1874) wilde met een goede tekstuitgave van het Nieuwe Testament 

komen omdat het daar niet best mee gesteld was. De eerste gepubliceerde uitgave van het 

Nieuwe Testament in het Grieks van de hand van Erasmus in 1516, was ronduit slordig. 

Ontbrekende stukken werden door Erasmus uit de Vulgata terugvertaald in het Grieks. De 

Vulgata is de zeer gebrekkige redactie van het Nieuwe Testament in het Latijn door 

Hieronymus in de 5e eeuw (tot voor enkele jaren de enige toegelaten katholieke 

standaardbijbel). Hoewel Erasmus 2e editie beter was bleef deze toch nog zeer beperkt. En 

het was uit deze editie dat Luther in 1520 de Duitse vertaling maakte. Mede op het werk van 

Erasmus en de hiervan niet sterk afwijkende tekstuitgaven van Theodore de Bèze is de 
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algemeen in het Westen aanvaarde tekst gebaseerd waar onze Statenvertaling weer uit is 

voortgevloeid.  

P. Barnett in zijn boek ‘Historische zoektocht naar Jezus’ stelt dat veel Jezus-onderzoekers, 

sociaal-wetenschappelijk onderzoek doen: dus bestuderen van dingen die zijn of waren. Hij 

vindt dit van beperkte waarde. Hij vertrouwt meer op tekstmateriaal. Ook stelt hij in zijn 

boek dat men vaak selectief teksten bestudeerd. Men zou uitsluitend aandacht voor Jezus 

hebben als genezer of als profeet, wijze of hervormer. Men zou geneigd zijn een deel van de 

gegevens te negeren en onvoldoende aandacht te besteden aan de gegevens die het dichtst 

bij Jezus zelf staan, vooral de brieven van Paulus. Deze Paulusbrieven verdienen volgens hem 

speciale aandacht. Hun grootste fout aldus Barnett. (Wellicht is dit te verklaren uit het feit 

dat Paulus nogal warrig kan zijn.)  

De vroegchristelijke schrijvers Papias, Irenaeus, Origenes, Eusebius en Hieronymus hadden al 

beweerd dat Mattheüs de eerste was die een evangelie schreef, en wel in het Hebreeuws. 

Augustinus nam deze gedachte over en concludeerde dat Marcus niet meer was dan een 

verkorte Griekse vertaling van Mattheüs. De prioriteit van Mattheüs duurde tot ver in de 19e 

eeuw. Dus als Marcus het niet nodig vond om iets over de lichamelijke opstanding te 

vermelden dan was dat niet iets verontrustends; zijn bron had dat immers al gedaan. De 

kwestie werd pas echt onrustbarend toen feitelijk kwam vast te staan dat Marcus ouder was 

dan Mattheüs en dat niet Marcus van Mattheüs leende, maar Mattheüs (niet dezelfde waar 

bovenstaande kerkvaders over schreven) onder andere Marcus als bron gebruikte. Het was 

Heinrich Holtzmann (1832-1910), nieuwtestamenticus en leermeester van de eerder 

genoemde Albert Schweitzer, die dit probleem te lijf ging met de zogenaamd tweebronnen-

theorie. Nauwgezet onderzoek had namelijk uitgewezen dat Mattheüs en Lucas veel 

ontlenen aan Marcus maar ook weer niet alles. Bij Mattheüs en Lucas komen gedeelten voor 

die niet bij Marcus te vinden zijn. Dat is dan precies de reden waarom men er altijd van uit 

was gegaan dat Marcus van Mattheüs leende. Holtzmann toonde aan de hand van bronnen 

uit de tweede eeuw (dus ver voor Augustinus) aan dat dit niet het geval was. Maar dan bleef 

het probleem waar Mattheüs en Lucas de informatie vandaan haalden die niet bij Marcus te 

vinden was. Er moest dus, naast Marcus, nog een andere bron zijn waar deze twee uit geput 

zouden hebben. Die bron noemde hij Q (van het Duitse Qelle = bron). Dit leek een prachtige 

oplossing en wordt dan ook tot op de dag van vandaag in meerderheid door de 

Bijbelonderzoeker en auteur van religieuze boeken aanvaard. Maar niet alle vragen waren 

daarmee opgelost. Uiteraard zijn door enkelingen nog spitsvondige oplossingen aangedragen 

maar deze zijn niet algemeen geaccepteerd. Het leert ons drie dingen: 

- er zijn bronnen die niet bewaard gebleven zijn; 

- die bronnen zijn ouder dan de nieuwtestamentische evangeliën, wat niet zo 

verwonderlijk is als we bedenken dat de Bijbelwetenschap heeft aangetoond dat de Bijbelse 

evangeliën circa een halve eeuw na de dood van Jezus zijn samengesteld; 

- men kon niet langer handhaven dat de schrijver van het evangelie volgens Mattheüs 

de tollenaar Mattheüs was. Met andere woorden: het evangelie volgens Mattheüs is niet 

door een directe leerling van Jezus geschreven maar biedt informatie uit de 2e of 3e hand 

(ook Marcus was geen directe leerling van Jezus, dus geen ooggetuige, maar van horen-

zeggen). “Er is reden om te geloven dat het verslag van Jezus arrestatie, de verhoren en de 

kruisiging zoals beschreven in Marcus, al snel op schrift werd gesteld, misschien om de 
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details niet te vergeten”, aldus Barnett in zijn boek Historische zoektocht naar Jezus. “In een 

tijdperk waarin de ooggetuigen, inclusief de apostolische leiders, het toneel begonnen te 

verlaten, werd het van groot belang dat de mondelinge en schriftelijke tradities over Jezus in 

een permanente vorm zouden vastliggen. Ze namen hun plaats in met de brieven en 

vormden een canon van het nieuwe verbond, die verbonden werd met de literatuur van het 

oude verbond als de vervulling daarvan. De gemeente zou net als Israël een volk van het 

boek zijn”.  

Maar niet alleen het slot van Marcus was afwijkend van de Bijbelteksten waaruit de 

vertalingen waren gemaakt die tot dan toe in omloop waren, ook met het slot van het 

Evangelie volgens Johannes was iets aan de hand. Tischendorf ontdekte dat Johannes 21:25 

door een latere kopiist in een afwijkend handschriften met andere inkt was ingevuld. 25 En 

er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven 

wierden, ik acht, dat ook de de wereld zelve de geschrevene boeken niet zou bevatten. Amen. 

Het duurde tientallen jaren voordat Tischendorf hierin gevolgd werd. Inmiddels bleek, na 

intensieve vergelijking en tekstkritiek, dat ook Johannes 21:24 een latere toevoeging moest 

zijn. 24 Deze is de discipel, die van deze dingen getuigt, en deze dingen geschreven heeft; en 

wij weten, dat zijn getuigenis waarachtig is. 

Sterker nog, tekstkritisch onderzoek toonde na de dood van Tischendorf aan dat het hele 21e 

hoofdstuk later toegevoegd was. Er is namelijk al een heel logisch einde (Johannes 20:30-31). 

30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen 

gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; 31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, 

dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. 

Plotsklaps begint dan een nieuw verhaal waarin vooral opvalt dat Petrus door Jezus gevraagd 

wordt voor zijn kudde te zorgen. Deze tekst vormt een van de pijlers waarop de latere kerk 

de alleenheerschappij van Petrus boven de andere apostelen baseerde. Wel een pijler dus 

die pas in een latere tijd zorgvuldig geconstrueerd werd.  

Flavius en andere vrienden 

Flavius die leefde van 38 tot 101 na Christus, is één van de bekendste joodse 

geschiedschrijvers. Hij werd geboren in Jeruzalem(?), was intellectueel en lid van de 

farizeeërs en had goede relaties aan het hof van Rome. Hij schrijft: “Jacobus, de broeder van 

Jezus, ook genoemd Christus, een wijze man.” Voor veel Joodse tijdgenoten was Flavius een 

verrader die met de Romeinen collaboreerde, maar voor historici is zijn werk van 

onschatbare waarde om een gedetailleerd inzicht te kunnen krijgen in de gebeurtenissen in 

het oude Israël en het Midden-Oosten na de periode van het Oude Testament en rond het 

begin van de jaartelling. We komen dit citaat in verschillende boeken tegen als ‘bewijs’ dat 

Jezus historisch gezien bestaan heeft. Over het Testimonium Flavianum zijn hele boeken 

volgeschreven. Waarschijnlijk is een deel van die tekst van Flavius, maar heeft een 

overijverige christelijke kopiist er wat bijstellingen aan toegevoegd. Flavius leefde in de tijd 

dat de volgelingen van Jezus opkwamen, dus het is helemaal niet ondenkbaar (of zelfs erg 

waarschijnlijk) dat hij van de groep gehoord heeft. Flavius zegt dat zijn vader groot prestige 

genoot onder de inwoners van Jeruzalem, en daaruit wordt wel opgemaakt dat Flavius daar 

ook geboren is en er opgroeide. Tegenwoordig wordt echter algemeen aangenomen dat 

Flavius niet erg betrouwbaar is wanneer hij over zijn afkomst schrijft, zodat het niet duidelijk 

is of zijn afkomst uit een van de belangrijkste priesterfamilies van Jeruzalem inderdaad op 
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waarheid berust. Flavius geeft zelf al aan dat er al in zijn eigen dagen mensen waren die 

Flavius' beweringen hieromtrent in twijfel trokken. Dat het werk van Flavius als tijdgenoot 

van de evangelisten van groot belang is voor de studie van het vroege christendom staat 

buiten kijf. Flavius beschrijft de wereld zoals die er toen uitzag en de geschiedenis van het 

volk waarin het christendom opkwam. Door het werk van Flavius is het mogelijk het Nieuwe 

Testament in een context te plaatsen, wordt vaak geroepen. We nemen dit onder de loep. 

Mogelijk wordt Jezus van Nazareth vermeld in twee passages van De Joodse Oudheden van 

de Joodse geschiedschrijver Flavius, geschreven aan het einde van de eerste eeuw n.C. Het 

bevat een passage die gaat over de levensloop van Jezus. De betrouwbaarheid van het 

Testimonium Flavianum is al sinds de 17e eeuw betwist en rond het midden van de 18e 

eeuw was men het er algemeen over eens dat het op zijn minst veranderd was door 

christelijke schrijvers en dat het mogelijk een totale vervalsing was. Geen breaking news. De 

andere passage vermeldt alleen ene Jezus als de broeder van Jacobus, mogelijk Jacobus de 

Rechtvaardige. De eerste die deze passage uit De Oudheden aanhaalt was Eusebius, die 

schreef rond 324 en in wezen de passage in dezelfde vorm citeert. Zoals gewoonlijk het geval 

is met oude teksten, zijn de overgeleverde bronnen van de De Joodse Oudheden ook Griekse 

manuscripten, allemaal kleinletterige handschriften, waarvan de oudste dateert van rond de 

11e eeuw. Die moeten allemaal ontleend zijn aan een enkel exemplaar, geschreven vóór 

324, de datering van de Kerkgeschiedenis van Eusebius. De tekst van De Oudheden lijkt 

overgeleverd te zijn in twee helften: de boeken 1–10 en de boeken 11–20. Maar er bestaan 

ook ad hoc exemplaren van deze passage. Het onderwerp van de authenticiteit van het 

Testimonium is aanleiding geweest voor veel wetenschappelijke discussies. Louis Feldman 

telt 87 artikelen, die gepubliceerd zijn in de periode van 1937-1980 en waarvan “het 

overgrote deel de oorspronkelijkheid heel of gedeeltelijk betwist.” De christelijke schrijver 

Origenes schreef rond het jaar 240. Zijn teksten zijn geschreven vóór de vroegst bekende 

manuscripten van het Testimonium en de eerste verwijzingen naar het Testimonium door 

andere schrijvers. In de bewaard gebleven werken vermeld Origenes nergens het 

Testimonium Flavianum, ondanks het feit dat hij duidelijk goed op de hoogte was van De 

Joodse Oudheden. Hij vermeldt wel de verwijzing van Flavius naar Jezus als de broer van 

Jacobus. Bovendien beweert Origenes dat Flavius “niet geloofde dat Jezus de Christus was,” 

hij aanvaarde Jezus niet als de Christus,” terwijl het Testimonium stelt dat Jezus wél de 

Christus was. Daar zou dus uit afgeleid kunnen worden dat de versie van De Oudheden waar 

Origenes over beschikte niet een even duidelijke bevestiging van Jezus verschaft als het 

huidige Testimonium. 

Terwijl de getuigenis van Origenes doet vermoeden dat Flavius het Testimonium in zijn 

huidige vorm niet zelf heeft geschreven, toont het volgens sommige wetenschappers 

anderzijds ook aan, dat in de versie van De Oudheden die Origenes kende, wel iets over Jezus 

moet hebben gestaan, want anders zou Origenes geen reden hebben gehad om te beweren 

dat Flavius “Jezus niet als de Christus aanvaardde.” Het is bijvoorbeeld mogelijk dat Origenes 

de oorspronkelijke versie heeft gelezen van het Testimonium Flavianum, waarvan uit de 

teksten van Hiëronimus en Michael de Syriër blijkt dat die luidde: “Men geloofde dat hij de 

Christus was” in plaats van “hij was de Christus.” De afwezigheid van verwijzingen naar het 

Testimonium is consequent in alle teksten van de christelijke schrijvers en apologeten tussen 

100 en 300 na Chr.  

Door geen enkele, al dan niet christelijke, schrijver uit die twee eeuwen wordt het eenduidig 

vermeld. Deskundigen zijn het er tegenwoordig over eens dat dit werk niet eerder gedateerd 
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kan worden dan in het midden van de derde eeuw. Maakt ook slechts een vage toespeling op 

het feit dat Flavius over Mozes schreef, en toont verder geen enkele overeenkomst met Boek 

18 van ‘De Oudheden,’ waarin het Testimonium staat. Bovendien is aangetoond dat het niet 

bekend is dat ooit een christen van vóór het concilie van Nicea gebruik gemaakt heeft van 

geschriften van Flavius in zijn verweerschriften tegen de joden, zodat het argument dat het 

Testimonium niet bestaan kan hebben, omdat het anders wel gebruikt zou zijn door 

Justinianus of anderen in anti-joodse apologieën, niet overtuigend is. De eerste onbetwiste 

verwijzingen naar het Testimonium door bekende schrijvers -die van Eusebius van Caesarea 

en die van Hieronymus- zijn niet gedaan in verweerschriften gericht tegen de joden, zoals de 

‘Dialoog met Trypho.’ Het vroegste gebruik van het Testimonium voor anti-joodse 

twistgesprekken verschijnt in een anonieme Latijnse tekst uit de vierde eeuw. Er is beweerd 

dat een gedeelte van de passage niet voldoet aan de gebruikelijke criteria voor 

oorspronkelijkheid, in die zin dat er sprake is van woordgebruik dat verder niet door Flavius 

gebruikt wordt. Het Testimonium maakt bijvoorbeeld gebruik van de Griekse term ποιητής 

met de betekenis “verrichter” (als onderdeel van de zin “verrichter van wonderbaarlijke 

daden”), maar elders maakt Flavius alleen gebruik van het woord poietes in de betekenis van 

“poëet, dichter,” terwijl het juist Eusebius is die ποιητής gebruikt in de betekenis van 

“verrichter van wonderbaarlijke daden,” als hij verwijst naar Jezus. Er is echter beweerd dat 

het gebruik maken door Eusebius van de uitspraak “verrichter van wonderbaarlijke daden,” 

voor Jezus (en in latere werken voor God), eerder een bewijs is van de invloed van het 

vocabulaire van het Testimonium op zijn eigen woordgebruik over Jezus (en in het verlengde 

daarvan, in latere werken, over God), dan een bewijs dat hij zelf het Testimonium 

geschreven zou hebben. Anderzijds is door veel huidige wetenschappers betoogd dat veel 

van het vocabulaire en de grammatica van de passage heel logisch samenhangt met de stijl 

en taal van Flavius. John P. Meier (katholieke priester en bijbelgeleerde in Rome) beweert 

bijvoorbeeld dat vocabulaire en grammatica van de passage (nadat het ontdaan is van het 

duidelijke christelijke materiaal) heel goed overeenkomt met de stijl en het taalgebruik van 

Flavius…bijna elk woord in het wezenlijke gedeelte van het “Testimonium” wordt elders bij 

Flavius aangetroffen- in feite blijkt het grootste gedeelte van de woordenschat juist 

kenmerkend te zijn voor Flavius. 

C. Guignebert, Franse geschiedschrijver, heeft beweerd dat de stijl van Flavius niet moeilijk is 

te imiteren, zodat het woordgebruik hoe dan ook niets bewijst. Het korte en bondige 

karakter van het Testimonium staat in sterk contrast met de uitgebreidere beschrijving door 

Flavius van andere personages, zelfs van de minder belangrijke. In het verslag over Johannes 

de Doper beschrijft Flavius bijvoorbeeld zijn deugden, de theologie die ten grondslag lag aan 

zijn doperse activiteiten, zijn retorische vaardigheden. Dat de invloed van Johannes zo groot 

was dat Herodes bang was dat Johannes in staat zou kunnen zijn om het volk in opstand te 

laten komen tegen zijn bewind. Ook vertelt het de omstandigheden van zijn dood en zijn 

geloof dat de vernietiging van Herodes’ leger een straf van God was voor het door Herodes 

laten doden van Johannes. De paragraaf vóór het Testimonium loopt vloeiend over in die 

daarna, wat erop zou kunnen wijzen dat óf de hele paragraaf een latere tussenvoeging is, óf 

dat die in feite is herschreven. Zoals Guignebert stelt: “zelfs met de voorgestelde 

verbeteringen, onderbreekt de korte uitweiding de draad van het verhaal, waarin het is 

tussengevoegd.” Anderzijds wordt dit argument afgewezen door sommige huidige 

wetenschappers, die hebben betoogd dat Flavius van zijn werk een “mengelmoes” heeft 

gemaakt en vaak gebruik maakte van dergelijke procédés van uitweiden en invoegen van 
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passages, die soms gebaseerd zijn op nauwelijks geverifieerde bronnen en niet soepel 

overlopen in de rest van het verhaal en daar soms zelfs tegenstrijdig mee zijn. Er is vaak 

beweerd dat “Hij was [de] Christus” alleen maar als een geloofsbelijdenis opgevat kan 

worden, terwijl Flavius vrijwel zeker geen christen was, maar juist een gewone jood was 

gebleven; het niet-christen zijn van Flavius werd zelfs al vermeld door vroege christelijke 

schrijvers, nog vóór Eusebius, zoals Origenes. John Dominic Crossan heeft het bijvoorbeeld 

als volgt gesteld: Het probleem is hier dat het verslag van Flavius te mooi is om waar te zijn, 

te gelovig om onpartijdig te zijn en te christelijk om joods te zijn. 

Als gevolg van dit alles beschouwen sommige wetenschappers bepaalde gedeelten van het 

Testimonium als latere toevoegingen. Vooral drie passages vallen op: 

*voorzover het geoorloofd is hem een man te noemen …  

*Hij was [de] Christus…  

*Hij was namelijk verschenen op de derde dag, opnieuw levend. De goddelijke profeten 

hadden die dingen over hem gezegd.  

Vooral de uitspraak "hij was de Christus” wordt als problematisch beschouwd, omdat dat lijkt 

aan te geven dat de schrijver dacht dat Jezus de Joodse Messias was. Sommige deskundigen 

hebben beweerd dat Flavius dacht dat de joodse messianistische verwachtingen waren 

vervuld in de persoon van Vespasianus, en vinden het onwaarschijnlijk dat Flavius het 

bestaan van alternatieve messianistische vervullingen vóór Vespasianus zo duidelijk en 

nadrukkelijk zou hebben willen verkondigen. In tegenstelling daarmee is door sommigen 

betoogd dat de uitspraak “hij was de Christus” alleen maar bedoeld was als een identificatie, 

in plaats van een bevestiging van het Messiaschap van Jezus, omdat het lezerspubliek van 

het werk Romeinen uit de eerste eeuw waren. De Romeinse schrijvers Tacitus en Plinius de 

Jongere, waarvan de werken bewaard zijn gebleven en die in de tweede eeuw kort na Flavius 

schreven, identificeren Jezus eerder als Christus, dan als Jezus, zonder ook maar iets door te 

laten schemeren over de Messianistische status van Jezus. Bovendien heeft (ondanks het feit 

dat de gebruikelijke tekst luidt “hij was de Christus”) historicus Alice Whealey naar aanleiding 

van een recent onderzoek, betoogd dat er in de 4e eeuw een variant van de Griekse tekst 

bestond. Men geloofde dat hij de Christus was; volgens het argument van Whealy zou de 

gebruikelijke tekst een verbastering van het origineel zijn. In 2003 publiceerde ze "Flavius 

over Jezus, Het Testimonium Flavianum controverse van de late Oudheid. Tot de 16e eeuw 

namen christelijke schrijvers het standpunt in dat Flavius het Testimonium in zijn huidige 

vorm heeft geschreven. Tegenwoordig is dat standpunt zeldzaam, maar veel huidige 

wetenschappers beweren wel dat Flavius iets heeft geschreven over Jezus, maar dat het 

onduidelijk is in hoeverre de bewaard gebleven Griekse tekst vervalst is.  

Het evangelie dat toegeschreven werd aan Johannes - al stond er oorspronkelijk geen naam 

onder; net zoals dat bij de andere nieuwtestamentische evangeliën het geval was - werd ons 

naamloos overgeleverd en pas in de 2e eeuw van een auteursnaam voorzien. Tegenwoordig 

sluit men het in de Bijbelwetenschap vrijwel uit dat de schrijver van het vierde evangelie de 

apostel Johannes zou zijn. Bijbelteksten waar men eeuwen aan gehecht had, bleken in deze 

oude geschriften eenvoudig te ontbreken. Zoals de laatste zin van het Onze Vader: “want van 

U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen.” In de oude 

geschriften is de laatste zin: “Red ons van het kwaad”. Ook ontbreekt in de passage over 

Jezus afscheid bij Lucas 24:51 “en werd ten hemel opgenomen”. Het zijn maar enkele 
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voorbeelden uit een lange reeks. Voorbeelden die mij erg onzeker maakten omdat ik een 

grote verantwoordelijkheid op me heb genomen/gekregen om kinderen te willen opvoeden 

tot knechten van God.  

De evangelist Lucas is de enige die verteld dat Jezus angst in de hof van Getsemane zo groot 

was ‘dat zijn zweet als bloeddruppels op de grond viel’. In de oude geschriften ontbreekt dit 

(Codex Sinaitcius, Codex Vitacanus, Codex Alexandrinus). We weten dat Justinus de 

Martelaar in de 2e eeuw schrijft dat ‘opgetekend is door de apostelen en hun opvolgers dat 

zweetdruppels als bloed vielen toen hij (Jezus) bad en sprak: “Indien mogelijk, laat deze 

beker aan mij voorbijgaan”. Het is mogelijk dat bepaalde afschrijvers deze opmerkingen in de 

kantlijn plaatsen en latere kopiisten dit als glosse toevoegden aan de tekst. Hoe het ook zij,  

hiermee valt of staat de leer van de kerk niet.  

Anders wordt het als het zaken zijn waar de latere kerk een ‘bouwwerk’ op plaatste, zoals 

met het sacrament voor het laatste avondmaal. Na Lucas 22:19-20: 19 En Hij nam brood, en 

als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam ….staat er in 

een Grieks handschrift en enkele Latijnse vertalingen niets meer. Terwijl in onze 

Statenvertaling een toevoeging is geplaatst: hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn 

gedachtenis. 20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker 

is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt. 

De oproep om dit te blijven gedenken ontbreekt en wordt door sommige bijbelvorsers gezien 

als een latere inlas vanuit 1 Corinthiërs 11:23-25. Want ik heb van den Heere ontvangen, 

hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden 

werd, het brood nam; 24 En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is 

Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. 25 Desgelijks nam 

Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe 

Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo vaak als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis. 

In bepaalde handschriften van het Nieuwe Testament wordt bij het laatste avondmaal van 

Jezus niet gerept over de beker wijn als representant van zijn bloed. Er zijn echter nog veel 

belangrijker vervalsingen, zoals over de maagdelijke geboorte van Jezus en vooral over zijn 

leven als mens van vlees en bloed. Nauwkeurige vergelijking tussen de Codes Sinaiticus en de 

Codex Vaticanus wijst uit dat deze bijna even oude handschriften alleen al in de evangeliën 

op meer dan drieduizend gevallen van elkaar afwijken. Beide geschriften worden als zo 

betrouwbaar aangenomen dat het merendeel van de hedendaagse tekstuitgaven van het 

Nieuwe Testament hierop grotendeels zijn gaan berusten. (Persoonlijk heb ik dit niet 

onderzocht). Ruim een eeuw eerder was kerkvader Origenes al tot dezelfde wrange slotsom 

gekomen. In zijn Commentaar bij het Evangelie volgens Mattheüs schrijft hij: ‘De verschillen 

tussen de manuscripten zijn groot; hetzij door de achteloosheid van sommige kopiisten of 

door de verdorven onbeschaamdheid van andere; hetzij doordat zij nalaten te checken wat 

ze overgeschreven hebben, of, als ze dat wel doen, in het proces van vergelijking naar eigen 

believen verlengen of inkorten.’ 

Zoals ik al schreef was de vaststelling dat het gebruikelijke slot van Marcus pas later 

bijgeschreven werd, (waarschijnlijk om te ‘bewijzen’ dat Jezus in zijn aardse lichaam zou zijn 

opgestaan) niet schokkend. En wel omdat men er algemeen van uit ging dat Marcus zijn 

verhaal ontleende aan Mattheüs en daar werd deze gebeurtenis wel beschreven. Dat kwam 

radicaal anders te liggen toen het steeds duidelijker werd dat niet het Evangelie volgens 
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Mattheüs het oudste nieuwtestamentische evangelie was, maar dat van Marcus. En dat niet 

Marcus van Mattheüs leende, maar omgekeerd. Bij zowel het evangelie van Johannes als het 

evangelie van Lucas is de auteursnaam pas veel later toegevoegd. Er was in het vroege 

christendom wel een Lucas bekend, een arts die enige tijd metgezel van Paulus was. Deze 

was, evenals Paulus, geen directe leerling van Jezus. Wat dus wil zeggen dat geen enkel 

evangelie in de vorm zoals overgeleverd, door een apostel geschreven is. Ze zijn geschreven 

in de derde persoon over Jezus. De meesten situeren het vierde evangelie rond 90 na 

Christus. De laatste decennia echter zijn er enkele studies verschenen waarin een vroegere 

datum niet wordt uitgesloten. In alle gevallen is duidelijk sprake van teksten die enige 

generaties na de dood van Jezus zijn geschreven of samengesteld. 

Papias beweerde dat Mattheüs de logia, de woorden van God, in het Hebreeuws heeft 

opgeschreven. Veel christelijke schrijvers in de oudheid reppen van een Hebreeuws (of ook 

wel Aramees) evangelie op naam van Mattheüs. Ook is het duidelijk dat het Evangelie 

volgens Mattheüs zoals wij dat kennen, in het Grieks werd geschreven. Maar het is natuurlijk 

denkbaar dat er inderdaad een Aramees ‘oerevangelie van Mattheüs’ bestaan heeft dat 

verloren is gegaan. Papias, Origenes, Eusebius en Hieronymus hoefden het dus niet bij het 

verkeerde eind te hebben, toen ze beweerden dat er een in het Hebreeuws geschreven 

woordenverzameling van Jezus bestond en dat deze als basisstof diende voor latere 

evangelisten. 

Het blijven vier aparte, individuele portretten die we niet kunnen combineren, fuseren of 

terugbrengen tot één presentatie. Voor de meeste mensen, gelovig of ongelovig, is Jezus een 

ideaal mens, een held, een belichaming van het goede. Menselijke idealen zijn echter 

wisselend en hangen af van iemands karakter, zijn visie op de wereld, en de verwachting van 

volmaaktheid of iets anders van de mens en de maatschappij. De allervroegste christelijke 

gemeenten moesten het stellen met een mondelinge overlevering van woorden van Jezus. 

We hebben gezien dat de schriftvorming een secundair proces is. Wel was er wat wij het 

Oude Testament noemen. Deze benaming was toen onbekend om de eenvoudige reden dat 

het in die tijd nog niet ingekaderd was. Het is misschien beter te spreken over de Israëlitische 

geschriften. Deze geschriften met de vele wetsregels waren bijzonder belangrijk. Er groeide 

volgens historicus drs. J. Slavenburg een beweging die erop gericht was om in de oude 

geschriften plaatsen te ontdekken die het gelijk van het geloof in Jezus als de Messias 

moesten bevestigen. De oude geschriften werden nageplozen op tekenen die zouden wijzen 

op zijn komst. Deze beweging kwam goed op gang in de tijd dat de Bijbelse evangelisten, 

vooral Marcus, Lucas en Mattheüs, ‘hun’ evangelie samenstelden. Het materiaal 

doorspekten ze met verwijzingen naar de Oude Schrift. Vooral Mattheüs is in dit opzicht 

berucht. “Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de 

profeet is gezegd’ is een gevleugelde uitspraak geworden. Kunnen we spreken over 

vervulling citaten? Ook gebruikten ze Griekse vertalingen, zoals de Septuaginta, die op vele 

plaatsen niet overeenkwam met de oorspronkelijke Hebreeuwse grondtekst. Ze 

combineerden afzonderlijke onderdelen van de tekst (Paulus in Galaten 3:8 is daarvan een 

opzienbarend voorbeeld). 8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof 

zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u 

zullen al de volken gezegend worden. 

“Ze vergisten zich in de sprekende personen en in het gebruik van persoonlijke 

voornaamwoorden (Johannes 19:37 en Mattheüs 27:9). 37 En wederom zegt een andere 
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Schrift: Zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben. 9 Toen is vervuld geworden, hetgeen 

gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen 

genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken zij 

gewaardeerd hebben; 

Ze dachten dat David of Jesaja hadden geschreven wat ze nooit hadden geschreven 

(Handelingen 2 en 28). Ze verwarden Jeremia met Zacheria (Mattheüs 27:9 hierboven 

vermeld) en ze herinterpreteerden de letterlijke betekenis en vonden een niet-bestaande 

allegorie (Paulus aan de Galaten 4:21 Zegt mij, gij, die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet 

niet? ). Er komen vergissingen voor in de beroemde pinkstertoespraak die de auteur van 

Handelingen in de mond legt van Petrus: Petrus rukt stukjes van de Psalmen 16 en 100 uit 

hun verband, hij vergist zich in hun betekenis en context en citeert ze in een matige Griekse 

vertaling. Terwijl Grieks niet de moedertaal van de historische Petrus was en het merendeel 

van zijn zogenaamde gehoor er geen woord van zou hebben begrepen”, aldus Slavenburg. 

De stelligheid waarmee Athanasius al die problemen volslagen negeert en tot zijn 

opsomming komt van bepaling van canon Nieuwe Testament, heeft welhaast zeker te maken 

met de groeiende zelfverzekerdheid van het christelijke establishment in de vierde eeuw. 

Eusebius schreef nog net op de grens van de onderdrukking. Slechts enkele jaren later zou 

Constantijn, een man die door Eusebius uitzinnig werd bewonderd, een definitief einde 

maken aan de vervolgingen. Het christendom kwam bovengronds en het eerste algemene 

concilie werd bijeengeroepen. Niet door de bisschoppen maar door de heidense keizer 

Constantijn zelf. Het was ook deze keizer die Eusebius opdracht gaf tot het vervaardigen van 

vijftig Bijbels. Kerkvaders uit de vierde en vijfde eeuw verbonden de afwezigheid van zonde 

(bij Jezus) met de afwezigheid van seksualiteit. Voor mij als moeder niet te begrijpen omdat 

we de wereld juist mooier maken met het krijgen van kinderen. Via de voortplanting wordt 

JHWH juist bevestigd. “You raise me up”. Ook sexualiteit op zich is een vorm van extase die 

God ons cadeau gegeven heeft en onze relatie veel blijheid geeft. Het maakt onderscheid 

met andere relaties zoals vriendschappen. Jezus zou aan een ieder gelijk zijn geweest maar 

seksualiteit zou niet in zijn woordenboek voorgekomen zijn. Dat is dan ‘zonde’, vind ik. 

Volgens Augustinus kon Jezus zonder zonden zijn omdat hij door toedoen van de Heilige 

Geest geconcipieerd was, hij was dus niet ‘in zonde verwekt’. Volgens Augustinus was ‘in die 

ene mens’, Adam, het hele menselijk geslacht aanwezig. Augustinus verbond zonde met 

seksualiteit, dat heeft helaas diep doorgewerkt in het christendom. 

Sommige dingen waren te heilig om massaal uitgedragen te worden omdat ze dan alleen 

maar onbegrip en weerstand zouden oproepen. Dezelfde Clemens van Alexandrië die ons uit 

het Geheime evangelie van Marcus citeert, schreef eens dat de diepste kennis, de gnosis, 

niet voor iedereen is weggelegd, maar alleen ontvangen kan worden door hen die er 

geestelijk rijp voor waren. Want stelt hij: ‘De Heer heeft niet aan velen geopenbaard wat niet 

voor velen was; doch slechts voor de enkelingen, van wie hij wist dat ze in staat waren het op 

te kunnen nemen en het te kunnen ontvangen. Want…voor hem die het verborgene verstaat 

zal het verborgene geopenbaard worden. Hij die in staat is dat, wat bedekt wordt 

overgeleverd, in ontvangst te nemen, zal in dat bedekte de waarheid geopenbaard zien; en 

dat wat voor velen verborgen is zal voor die weinigen openbaar worden. De mysteriën 

worden in een mysterieuze vorm doorgegeven, zodat ze enkel en alleen passen op de lippen 

van de meester en de ingewijde, of liever gezegd, niet op hun lippen maar in hun 

bewustzijn.’ We hopen dat hij beseft dat we allemaal gebruik mogen maken van ons intellect 
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om alle kennis over God op te nemen. De vraag kan wellicht beter gesteld worden of we dat 

willen. 

Onlangs verscheen een aantal boeken waarin korte metten wordt gemaakt met deze 

diepgewortelde geschiedvervalsing. Het belangrijkste is het fascinerende boek van de 

Amerikaanse nieuwtestamenticus Bart Ehrman, met de veelzeggende titel: Lost 

Christianities. Gelijktijdig bracht Ehrman een bronnenboek uit: Lost Scriptures. Het bevat de 

Engelse vertalingen van 47 evangelies en andere geloofsteksten die eeuwenlang door 

christenen als even gezaghebbend werden beschouwd als de nu zo vertrouwde canon van 

het Nieuwe Testament, maar die nu als curiosa terzijde worden geschoven. Veel van die 

teksten zijn fragmentarisch overgeleverd, geslachtofferd door ruim anderhalf millennium van 

orthodoxe censuur en onverschilligheid. Zeer gedetailleerd geeft Ehrman, compleet met de 

vermelding van alle daarop betrekking hebbende oude handschriften, talloze voorbeelden 

van aanpassingen van Bijbelse teksten om ze in overeenstemming te brengen met de 

geloofsleer van latere tijden. Hij is er stellig van overtuigd dat de zogenaamde 

‘adoptianistische christologie’ (een theologische term voor de opvatting dat Jezus pas later 

Christus werd) teruggaat naar bronnen VOOR de boeken van het Nieuwe Testament. Hij 

onderscheidt daarin met grote nauwgezetheid een aantal subjecten, zoals opvattingen dat 

Jezus tot Christus werd bij de opstanding, getuigenissen van aanpassingen in 

nieuwtestamentische teksten waar oorspronkelijk sprake was van adoptianisme, ‘vervalste’ 

teksten over de menselijke geboorte van Jezus (waardoor het een ‘maagdelijke’ geboorte 

werd) en een groot arsenaal aan tekstgetuigen over de menselijke staat van Jezus, die later 

aangepast werden om zijn Godheid te bewijzen. We zagen dat in de ons overgeleverde 

teksten van de evangelisten Lucas en Mattheüs (maar in deze teksten is dan al het nodige 

veranderd) sprake is van een overschaduwing van Maria door de Heilige Geest. Maar zelfs uit 

deze (al aangepaste) teksten is nog niet spijkerhard te maken dat de redacteuren van deze 

evangeliën hier ook een maagdelijke geboorte mee bedoelden. Het adoptianisme behelst 

een oudere traditie dan de theologische opvatting dat Jezus al Christus bij de geboorte was, 

aldus Ehrman. Een nog weer latere traditie stelde Jezus gelijk met God. Gaandeweg 

ontwikkelden zich in het jonge christendom stromingen die een (soms zelfs rigoureuze) vorm 

van ascese voorstonden. In die wereld was het ondenkbaar dat Jezus uit een (verafschuwde) 

seksuele gemeenschap zou zijn ontstaan. Anti-adoptianisme is nauw verbonden met het 

maagdelijkheididee. Een ‘Christusgeboorte’ klonk bij veel christenen ‘zuiverder’ in de oren 

dan een christusverschijning in een mens van vlees en bloed die voortgekomen was uit een 

‘natuurlijke’ conceptie. De conceptie van Jezus door de Heilige Geest in Maria’s schoot 

omzeilt niet alleen het ‘probleem’ van de seksualiteit (in de vierde eeuw theologisch sterk 

uitgewerkt door Ambrosius, Hieronymus en vooral ook Augustinus die seksualiteit met de 

erfzonde verbond), het zorgde ook voor het ‘bewijs’ van een solide en ‘plastische’ inplanting 

van ‘Gods Zoon’, waarin iedere ‘toevalligheid’ kon worden buitengesloten. We slaken even 

een diepe zucht. Hooglied helpt de mens om tegen begeerte strijd te voeren (als dat al nodig 

zou zijn omdat er veel vormen van liefde bestaan) en te streven naar de spirituele liefde tot 

God (waardoor juist die oprechte liefde voor eventueel meerdere persoon kan ontstaan). 

Deze interpretatie kwam Origenes uitstekend uit in zijn pleidooi voor ascese. Priester Van 

Mopsuestia benadrukt juist de letterlijke lezing van Hooglied. Het gaat zuiver en alleen over 

de liefde tussen man en vrouw, maar dat is voor hem reden om juist afstand te nemen van 

dit Bijbelboek. Hij beschouwt Hooglied als ‘een erotisch tafellied’, dat daarom geen plaats in 

de Bijbel verdient. Een fraaie bijdrage levert Renita J. Weems in Met eigen ogen; 
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commentaar op de Bijbel vanuit het perspectief van vrouwen. Zij wijst op de bijzondere wijze 

waarop Hooglied in de Bijbel functioneert, namelijk als kritiek op sommige onderdelen van 

de Schrift. “Zonder het Hooglied zouden de belangrijkste verhalen over vrouwen in de Bijbel 

verhalen zijn waarin vrouwen bestraft en belasterd worden vanwege hun seksualiteit, 

beperkt worden tot voortplanting zonder seksuele bevrediging, en vergeten omdat ze 

onderworpen zijn aan onderdrukkende, seksebepalende rollen. Door het Lied vinden 

vrouwen in de Bijbel toestemming om het initiatief tot erotiek te nemen, daar plezier aan te 

beleven en ernaar te verlangen. Het Hooglied bepleit evenwichtige relaties tussen mannen 

en vrouwen. Het benadrukt wederkerigheid en geen overheersing, onderlinge 

afhankelijkheid en geen vijandschap, seksuele bevrediging en niet alleen voortplanting, 

ongeremde liefde en geen gevoelens van onverdraagzaamheid.”  

Hoe dan ook, als we ervan uit zouden gaan dat Jezus pas Christus werd bij de doop in de 

Jordaan veranderd dat ons paradigma. Het zet de gangbare christologie op losse schroeven. 

Hadden dan al die heilig-verklaarde kerkvaders ongelijk en de vele concilies het bij het 

verkeerde eind? Over dat laatste kunnen we vrij kort zijn. Concilies zorgden voor 

compromissen, zoals ook de Navo-raad dat doen. Soms werd het gelijk van een partij zelfs 

afgedwongen met fysiek geweld. Het is opvallend dat algemeen aangenomen wordt dat de 

doop in de Jordaan plaatsgevonden zou hebben rond het 30e levensjaar van Jezus. De ‘late’ 

doop kan heel goed zijn verklaring vinden in het feit dat de mens Jezus hier naartoe moest 

groeien. Groei, het krijgen van inzichten, gaat langzaam. Er is tijd en bezinning en bezinking 

voor nodig. Pas in de volledige rijpheid van zijn mens-zijn (zelfrealisatie) kon de indaling van 

Christus (gezalfde) plaatsvinden en werd hij een kind van God. Kinderen van God kunnen wij 

allemaal worden. Het kindschap heeft hier de specifieke symbolische betekenis van het 

totaal doortrokken zijn van het bewustzijn van God. De Christus is een innerlijke zaak 

geworden, zoals Paulus ook al zei. Het is de Christusopstanding in het eigen hart. Dat 

betekent in mijn ogen dé verlossing. Jezus stierf misschien wel om te verlossen, een kostbaar 

beeld wat de kerk bewaard heeft, maar niet voor onze zonden. Daar zullen we zelf mee af 

mogen rekenen. Hij is gestorven omdat hij God niet wilde verloochenen. Zoals zovelen. Een 

ongelooflijk moedige daad die alleen mogelijk is bij oprechte bekering/omkering. Zonder 

geloof bezwijk je. En wat de kerkvaders betreft: als eenmaal iets als geloofswaarheid wordt 

aangenomen worden andere mogelijkheden steeds meer uitgesloten. Die aanname leren we 

uit de kerkgeschiedenis, is een langzaam proces. Er waren ook stromingen die 

andersdenkend waren. Voor hen kwam in de oude kerk steeds minder plaats en ruimte. Het 

is wel ironisch dat al deze discussies gaan over mensen die de moed hadden om met de 

uiterste consequenties, tot aan eigen pijnlijke sterven toe, een andere waarheid 

verkondigden dan de meerderheid van de mensen graag wilde horen. We hebben gezien dat 

Jezus bijvoorbeeld, er ook niet tegen op zag om heilige huisjes omver te gooien. Het zijn 

buitengewoon interessante vragen die grotendeels buiten het kader van dit boek vallen. Het 

verplicht stellen van wat niet verplicht is en het hemels maken van wat aards is, dat is de 

afwijking. Denk aan verplichte lofzeggingen, vaste gebeden, het aansteken van lichten voor 

de sabbath, het instellen van nieuwe feesten, het verplichte handen wassen voor de maaltijd 

en nog talloze andere tradities. 

Wie het christus-bewustzijn herkent of krijgt, ontdekt dat de universele kern van alle 

godsdiensten hetzelfde is. In vroegere tijden werd niet alleen Christus maar ook Osiris, 

Boedha, Zarathustra en meerderen, uit de dood opgewekt. Zij bereikten het stadium van 

afsterven aan menselijke innerlijke driften (bijvoorbeeld ego en eerzucht) en het ‘overgaan’ 
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naar het stadium van de goddelijke geest. Zij stelden zich open voor hogere denkbeelden en 

gevoelens zoals deze door Jezus werden voorgeleefd. Het willen doen van Zijn wil is dan geen 

‘plicht’ maar een tweede natuur. Vele geschriften in de oudheid, o.a. de dialogen van Plato, 

de werken van Homerus, de treurspelen van Sophocles, de wijsheden van de Hindoes, het 

Tao te King van de Chinezen en dan onze Bijbelboeken, waren in oorsprong mysterie-

geschriften. 

Slavenburg in zijn boek Valsheid in geschrifte: “In het Evangelie van Thomas zegt Jezus: Ik 

vertel mijn geheimen aan hen die mijn geheimen waardig zijn.” Dat is een mooi gegeven. Als 

je onderzoekt komt je ergens. En in het eveneens bij Nag Hammadi gevonden Evangelie 

volgens Filippus vinden we een schitterende parabel: 

“Een heer des huizes had zich alles verworven; zonen, slaven, vee, honden, varkens, tarwe, 

gerst, stro, gras, (olie), vlees en eikels. Nu was hij een verstandig man en hij kende ieders 

voedsel. De kinderen zette hij brood voor en olijfolie en vlees, de slaven wonderolie en 

koren. Het vee kreeg gerst en stro en gras, de honden botten, de varkens eikels en 

broodresten. Zo is het ook met de leerling van God. Als hij een wijs mens is, begrijpt hij het 

discipelschap. Lichamelijke vormen zullen hem niet misleiden; maar hij zal op ieders 

zielsgesteldheid letten en dan met hem spreken. Er zijn in de wereld veel dieren in een 

menselijke vorm. Als hij deze herkent, zal hij de varkens eikels geven, het vee gerst en stro en 

gras, de honden botten. De slaven zal hij de eerste beginselen bijbrengen en aan de kinderen 

het volmaakte geven.” 

(P. Barnett meldt in zijn boek dat het Evangelie van Thomas in de 2e eeuw in Egypte is 

geschreven, dus in de godsdienstige atmosfeer van een ander land.) 

Historisch onderzoek heeft tot nu toe met geen degelijk bewijs aan kunnen tonen de 

historiciteit van Jezus. De woorden tijdens het laatste avondmaal, die als zo belangrijk 

worden gezien dat ze tot één van de vaste teksten in de liturgie van veel kerken zijn 

verheven, wijken bij de synoptici onderling nogal van elkaar af. Vast is komen te staan dat de 

evangelisten geen historici waren maar redacteuren met een agenda: een boodschap de 

wereld in sturen dat er een mens was geweest die wonderbaarlijke dingen had gezegd, 

wonderen had verricht, was gekruisigd, en na drie dagen uit de dood was opgestaan. Het 

mirakel van de Rietzee in het klein. Kunnen we, zoals sommige bijbelvorsers dat doen, van 

‘propaganda’ spreken? Er is al gewezen op de tegenstrijdigheden in de geboorteverhalen van 

Mattheüs en Lucas. De Herodes van Mattheüs stierf in het jaar vier voor Christus en de 

gouverneur Quirinius van Lucas hield een volkstelling in het jaar 6 na Christus. Daar zit al een 

gat van tien jaar tussen. Maar er is meer. De evangelist die zich voordoet als 

geschiedschrijver heeft het over een volkstelling, uitgeroepen door keizer Augustus. De 

inschrijving in het belastingregister, waar het in het verhaal om gaat, was echter een 

regionale aangelegenheid. De latere Lucas genoemde auteur wil deze gebeurtenis meer 

autoriteit geven door er de naam van de Romeinse keizer aan te verbinden. Want om wat 

voor soort ‘telling’ ging het? Sinds het nauwgezette en niet weersproken onderzoek van Emil 

Schuerer uit 1885, weten we dat het hier om minstens twee vormen van belasting ging: een 

personele en een eigendomsbelasting. Nazareth lag in Galilea, dat in die dagen nog steeds 

een onafhankelijke koning had. (Sommige historici beweren dat Nazareth toendertijd nog 

niet bestond als plaats, Nazareth zou van latere datum zijn). Nu woonden de ouders van 

Jezus in Nazareth. In de eerste plaats gold deze belasting in het verre Bethlehem in Judea, 

dat onder Romeins bestuur stond, dus niet voor hen. Waarom dan toch Bethlehem? Lucas 



~ 141 ~ 

 

heeft het, als hij over Jezus spreekt, over een afstammeling van David. En Davids stad was 

Bethlehem, zie Micha 5:1 En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de 

duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens 

uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. 

Maar zelfs al zou Jozef, de vader van Jezus, een afstammeling zijn van David, dan zou dat nog 

niet betekenen dat hij naar Bethlehem zou moeten afreizen. Honderdveertig kilometer heen 

en ook weer terug, alleen om het feit dat (verre) voorouders daarvandaan zouden zijn 

gekomen. Als dat het geval was, zou iedere inschrijving in het belastingregister een ware 

volksverhuizing betekend hebben. De Romeinen hadden geen belang bij de aangifte van 

Jozef als hij niet in Bethlehem woonde of er bezittingen had. Dat laatste lijkt zeer 

onwaarschijnlijk om verschillende redenen: Jozef wordt meestal afgeschilderd als een 

eenvoudige arme timmerman en vader van een groot gezin. Een tweede huis op 

honderdveertig kilometer afstand van zijn woonplaats ligt dan niet voor de hand. En als hij 

wel een huis in Bethlehem zou hebben, had hij daar comfortabel kunnen overnachten en zou 

hij niet aangewezen zijn op een plek in de herberg. Ook zou het allerminst noodzakelijk zijn 

geweest dat Maria hem vergezelde. Een gezinshoofd kon namelijk aangifte doen. Ook in die 

tijd zou iedere arts het sterk ontraden om een zwangere een dergelijk reis in de woestijn te 

laten maken. Het romantische beeld van een hardwerkende timmerman lopende naast de 

ezel waarop zijn zwangere vrouw was gezeten, blijkt niet meer dan een prachtig plaatje. Als 

kind vond ik het een plaatje om heel lang naar te blijven kijken. Dat er in de herberg geen 

plaats was, is dat niet meer dan een mooie literaire vondst? De schrijver heeft zich niet 

afgevraagd hoe dit verhaal overkomt bij een kind. Ik vond het zo zielig en onmenselijk wreed 

van God dat er geen plaats was voor dit gezin terwijl de moeder op het punt stond om een 

baby te krijgen. Nu als volwassene besef ik welke verantwoordelijkheid mensen genomen 

hebben om zo’n beeld neer te zetten wat in kinderharten grote gevolgen kan hebben voor 

het Godsbeeld. Overigens vindt in andere geboorteverhalen de bevalling van Jezus in een 

grot plaats. Maar waarom Bethlehem, compleet met het pastorale beeld van een stal en een 

kribbe en eenvoudige herders? Omdat Bethlehem de stad van David was en de Messias 

volgens de schriften uit het geslacht David zou worden geboren. Kan het mooier? De 

beloofde Messias uit het geslacht van David, de koning van de wereld, de Heer van het 

universum. De gebeurtenis naar het boerendorp Nazareth verplaatsen zou slechts een slap 

aftreksel vormen van dit betekenisvolle verhaal. Johannes 7:41 Anderen zeiden: Deze is de 

Christus. En anderen zeiden: Zal dan de Christus uit Galilea komen?42 Zegt de Schrift niet, dat 

de Christus komen zal uit den zade Davids, en van het vlek Bethlehem, waar David was?43 Er 

werd dan tweedracht onder de schare, om Zijnentwil. 

Lucas laat Jozef met de zwangere Maria van Galilea naar Judea reizen vanwege de 

‘inschrijving’, tijdens het bewind van Quirinius. Maar we weten dat Quirinius pas in het jaar 6 

– na Christus wel te verstaan – in het Midden-Oosten is aangekomen. Volgens Flavius werd 

Quirinius door keizer Augustus als gouverneur naar de Romeinse provincie Syria gestuurd 

‘met als opdracht de financiële positie van een ieder vast te stellen’. Er was dus geen sprake 

van ‘het hele rijk moest worden ingeschreven’. De maatregel gold volgens Flavius, 

waarschijnlijk alleen voor de Romeinse provincies in Palestina, en Judea in het bijzonder. 

Vanaf het jaar 6 – toen Judea ‘een procuraat’ van Rome werd – was dat gewest regelrecht 

belastingplichtig aan Rome geworden. Dus daar moest de financiële positie van de mensen 

worden vastgesteld: om ze vervolgens naar rato aan te slaan. Lucas verhaal van ‘perse in hun 
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geboorteland moeten laten inschrijven’ zijn omslachtige maatregelen die niets voor de 

romeinen waren. Die wilden juist snel en efficiënt geld zien. Nogmaals, de evangelisten 

waren geen historici, ook Lucas niet. Zij schreven hun evangelie met een boodschap. Net 

zoals ik mijn waarheid probeer te beschrijven. Bij dit alles is het niet zeker of de latere Lucas 

genoemde evangelist verantwoordelijk is voor deze ‘literaire vrijheden’. Waarschijnlijk wel 

maar het is mogelijk dat zijn bron zich al in deze richting had ontwikkeld. Hij rapporteerde 

tenslotte, evenmin als zijn mede-evangelisten, over faits divers. Hij en zij rapporteerden over 

een openbaring. 

Ook ten aanzien van de maagdelijkheid van Maria zijn er nogal wat tekstuele verschillen in de 

diverse geschriften. Lucas verteld dat hij vernomen heeft dat de engel Gabriel aan Maria zou 

zijn verschenen. Lukas 1:34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen 

man bekenne? 35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u 

komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit 

u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Deze weergave van het gesprek 

tussen de engel en Maria houdt niet per se in dat Maria op een bovennatuurlijke manier 

zwanger zal raken; het geeft alleen aan dat de conceptie gepaard gaat met de verschijning en 

de begeleiding van zeer hoge krachten. Omdat degene die geboren gaat worden geheiligd is. 

In de antieke literatuur zijn zowel voorbeelden te vinden van (symbolische) maagdelijke 

geboorten (Plato, Aeneas) als van concepties door een godheid. Bij Mattheüs verschijnt ook 

de engel aan Jozef, Mattheüs 1:18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als 

Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij 

zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. 19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, 

en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. 20 

En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel JHWH verscheen hem in den droom, 

zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want 

hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; 

Kregen aartsmoeders pas kinderen na een periode van onvruchtbaarheid en soms op zeer 

hoge leeftijd, Maria wordt moeder zonder dat ze gemeenschap heeft met een man en wel op 

zeer jonge leeftijd. Met Maria en Jozef is een ander chapiter begonnen in de Bijbelse visie op 

liefde en seksualiteit. Zeker vergeleken met het Oude Testament. Seksualiteit wordt in de 

oudtestamentische verhalen nooit ontkend. Seksualiteit is daar niet verkeerd en is zelfs een 

Bijbelse (scheppings)opdracht. Lichamelijkheid en seksualiteit zijn onlosmakelijk met mensen 

verbonden. Adam en Eva zijn niet geschapen om kuis te leven. Op de zeldzame plaatsen waar 

sprake is van eunuchen, ontmanden, en dus seksloze mannen, is er geen sprake meer van 

vrouwen. Vrouwen verdwijnen waar seksualiteit wordt ontkend. Mogelijk een reden waarom 

vrouwen in het Nieuwe Testament aangespoord worden om te ‘zwijgen’? Maar u voelt 

natuurlijk op uw klompen aan dat dit onderwerp in mijn boek een apart hoofdstuk krijgt. 

Seksualiteit en mens-zijn horen bij elkaar in de visie van het Oude Testament. Dat levert dan 

wel weer een heleboel conflicten op tussen mannen en vrouwen, maar ook een heleboel 

geluk en genot. Daar is niets mis mee. Dat verandert in het Nieuwe Testament en zeker in de 

christelijke traditie. Er is een zekere tendens dat maagdelijkheid als de hoogste levensstaat 

wordt gezien, seksualiteit iets van lagere orde. Maria is maagd, Jezus ongehuwd, Paulus 

bewust vrijgezel. Het is dan ook niet zo opvallend dat het aantal Bijbelse vrouwen die we bij 

name kennen en waarover verhalen worden verteld in het nieuwe Testament zeer klein is. 
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Met de introductie van de maagdelijkheid verdwijnen de vrouwen en wordt hun rol nog 

marginaler dan zij al was in het Oude Testament. Dat geeft te denken. 

Heel vreemd is het dat Jozef, als ‘zoon van David’, niet de natuurlijke vader zou zijn. Zowel 

Mattheüs als Lucas putten zich uit in een omvangrijke geslachtslijst om maar te bewijzen dat 

Jezus afkomstig is uit het geslacht van David, langs vaders zijde. Logischer zou het dan zijn 

geweest de geslachtslijsten via Maria te laten lopen. Bij Mattheüs lezen we voor jonge vrouw 

‘maagd’. In de Griekse vertaling van de Hebreeuwse bijbel in de 3e eeuw voor Chr. is het 

woord almah dat ‘jonge vrouw’ betekent, vertaald door ‘parthenos’, maagd (het 

Hebreeuwse woord voor maagd is bethulah). Een jonge vrouw kan maagd zijn maar dat hoeft 

niet. Hier zien we hoe het krampachtig zoeken naar Schriftplaatsen om te kunnen bewijzen 

dat Jezus de Messias is, tot uitwassen kan leiden. Paulus verklaart zelfs een keer dat Jezus is 

geboren uit een vrouw (Galaten 4:4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft 

God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;),  wil dat 

zeggen: niet uit een maagd? In vele apocriefe evangeliën (o.a. Nicodemus, Syrus Sinaiticus, 

Prot-evangelie van Jacobus) wordt de maagdelijke geboorte ontkend. Het tot absoluut 

dogma verheven leerstuk over de maagdelijkheid van Maria berust op twee dunne zuiltjes, 

de aanvechtbare en onderling sterk afwijkende geboorteverhalen van Mattheüs en Lucas. 

Deze evangelisten wilden duidelijk maken dat Jezus oorsprong uiteindelijk met God in 

verband gebracht diende te worden. Het was voor de latere orthodoxie van groot belang de 

maagdelijkheid van Maria te benadrukken. Daarmee kreeg Jezus al bij zijn geboorte een 

goddelijke status, die hij zeker in het vroege christendom niet had (zover wij kunnen 

nagaan). We kunnen hier eigenlijk van een regelrechte orthodoxe valsheid in geschrifte 

spreken. In het oudste christendom, het Hebreeuws-christelijke, gevormd uit de eerste 

gemeente in Jeruzalem, is nergens sprake van een maagdelijke geboorte. Misschien voor ons 

een onveilig voelende stelling, maar wellicht was Jezus (indien historisch) een zoon van Jozef 

en Maria, een mens als alle anderen, maar wel rechtvaardiger, verstandiger en wijzer dan de 

andere mensen. Zoals veel personen in de bijbel die rechtstreeks ‘verbinding’ hadden met 

God. Veel wonderen die hij verricht zou hebben, kunnen we al in een veel eerder stadium 

terugvinden onder heidense volkeren. Bijvoorbeeld water in wijn veranderen gebeurde al 

eerder in het verhaal rondom Horus. U kunt dit nalezen in veel historische boeken.  

In de negentiende eeuw kwam het onderzoek naar de historische Jezus pas goed op gang. 

Opzet daarbij was het komen tot een reconstructie van Jezus die ontdaan zou zijn van allerlei 

valse mythen. Het bleek steeds moeilijker om de historische Jezus van Nazareth zuiver in 

beeld te krijgen. Het was allemaal eenvoudig toen men nog algemeen aannam dat de 

Bijbelse evangeliën deze gegevens in voldoende mate aandroegen. Steeds meer bleek echter 

dat deze gegevens niet alleen onderling vaak niet klopten, maar dat deze gegevens geen 

vaste ondergrond hadden. Dat ontdekte men door de vaststelling dat deze evangeliën pas 

generaties na de dood van Jezus waren samengesteld. De bijbel lezen was voor slechts zeer 

weinigen weggelegd. Niet alleen was het overgrote deel van de bevolking in de 

middeleeuwen analfabeet, de kerk bepaalde bovendien dat alleen de Vulgata gelezen mocht 

worden. En deze was in het Latijn. Nog in 1536 werd de Engelsman Tyndale gewurgd en zijn 

stoffelijk overschot verbrand omdat hij de bijbel in het Engels had vertaald. Tatianus 

probeerde de tegenstrijdigheden in de onderlinge evangeliën op te lossen door één 

evangelie te componeren, rond het jaar 170 na Christus. Ongeveer 30 jaar eerder was 

Marcion ook met één evangelie op de proppen gekomen. Dat was hem onder andere 
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ingegeven door een opmerking van Paulus die eens zei dat er eigenlijk maar één evangelie is. 

In tegenstelling echter tot Tatianus, die van vier evangeliën één maakte, ging Marcion 

doodeenvoudig van één evangelie uit: het evangelie volgens Lucas. Hij bewerkte dit 

evangelie overigens nogal vrijelijk voordat hij het als het enige echte presenteerde. Dat 

Marcion voor Lucas koos en bijvoorbeeld niet voor Marcus of Mattheüs had wellicht te 

maken met zijn pogingen om een en ander in te passen in de geschiedenis. Mattheüs was 

voor Marcion veel te Hebreeuws en stond tevens bol van verwijzingen naar het Oude 

Testament dat Marcion in zijn heel verwierp. We kunnen lezen in een verslag over deze 

kwestie op een vraag of de Schriften niet geestelijk verstaan dienden te worden, waarbij 

geantwoord wordt: ‘Nee, letterlijk. Want zoals het geschreven is, zo is het. En niet 

anders.”(dialoog van Adamantius). 

Een man die wel in de geestelijke en allegorische interpretatie was doorkneed, kerkvader 

Origenes, schreef in zijn commentaar op het evangelie volgens Johannes: “Als iemand 

zorgvuldig de evangeliën onderzoekt op hun disharmonie in geschiedkundig opzicht… dan 

wordt het hem duister voor de ogen. Hij zal niet langer de evangeliën voor waar houden.” 

Enige tijd voor Origenes en een tiental jaren na de pogingen van Tatianus om van vier één te 

maken, was in het Franse Lyon de kerkvader Irenaeus bezig met het schrijven van vijf boeken 

tegen de ketters. Als eerste in de christelijke geschiedenis koos hij vier evangeliën uit die hij 

stelde boven de talloze andere die in die tijd nog vrij circuleerden. Het zijn de evangeliën 

zoals wij die kennen. Het is trouwens aardig om te zien hoe Irenaeus zijn keuze voor juist vier 

evangeliën verdedigt: “Het gaat niet aan dat er meer, maar ook niet minder, evangeliën zijn 

dan deze vier. Omdat er vier windstreken zijn.... is het billijk dat de kerk ook vier zuilen 

heeft.” Dit werkt nu wat op onze lachspieren. Hoewel zijn passie voor deze enorme klus 

lovenswaardig is. 

Marcus maakt bij herhaling gewag van intellectuele kortsluitingen tussen de meester en zijn 

leerlingen; als een gelijkenis iets te moeilijk was bijvoorbeeld of als de metafoor niet meteen 

voor de hand lag. Toehoorders in dorpen en velden zal het vaak niet anders zijn vergaan. 

Jezus kende de schriften, was er op z’n 12e al mee vertrouwd. Lijkt het erop dat Jezus naar 

Jeruzalem ging, juist OM er uitgeleverd, veroordeeld, bespot, gegeseld en gekruisigd te 

worden? In de laatste levensdagen zie je die woorden als in een stokregel steeds herhaald 

worden. “Opdat in vervulling zou gaan wat is gezegd door de profeet”. Jezus stuurt twee 

discipelen van de Olijfberg - als ze Jeruzalem naderen – al gelijk naar het dorp waar ze een 

ezelin met veulen zullen vinden en naar hem toe moeten brengen. En zo kan er weer een 

woord van de profeet worden vervuld, dat luidt: Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij 

dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en 

rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen. De profeet in kwestie is 

Zacheria, wiens geschriften dateerden van de 6e eeuw voor Christus, maar die al die tijd 

levende tekst voor gelovige Israëlieten waren gebleven. Zou Jezus er weloverwogen voor 

gekozen hebben om op die ‘profetische’ manier Jeruzalem binnen te gaan? De vier 

evangelisten hebben allemaal de triomfantelijk bedoelde intocht beschreven in woorden die 

vrijwel identiek zijn. Je leest in de bijbel dat de kwestie op hoog niveau acuut is: de 

hogepriesters en de Farizeeërs hadden opdracht gegeven hem aan te geven als men wist 

waar hij was, zodat ze hem konden arresteren. Als je dat leest kun je alleen maar 

concluderen dat het bericht over Jezus intocht op de ‘konings’-ezels die Zacheria had 

geprofeteerd, als een brutale provocatie zou kunnen worden opgevat.  
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RESUME: 

Uit het intensieve bijbelonderzoek blijkt steeds duidelijker dat de tekst van de evangeliën in 

de eerste eeuwen allesbehalve vastlag. ‘Niemand van de schrijvers heeft ooit kunnen 

bevroeden dat zijn boek of brief later in een gewijde, gecanoniseerde verzameling terecht 

zou komen. Zij konden dat niet verwachten, en zij hebben dat niet als doel voor ogen gehad’, 

stelt de Nederlandse Nieuwtestamenticus Baarlink dan ook terecht. Ook van de katholieke 

zijde, waar het bijbelonderzoek veel later op gang kwam dan bij de collega’s uit de 

Reformatie, komt men tot de conclusie dat de huidige tekst van het evangelie vele malen is 

geredigeerd. Men keek naar de in theologisch opzicht beste tekst. Dat wil zeggen: de tekst 

die aansloot bij de inmiddels gevormde theologie van het einde van de derde eeuw. De tekst 

die het meest overeenkwam met de denkbeelden van die tijd werd dan nog eens 

gecorrigeerd zodat die harmonieerde met de inmiddels dogmatische godsdienstige inzichten 

van die tijd. Het werk is een indrukwekkende aaneenschakeling van bewijzen waar 

moedwillig in teksten ingegrepen is om ze maar in overeenstemming te brengen met de 

eigen theologie. Heel menselijk. Tot op de drempel van de vierde eeuw heeft de tekst van 

het Nieuwe Testament zich zelfstandig ontwikkeld. Dit in tegenstelling tot de Hebreeuwse 

tekst van het Oude Testament die steeds onder zeer strenge controle werd gekopieerd (stelt 

men). Duizenden kleitabletten, papyrusrollen, zuilen, fundamenten, obelisken, gedenkstenen 

en hiëroglyfe teksten hebben een schat aan gegevens opgeleverd. Deze gegevens zouden op 

frappante wijze in harmonie met het Bijbelse verslag zijn. Er gingen bijvoorbeeld stemmen 

op dat in de tijd van Abraham de mens niet kon lezen en schrijven. De archeologie heeft het 

tegendeel bewezen. Ook werd gesuggereerd dat er in de tijd van David geen 

muziekinstrumenten zoals de harp bestonden. Archeologische vondsten bewijzen dat dit wel 

degelijk het geval was. De Dode-Zeerollen ontvouwen een schat aan gegevens uit de Oud-

Testamentische tijd. Alle boeken van het Oude Testament, behalve het boek van Esther, zijn 

heel of gedeeltelijk intact gevonden. Onze reis in vertaalland laat zien dat we altijd met 

mensenhanden-werk te maken hebben. Veel mensen, veel teksten. We kunnen dus gerust 

stellen dat er veel mensen, zeer veel mensen, werkzaam geweest zijn aan Gods 

heilsboodschap. Voorzien van eigen karakter, input en omstandigheden.  

Uiteindelijk zien we dat ook een buiten Bijbelse Jezus ons waardevolle beelden oplevert. Ook 

andere inzichten dan die van de louter Bijbelse of theologische Jezus. Hoe diepzinnig en 

ontroerend Jezus woorden zeker zijn, ze zijn niet wezenlijk verschillend met wat de oude 

wijsheidsliteratuur in de talloze eeuwen heeft voortgebracht. Wat niet wil zeggen dat ze 

geen betekenis zouden hebben voor ons. De woorden van Jezus zijn ongelooflijk waardevol. 

In alle evangeliën wemelt het bladzijden lang van de metaforen die deels misschien zijn 

losgezongen van hun bron maar die iedereen kent of herkent. De splinter en de balk, door 

het oog van de naald gaan, de barmhartige Samaritaan, de verloren zoon. Binnen het 

hindoeïsme is bijvoorbeeld een invloedrijke stroming die laat zien dat de tweeheid een illusie 

is en alles bestaat in de eenheid. Grenzen worden bereikt zodra ons nadenken over God en 

mens het moment van ontmoeting en confrontatie kwijtraakt en iets van een programma 

krijgt. Dan is de Ene een idee geworden en als speler verdwenen. Veelheid in de bijbel is 

geen argument om op te houden over God te spreken als de Ene. Maar eenheid in de Bijbel 

laat zich niet afdwingen als een eenheid in de tekst, in de moraal, in het ritueel, in de 

gelovige beleving. Nu kunnen wij niet anders, want we moeten nadenken over tekst, moraal, 
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ritueel en beleving. Wij zullen altijd de bijbel onderzoeken vanuit menselijke vragen van 

moraal, persoonlijke spiritualiteit, maatschappijkritiek, de leer van de kerk. Dat heeft ook 

allemaal zijn waarde, maar het brengt niet de eenheid in de bijbel tot stand. We blijven 

proberen eenheid in de bijbel aan te brengen, bijvoorbeeld door de bijbel als moreel 

programma te lezen. Bijvoorbeeld als een voorganger een dienst leidt met het thema ‘delen’. 

Mensen moeten leren delen. Maar in de tekst van bijvoorbeeld Johannes 6 zitten de mensen 

juist aan de ontvangende kant.  

De Bijbel is een collectie van 66 boeken die geschreven zijn door ongeveer 40 schrijvers, in 

drie verschillende talen, op drie verschillenden continenten, over ongeveer 1500 jaar. Het 

lijkt op een kinderfeestje waar elk individu een eigen mening inbrengt. Als alle kinderen door 

elkaar praten is het onverstaanbaar, zijn ze afzonderlijk aan het woord dan ontstaat een 

mooie mengeling van waarheden. Voor een andere religieuze denominatie bestaat de Schrift 

uit 77 boeken. De Bijbel claimt dat het geïnspireerd is en onfeilbaar. Dit betekent dat de 

Bijbel van God is en dat er geen fouten zijn in alles wat er beweerd wordt. De Bijbel bevat 

veel verschillende stijlen, zoals het schrijven van poëzie, verhaal, fictie, geschiedenis, recht 

en profetie en moet worden uitgelegd in de context van deze stijlen. God is groter dan ons 

hart en denken. Daarom is het prettig ons eigen Sanhedrin continue te toetsen aan geweten 

en Woord. 

Vraag aan PP:  

Welk vak vind je op school 

het leukst? 

“Godsdienst, want daar zijn 

altijd van die 

kruiswoordpuzzels bij. En 

rekenen. Met getallen kom 

je dichterbij God want ik zie 

dan hoe hij dingen gemaakt 

heeft. Ik vond het leuk dat 

opa geometrie uitlegde en 

ook de Fibonaccireeks want 

dan kan ik zelf ook God zien 

in de schelp en de 

zonnebloem bijvoorbeeld”. 
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Hoofdstuk 10 Historische Jezus  

Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken zonder haar levensduur te verkorten. 

ls je de Bijbel met de paplepel ingegoten hebt gekregen, weet je vaak bij voorbaat al 

wat er komen gaat. Laten we nu eens het (bijna) onmogelijke proberen: de brief van 

Paulus aan de Corinthiërs lezen alsof we die vandaag gekregen hebben. We kunnen 

dus stellen dat er veel mensen, zeer veel mensen, werkzaam geweest zijn aan Gods 

heilsboodschap. Voorzien van eigen input. Het is uiterst riskant om alleen uit de evangeliën 

een historische Jezus van Nazareth te reconstrueren. Via Paulus weten we: 

Geboren uit een vrouw (Gal.4:4) 

Stamt uit het geslacht van David (Rom.1:3) 

Door de joden gedood is (1Tess.2:15) 

Broers had (1Kor.9:4 en Gal.1:18) 

Leerlingen had (1Kor.1:12, 9:5, 15:5 en Gal.1:18 en 2:19) 

Een laatste maaltijd heeft gehouden (1Kor.1:23-26) 

Opvallende uitspraken heeft gedaan (1Kor.7:10, 9:14) 

Gedood is onder Pontius Pilatus (1Tim.6:13-14). 

Paulus vond de historische Jezus minder belangrijk blijkbaar. Het ging hem om de Christus in 

ons, waardoor wij een gezalfde zijn. Voor Paulus was Jezus zinloze en voor een messias 

vooral ook vernederende dood aan het kruis, alleen maar te begrijpen als we hem opvatten 

als een welbewust gekozen dood. Steeds legt hij daar het accent op. Dat was voor Paulus de 

essentie van het christendom. Veel meer dan bergredes, genezingen etc. Als we over de 

brieven van Paulus spreken, spreken we over zeven brieven (Romeinen, 1 Corinthiërs, 2 

Corinthiërs, Galaten, Filippus, 1 Thessalonicenzen) waarvan het auteurschap van Paulus min 

of meer algemeen aanvaardt wordt. In deze aan Paulus toegeschreven brieven zijn later ook 

weer de nodige veranderingen aangebracht en delen toegevoegd. Zoals de inleiders op de 

nieuwe Willibrord-vertaling van het Nieuwe Testament het stellen: van de brieven die als 

‘echt’ worden aanvaard moet worden bedacht dat ‘in zijn tijd, en nog lang daarna, de 

overlevering van een tekst, die werd vermenigvuldigd door middel van afschriften, aan 

verandering onderhevig was’. Modern onderzoek toonde aan dat de 2e brief aan de 

Thessalonicenzen, de brief aan de Colossenzen en de brief aan de Efeziërs ook niet van 

Paulus hand, maar van leerlingen (van leerlingen) van later datum zijn (Colossenzen circa 70, 

andere rond 95 na Chr.). Zeer zeker niet van Paulus zijn de zogenaamde pastorale brieven, 

Timotheüs en Titus. Ze zijn op zijn vroegst aan het einde van de eerste eeuw afgeschreven, 

zo heeft het historisch-kritisch bijbelonderzoek uitgewezen. Aan het eind van de vorige eeuw 

was er een groep oprechte Nederlandse dominees die met sterke argumenten aanvoerden 

A 
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dat geen enkele aan Paulus toegeschreven brief van Paulus zelf afkomstig is. Het ontbrak de 

eerste eeuwen zeker niet aan spannende lectuur. Alle brieven zouden uit het midden van de 

tweede eeuw stammen. Na stormen van protest bleef het een eeuw lang zeer stil rond deze 

‘radicalen’. Pas onlangs werden deze moedige zielenherders aan de vergetelheid ontrukt 

door een dissertatie van Detering. Daarin komt deze Duitse onderzoeker tot de verrassende 

conclusie dat nog niemand de argumenten van deze ‘radicale dominees’ wezenlijk heeft 

kunnen weerleggen. Een blind beroepen op Paulus, zoals in sommige kringen gebruikelijk, 

werkt wellicht uitermate beperkend. Dat is vooral opvallend bij tekstpassages uit de niet-

paulinische Brieven aan Timotheüs. De opmerkingen daarin over de vrouw die haar plaats 

moet weten en geen onderricht mag geven -vooral niet aan het stoere mannelijke geslacht- 

worden soms dankbaar aangegrepen om de vrouw een plaats in ambt of bestuur te 

ontzeggen. Die mist uiteraard iedere historische grond. Ik heb u hier al een hoofdstuk 

‘vrouwelijk schoon’ over beloofd. 

Moederschoot 

Zoals ook met de Dode Zee-rollen gebeurde, die in 1947 bij Qumran werden gevonden, 

duurde het geruime tijd voordat de waarde van de vondst doordrong tot de 

wetenschappelijke wereld. De Nederlandse hoogleraar Quispel kon in 1952 zelfs een codex 

kopen, via antiquairs. Deze als Codex Jung bekend staande bundel teksten werd niet dadelijk 

aan de Egyptische autoriteiten overhandigd. Eerst moesten er beloften komen dat onderzoek 

en vertaling van de geschriften niet tot een bevoorrecht clubje theologen beperkt zou 

blijven. Goed doordachte jongens en meiden. Er zou een foto-uitgave van alle geschriften 

moeten komen die wetenschappers over de hele wereld in staat zou stellen kennis te nemen 

van deze vondst. Toch duurde het nog ruim twintig jaar voordat daarmee begonnen werd. 

Door allerlei redenen kon pas in de jaren 1972-1977 alle nog niet inmiddels verloren gegane 

geschriften gefotografeerd worden ten behoeve van een facsimile-uitgave die geleerden 

over de hele wereld in staat moest stellen de teksten te onderzoeken. De geschriften 

stammen uit een periode waarin de vrije spiritualiteit van onderaf nog nauwelijks te lijden 

had van een leergezag van bovenaf. Daarbij werpen de gevonden christelijke geschriften niet 

alleen een ander licht op de ontstaansgeschiedenis van het christendom maar tonen ook een 

zeer indringend beeld van Jezus van Nazareth. Een heel ander beeld dan ons door de 

christelijke traditie is overgeleverd. Gnosis komt veel voor in de geschriften, of in ieder geval 

in gnostische zin uit te leggen. ‘Gnostisch’ komt van het Griekse woord gnosis, dat 

‘kennis/inzicht’ betekent. Gnosis werd vaak gezien als ketterij. Geen aangeleerde kennis 

maar diepere kennis, zoals dat bij ‘zelfkennis’ het geval is. Om jezelf te leren kennen is geen 

universitaire opleiding noodzakelijk. Zelfkennis wil ook zeggen: zonde bekennen, dat brengt 

je tot de werkelijkheid. Geen verdediging om ons te rechtvaardigen maar eenvoudig je hoofd 

buigen. Bekennen dat we nooit het rechte inzicht hebben gehad. En die zelfkennis werd als 

belangrijk gezien omdat dit de weg zou ontsluiten tot ‘kennis van God’. Dat wil zeggen: door 

jezelf te kennen ervaar je de verbondenheid met alles wat is: mens, kosmos en zelfs God. 

Boehme: “Van de moederschoot af tot in de loop van het bestaan in deze wereld kan een 

mens niets nuttigers en nodigers doen dan dit, dat hij zichzelf goed leert kennen, wat hij is, 

waaruit en van wie, waartoe hij is geschapen en wat zijn taak is.” Gnosis is volstrekt 

universeel, van alle tijden en van vele religies. Gnosis is te vinden in de oude Indiase 

wijsheidsgeschriften, in oude mysteriegodsdiensten, in de wijsheidsliteratuur van de joden 

en ook in het christendom. Alleen bij de christenen werd het als ketterij afgedaan. Toch lijkt 



~ 149 ~ 

 

mij het antwoord wat Boehme geeft op ketterij, aannemelijk: “Wie in God blijft, is geen 

ketter, maar voor sommigen is het praten over zelfkennis- wiens innerlijke zintuigen 

daarvoor niet openstonden- verspilde moeite”. In Terdege september 2011 werd een 

interview vermeld met dr. W. van Vlastuin over de levensheiliging. Hij stelt terecht dat de 

brede theologische wereld zich vooral bezig houdt met grootse thema’s als de Drie-eenheid 

en minder met de persoonlijke omgang met God. “Daarvoor moet je al iets hebben met de 

puriteinse traditie. Ik geef direct toe dat de Bijbel zelf wel veel aandacht aan dit onderwerp 

besteed. Het laat zien dat je je ook in de theologie gemakkelijk laat meevoeren door de 

algemene trends.” Hij vraagt zich af waarom in de reformatorische kerken zo weinig over 

concrete levensheiliging gepreekt wordt. Boehme heeft de wereld een groot aantal 

geschriften nagelaten. Met gebruikmaking van allerlei begrippen en beelden uit de bijbel en 

andere gangbare begrippenstelsels uit zijn tijd, probeerde Boehme via zijn werk zijn 

medemensen deelgenoot te maken van zijn eigen diepste innerlijke bevindingen over allerlei 

aspecten betreffende de relatie tussen God en mens. ‘In zo’n serieuze beschouwing zal de 

mens aanvankelijk bemerken dat hij samen met alle schepselen die bestaan, van God komt. 

Hij zal ook in al het geschapene vinden hoe hij de alleredelste creatie onder al het 

geschapene is. Waaruit hij dan weer kan afleiden hoe God hem gezind is, omdat Hij hem tot 

heer over alle schepselen van deze wereld heeft gesteld. Ja, nog meer hogere en grotere 

kennis heeft God hem gegeven, dat hij alle dingen in het hart kan zien, welke essentiële 

kracht en eigenschap zij hebben. Boven dit alles heeft God hem het verstand en de hoogste 

zintuiglijkheid gegeven zodat hij God als zijn Schepper kan herkennen, wat, hoe en wie hij is, 

ook waar hij is. In deze hoge beschouwing staat de goddelijke wijsheid zelf en die heeft begin 

nog eind, en daarin wordt de goddelijke liefde voor de mens herkend, zodat de mens herkent 

wat God, zijn Schepper, is en wat Hij van hem wil dat hij doet of laat.” Er slaapt een lied in 

alle dingen. Als wij de kunst verstaan om het wakker te roepen en er aandachtig naar te 

luisteren, dan kunnen we bij elke stap op ons pad hemelse muziek horen rondom ons. Wij 

verstaan haar niet zolang niet het eigen hart het lied van de liefde heeft leren zingen! “Het is 

een voordeel te weten: de wijsheid doet haar bezitters leven”, Prediker 7:12. En het is de 

mens het meest nuttig, dat hij steeds in deze wereld mag zijn en zoeken: want juist hierin 

leert hij zichzelf kennen.  

Jezus was geen kerkstichter, hooguit een godsdiensthervormer. In het Israëlitische of Joodse 

christendom zag men hem als een profeet die de bedoelingen van God kenbaar maakte. 

Jezus heeft nooit een gezag ingesteld. Een prachtig voorbeeld is deze uitspraak van Jezus op 

een gelijkenis over twee zonen die door hun vader gemaand worden aan het werk te gaan. 

De eerste zegt eerst niet te gaan, maar gaat uiteindelijk toch, de tweede zegt te gaan maar 

gaat niet. De mens die tot inkeer komt is een mens die een transformatie doormaakt. 

Daarvoor is het noodzakelijk om te leven. ‘Voor hem die de wortel van alle dingen niet zal 

kennen, zullen ze verborgen blijven. Hij die de wortel van het slechte niet leert kennen, is er 

ook geen vreemde voor’ zegt Jezus tegen Maria Magdalena, Mattheüs en Judas in het bij Nag 

Hammadi gevonden ‘Gesprek met de Verlosser’. Inkeer, transformatie, is alleen bereikbaar 

door ervaring en niet door ‘vrome’ gedachten (dus ook het doen van daden wat een ervaring 

oplevert). Over de kruisdood zwijgen de meeste apocriefen opvallend. Er is één evangelie die 

niet in zijn geheel is overgeleverd maar waarbij de tekst aanvangt bij de berechting van Jezus 

voor Herodes, het proces daarna. Het meest opvallende verschil is dat Jezus aan het kruis 

uitroept: “Mijn kracht, mijn kracht, ge hebt Mij verlaten”. Zoek je in Hebreeuws en Grieks 

historische literatuur dan komt er nog iets wonderlijks naar voren: de laatste woorden die 
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aan het kruis werden gesproken, vindt men in de eerste twee Evangeliën, in Mattheüs 

hoofdstuk 27 vers 46 en in Marcus, hoofdstuk 15 vers 34: 'Eli, Eli, lama sabachtani'. Deze 

woorden zijn in het Nieuwe Testament in het Grieks vertaald en als volgt in het Nederlands 

overgezet: "Mijn God! Mijn God! Waarom hebt gij mij verlaten?"  

De vertaling in het Grieks is onjuist en dat is erg pijnlijk. Want daardoor is dan ook de 

Nederlandse vertaling van het Grieks niet juist (in het onderzoek wat ik heb gedaan). De 

oorspronkelijke Hebreeuwse tekst betekent: "Mijn God! Mijn God! Hoe hebt gij mij 

verheerlijkt!" Het zijn goed Hebreeuwse, oude Hebreeuwse woorden en het werkwoord 

sabach betekent 'verheerlijken' en beslist niet 'verlaten'. Maar in de tweeëntwintigste Psalm 

van het Oude Testament staan in het eerste vers de volgende woorden in de oorspronkelijke 

tekst: Eli, Eli, lama 'azabtani' en die betekenen: "Mijn God! Mijn God! Waarom hebt gij mij 

verlaten?" Dit bewijst dat de christelijke geschriften in symbolische vorm en mystieke 

zinspelingen zijn geschreven. Het zwaartepunt van dit 'kruiswoord' ligt in de betekenis en 

kracht van het Hebreeuwse werkwoord sabach. Want dit werkwoord heeft verschillende 

betekenissen zoals bijvoorbeeld 'vrede brengen aan', 'verheerlijken', 'kalmeren' en wel in de 

geest van een ergens uit voortvloeiende beloning of misschien eerder van de vruchten van 

een belangrijke geestelijke en intellectuele prestatie. Het andere werkwoord dat in de tekst 

wordt vermeld, azah, betekend 'verlaten' of 'in de steek gelaten'. Maar waarom zouden de 

schrijvers van deze twee Evangeliën goed Hebreeuwse woorden gebruiken en er toch een  

verkeerde vertaling van geven? Was het de bedoeling de waarheid te verbergen en toch de 

waarheid te vertellen, wat typerend is voor de mystieke atmosfeer en manier van doen van 

de ouden als het om de mysteriën ging? Zoals Jezus de boodschappen vaak verpakte in 

gelijkenissen en op die manier geen parels voor de zwijnen wierp? Zowel de oorspronkelijke 

Hebreeuwse betekenis als de verkeerde Griekse vertaling zijn juist, als ze goed worden 

begrepen. De persoonlijke mens roept altijd, als hij sterft (of bij beproevingen): "Mijn God! 

Waarom hebt Gij mij verlaten om stof te worden?" Maar het hogere, edeler deel van de 

mens, de innerlijke geestelijke mens roept met een kreet van vreugde uit: "Mijn God! Mijn 

God! Hoe verheerlijkt Gij mij!" (als je beseft dat elke ‘beproeving’ een reinigingsmogelijkheid 

voor je mag zijn). Voor hem die weet hoe het gelezen moet worden is het ook een bewijs van 

het symbolische karakter van de geschriften van de christelijke evangeliën. P.F. van der 

Meer, bijbelonderzoeker en auteur van religieuze boeken: “Er is veel verwarring wat de 

betekenis betreft, maar die verwarring is opzettelijk en had ten doel ervoor te zorgen dat de 

werkelijke innerlijke leer niet in het bezit kwam van elke nieuwsgierige die het onder ogen 

kreeg, en probeerde te lezen. Zij bevatten juist voldoende mystieke en suggestieve 

gedachten om een prikkel te zijn voor diegenen, wier innerlijk karakter, wier innerlijk wezen 

was begonnen te ontwaken. Zodat bij het lezen van deze dingen, deze vreemde verschillen 

en tegenstrijdigheden, hun belangstelling zou worden gewekt en zij naar de tempeldeur 

zouden komen en 'kloppen'. Op de juiste wijze zouden 'kloppen' en binnen zouden gaan. We 

zien nu enigszins hoe ingewikkeld de hele kwestie van de geschiedenis van Jezus gemaakt is, 

deels door hen die de stof hebben gerangschikt en deels door gebrek aan begrip van de 

moderne tijd voor oude denkwijzen en instellingen. We zien dus, dat het christelijk verhaal 

over Jezus een serie symbolische geschriften is, die er geen aanspraak op maken een 

nauwkeurige levensbeschrijving te zijn, maar die proberen de mens een waarheid mede te 

delen, een geestelijke uitdaging te zijn. Gehuld in allegorie en symboliek proberen zij de 

mens mystieke hoop en bemoediging te geven, zodat degene die gehoor geven aan deze 

uitdaging, zouden ontdekken dat hun denken werd geïnspireerd en hun hart zich naar het 
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licht keerde. En zo zouden zij naar alle waarschijnlijkheid ernaar streven te worden ingewijd 

of zoals een oude uitdrukking luidt: zij zouden aan de deur van de tempel komen en 

'kloppen' en 'vragen'.” 

Onlangs kwamen de kinderen thuis van kerstfeestviering op school. De traditie is dat de 

wijzen uit het oosten door een ‘ster’ Jezus geschenken komen brengen terwijl hij in een 

kribbe in een stal ligt. De oorsprong hiervan vinden we terug in The Christmas Encyclopedia 

“met uitzondering van het korte verslag in de Bijbel is alles wat over de wijzen geschreven is 

voornamelijk afkomstig van legenden”. Wat zegt de Bijbel ons? Het aantal wijzen is niet te 

achterhalen. Hoewel deze mannen in sommige Bijbelvertalingen ‘wijzen’ worden genoemd, 

is het woord in de oorspronkelijke taal magoi (magiërs) wat astrologen of tovenaars 

betekent. Zijn dat beroepen die voor God niet aanvaardbaar zijn? De oudste belangrijke bron 

van informatie over de magiërs is de Griekse historicus Herodotus, die in de vijfde eeuw voor 

onze jaartelling leefde. Herodotus schreef dat de magiërs tot een Perzische priesterklasse 

behoorden die gespecialiseerd was in astrologie, droomuitlegging en bezweringen. Een 

aantal vroege ‘christelijke’ commentatoren, onder wie Martyr, Origenes en Tertullianus, 

kenschetsen de magiërs die Jezus bezochten als astrologen. Tertullianus bijvoorbeeld schreef 

in zijn boek over de afgoderij dat ‘we op de hoogte zijn van de verwantschap die er tussen 

magie en astrologie bestaat. De sterrenwichelaars waren dus de eersten die Jezus 

geschenken brachten’. Wonderlijk hoe teksten in de loop van de tijd als normaal en goddelijk 

gezien worden. Wij als gezin en familie vieren geen kerstfeest meer. Omdat we de 

goedkeuring van God hierover ervaren, mag het beter voelen dan duizenden kerstvieringen 

met gezellig flikkerende lampjes. Overigens hangen die lampjes het hele jaar door in ons 

huis. De rituelen zoals zang, eten en samenzijn vieren we eigenlijk elke week, op de sabbath.   

Volgens sommigen zijn bepaalde kenmerken van de figuur Jezus ontleend aan Mithras. Er 

zijn opvallende overeenkomsten tussen de twee: zo werd Mithras (net als volgens de traditie 

van Jezus) op 25 december geboren van een maagdelijke moeder, was hij de zoon van God, 

had hij 12 discipelen en een laatste avondmaal, werd hij in een graf in de rotsen gelegd, en 

herrees hij na drie dagen uit de dood. Opvallend genoeg zou 25 december ook de 

geboortedag van Osiris, Adonis en Dionysus zijn. Volgens critici van deze visie, zoals Lee 

Strobel, werd de Mithrascultus juist van deze elementen voorzien nadat het christendom 

populair werd, wat zou duiden op een omgekeerde beïnvloeding. 

Voor de meeste geschriften die bij Nag Hammadi werden gevonden geldt dat ze 

oorspronkelijk uit de tweede eeuw dateren. Maar er zijn ook christelijke teksten gevonden 

die teruggaan tot de eerste eeuw. Vooral de uitkomsten van het Amerikaanse onderzoek in 

deze tijd zijn ronduit spectaculair. Volgens Helmut Koester, Ron Cameron, Burton Mack 

dateert de oudste laag van het Evangelie van Thomas (o.a. een geschrift die gevonden werd 

bij Nag Hammadi) zelfs rond het jaar 50 na Christus. Dat is generaties eerder dan de 

nieuwtestamentische evangeliën! Ron Cameron is hoogleraar Religie. Zijn onderzoek en 

onderwijs richt zich op "herbeschrijven van het begin van het christendom als religie." Hij 

publiceerde een aantal belangrijke studies in de christelijke afkomst, onder hen De Keulse 

Mani Codex en De andere evangeliën, in aanvulling essays en monografieën, vooral 

onderzoek naar het Evangelie van Thomas. Helmut Koester was visiting professor aan 

Harvard in 1958, en werd hoogleraar kerkgeschiedenis in 1963. Hoewel nu emeritus, vervolgt 

hij te doceren aan Harvard en leidt het project Archeologische Middelen voor de Studie van 
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het Nieuwe Testament. Burton Mack is een auteur en geleerde van de vroeg-christelijke 

geschiedenis en het Nieuwe Testament. Mack is vooral een geleerde van christelijke 

oorsprong. Hij benaderd de geschiedenis vanuit de hoek van sociale groep formatie. Mack's 

aanpak is sceptisch, en hij ziet traditionele christelijke documenten, zoals de evangeliën, als 

mythe in tegenstelling tot de geschiedenis ("mythe" in het Nieuwe Testament is niet bedoeld 

om te suggereren "onwaarheid" of "leugen", maar het is bedoeld om rekening te houden 

met de sociale, culturele en politieke situatie van hun auteur. De evangeliën ziet hij meer als 

charter documenten van de vroeg-christelijke beweging dan als betrouwbare verhalen van 

het leven van Jezus)." Dit evangelie van Thomas vormt in tegenstelling tot de Bijbelse 

evangeliën geen doorlopend verhaal maar bevat een verzameling uitspraken van Jezus. Het 

zijn de woorden die de levende Jezus sprak en die Judas Thomas opschreef. Van de 114 

uitspraken heeft ongeveer de helft parabellen met de nieuwtestamentische evangeliën. Ook 

wordt er in dit evangelie niet gesproken over kruisdood en opstanding. Niets over avondrood 

en morgenrood, niets over regen en wind (tekenen uit de hemel). Opvallend is dat de verzen 

2 en 3 van Mattheüs 16 ook niet voorkomen in de respectabele Codex Sinaiticus en ook niet 

in de Codex Vaticanus. 2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, 

zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; 3 En des morgens: Heden onweder; want de 

hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te 

onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? 

Uit de jongste ontdekkingen blijkt steeds meer dat Jezus de mens opriep om op weg te gaan. 

Om een compleet mens te worden. Dat is niet gnostisch of wat dan ook, het is een universele 

wijsheid die we bijna in iedere serieuze religie tegenkomen. Je mag het Koninkrijk beërven. 

Het Koninkrijk van nu.  Je moet er iets voor doen. Het wordt je niet vanzelf geschonken door 

alleen in Jezus te geloven. Daar zouden we volgens mij ook niet tevreden mee kunnen zijn 

omdat we continue hongeren naar geestelijke voeding. Wel begint het met geloven. 

Evengoed mogen we zelf onderzoeken wat vertrouwen inhoud, wat overgave aan God voor 

ons persoonlijk betekent. Ook Paulus roept zijn broeders en zusters op tot een god-waardige 

levensstijl. Dan kan de ‘heerlijkheid van zijn Koninkrijk’ voor de mens werkelijkheid  worden: 

1 Thessalonicenzen 2:12 En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept 

tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.  

1 Corinthiërs 6:9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen 

beërven? 

Galaten 5:21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te 

voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods 

niet zullen beërven. 

Jezus de goede Boom 

We kunnen onszelf ook de vraag stellen waarom men het geloof in formules en belijdenissen 

heeft vastgelegd? Is dat om de eenheid in het geloof te bewaren? Levert dit geen vragen op? 

God-dienen zet de mens aan tot respect voor al het geschapene, tot een vreugdevol leven, 

tot liefdadigheid. Eens zal het onderscheid goed gezien worden tussen hen die God dienen 

en hen die Hem niet (willen) dienen, zoals in Maleachi 3:18 staat. God dienen doet men 
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vanuit het hart, thuis, in de binnenkamer. Dat hoeft iedereen niet te zien, maar het mag en 

kan wel gezien worden, want een goede boom brengt goede vruchten voort. Men kan 

verstandelijk exact weten wat het dienen van God inhoudt, maar het evenwel niet doen met 

de daad. R.Roukema: ”Origenes geeft ook te kennen verwantschap te hebben met gnostici. 

Bijvoorbeeld zijn uitleg over de binnenkamer waarin je je volgens Jezus moet terugtrekken 

om te bidden. Je mag deze binnenkamer ‘in je huis’ als letterlijke betekenis nemen, maar het 

eigen innerlijk is het hoofddoel.” 

Leven in zuiverheid, als kinderen, lijkt de weg die Jezus leerde. Het is niet iets dat je 

overkomt, je moet je eerst ontdoen van je oude kleren (je vroegere leef- en denkwijze) 

voordat je je kunt bekleden met God. Voor velen in deze tijd sluit deze intieme vorm van het 

christendom sterk aan bij de eigen beleving. Nogmaals, dat heeft niets met New Age te 

maken. Eerder kunnen we spreken van een vergeten en bijna verloren gegane innige traditie 

uit een ‘old age’, die dankzij nieuwe vondsten van oude documenten weer helder in beeld 

komt. Heel vaak worden gnosis en New Age met elkaar verward. Ook in de kritiek van 

theologen op bepaalde Jezus-beelden wordt er weinig kritisch onderscheid gemaakt tussen 

deze twee totaal verschillende denkwijzen. Veelal wordt verondersteld dat New Age een 

soort moderne gnostiek is. Niets is minder waar. Je zou kunnen stellen dat New Age datgene 

oppikt uit de gnostiek wat ze kan gebruiken in haar holistische opvattingen. Een ‘New Age-

Jezus’ is absoluut geen ‘gnostische Jezus’. 

Jezus zegt herhaalde malen: Heb je naaste lief als jezelf. Om je naaste lief te kunnen hebben 

moet je dus jezelf ook liefhebben. Je kunt de ander, schijnt Jezus te zeggen, slechts in die 

mate liefhebben waarin je in staat bent van jezelf te houden. Dat is een consequentie die in 

het latere orthodoxe christendom op gespannen voet kwam te staan met een zondebesef, 

waardoor het voor de mens onmogelijk zou zijn om van zichzelf te houden. De pure liefde, 

Agape, werd afgevlakt tot een eendimensionale liefde, het goed doen aan de ander. Om 

jezelf werkelijk te leren kennen zul je allereerst vrede met jezelf moeten sluiten, dat is vele 

malen vollediger dan een oppervlakkige tevredenheid met jezelf. Dus gaan we eerst een 

confrontatie aan met onze eigen schaduwzijde. Bijvoorbeeld Augustinus die ook de 

schaduwzijde in zichzelf herkende. Jezus laat op dat proces de verwondering volgen. De 

verwondering van het in staat blijken te zijn je schaduwkant, duistere krachten, te 

overwinnen. Als dat niet zo zou zijn, zou ook de innerlijke rust immers niet gevonden kunnen 

worden. Onze schaduw is er om ons te onderwijzen en te leiden. De schaduw bevat de zegen 

van ons hele zelf. Sluit vrede met je schaduw in plaats van deze gevoelens te onderdrukken 

zegt psycholoog Debbie Ford in haar boek Licht op schaduw. In plaats van onze schaduw te 

onderdrukken, moeten we juist de dingen die we het meest vrezen aan het licht brengen, 

erkennen. Met ‘erkennen’ bedoelt zij toegeven dat een eigenschap van jou is. Daardoor 

ervaar je het goede en het slechte, het donkere en het lichte waardoor je in de wereld kunt 

doen en kiezen wat je wilt. Alle delen zijn noodzakelijk om één geheel te vormen. Hoe weten 

we wat liefde is als we nooit haat hebben gevoeld? Hoe kunnen we moedig zijn als we nooit 

angst hebben gekend? Jung lanceerde de term ‘schaduw’ om die delen van onze 

persoonlijkheid aan te duiden die werden afgewezen uit angst, onwetendheid, schaamte of 

gebrek aan liefde. De schaduw is de persoon die je liever niet wilt zijn. Hij geloofde dat het 

integreren van de schaduw diep zou ingrijpen, en ons in staat zou stellen een diepe bron van 

ons spirituele leven te herontdekken. “Om dit tot stand te brengen worden we gedwongen 

met het kwaad te strijden, de schaduw tegemoet te treden, en de duivel te integreren. ”Je 
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moet in het duister doordringen om het licht in je tevoorschijn te laten komen. Wanneer we 

een gevoel of impuls onderdrukken, onderdrukken we ook de tegenpool ervan. Als we onze 

lelijkheid ontkennen, verminderen we onze schoonheid. Ontkennen we onze angst, dan 

verkleinen we onze moed. Ontkennen we onze hebzucht, dan reduceren we onze 

vrijgevigheid. Je bent in staat de persoon te zijn die je het meest bewondert en tegelijkertijd 

de persoon te zijn die je het meest verafschuwt. Bijvoorbeeld krengerigheid. Je kunt hard 

werken om aardig en mild te worden om deze ‘afschuwelijke’ eigenschap te compenseren. Je 

kunt dit deel van jezelf haten. Of voor schamen. Misschien maak je je hier zorgen over. Dan 

neemt het wellicht bezit van je. Stel dat je een kreng bent, wat is daar dan goed aan? Maar 

stel dat je een huis laat bouwen, en de aannemers overschrijden het budget en leveren drie 

weken te laat op, denk je dan dat het helpt als je een beetje kattig doet? Dus als een levering 

niet goed is, helpt het dan als je een beetje krengerig bent? Nu kun je inzien dat het op 

bepaalde momenten niet alleen handig is als je een ‘kreng’ bent maar dat het een bepaalde 

kwaliteit is om tot je beschikking te hebben als je in deze wereld dingen voor elkaar wilt 

krijgen. Dan wordt dat deel wat je in jezelf verafschuwde, wat je wanhopig probeerde te 

verbergen en te ontkennen, vrijgelaten. Het voelt een stuk lichter. Zo heeft elke – in jouw 

ogen – negatieve eigenschap een geschenk in zich. Het mag er gewoon zijn. Nu hoef je geen 

kreng meer te zijn, maar als het nodig is kun je die kwaliteit gebruiken om voor jezelf op te 

komen. God wil dat wij heel zijn: en heel zijn sluit alles in zich: het positieve en het negatieve, 

het goede en het slechte, de heilige en de duivel. Als we de tijd nemen om onze schaduw en 

de geschenken daarvan te ontdekken, kunnen we begrijpen wat Jung bedoelde met: ‘Het 

goud ligt in het donker”. Ieder van ons kan dat goud vinden. We hebben allen macht, kracht, 

creativiteit en mededogen. Allemaal kennen we hebzucht, lust, boosheid en zwakte. We zijn 

allemaal vervuld van liefde en schoonheid maar ook van egoïsme, geheimzinnigheid en 

vijandigheid. Bedenk dat je liever niet wilt ontdekken dat je alle eigenschappen van de 

wereld in je hebt. Debbie Ford: ‘Toen ik mijn zoektocht naar de wereld binnenin mij begon, 

dacht ik dat het een onmogelijke opgave zou zijn. Ik dacht dat de wereld, en niet ik, een 

puinhoop was. Ik dacht, ik ben geen moordenaar. Ik ben geen dakloze. Ik ben geen pedofiel. 

Ik wilde niet echt ontdekken dat ik alle eigenschappen van de wereld in mij had. Voor zover 

ik na kon gaan, leek ik totaal niet op de mensen die ik veroordeelde of niet goed vond. Ik 

wilde begrijpen hoe de wereld in mij kon bestaan. Iedere keer dat ik dingen of personen zag 

die mij niet aanstonden, zei ik tegen mezelf: “Zo ben ik ook”. En op een dag herkende ik het.’  

Debbie Ford: “Op een dag zat ik in de trein en een vrouw in mijn coupe schreeuwde tegen 

haar kind. Ik dacht bij mezelf: ik zou mijn kind nooit op zo’n manier behandelen en dat het 

belachelijk was dat deze vrouw haar kind zo uitschold waar iedereen bij was. Op dat moment 

zei een klein stemmetje in mijn hoofd: “als jouw kind chocolademelk op je nieuwe witzijden 

jurk zou hebben gemorst, zou je ook woedend worden”. Toen vielen de stukjes van de puzzel 

op hun plaats. Natuurlijk had ik het in me om boos te kunnen worden op een kind. Dat wilde 

ik mezelf niet toegeven dus als ik iemand anders zag die in woede uitbarstte, oordeelde ik en 

kon ik geen sympathie opbrengen. Daardoor hoefde ik niet naar mezelf te kijken. Ik 

realiseerde me dat een bepaalde eigenschap die iemand liet zien, ook in mij aanwezig was. 

En niet de persoon zelf. Ik ben niet die boze vrouw in de trein, maar ik bezit wel dat ongeduld 

en die intolerantie die zij op dat moment ten toon spreidde. Het werd mij duidelijk dat ik 

diende te letten op de eigenschappen van anderen die mij het meest irriteerde. Ik begon in 

deze eigenschappen de kamers te herkennen die ik had afgesloten. Ik keek naar een dakloze 

en vroeg me af: “Als ik geen familie had en geen opleiding en ik zou mijn baan verliezen, zou 
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ik dan een dakloze kunnen zijn? Ik kon mezelf wel voorstellen dat ik iemand zou kunnen 

vermoorden wanneer diegene mij of mijn familieleden iets zou willen aandoen. Maar hoe zat 

het met die bruto zinloze misdaden? Ik realiseerde me dat ik op dit moment niet de behoefte 

voelde iemand te vermoorden, maar als ik veertien jaar in een kast zou zijn opgesloten en 

iedere dag geslagen zou zijn, zou ik dan in staat zijn in koelen bloede te vermoorden? 

Daardoor werd een moord voor mij nog niet acceptabel, maar ik was in staat te accepteren 

dat ik inderdaad ieder ander zou kunnen zijn. Gedragingen ging ik analyseren. Ik kon 

bijvoorbeeld nog niet inzien hoe ik ooit pedofiel zou kunnen zijn. Dus vroeg ik me af welk 

mens er seks zou kunnen hebben met een kind. Een gedegenereerd, afschuwwekkend, 

pervers mens vond ik. Toen vroeg ik mezelf de vraag: “zou ik gedegenereerd kunnen zijn? Ik 

realiseerde me dat als ik als kind misbruikt en mishandeld was geweest, en het zonder liefde 

had moeten stellen, ik anders zou zijn opgegroeid. Onder die omstandigheden zou ik niet 

kunnen voorspellen tot welke dingen ik wel of niet in staat zou zijn. Veroordeel iemand niet 

voordat je in zijn schoenen hebt gestaan. Soms is het niet de vraag of je een bepaalde 

eigenschap op dit moment hebt, maar of je onder andere omstandigheden deze eigenschap 

zou kunnen hebben. Uiteindelijk was er maar weinig dat ik niet bij mezelf kon terugvinden. 

Geleidelijk aan verdween het stemmetje in mij dat andere mensen en situaties veroordeelde. 

Een stilte binnenin mij werd werkelijkheid. Als iemand opschepte, veroordeelde ik die 

persoon niet langer omdat ik wist dat ik ook behoorlijk kon opscheppen. Stel je hebt een 

hekel aan sufferds. Je ergert je aan sufferds. Je hebt dus geen sympathie voor suffige 

mensen. Kan het dan zijn dat je geen sympathie kunt opbrengen voor jezelf, voor je eigen 

fouten? Waardoor je mensen sufferds vindt als ze fouten maken? Als je namelijk een hekel 

hebt aan een aspect van jezelf, heb je een hekel aan ieder ander met diezelfde tekortkoming. 

Stel je erkent dat je soms een sufferd bent, welk geschenk heeft dit in zich? Denk aan de 

tegenpool die altijd bestaat. Een sufferd heeft doorzettingsvermogen. Je wilde immers niet 

graag gezien worden als sufferd dus heb je er alles aangedaan, qua opleiding, om een goede 

student/werknemer te zijn! Einde citaat. 

Volgens Debbie Ford trekken we vaak die mensen en situaties aan waarin de aspecten van 

onszelf die we zijn vergeten of onderdrukken, worden weerspiegeld. We weten dat projectie 

plaatsvindt wanneer iemand emotioneel geraakt wordt door andermans gedrag, of dat nu 

positief of negatief is. Over het belang van het erkennen van al onze goede kwaliteiten zegt 

Ford het volgende: “Als we van onszelf willen houden, moeten we bereid zijn ons eigen licht 

helder te laten schijnen. We mogen onszelf iedere dag prijzen voor al het goede dat we 

hebben gedaan. We dienen de inventaris van ons leven op te maken en onze vaardigheden 

toe te juichen. En als we ons licht laten schijnen, laten we daarmee aan anderen zien dat zij 

hetzelfde kunnen doen. “Accepteer de gaven die God je gegeven heeft. Zorg dat je in staat 

bent je talenten naar waarde te schatten. En denk niet dat je een beter mens bent door de 

beste delen van jezelf te bagatelliseren. We moeten onze gaven en talenten erkennen. Als 

we onze eigen talenten leren herkennen, kunnen we ook de unieke gaven die een ander 

heeft waarderen en liefhebben. We hebben geraffineerde afweersystemen ontwikkeld die 

onze overtuiging sterken dat we niet zo getalenteerd of creatief zijn als een ander. Het is net 

zo belangrijk je positieve kant te accepteren als je negatieve. Ik heb zoveel mensen ontmoet 

die over hun passie spreken alsof het een kostbare munt is die ligt weggeborgen in een 

vitrine in een museum. Zij bidden zachtjes voordat zij gaan slapen of hun dromen uit mogen 

komen, maar hun angst en berusting maakt hen passief. Weet je wie die munt krijgt? De 

mens die een plan de campagne maakt en tot actie overgaat. Degene die een missie-
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verklaring schrijft. De mens die zich volledig inzet.” Het ontdekken van het geschenk dat je bij 

je geboorte ontving, jouw levensdoel, is een proces. Daar is tijd voor nodig. Wij hebben 

allemaal een roeping. Jij hebt iets dat niemand anders op deze planeet heeft. Het kan jouw 

roeping zijn mensen te genezen, te onderwijzen, of te koesteren, of iets te ontdekken, een 

expressie van jouw creativiteit, of het grootbrengen van kinderen. Het maakt niet uit wat je 

doel is. Als je het kunt vinden en verwezenlijken, zal het je inspireren en je hart verwarmen. 

Zanger Stef Bos: “Ik wil vuur, levenslang vuur. De tijd sleurt ons mee. Zie ze praten over alles 

met gezond verstand, maar waar is hun hart, het staat niet meer in brand want hun bezieling 

is dood, het vuur is gedoofd, en idealen zijn verhalen waar geen mens nog in gelooft.”  

Alle zonde is slechts dwaling. Wanneer de ziel uit de dwaling tot haar eigen licht terugkeert, 

blijft niets van de dwaling aan haar kleven. Evenmin als er nog duisternis in een vat blijft 

wanneer de zon erin schijnt. Onze passie mag zijn om het vuur, Gods vuur, te zoeken. Als je 

je schaduw accepteert, zul je niet langer in angst hoeven te leven. Zoek de geschenken van je 

schaduw. Ieder mens wordt geboren met een gezond emotioneel systeem (gehandicapten 

mogen andere waarden behouden). Wanneer we geboren worden, accepteren we onszelf en 

houden we van onszelf. We vellen geen oordeel over welke delen van onszelf goed zijn en 

welke slecht. We leven in de volheid van ons bestaan, leven in het nu. Wanneer we ouder 

worden, leren we van de mensen ons heen. Zij vertellen ons hoe we ons mogen gedragen. 

We beginnen onderscheid te maken. We leren de mensen om ons heen te vertrouwen of te 

vrezen. We leren welke eigenschappen in onze omgeving worden getolereerd en welke niet. 

‘n Mooi stukje innerlijke wetenschap. Als God Zijn liefde uit naar Zijn volk, zal alles duidelijk 

zijn net zoals bij Abraham, vanuit het hart zal een mens volledig kunnen handelen naar Zijn 

wil. Het draait dus om liefde. 

Om een zinvol leven te leiden zullen we ons diepgaand met liefde en met de manier waarop 

we haar in ons leven kunnen integreren, moeten bezighouden. Liefde is de taal van God, die 

onze ziel in stand houdt. Liefde is de dominantie van de geest over de materie. Uit de wetten 

van de stoffelijkheid vloeit voort dat twee voorwerpen niet tegelijkertijd een en dezelfde 

ruimte kunnen innemen. Wij kennen het gezegde: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat 

ook een ander niet”. De wijsheid van God is op een ding gericht: ons te leren hoe wij mogen 

liefhebben. Velen van ons beseffen niet dat wat wij liefde noemen in feite niets anders is dan 

het zoeken naar God. Een mens die God kan beminnen, maar niet in staat is tot liefde voor 

een medemens, bemint God niet werkelijk. En een mens die een ander mens bemint, maar 

geen liefde tot God bezit, zal uiteindelijk tot de conclusie komen dat wat hij liefde noemt 

voorwaardelijk en zelfzuchtig is, wat inhoudt dat er van werkelijke liefde geen sprake is. 

Voorwaardelijke liefde brengt geen groei met zich mee, er is slechts het streven naar 

vervulling van een tijdelijk verlangen. Net zoals je een paar uur nadat je hebt gegeten weer 

honger krijgt, zul je, wanneer je liefde aan voorwaarden gebonden is, voortdurend behoefte 

hebben aan zekerheid, aandacht en bevestiging. Het begint dus bij jezelf. Als jij 

onvoorwaardelijk liefhebt, komt dat bij je terug. Je omgeving voelt immers je oprechte liefde. 

Onvoorwaardelijke liefde is de grondslag van menselijke groei. Zij is allesomvattend, en raakt 

niet alleen aan je directe behoeften maar aan je hele ik. Voorwaardelijke liefde deelt je leven 

op in stukjes, onvoorwaardelijke liefde is geïntegreerd in alle delen van je bestaan. En 

tenslotte is onvoorwaardelijke liefde het werktuig waarmee wij de hoogste werkelijkheid, 

God, leren kennen. Al onze wetten, al onze standpunten, komen uit hetzelfde principe voort. 
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Onbaatzuchtige liefde brengt risico’s en kwetsbaarheid met zich mee. De meesten van ons 

zijn bereid iemand lief te hebben, maar tegelijkertijd hebben we geleerd andere mensen te 

wantrouwen. Dat is soms terecht. De enige manier om die houding los te laten om kwetsbaar 

te worden, om jezelf open te stellen voor echte liefde, is vertrouwen te hebben in God en in 

de Goddelijkheid in de persoon naar wie je liefde uitgaat. We mogen leren begrijpen wie we 

in werkelijkheid zijn en welke taak wij op deze wereld te vervullen hebben. Om dat te 

kunnen mogen we ons veilig voelen in onze roeping en niet naar afleiding op zoek gaan. Als 

we geen manier vindt om God te beminnen, om de God te beminnen die in onze ziel zetelt, 

zullen we merken dat we voortdurend naar liefde op zoek zijn. Daarin zien we weer Gods 

grote wijsheid; de reden waarom we ons leven niet beginnen met het zoeken naar liefde. In 

onze kinderjaren leren we eerst liefde te ontvangen van onze ouders, broers/zussen, onze 

omgeving. De liefde tussen man en vrouw, de liefde tussen familieleden, en de liefde tussen 

vrienden verschillen uiteraard sterk. Maar deze gevoelens hebben een ding gemeen: ze zijn 

een weerspiegeling van de liefde tussen de mens en God. Wat een belofte spreekt God dus 

uit met Zijn woorden: 

32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand 

aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, 

hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt JHWH; 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen 

met het huis van Israël maken zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en 

zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.34 

En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: 

Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, 

spreekt JHWH; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer 

gedenken (Jeremia 31:33). 

38 Ja, zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.39 En Ik zal hun enerlei hart 

en enerlei weg geven, om Mij te vrezen al de dagen, hun ten goede, mitsgaders hun kinderen 

na hen. 40 En Ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat Ik van achter hen niet zal 

afkeren, opdat Ik hun weldoe; en Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, dat zij niet van Mij 

afwijken. 41 En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen getrouwelijk in 

dat land planten, met Mijn ganse hart en met Mijn ganse ziel. 42 Want zo zegt JHWH: Gelijk 

als Ik over dit volk gebracht heb al dit grote kwaad, alzo zal Ik over hen brengen al het goede, 

dat Ik over hen spreke (Jeremia 32:38-40). 

24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw 

land brengen. 25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw 

onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 26 En Ik zal u een nieuw hart geven, 

en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees 

wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van 

u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en 

doen. 28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een 

volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn (Ezechiël 36:25-27). 
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SAMENVATTEND: 

Het is een bekend verschijnsel – daar zijn nogal wat onderzoeken naar geweest – dat twee 

mensen die dezelfde gebeurtenis hebben meegemaakt, deze zodanig doorvertellen dat de 

beide versies aan het eind van het circuit nogal van elkaar verschillen. Kortweg samengevat: 

alle vier evangelisten maakten uit het ter hun ter beschikking staande materiaal een keuze 

die hen het beste uitkwam met betrekking tot de overtuiging die ze wilden doorgeven. Ze 

hebben dit in een eigen theologisch kader geplaatst. Al dan niet geïnspireerd door de heilige 

Geest (gechanneld). Hoe is dat te meten? “Omdat we van hun waarheid zeker zijn, aangezien 

zij die van het begin af aan ooggetuigen en verkondigers van het woord waren, deze hebben 

doorgegeven aan de vaderen’… stelt Athanasius. Het christendom, als bevoorrechte religie 

binnen het Romeinse Rijk (enkele jaren later zou ze zelfs tot staatsgodsdienst promoveren) 

had voor alles eenheid nodig. Dat bleek al eerder op het concilie van Nicea (325) waar naar 

de vorming van een eenheidsleer werd gestreefd. Maar ook eerder was deze gedachte er al: 

Tertullianus was in de derde eeuw minder omslachtig met zijn woorden dan Athanasius: “De 

kerk bepaalt wat heilig is!” Was het maar zo simpel. 

Graag wil ik opmerken dat bovengenoemde weergave niet voor waarheid  aangenomen 

hoeft te worden. Het is mijn waarheid. Het is bedoeld om aan te zetten dit zelf te 

onderzoeken. Is onze waarheid werkelijk en reëel en terugkomend tot de basis: het doel, de 

wil van JHWH? Zeker als we beseffen dat zowel de evangeliën als de handelingen alsook de 

brieven in het Nieuwe Testament, niet door leerlingen van Jezus zelf zijn geschreven. Paulus 

die zich apostel noemt, was geen leerling van Jezus en heeft hem nooit in levenden lijve 

ontmoet. Zijn grote gezag in de christelijke kerken dankt hij aan de ontmoeting met Christus 

in de geest! Van dat grote gezag, dat hij al vroeg in de christenheid bezat, is misbruik 

gemaakt door briefschrijvers die onder zijn naam epistels schreven. Om bepaalde 

opvattingen, bijvoorbeeld ten aanzien van leefregels, in een door hen gewenste richting te 

sturen. Evengoed is er de schitterende Bergrede. Het is daarbij niet zo van belang of deze 

fascinerende uitspraken nu werden gedaan in één keer op een bepaalde plaats en tijd, zoals 

Mattheüs ze weergeeft, of op verschillende plaatsen en tijdstippen zoals Lucas suggereert. Ze 

zijn nog steeds fundamenteel. Als iedereen zich daar ooit aan had gehouden, bevonden we 

ons in het paradijs! 

Vraag aan PP:  

Wat vind jij ervan dat God – zoals 

Jezus zegt - een mens heeft laten 

kruisigen, dus vermoorden, voor jou 

en mij?                  “Ik kan niet 

geloven dat Hij dat zou doen. Dan 

zou Hij dat dus ook bij jou en mij 

kunnen doen. Ik denk dat als je in 

de satan zou geloven, dat God het 

dan bij ons zou kunnen doen, 

kruisigen. Want dat is dan een soort 

van vloek, omdat we niet goed 

gekozen hebben. Ik vind het 

jammer dat Jezus dood gemaakt is. 

Dat is toch geen reden om te 

zeggen dat het is omdat wij soms 

verkeerd doen? Nou, ik bid gewoon 

om vergeving en wilde dat Jezus 

gewoon nog leefde. Zijn verhalen 

vind ik mooi.” 
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Hoofdstuk 11 Geen vaste grond meer onder onze voeten 

In stromend water wordt geen beeld weerkaatst, wel echter in het spiegelende oppervlak van een stille vijver. 

Alleen wie zelf rustig is, kan een rustplaats bieden aan allen die rust zoeken. 

et gaat de bijbel niet om strikte geschiedschrijving (blijkt uit voorgaande 

hoofdstukken) maar om de theologische betekenis van de geschiedenis. Die 

betekenis moet je eerst distilleren uit het verhaal, om haar dan te verbinden aan je 

hedendaagse context. Juist als je de oorspronkelijke context en de eigen setting met elkaar 

en met de tekst vergelijkt, kan de boodschap van de tekst voor vandaag oplichten. Echter, als 

men de sabbath wijzigt naar de zondag als rustdag door God geïnspireerd – op basis van het 

argument dat Jezus op zondag is opgestaan - lijkt het me van zeer groot belang de 

geschiedschrijving nauw te volgen. Omdat gehoorzamen oftewel de eigen 

keuze/verantwoordelijkheid de theologische betekenis is van de geschiedenis. Graag neem ik 

u mee in een hoofdstuk dichtbij Golgotha. Vindt u het ook vreemd dat Goede Vrijdag deze 

benaming kreeg? Mijn kinderen vonden het triest om een dag ‘goed’ te kleuren waarin 

iemand vermoord werd. Zijn er nog meer ingewikkelde zogenaamde feiten die bij onderzoek 

op losse schroeven komen te staan? 

Professor Colin Humphreys van de Universiteit van Cambridge lanceerde in juni 2011 zijn 

boek over de  klaarblijkelijke tegenstrijdigheden rondom de kruisiging en opstanding van 

Jezus. Hij heeft hier sinds 1983 aandacht aan geschonken. Humphreys stelt dat de 

verwisseling van de dagen verband houden met verschillend gebruik van kalenders. Deze 

wetenschapper, een christen, baseert zijn conclusies op onderzoek van Bijbelse, historische 

en astronomische bronnen. Algemeen wordt aangenomen dat Jezus werd gedood op vrijdag 

(Goede Vrijdag is daardoor ontstaan) en zijn opstanding werd op zondag ontdekt waardoor 

de zondagsheiliging van kracht mocht/kon gaan. Hoe hij drie dagen en drie nachten in het 

graf gelegen kan hebben? Men verklaard het als volgt: in de Israëlitische taal is het 

gebruikelijk om een deel van een nacht of een dag te benoemen als een hele dag of een hele 

nacht. Dus in de Israëlitische cultuur zouden de vrijdag, de zaterdag en de zondag tellen als 

drie dagen en drie nachten. Wij hebben dezelfde gewoonte. Als iemand zegt dat hij de hele 

dag gewinkeld heeft, begrijpen we allemaal dat hij daarmee geen 24 uur bedoelt. Hij lag in 

het graf "drie dagen en drie nachten", nl. vrijdag, waar volgens de Bijbel ook de 

donderdagnacht bij hoort want de dag begint bij de avond ervoor (zie Genesis 1:5 en 8), 

zaterdag, bestaande uit de nacht van vrijdag en de dag van zaterdag; en zondag waartoe de 

nacht van zaterdag behoort en de prille morgen van de zondag. We zien dus het volgende: 

Donderdagnacht en vrijdag: 1ste nacht en dag (ook al is hij pas op de vrijdag gekruisigd, dus 

eigenlijk een vreemde conclusie die men trekt uit deze synthese) 

Vrijdagnacht en zaterdag: 2de nacht en dag 

Zaterdagnacht en zondag: 3de nacht en dag. Die laatste derde dag in deze beredenering is 

zeer discutabel, want in Johannes 20:1 lezen we het volgende: “En op de eerste dag der 

week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog duister was, naar het graf; en zag de steen 

van het graf weggenomen”. Nog voor de dag aanbrak, was het graf leeg, was Jezus 

H 
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opgestaan. De zondag mag dus eigenlijk niet als dag meegeteld worden, en dan blijft men 

steken op twee dagen en twee of drie nachten.  

Heeft Jezus – ervan uitgaande dat het om een historische persoon gaat- voor zijn opstanding 

twee nachten in het graf gelegen, of drie? En wanneer is hij opgestaan? Deze vragen zijn van 

cruciaal belang in dit boek omdat men immers stelt dat de opstandingsdag als rustdag mag 

fungeren in de huidige maatschappij. Voor zijn kruisiging zei Jezus in Mattheüs 12:40: "Want 

zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon 

drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven". Marcus doet verslag 

van een andere uitspraak die Jezus deed: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de 

Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter 

dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem 

drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan? 

(Marcus 10:33,34). 

Het Jona-teken moest in vervulling gaan, drie nachten en drie dagen is totaal 72 uren. Zij die 

beargumenteren dat de kruisiging op vrijdag plaatsvond zeggen dat er nog steeds een 

geldige manier bestaat waarop men zou kunnen zeggen dat Jezus drie dagen en drie nachten 

in het graf doorbracht. Omdat Jezus een gedeelte van de vrijdag in het graf was, daarna de 

hele zaterdag en een gedeelte van de zondag, zou men kunnen zeggen dat hij drie dagen 

lang in het graf doorbracht. Eén van de voornaamste argumenten voor de vrijdag kan in 

Marcus 15:42 worden gevonden, waarin wordt opgemerkt dat Jezus op “de dag voor de 

sabbath” werd gekruisigd 42 En als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding 

was, welke is de voorsabbath. Als dat de wekelijkse sabbath was, dat wil zeggen de zaterdag, 

dan leidt dit feit er toe dat de kruisiging op vrijdag plaatsvond. Een ander argument voor de 

vrijdag zegt dat verzen zoals Mattheüs 16:21 en Lucas 9:22 onderwijzen dat Jezus op de 

derde dag zou herrijzen, en dat hij daarom geen drie volle dagen en nachten in het graf zou 

hoeven doorbrengen 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest 

heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en 

Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. 22 Zeggende: De 

Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en 

overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden. Hoewel 

sommige vertalingen “op de derde dag” gebruiken voor deze verzen, doen niet alle 

vertalingen dit en is niet iedereen het er over eens dat dit de beste manier is om deze verzen 

te vertalen. Bovendien zegt Marcus 8:31 dat Jezus “drie dagen later” of “na drie dagen” zou 

opstaan 31 En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en 

verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood 

worden, en na drie dagen wederom opstaan. Het argument voor de kruisiging op donderdag 

borduurt voort op het “vrijdag-standpunt” en beargumenteert dat er te veel gebeurtenissen 

plaatsvonden (sommigen tellen er zelfs meer dan twintig) tussen de begrafenis van Jezus en 

de zondagochtend. Dat deze allemaal tussen vrijdagavond en zondagochtend zouden kunnen 

hebben plaatsvinden vinden zij niet haalbaar. Zij wijzen er op dat dit vooral een probleem is 

wanneer de enige volledige dag tussen vrijdag en zondag de zaterdag was, de Israëlitische 

sabbath. Eén of twee extra dagen elimineren dit probleem. De voorstanders van de 

donderdag zouden als volgt kunnen redeneren: Stel dat je een bepaalde vriend sinds 

maandagavond niet meer gezien hebt. Je hebt de volgende ontmoeting met hem op 

donderdagochtend en je zegt: “Ik heb je in drie dagen niet gezien”, ook al was dit technisch 
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gesproken maar 60 uur (2.5 dagen). Als Jezus op donderdag werd gekruisigd, dan laat dit 

voorbeeld zien hoe dit als drie dagen zou kunnen worden beschouwd.  

De opinie die zegt dat Jezus op woensdag werd gekruisigd, stelt dat er in die week twee 

sabbathsdagen waren. Na de eerste sabbath (de sabbath die plaatsvond op de avond van de 

kruisiging, Marcus 15:42 En als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, 

welke is de voorsabbath;)  kochten de vrouwen olie die zij na de sabbath wilden aanbrengen 

op het lichaam (Marcus 16:1 En als de sabbath voorbijgegaan was, hadden Maria 

Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij 

kwamen en Hem zalfden.). Het ‘woensdag-standpunt” stelt dat deze “sabbath” de dag van 

het Pesach-feest was (zie Leviticus 16:29-31; 23:24-32, 39 waarin aan belangrijke heilige 

dagen, die niet noodzakelijkerwijs de zevende dag van de week waren, werd gerefereerd als 

de sabbath). De tweede sabbath in die week was de normale wekelijkse zaterdag. Merk op 

dat de vrouwen opeens de olie in Lucas 23:56 blijkbaar al in huis hadden! En het was de dag 

van de voorbereiding, en de sabbath kwam aan. 55 En ook de vrouwen, die met Hem 

gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam 

gelegd werd. 56 En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den 

sabbath rustten zij naar het gebod.). Ze keerden terug van het graf en bereidden de olie om 

vervolgens “op de sabbath” rust te nemen. Het argument stelt dat zij hun olie niet na de 

sabbath konden hebben gekocht en toch deze olie vóór de sabbath konden bereiden – tenzij 

er twee sabbathten waren. Als we het oogpunt van de twee sabbathsdagen aanhouden dan 

zou, als Jezus op donderdag werd gekruisigd, de belangrijke heilige sabbath (het Pesach-

feest) op donderdag bij zonsondergang zijn begonnen en op vrijdag bij zonsondergang zijn 

afgelopen – aan het begin van de wekelijkse sabbath of zaterdag. Als zij de olie na de eerste 

sabbath (het Pesach-feest) hadden gekocht, dan zou dit betekenen dat zij deze op een 

zaterdag hadden gekocht en zij zouden hiermee de sabbath hebben geschonden. (Gemiddeld 

vanaf een paar dagen na overlijden werd een lichaam gebalsemd). Daarom stelt dit 

standpunt – en is ook mijn visie- dat de enige verklaring die strookt met het Bijbelse verslag 

van de vrouwen en de olie, en die een letterlijke interpretatie van Mattheüs 12:40 volgt, de 

verklaring is dat Jezus op woensdag werd gekruisigd. Er wordt gesproken over de Pascha-

sabbath (het verplicht ingestelde herdenkingsfeest van de uittocht en bevrijding uit Egypte) 

welke Jezus viert met de discipelen. Daarnaast is er de wekelijkse sabbath. Johannes 19:31 

stelt: De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op den sabbath, 

dewijl het de voorbereiding was (want die dag des sabbaths was groot), baden Pilatus, dat 

hun benen zouden gebroken, en zij weggenomen worden. Dit moet op woensdag de 14e Abib 

zijn geweest (voorbereidingsdag Pascha), want Jezus kon niet op de feestdag (sabbath) aan 

het kruis hangen. 14e dag van de eerste maand, dat wil zeggen, Abib was Pascha. Dit 

betekent dat het Pascha elk jaar weer op een andere dag kan vallen. Op de 15e dag is het 

‘feest van de Ongezuurde Broden’, een week lang. Voor zeven dagen moest men ongezuurde 

broden eten en mocht men geen zuurdesem in huis hebben. Op de 1e dag (15e) en op de 7e 

dag (22e) moest er een heilige samenkomst zijn. De sabbath die een belangrijke heilige dag 

was (het Pesach-feest) vond plaats op donderdag, de vrouwen kochten de olie (daarna) op 

vrijdag en keerden op dezelfde dag terug om de olie te bereiden. Vervolgens rustten zij op 

zaterdag, de wekelijkse sabbath, en brachten de olie daarna op zondagochtend naar de 

graftombe. (Flavius schrijft over een feest van ongezuurde broden dat acht dagen werd 

gevierd. Terwijl dit feest in de bijbel slechts zeven dagen telt.) 
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Jezus werd tegen zonsondergang op woensdag begraven, wat volgens de Joodse kalender 

het begin was van de donderdag. Als we de Joodse kalender gebruiken, dan hebben we dus 

eerst donderdagnacht (nacht één), donderdag (dag één), vrijdagnacht (nacht twee), vrijdag 

(dag twee), zaterdagnacht (nacht drie) en zaterdag (dag drie). We weten niet precies 

wanneer Jezus herrees, maar we weten wel dat dit vóór de zonsopgang op zondag was 

(Johannes 20:1: Maria uit Magdala kwam “toen het nog donker was" en de steen was 

weggerold, en ze vond toen Petrus en vertelde hem: “Ze hebben de Heer uit het graf 

weggehaald”. Dus Jezus kon al vlak na zonsondergang op zaterdagavond zijn herrezen, 

nietwaar? 

Reformatorisch Dagblad, maart 2010 is Dr. W. van Vlastuin aan het woord, docent dogmatiek 

en apologetiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie in Amsterdam: “Als het gaat om de 

harmonisatie van de gegevens over de opstanding van Jezus is het niet voorstelbaar dat de 

evangelisten historische onzin hebben geschreven. De evangeliën zijn publiek gemaakt toen 

velen nog van de gebeurtenissen wisten. Het is dan ook niet redelijk om Bijbelboeken als 

historische bron veel kritischer te benaderen dan buiten-Bijbelse geschriften. Bovendien is 

het helemaal niet vreemd dat er verschillen in beschrijving zijn aan te treffen. Als vier 

journalisten over dezelfde ramp schrijven, komen er vier verschillende verhalen. Elke 

evangelist belicht de geschiedenis vanuit een bepaald perspectief. We mogen ook zeggen: de 

Heilige Geest wil ons vanuit verschillende gezichtspunten naar dezelfde geschiedenis laten 

kijken. Laten we de geschiedenis van Jezus be-mediteren! Kortom, vanuit het geloof in en 

respect voor de Heilige Geest als uiteindelijke Auteur van de Schrift is er alles voor te zeggen 

om zo lang mogelijk te zoeken naar harmonie tussen gegevens die in eerste oogopslag 

tegenstrijdig zijn, zonder krampachtig en gezocht te zijn. Bij een rustige overweging van 

tegenstrijdigheden blijken het vaak schijnbare tegenstrijdigheden te zijn. Wat niet door 

harmonisatie opgelost kan worden, zal op de jongste dag duidelijk worden als alle gordijnen 

weggeschoven zijn en het volle licht van Gods Woord opengaat.” 

Toch wil ik heel graag dieper op deze theorie ingaan. Maar eerst wat achtergrondinformatie 

over ‘ons huidige’ Pasen. Het ‘Paasfeest’ is een heidense term, dat afgeleid is van de godin 

Astarte, oftewel Venus, die in het Oude Testament ook wel Astoreth wordt genoemd. In de 

maand april vierden de volken vroeger ook al Paasfeest, het lentefeest, of 

vruchtbaarheidsfeest: het feit dat de zon terugkeerde en er nieuw leven kwam. Symbolen die 

hier mee te maken hebben zijn de paashaas, het paasvuur en het paasei. De godin Venus (of 

Astarte/Ishtar) zou uit een ei geboren zijn, dat uit de hemel is komen vallen. De oude religies 

deden aan zonsverering en ook het volk Israël vereerde de afgoden, en boog zich naar het 

oosten voor de zon (Ezechiël 8:14,16 En Hij bracht mij tot de deur der poort van het huis des 

HEEREN, die naar het noorden is, en ziet, daar zaten vrouwen, bewenende den Thammuz. 16 

En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet, aan de deur van 

den tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen het altaar, waren omtrent vijf en 

twintig mannen; hun achterste leden waren naar den tempel des HEEREN, en hun 

aangezichten naar het oosten, en deze bogen zich neder naar het oosten voor de zon.). 

Wanneer we dan horen dat christenen Paasfeest vieren door op de eerste dag van de week 

samen te komen ook bij zonsopkomst, mogen we dan concluderen dat we wellicht ook 

heidense rituelen heeft overgenomen om God te eren? De Naam van Hem eren met 

heidense gewoonten? Deuteronomium 12:30,32 tegen het volk Israël: “Wacht u, dat gij niet 

verstrikt wordt achter hen, nadat zij voor uw aangezicht zullen verdelgd zijn; en dat gij niet 
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vraagt naar hun goden, zeggende: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, alzo zal ik 

ook doen. Gij zult JHWH, uw God, alzo niet doen; want al wat JHWH een gruwel is, dat Hij 

haat, hebben zij hun goden gedaan; want zij hebben ook hun zonen en hun dochters met vuur 

verbrand voor hun goden”.  

God wil niet gediend worden op de wijze van de heidenen. Maar laten we dan eens kijken 

naar de zogenaamde christelijke invulling die de kerken gegeven hebben aan ons Paasfeest. 

De zondag voor Pasen viert men Palmzondag, of Palmpasen. Als bijbels argument geeft men 

dat deze dag als de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht wordt. Maar wanneer we naar 

de gebruiken kijken binnen bepaalde denominaties, dan wordt deze herdenking ook 

doorspekt met heidense rituelen. Een Palmpasenoptocht, met het ronddragen van een 

Palmpasen stok, komt bijvoorbeeld voort uit de meiboomviering waarbij men vroeger een 

meiboom ronddroeg als teken van de naderende lente. Hier zullen we verder niet bij 

stilstaan. Dan volgt Witte Donderdag, volgens de kerken de dag van het Laatste Avondmaal. 

Op Goede Vrijdag herdenkt men vervolgens dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan en 

gestorven. Paaszaterdag of Stille Zaterdag vormt de afsluiting van de lijdenstijd. Jezus is in 

het graf. En vervolgens wordt op zondag Pasen gevierd: de opstanding van Jezus uit de dood. 

Het is wellicht duidelijk dat het Pascha wat Jezus voorleefde, de wil van God was. Anders was 

er een concreet gebod van verandering voorhanden geweest. Het Pesach had gewoon 

kunnen blijven bestaan toch, naast eventuele paasfeesten met de inhoud zoals dat nu het 

geval is? Een leuke naam is wellicht: wedergeboortefeest. Waar is die Pascha gebleven? 

Allereerst is het waarschijnlijk goed om te beseffen dat Gods dagindeling anders is dan de 

onze. In Genesis 1:5 lezen we bijvoorbeeld: “En God noemde het licht dag, en de duisternis 

noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag”. 

De eerste dag bestaat dus uit een avond en een morgen, terwijl wij zouden zeggen: een 

morgen en een avond. Deze andere volgorde vinden we de hele scheppingsgeschiedenis 

door, maar ook verder in Gods Woord. In Leviticus 23 worden de feesten van JHWH 

beschreven. Zo vinden we van het Pascha in Leviticus 23:5 geschreven: “In de eerste maand, 

op de veertiende van de maand, tussen twee avonden is het Pascha JHWH”. En over de Grote 

Verzoendag staat in Leviticus 23:32 geschreven: “Het zal u een sabbath van rust zijn; dan zult 

gij uw zielen verootmoedigen; op de negende van de maand in de avond, van de avond tot de 

avond, zult gij uw sabbath rusten”. God rekent de dagen van avond tot avond. Oftewel, met 

eigen woorden: “Het is avond geweest, het is morgen geweest, een dag”. Maar we komen in 

Leviticus 23 nog iets belangrijks tegen. De wet kent niet alleen de wekelijkse sabbath, de 

zevende dag als rustdag, maar de wet kent nog een aantal sabbathten die samenhangen met 

de feesten van JHWH. Of zoals Leviticus 23:2 ze noemt: “de gezette hoogtijden van JHWH”. 

Leviticus 23:32 spreekt heel duidelijk over “een sabbath van rust”. Wanneer er dus sprake is 

van een feestweek, zoals bij het Pascha en het Feest der ongezuurde broden, dan kan het 

dus zijn dat er in één week meerdere rustdagen, meerdere sabbathten, zijn. Dit is belangrijk 

om vast te houden. Nu terug naar de lijdensweek. Johannes 19:31 spreekt niet over een 

gewone sabbath, maar zegt er expliciet bij: “want die dag van de sabbath was groot”. Of 

zoals de King James 1611 zegt: “for that sabbath day was an high day” (= “hoge dag” van 

“gezette hoogtijd van JHWH”). De sabbath die aanbrak na de kruisiging van Jezus, was de 

hoogtijd-Sabbath van de 15e Nisan, van het Feest der ongezuurde broden. Waarom was dat 

deze sabbath? Omdat Jezus de avond voor de kruisiging samen met zijn discipelen het 

Pascha vierde. In Mattheüs 26:17 lezen we: “En op de eerste dag der ongezuurde broden 
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kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het 

pascha te vieren”. En vervolgens lezen we in vers 20: “En toen het avond geworden was, zat 

Hij aan met de twaalven”. Het feit dat Jezus op die dinsdagavond het Pascha vierde, betekent 

dat op dat moment de 14e Nisan, het Pascha van de wet, was aangebroken. Diezelfde avond 

werd hij gevangen genomen, en de volgende morgen voor Pilatus geleid. Van daaruit werd 

Jezus gekruisigd. De begrafenis van Jezus wordt in Mattheüs 27:57,61 beschreven, waarvan 

Johannes 19:31, 42 de extra informatie geeft: dat Jezus snel begraven moest worden, omdat 

het met de avond sabbath zou worden. Jezus lag nog diezelfde dag, voor de avond, voordat 

de sabbath begon, in het graf. Dit alles heeft zich overdag, de dag na de avondmaaltijd met 

de discipelen tijdens het Pascha, afgespeeld. Het betreft dus nog steeds dezelfde Israëlitische 

dag volgens Gods Wet: de 14e Nisan. De avond na de kruisiging breekt de 15e Nisan, de 

sabbath, aan. Volgens de wet was het feest: het Feest der ongezuurde broden!     

In Markus 16:1 lezen we het volgende: “En toen de sabbath voorbijgegaan was, hadden 

Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij 

kwamen en Hem zalfden”. In Jezus’ tijd werden de doden gezalfd en er werden specerijen in 

het graf geplaatst. Het lichaam werd in die tijd namelijk niet begraven, en op deze manier 

ging men de sterke ontbindingslucht tegen. Omdat Jezus’ lichaam vlak voor de sabbath 

begraven werd, konden de vrouwen geen specerijen kopen. Dit deden zij ná de sabbath! 

Wanneer we nu kijken naar Lukas 23:55 en 56 dan moet u ook iets opvallen: “En ook de 

vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en 

hoe Zijn lichaam gelegd werd. En weergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en 

op de sabbath rustten zij naar het gebod”. Hier staat dus dat zij vóór de sabbath specerijen 

bereiden en daarna rustten! Of de Bijbel is in tegenspraak, of we hebben hier inderdaad te 

maken met, zoals we al zagen, twee sabbathten. Aangezien de Bijbel niet in tegenspraak mag 

zijn, is er maar één antwoord mogelijk.  

(Even korte uitspatting: de bijbel is eigenlijk zeer vaak in tegenspraak maar dan bewijsbaar 

zoals de vraag of ertwee2 of zeven van elk mannetje en wijfje de ark inging (Genesis 6 meldt 

twee van elk en Genesis 7 meldt zeven van elk) of neem de contradictie van Jezus die 

aangeeft dat je je ouders moet eren (Mattheüs 15:4) versus Lukas 14:26 en Mattheüs 19:29 

waarin hij stelt dat iemand niet tot hem komt zonder zijn familie te ‘haten’.)  

Als we uitgaan van twee sabbathten: één wekelijkse sabbath en één jaarlijkse Hoogtij-

sabbath, zijn we benieuwd naar het avontuur wat deze redenering met zich meebrengt. De 

twee sabbathten zijn gescheiden door één werkdag. En ná die wekelijkse sabbath ontdekten 

zij dat het graf geopend was (Lukas 24:2). Wat we allemaal weten is dat op de eerste dag van 

de week (zondag) het graf leeg is. De dag daarvoor was het sabbath. De dag daarvoor (de 

vrijdag) was een werkdag, waarop de specerijen gekocht en bereid werden. De donderdag 

daarvoor was de Hoogtij-sabbath. En de dag daarvoor (woensdag) werd Jezus gekruisigd en 

begraven. De laatste avondmaaltijd werd dus gehouden op een dinsdagavond (wat eigenlijk 

bij de woensdag hoort want avond plus ochtend en middag = een dag! En nu zien we ook dat 

Gods Woord klopt tot op de letter, want nu zijn er drie dagen en drie nachten vervuld die 

Jezus in het graf en in het hart van de aarde is geweest! Commentatoren zeggen: “Natuurlijk 

weten wij dat Jezus in feite slechts half zo lang in het graf was als Hij dacht dat Hij zou zijn!” 

Sommige uitleggers maken zozeer misbruik van onze goedgelovigheid dat zij ons vragen te 

geloven dat “in het Grieks, waarin het Nieuwe Testament is geschreven, de uitdrukking 'drie 
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dagen en drie nachten' drie perioden van óf dagen óf nachten betekent”. Jezus, zo beweren 

zij, werd kort voor zonsondergang op vrijdag in het graf gelegd en op zondagmorgen bij 

zonsopgang stond hij op: twee nachten en één dag. Hij stierf kort na 15.00 uur 's middags. 

Daarom, … en let hier nauwkeurig op, … was de begrafenis van zijn lichaam in de late 

namiddag. Het was tussen 15.00 uur 's middags en zonsondergang, zoals deze Bijbelteksten 

ons vertellen. En omdat de opstanding drie dagen later op precies dezelfde tijd van de dag 

moest plaatsvinden, is het logisch dat de opstanding van Jezus niet bij zonsopgang 

plaatsvond, maar in de late namiddag tegen zonsondergang. Hoe opzienbarend dit feit ook 

mag zijn, het is een eenvoudige uitleg vanuit de Bijbel. De Hoogtij-sabbath bijvoorbeeld, viel 

of valt op donderdag in 1972,1975,1979,1982,1986,1989. De Hebreeuwse kalender toont 

aan, dat in het jaar dat Jezus werd gekruisigd, de 14e Nisan, de Pascha-dag, de dag waarop 

Jezus werd gekruisigd, een woensdag was. En de jaarlijkse sabbath viel op donderdag. Dit 

was de sabbath die naderbij kwam toen Jozef van Arimathea zich haastte om het lichaam van 

Jezus laat op die woensdagmiddag te begraven.  

De eersten die bij het graf kwamen om het te onderzoeken waren Maria Magdalena en haar 

metgezellen; dat was op de eerste dag van de week (zondag). 's Morgens heel vroeg toen het 

nog donker was en de zon begon op te komen. In de schemering (Markus 16:2 En zeer vroeg 

op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging; Lukas 24:1 En op 

den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende 

de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar. Johannes 20:1 En op den eersten 

dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag 

den steen van het graf weggenomen.). Dit zijn de teksten waarvan de meeste mensen 

veronderstellen dat ze zeggen dat de opstanding op zondagmorgen bij zonsopgang 

plaatsvond. Maar zeggen ze dat? Toen de vrouwen arriveerden, was het graf al open! Op dat 

tijdstip op zondagmorgen toen het nog donker was, was Jezus daar niet! Let op wat de engel 

zegt: "Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt" (Marcus 16:6; Lucas 24:6; Mattheüs 28:5-6). Bij 

zonsopgang die zondagmorgen was Jezus al opgestaan! Precies na drie dagen en drie 

nachten. ‘Uiteraard’ zou een kind zeggen. Hij was immers in de late namiddag, tegen 

zonsondergang, uit het graf opgestaan! Was het dus helemaal geen opstanding op zondag? 

Het lijkt een opstanding op de sabbath! Sommige bijbelcritici en doctoren in de 

godgeleerdheid vertellen ons echter dat Jezus zich vergiste: dat hij slechts half zo lang in het 

graf was als hij had verwacht. Mogen we wellicht bewijzen dat hij juist precies die 

hoeveelheid tijd in het graf doorbracht die hij had gezegd? In Mattheüs 28:6 geeft de engel 

des Heren de volgende getuigenis: "Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd 

heeft." En hij is beslist niet opgestaan gelijk hij gezegd heeft, tenzij hij op precies het tijdstip 

dat hij gezegd heeft, is opgestaan. Iemand zal zeker de aandacht willen vestigen op Markus 

16:9, omdat hij meent dat deze tekst zegt dat de opstanding op zondag plaatsvond. 9 En als 

Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst 

aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had. Maar als we de hele zin 

lezen, staat dat er niet. De uitdrukking “opgestaan was” is voltooide tijd. In welke toestand 

verkeerde Jezus vroeg op de eerste dag van de week? Staat er dat hij “opstond”? Nee, vroeg 

op de eerste dag van de week, op de tijd dat hij aan Maria Magdalena verscheen, was hij 

opgestaan. Dat klopt, hij stond op laat in de middag daarvoor, dus was hij vanzelfsprekend 

op zondagmorgen al opgestaan. Deze tekst weerlegt in geen enkel opzicht de andere 

teksten. 
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Een andere passage die verwarring kan wekken staat in Lukas 24:21: En wij hoopten, dat Hij 

was Degene, Die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, 

van dat deze dingen geschied zijn. “Dit” (of "deze dingen"; Statenvertaling) omvat alle 

gebeurtenissen met betrekking tot de opstanding: de gevangenneming van Jezus, het proces 

tegen hem, de kruisiging, en tenslotte  het verzegelen en bewaken van het graf op de 

volgende dag, de donderdag. Lees de verzen 18-20 die "dit" of "deze dingen" weergeven En 

de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een 

vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn? 19 En 

Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazarener, 

Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. 20 En hoe 

onze overpriesters en oversten Denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en 

Hem gekruisigd hebben. 

Ook Mattheüs 27:62-66 Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de 

overpriesters en de Farizeën tot Pilatus, 63 Zeggende: Heer, wij zijn indachtig, dat deze 

verleider, nog levende, gezegd heeft: Na drie dagen zal Ik opstaan. 64 Beveel dan, dat het 

graf verzekerd worde tot den derden dag toe, opdat Zijn discipelen misschien niet komen bij 

nacht, en stelen Hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden; en zo zal de 

laatste dwaling erger zijn, dan de eerste. 65 En Pilatus zeide tot henlieden: Gij hebt een 

wacht; gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat.66 En zij heengaande, verzekerden het 

graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende.“ 

“Deze dingen” waren pas volledig toen de wacht was geplaatst, op donderdag. En de tekst 

zegt dat die zondag de derde dag was sinds deze dingen hadden plaatsgevonden. Zondag is 

inderdaad de derde dag sinds donderdag. Het was echter niet de derde dag sinds vrijdag, 

zodat met deze tekst een vrijdagse kruisiging niet kan worden bewezen. Een belangrijke tekst 

die bewijst dat er in die week twee sabbathten waren, wordt in nagenoeg iedere vertaling 

verkeerd weergegeven. Slaat u graag Mattheüs 28:1 open En laat na de sabbath, als het 

begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere 

Maria, om het graf te bezien. In de meeste vertalingen staat: "Na afloop van de sabbath" of 

"laat na de sabbath". Merk op dat deze versies het woord 'sabbath' in enkelvoud weergeven. 

In het oorspronkelijke Grieks echter staat het woord in het meervoud: “Na de sabbathten” is 

de juiste vertaling. Gods Woord klopt: drie dagen en drie nachten! 

Woensdagnacht = nacht 1. Donderdag = dag 1.  

Donderdagnacht = nacht 2. Vrijdag = dag 2.  

Vrijdagnacht = nacht 3. Zaterdag = dag 3.  

Wanneer we vers 2 lezen van Mattheus 28, denken we meestal dat de opstanding 

plaatsvindt: “En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel JHWH, 

neerdalende uit de hemel, kwam toe, en wentelde de steen af van de deur, en zat daarop”. 

Maar is dit een beschrijving van de opstanding? In vers 5 en 6 lezen we namelijk: “Maar de 

engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gij niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, 

Die gekruisigd was. HIJ IS HIER NIET; WANT HIJ IS OPGESTAAN, GELIJK HIJ GEZEGD HEEFT. 
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Komt herwaarts, ziet de plaats, waar Jezus gelegen heeft”. De engel opende niet het graf om 

Jezus eruit te laten. Jezus was al opgestaan en was niet meer in het graf. De engel opende 

het graf als bewijs dat het graf leeg was. Als bewijs dat Jezus was opgestaan. Toen zij 

weggingen om de boodschap te verkondigen aan zijn discipelen, ontmoetten zij de 

opgestane Jezus (Mattheüs 28:9). Op het moment dat Jezus opstond, waren er geen 

getuigen, maar gezien zijn profetie (Mattheüs 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie 

nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie 

nachten wezen in het hart der aarde.), moet hij al zaterdag vóór de avond zijn opgestaan. Dat 

was namelijk het moment dat hij drie dagen en drie nachten in het graf is geweest. In 

Mattheüs 16:21 lezen we bijvoorbeeld: “Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te 

vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en 

overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derde dage opgewekt worden” 

(Dit staat ook in bijvoorbeeld Mattheüs 17:22; Markus 9:31; Lukas 18:33; Lukas 24:7).  

Ds. G.A. v.d. Brink aan het woord: ‘De historiciteit van de opstanding is veel beter te 

verdedigen dan velen beseffen. Paulus en de evangelieschrijvers brengen de opstanding naar 

voren als een historische gebeurtenis en ze dragen toetsbare argumenten voor de 

geloofwaardigheid daarvan aan.’ Hij zegt dat in het artikel ‘Geloof in opstanding geen 

wanhoopsdaad’. Toetsbaar! Dat klinkt wetenschappelijk. Een hypothese is toetsbaar als we 

observaties kunnen doen die uitsluitsel geven over de vraag of de hypothese juist is of niet. 

Dit bericht moet dan onmiddellijk alle journaals halen. Het wetenschappelijke is in de ogen 

van deze dominee dat het in de Bijbel staat. Dat de apostelen dat hebben gezegd. Aan ons de 

keuze om goed te lezen wat er staat. Net zoals nergens in de bijbel het Pascha wordt 

afgeschaft. De schokkende waarheid is dat we nergens in de Bijbel enige wettiging van de 

twee feestdagen die men nu viert (Pasen en Kerst) kunnen vinden. Het is tijd de bron van 

onze religieuze overtuigingen te ontdekken en uit te vinden of wij ons eraan moeten houden. 

Neemt niet weg dat een 2e kerstdag en een 2e paasdag en een 2e pinksterdag, verrukkelijke 

school -en werkvrije dagen zijn. Leg het maar eens aan je kind uit, die 2e vrije niet christelijk 

feestelijke dag.  

Gelukkig kunnen we ons licht even proberen op te steken bij een andere belangrijke getuige 

(als deze inderdaad met Jezus geleefd heeft). Een "eersterangs getuige": niemand minder 

dan de apostel Petrus. Het boek handelingen hoofdstuk 10:38 nemen we erbij. Daar getuigt 

Petrus tegenover Cornelius van zijn geloof en in dat 38ste vers vat hij heel kernachtig samen 

hoe Jezus gewandeld heeft: "Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de 

duivel overweldigd waren; want God was met Hem." Hier wordt Jezus voorbeeld prachtig 

samengevat. Jezus was "weldoende": Hij deed het goede op een zodanige manier dat het bij 

iedereen opviel. Hij stond steeds ter beschikking; was altijd bereid naar anderen te luisteren 

en aandacht voor hen te hebben. Zelfs toen zijn apostelen probeerden een aantal moeders 

met hun kinderen af te wimpelen, omdat ze dachten dat hun heer veel te moe was om zich 

daar nu nog mee bezig te houden (ik voel enige onbehagelijke herkenning met sommige 

kerken waar kinderen geweigerd worden aan het Avondmaal). Toen wees Jezus hen terecht 

en toonde dat hij ook voor kinderen altijd beschikbaar was. Dat mag voor ons een enorme 

bemoediging zijn: Jezus heeft altijd aandacht voor iedereen. Er is bij hem geen "ongelegen 

moment". We mogen dit voorbeeld navolgen. Jezus ging "genezende" rond. Dat is een 

moeilijk voorbeeld om na te volgen, zult u zeggen. Inderdaad, maar we kunnen wel andere 

gaven en talenten, welke die ook mogen zijn, ter beschikking stellen van anderen. Als we 
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willen wandelen als Jezus (om JHWH te eren), dan kunnen we, net als Jezus, proberen daar 

waar droefheid is vreugde te brengen. Waar eenzaamheid is, kunnen we gezelschap 

brengen. Waar angst en twijfel is, kunnen we hoop brengen, waar rouw is troost geven. 

Waar nood is, kunnen we hulp bieden. Hij "genas allen die door de duivel overweldigd 

waren"; met andere woorden: Jezus streed tegen het kwade. Hij overwon het kwade met het 

goede. Als we met Jezus wandelen, dan moeten ook wij diezelfde strijd tegen het kwade 

strijden en niet ophouden het goede te doen. En het laatste kenmerk van Jezus' wandel uit 

Petrus' getuigenis is misschien wel het belangrijkste: God was met hem. Jezus wandelde met 

God en wie wil leven als Jezus moet er ook naar streven dicht bij God te blijven. Alleen in Zijn 

nabijheid kunnen wij volharden. Zoals Jezus is gestorven, trof dat lot velen in die tijd, zeker 

wie op een of andere manier verdacht werd van gezagsondermijnende activiteiten tegen het 

Romeinse oppergezag. Het is goed mogelijk dat zijn ideeën op deze wijze werden 

geïnterpreteerd door de lokale heersers en het is ook zeker mogelijk dat daar verraad uit 

orthodox joodse kring bij betrokken was. Resteert nog die mysterieuze verrijzenis. Inmiddels 

mag duidelijk zijn dat de vroegste Joods-christelijke groeperingen geen lichamelijke 

opstanding kenden. Het Thomas-evangelie, de enige vóór-Paulinische bron, spreekt er niet 

over en de Thomas-christenen hebben er zeker geen geloof aan gehecht. Anders zou het 

evangelie van Johannes er geen apart hoofdstuk aan hoeven wijden om hen terecht te 

wijzen. Ook het evangelie van Marcus kende het opstandingsverhaal oorspronkelijk niet. 

Allereerst is er de duidelijk centrale rol van Maria Magdalena als getuige van de opstanding. 

Alleen bij Lucas en Paulus (die historisch gezien ook bij elkaar horen: Lucas is waarschijnlijk 

iemand uit de naaste omgeving van Paulus geweest) wordt Petrus als eerste getuige naar 

voren geschoven. Deze claim was vooral van belang voor de bisschoppen van Rome die zich 

er zo op konden beroepen in de lijn van de eerste getuige te staan. De andere evangelisten 

voeren Maria Magdalena op als de ultieme getuige van Jezus' fysieke verrijzenis. Als we daar 

nu het evangelie van Maria naast leggen waarin zij getuigt van een visioen waarin Jezus aan 

haar verscheen, krijgt deze bewijslast een heel ander karakter. Waar Maria spreekt van een 

verschijning in een visioen, wordt dit door anderen later geïnterpreteerd als een lichamelijke 

verschijning. Het 'houd mij niet vast', dat spiritueel uitgelegd kan worden, wordt daarbij 

veranderd in 'raak mij niet aan'. Leg daarnaast het verhaal dat onder de joden verteld werd, 

en dat zijn toch de eerste ooggetuigen, over de wegname van Jezus' lichaam door zijn 

volgelingen, en er ontstaat een samenhangend beeld met betrekking tot de opstanding van 

Jezus. Zijn leerlingen hebben zijn lichaam weggenomen en het lege graf wordt vervolgens 

verbonden met het visioen van Maria Magdalena waarin ze Jezus ontmoet.  

Met Paulus en zijn uiteindelijke visie op Jezus is de opstanding tot centraal geloofsthema 

geworden, en dit beeld stamt van zo'n dertig jaar na Jezus' dood. Gezien alle menselijke 

wijzigingen die Jezus/Paulus heeft gebracht zou dat niet erg verbazingwekkend zijn. Was 

Petrus getuige van zijn lijden en heeft hij dat geschreven? Na de verrijzenis was Petrus, de 

eerste van de apostelen, leider van de christengemeente in het heilig land. Op latere leeftijd 

vertrok hij naar Rome. Rome was het centrum van de toenmalige wereld en Petrus wilde van 

hieruit het geloof in de verrezen Christus aan de mensheid verkondigen. Nero wilde dit 

verhinderen en liet Petrus gevangen nemen en hem ter dood veroordelen. Petrus onderging 

de uitspraak gelaten en het enige wat hij vroeg, was om niet zoals Jezus te mogen sterven, 

maar omgekeerd. Hij voelde zich niet waardig om op dezelfde wijze als zijn voorganger te 

sterven en verkoos daarom met zijn hoofd naar beneden aan het kruishout vastgespijkerd te 

worden. Petrus stierf in het jaar 67 in het Romeinse circus. Petrus wordt gezien als de 
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stichter en eerste leider van de katholieke kerk en zijn opvolgers. De pausen zijn de 

sleutelbewaarders. Zijn dood is toch net zo wreed en afschuwelijk als die van Jezus? Hiervan 

kunnen we ook stellen dat hij “als een lam ter slachting werd geleid en zijn mond niet 

opendeed’. Mmh, maar deze tekst is al vergeven. Waarom zou God de dood van Jezus 

‘bewust’ ingezet hebben ter verzoening en vervolgens jaren later die van Petrus niet? Dan 

zou logischerwijze de dood van Petrus zinloos zijn geweest. En van zeer velen na hem. Nee, 

er was nog niet bepaald vrede binnen de weldoorwrochte leerredenen van het christendom. 

Waarom is één van de twaalf discipelen niet schrijver geweest? Wonderlijk toch? Het is en 

blijft opvallend dat Jezus enorm veel ‘aanzien’ heeft gekregen, ja zelfs tot Goddelijk werd 

bepaald, we niets van hemzelf en door hemzelf geschreven zien. Hoe kan een door de Heilige 

Geest geïnspireerd boek, bij zo’n belangrijke gebeurtenis als bijvoorbeeld de opstanding van 

Jezus, zichzelf op zoveel punten tegenspreken? Of hoe kan het dat een door de Heilige Geest 

geïnspireerd boek geen wijziging meldt van heilige ingestelde sabbathsrustdag naar zondag? 

Jezus heeft geen woord geschreven, dan eenmaal in de aarde bij de doofstomme die 

genezen werd. Bijvoorbeeld Johannes: er is geen enkel betrouwbaar historisch bewijs dat de 

apostel Johannes – en ook de andere apostelen – bestaan heeft, of dat hij de auteur is van 

het boek Johannes. Mattheus bijvoorbeeld was als douanebeambte waarschijnlijk voldoende 

geletterd om geschreven verslagen van de woorden van de Leraar te maken. Als dat wel zo 

was, waarom heeft God niet gezorgd voor het ‘overleven’ van deze geschriften. Deze 

kostbare informatie van verandering van veel wetten (?) zou immers zorgvuldig en met 

reden en zegen overgeleverd moeten zijn aan alle generaties sindsdien. Dat kunnen we van 

Petrus niet zeggen. De discipelen waarvan geschreven wordt, kenden de wetten van Mozes 

en zagen ook hun meester daarin voorgaan. Er werd dus veel geleerd, geschreven en 

onderwezen. Als het niet zo is, zou je kunnen concluderen dat God er geen belang bij had dat 

een rechtstreekse getuige zou gaan schrijven. En het zijn mensenhanden geweest die zowel 

de samenstelling alsook de vertalingen op zich namen. Het zijn mensenhanden geweest die 

schriftelijk- en drukwerk leverden en al zou de wil goed mogen zijn, wil dat niet zeggen dat 

steeds de geest Gods werkzaam was die kon uitfilteren en rechtzetten wat verkeerd was. 

Maar Hij nam het goddelijk woord in bescherming om dit zoveel mogelijk onvervalst te 

houden en waar de aan God tegengestelde bedoelingen niet in het spel waren, is dit woord 

ook zuiver bewaard gebleven in boek en geschrift, is de algemene tendens. Ook konden de 

eerstgenoemde afwijkingen de zuivere zin van het goddelijk woord niet veranderen, ze 

konden de waarde niet afzwakken. Maar ook zal het een in de geest gewekte mens steeds 

mogelijk zijn te herkennen wat goddelijk is en wat van menselijke zijde is toegevoegd. En 

deze zal om opheldering vragen en die ook verkrijgen, want wie de waarheid zoekt zal ze 

vinden, wie ze begeert wordt ze ook gebracht. 

SAMENVATTEND: 

Waarom zou het belangrijk zijn dat Jezus überhaupt zou moeten zijn opgestaan? We hebben 

immers al kunnen concluderen dat JHWH graag wil vergeven en als Heiland wil fungeren. 

Stel, we nemen de gedachte dat Jezus geleefd heeft, zoals veel vaderen en moeders voor 

hem, met een persoonlijke begeerte om God te verheerlijken. We zullen stellen dat Jezus 

geleefd heeft zoals het huidige Nieuwe Testament verkondigt. Dan zegt hij immers hetzelfde 

als Mozes! Johannes deed alzo, hij genas, hij gaf leven. En er zijn velen, velen gemarteld, 
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gekruisigd en vermoord. Allen allemaal even erg en ‘zinloos’. Het gegeven dat Jezus goddelijk 

zou zijn is te betwijfelen. Hij had een broer en er is teveel informatie van cruciale leefjaren 

verloren gegaan- als dat al bestaan heeft (identiek aan het leven van Mozes). Dat zijn toch op 

zijn minst vreemde zaken van een ‘goddelijk’ iemand. Steeds meer bronnen melden dat hij 

getrouwd zou zijn. In dit boek laten we dat voor wat het is, maar het geeft wel aan dat er 

teveel ruimte tot speculeren is gegeven. Als God werkelijk een Zoon zou hebben gezonden 

waardoor veel wetten ongeldig of gewijzigd zouden zijn verklaard, dan had ik het prettig 

gevonden er op te kunnen rekenen dat dat voor ons en onze kinderen in heldere taal 

vermeld had gestaan. Mogen en kunnen we er op grond van veel historische overwegingen 

vanuit gaan dat voor de eerste volgelingen de verrijzenis van Jezus een louter spirituele 

betekenis heeft gehad? Dit maakt het idee van 'opstanding' overigens niet minder 

waardevol. Om deze spirituele wedergeboorte van de mens draait het immers in het leven. 

Het allerbelangrijkste is dat iemands leven een ander inspireert, als dat gebaseerd is op het 

aanbidden en leven met God. Zoals Jezus deed. 

Vraag aan PP: wat is een 

opstanding? 

“Dat ze het ergens niet mee 

eens zijn? Een groep 

mensen? Als ik weet waar ze 

het wel of niet mee eens zijn 

dan kan ik pas zeggen of ik 

mee zou doen met in 

opstand komen.” 
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Hoofdstuk 12 Hebt gij Mij lief? 

Ontwikkel drie gewoontes: Eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. 

e laten ons onderdompelen in de geest van de gnostici. Eeuwenlang werd deze 

tak verketterd. ‘Ketters zijn mensen, die alleen aan God en hun geweten 

verantwoording schuldig willen zijn van hun handelwijze en die bereid zijn 

daarvoor het grootst denkbare leed te ondergaan. Zij zijn wegbereiders naar nieuwe ideeën; 

pioniers, religieuze revolutionairen’, aldus Walter Nigg, honorarprofessor Filosofie en 

Evangelische theologie. Inmiddels weten we door wie en hoe deze mensen in het leven 

stonden. Bij de gnostieken ging het om kennis, kennis van de feiten. Zij namen de opstanding 

van Jezus niet fysiek, maar zagen het als een spirituele waarheid. Het spirituele christendom 

zoals dat onder andere in de gnostiek wordt beleden, is een zeer oude en oorspronkelijke 

vorm van het christendom. Mensen herkennen het echter niet meer als zodanig, omdat de 

kerk sinds de derde eeuw haar best heeft gedaan dit gedachtegoed uit te roeien. De 

kerkvaders vonden de gnostiek enorm bedreigend, omdat de gelovigen hun ervaring stelden 

boven de kerkelijke voorschriften. Terwijl we logischerwijze rustig mogen redenen: iemand 

die veertig dagen de woestijn ingaat om te bidden, mag toch een mystieke kant bezitten? 

Om de gelovigen te ontmoedigen stond op het bezit van gnostische geschriften lange tijd de 

doodstraf. Vandaar dat de gnostische geschriften begraven zijn en bijna uit de herinnering 

zijn verdwenen. Ook over de zelfkennis zijn in de antieke (en oosterse) wereld prachtige 

dingen gezegd. Zelfs in de New Age, per definitie geen stroming met een overdreven 

aandacht voor het christendom, heeft men Jezus als wijsheidsleraar geannexeerd. Die 

wijsheidsleringen zijn niet alleen terug te vinden in de apocriefe geschriften (o.a. Nag 

Hammadi-geschriften). We vinden eveneens parels van wijsheid in de Bijbelse evangeliën. 

Een louter ‘apocriefe Jezus’ is een even beperkte Jezus als een Bijbelse of theologische Jezus. 

Onderscheid tussen de God van het Oude Testament en het Nieuwe Testament komt in 

allerlei gnostische geschriften voor, stelt R. Roukema in Het andere Christendom. “Wel wordt 

de God van het Oude Testament door de verschillende gnostici verschillend beoordeeld. 

Soms heet deze God rechtvaardig, dan neemt hij een middenpositie in tussen de hoogste 

God en de duivel. Gnostici vinden de God van het Oude Testament echter arrogant omdat hij 

dacht dat hij de enige God was en omdat hij jaloers was, terwijl hij geen besef had van de 

goede God die boven hem stond. Die ware God, de God van de liefde, die in het binnenste 

van de mens wil komen wonen, is niet de Schepper van deze materiele wereld en heeft dus 

ook het menselijke lichaam niet geschapen. Hij is ‘Geest’. Een vonkje van Zijn geest woont in 

principe in ieder mens”. Gnosis stelt: de gelovige die nog geen gnosis heeft, wordt 

beschouwd als de mens die, in geestelijk opzicht, halfdood langs de weg ligt en hulp nodig 

heeft. De kerkvaders (o.a. Origenes, Irenaeus, Clemens v A) verklaarden de gelijkenis van de 

barmhartige Samaritaan allereerst als Jezus zelf die de mens kwam verlossen. Roukema geeft 

aan dat de gnostici zich niet liet knechten door de zonde maar boven de zonde van de wereld 

verheven was. “Het zou kunnen zijn dat zij zich vrij voelden van een angstvallige 

levenshouding, die inhield dat je je als gelovige nauwkeurig aan allerlei geboden en 

verplichtingen moest houden. Te denken is bijvoorbeeld aan het voorschrift om wekelijks te 

vasten en aan het verbod om voedsel te eten dat aan Griekse goden was geofferd. Wellicht 

voelden de gnostici zich ook vrijer in zaken als echtbreuk en het aangaan van een tweede 

huwelijk na echtbreuk. Zij achtten het geoorloofd om ten tijde van een vervolging door de 

romeinse overheid te ontkennen dat zij christenen waren, om zo aan de martelaarsdood te 

W 
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ontkomen.” Uit allerlei bronnen stelt Roukema, blijkt dat deze kwesties destijds in de kerk 

aan de orde waren. Stellig hield hun gnosis ook in dat de Vader van de Verlosser ver boven 

de God van het Oude Testament stond, terwijl hij tegelijk in hun hart wilde wonen, waardoor 

zij al waren verlost. Zo konden zij zich ook distantiëren van het Oude Testament, waar dit als 

primitief en wreed werd opgevat. Gnosis wordt meestal voor een bepaalde leer of inzicht 

genoemd, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van scheppingsdualisme. Van een hoogste God 

met wie de mens ten diepste geestelijk verbonden is en een lagere god die ons op aarde en 

in een lichaam geschapen heeft. De lagere God zou dan de God van het Oude Testament zijn 

en de hogere God is de Vader van Jezus. Dit denken heeft veel consequenties, meldt 

Roukema. “Eigenlijk hoort de mens op aarde niet thuis stellen de gnostici. De materie wordt 

gezien als iets negatiefs. De schepping houdt de mens gevangen. Door een ongelukkig toeval 

is hij in de materiele wereld verstrikt geraakt (er zijn allerlei gnostische mythen die ieder op 

eigen wijze vertellen hoe dit heeft kunnen gebeuren), maar door inzicht in die situatie en 

door de macht van de hoogste God zal hij terug kunnen keren. Er zijn felle discussies over het 

wel of niet gnostisch kunnen noemen van geschriften. Kenmerken van stammoeders van de 

gnostici zouden zijn: dualisme en een wereldvijandige houding. Het lijden van de mens 

bestaat in zijn rusteloze rondzwerven in de duisternis van het aardse bestaan. Christus 

imiteert in zijn dans de instabiliteit van de menselijke situatie, die kan worden opgeheven 

wanneer de mens stabiliteit vindt in het kruis. Het leven op aarde is echter als zodanig 

synoniem met lijden. Verlossing heeft in geen enkel opzicht te maken met (het wegnemen 

van) zonden, maar met het aanreiken van kennis. Christus toont zich in zijn dans een lamp, 

een spiegel, een deur en een weg voor de mens.” R.A. Lipsius, en vele anderen deelden die 

mening, stelt dat gnosis niet in overeenstemming met de orthodoxe leer en ethiek is. Hij 

relateert gnosis vaak ten onrechte aan een mentaliteit met als kenmerk de hang naar het 

smullen van wonderen. Lipsius was een vooraanstaande Duitse geleerde die monumentaal 

werk verrichtte op het terrein van de apocriefe vroegchristelijke literatuur (vooral 

Handelingen). De tendens bestond om alles wat men niet in de ‘orthodoxe’ of ‘katholieke’ 

leer kon of wilde inpassen, op één ‘niet-orthodoxe’ gnostische hoop veegde.  

Het christendom was in de eerste eeuwen een vergaarbak van verschillende stromingen. Er 

bestonden aanvankelijk geen duidelijke scheidslijnen. Ze hadden één ding gemeen: ze gingen 

nog niet ten onder in letter en leergezag, maar stonden nog een volledige vrijheid van 

denken en ervaren voor. Voor de latere kerk werd dat steeds bedreigender en daarom tot 

ketterij bestempeld. Irenaeus voldeed daar graag aan. Nadat er een gezag was ingesteld 

werd ook een leer geformuleerd. Voordat er sprake was van de kerk waren er eigenlijk alleen 

losse gemeenschappen. Het Griekse woord voor ‘gemeenschap’ is ekklesia. Orthodoxe 

bijbelvorsers vertalen dit bijna altijd met ‘kerk’. Die betekenis had het zeker in de eerste 

eeuwen nog niet. Er werd een vrije gemeente mee bedoeld. Ook deze spraakverwarring 

heeft meegeholpen het misverstand te handhaven dat het christendom van aanvang af een 

redelijk homogeen geheel is geweest. In werkelijkheid waren de plaatselijke 

gemeenschappen vrij autonoom. En binnen die gemeenschappen bestonden vaak ook weer 

meerdere fracties, zoals we in de oudchristelijke literatuur kunnen lezen. De christelijke 

geschriften die bij Nag Hammadi werden aangetroffen werden door onderzoekers al snel 

‘gnostische evangeliën’ genoemd. Allereerst rekenen de gnostische geschriften heel duidelijk 

af met het idee dat Genesis het begin van alles vormt. Spirituele Israëlieten en christenen 

ervoeren (en ervaren) diep in hun eigen kern het pneuma, de geest die een eenheid vormde 

met de Geest, de oneindige ondefinieerbare God. Geen straffende, wrekende en na-ijverige 
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persoonlijke god maar het pure licht. Door deze Godservaring voelden (en voelen) deze 

mensen zich in sterke mate met het totaal, met het universele, verbonden. Het Bijbelverhaal 

Genesis zagen zij als de tweede akte in de scheppingsgeschiedenis; niet als het begin. Dat 

maakte hen tot vrije mensen omdat zij geen verantwoording schuldig waren aan een 

persoonlijke jaloerse en wrekende god. Zij waren verantwoording schuldig aan de Christus in 

henzelf, aan zichzelf dus (waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe en met welke 

consequenties). Daarna aan God. Maar om verantwoording schuldig te zijn aan jezelf, je 

eigen verantwoordelijkheid bewust te durven nemen, moet je wel jezelf leren kennen. 

Verantwoordelijkheid is niet een plicht die ons van buitenaf opgelegd wordt, maar een 

‘besef’ van binnenuit dat zich onontkoombaar opdringt. Niet om ‘het’ antwoord te geven, 

maar om ‘mijn’ antwoord te geven. En dat is nu ook wat Jezus van Nazareth onderwezen zou 

hebben volgens de opgegraven geschriften. Kennis van het zelf leidt tot Godskennis, dat wil 

zeggen: voert tot de bron van alles. Zonder zelfkennis kan er geen Godskennis zijn, en visa 

versa. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Het inzicht van de mens is het 

begin van de voleinding: Godskennis is de volledig bereikte voleinding”, vermeldt kerkelijk 

schrijver Hippolytus van Rome in de tweede eeuw na Christus. En wanneer men uit die tijd 

iemand vroeg waaruit de wijsheid van de mens bestond, dan kon deze met Clemens van 

Alexandrië antwoorden: zij bestaat uit het besef van ‘wie wij zijn, en wat wij geworden zijn; 

waar wij vandaan komen en waar wij heengaan, waarheen wij ons haasten en waarvan wij 

verlost zijn, wat de zin is van onze geboorte en wat van onze wedergeboorte”. 

Hoe kunnen we leren de onrust los te laten en stabiliteit in ons leven te vinden. De schrijver 

van Psalm 42 heeft het over de Eeuwige die als een Rots voor je zal zijn. Paulus zegt in zijn 

brief aan de christengemeenschap van Rome (8:38): ‘De diepste grond om je onrust te durven 

loslaten, is dat niets je kan scheiden van Gods liefde.’ Loslaten is erkennen dat God de 

eigenaar is. Er kunnen veel dingen zijn die op ons afkomen uit het verleden, er kan veel zijn 

dat ons onrustig maakt over de toekomst, er kunnen mensen zijn die ons dwarszitten of 

tegenwerken. Maar bedenk bij alles: niet de pijn of de onrust heeft in mij het laatste woord. 

De Eeuwige heeft alle dingen gemaakt. Zijn liefde is nooit los van Zijn kinderen. En al onze 

onrust kunnen we ook zien als een doorgang, een groeischeut, een geboortewee. Door alles 

heen kunnen wij zelf ook meer groeien tot liefde, tot standvastigheid, tot evenwicht. 

Ik haal graag weer een citaat van psychologe Debbie Ford aan: “Onze diepste angst is niet dat 

we niet goed genoeg zijn. We zijn juist bang voor onze enorme kracht. Het is ons licht, niet 

onze duisternis, dat ons de meeste angst inboezemt. We zeggen tegen onszelf: Wie ben ik 

dat ik zo goed ben? Waarom niet? Je bent een schepping van God. Je dient de wereld niet 

door je kleiner voor te doen dan je in werkelijkheid bent. Het is echt geen verdienste jezelf 

kleiner te maken zodat anderen zich niet onzeker voelen. We zijn allemaal voorbestemd om 

te schitteren, zoals kinderen. We zijn geboren om te laten zien dat de glorie van God in ons 

is. Niet in een paar van ons, nee, in ons allemaal.” Veel capaciteiten hebben roept een groot 

gevoel van verantwoordelijkheid op. Volgens Stephan R. Covey, auteur van het boek ‘De 8e 

eigenschap, van effectiviteit naar inspiratie’ het volgende: “We hebben drie belangrijke 

geschenken: ten eerste onze vrijheid om te kiezen. Ten tweede zijn dat natuurwetten of 

principes. Die zijn universeel en veranderen niet. Het is de orde in de schepping waar Job 

voor buigt! Ten derde hebben we vier intelligenties/capaciteiten meegekregen: de 

fysiek/economische, de mentale, de sociaal-emotionele en de spirituele. Deze 
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corresponderen met de vier onderdelen van onze menselijke aard: lichaam, hoofd, hart en 

ziel.  

U bent ook uitverkoren. U bent toch geschapen? Stellen we onszelf de volgende vraag: zou 

God ons doelloos op deze wereld geplaatst hebben? Die uitverkiezing is een door mensen 

bedacht begrip met diepgaande gevolgen. We hebben gelukkig hersens ontvangen om elke 

menselijke inzetting te onderzoeken. Of deze goddelijk geïnspireerd kan zijn. Wist u 

trouwens dat bijvoorbeeld de Rooms Katholieke kerk een compleet kerkelijk wetboek kent, 

en een kerkelijke rechtbank met alles wat daar bij hoort? Ja, een complete kopie als het ware 

van het burgerlijk wetboek evenals van het wetboek van strafrecht? 

Covey: “Want hoe zit het met de vrijheid om te vergeven, om vergiffenis te vragen? Hoe zit 

het met de vrijheid om onvoorwaardelijk lief te hebben, om een gids te zijn en geen rechter, 

om een voorbeeld te zijn? Bedenk eens hoeveel discipline daar voor nodig is. Discipline komt 

van ‘discipel zijn’, een volgeling van een persoon of een goede zaak. Veel mensen denken dat 

discipline hetzelfde is als gebrek aan vrijheid. “Ik doe wat ik wil”. In feit is het 

tegenovergestelde waar. Alleen gedisciplineerde mensen zijn werkelijk vrij. 

Ongedisciplineerde mensen zijn de slaaf van hun stemmingen, behoeften en passies. Een 

voorbeeld: kunt u piano spelen? Wellicht hebt u die vrijheid niet verworven omdat u de 

discipline niet kon opbrengen, zoals ik. Ik speelde liever met vrienden dan te oefenen. Ik had 

geen idee wat het zou betekenen prachtige kunst te creëren die waardevol voor mij en 

anderen zou zijn. Passie komt uit het hart en uit zich in optimisme, enthousiasme, 

emotionele verbondenheid en vastbeslotenheid. Passie creëert gedrevenheid. Aristoteles 

zei: Waar de talenten ten behoefte van de wereld elkaar kruisen, daar ligt uw roeping”. We 

zouden ook kunnen zeggen: daar ligt uw passie, uw innerlijke stem. Het is dat wat energie 

geeft in uw leven. Het is de brandstof voor visie en discipline. Het zorgt ervoor dat u 

volhoudt, ook al zegt iedereen dat u moet stoppen. De sleutel tot het creëren van werkelijke 

passie is het ontdekken van uw ware talenten en uw doel in het leven. Het is essentieel om 

dat te weten voordat u over uw loopbaan beslist. Er is een algemeen misverstand dat 

vaardigheid een talent is. Dat is niet zo. Talenten vereisen wel vaardigheden. Mensen kunnen 

vaardigheden en kennis hebben van bepaalde zaken maar toch hoeft hun talent daar niet te 

liggen. Als iemand een baan heeft die wel vaardigheden vraagt maar niet het talent 

aanboort, dan ontstaat er geen passie. Organisaties waar deze mensen werken zullen nooit 

hun innerlijke stem te horen krijgen. Mensen met passie zullen zichzelf beter managen dan 

iemand anders ooit zou kunnen doen. Hun vuur komt van binnen uit, niet van buitenaf. Hun 

motivatie is innerlijk. Als u werk hebt dat behoefte, talent en passie laat samengaan, dan 

genereert dit een enorme kracht. Het is duidelijk dat God iedereen met een talent op de 

wereld geboren laat worden. Dan is het ook logisch dat ieder mens een hoger plan krijgt 

toegewezen.” Het enige onderscheid is volkeren. De bijbel leert ons immers dat Jezus zijn 

lessen nooit openlijk aan de Joden onderwees maar altijd in gelijkenissen sprak. Pas in en na 

de Babylonische ballingschap ontstond in Juda de specifieke Joodse leer, zodat men eerst na 

die tijd mag spreken van Joden. Jezus keerde zich tegen de Joodse leer. Israël maakt dan ook 

een scherp onderscheid tussen enerzijds het niet-Joodse Israël (12 stammen) en anderzijds 

de Joden (die uit een ander deel van Juda-Israël zijn voortgekomen). De discipelen vroegen 

hem dan ook waarom hij dat deed. Zijn antwoord is helder: Mattheüs 13:11En Hij, 

antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk 

der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. 
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En daarna is het enige dat telt: wat willen wij? Welke keuzes maken we om Hem te dienen? 

En dan is de allerbelangrijkste vraag waarschijnlijk: doen we dat op de manier zoals Hij dat 

wil en toelicht in de Bijbel? Nu volgt een toelichting op uitverkiezing binnen de mens.  

Geweten 

Covey: “Geweten is opoffering: het zichzelf of het eigen ego onderschikt maken aan een 

goede zaak of hoger principe. Opoffering betekent echt iets goeds opgeven voor iets beters. 

Maar voor iemand die zo’n offer brengt, voelt dat niet zo – voor de buitenstaander wel. 

Opofferen kan vele vormen aannemen, het manifesteert zich in de vier dimensies van ons 

leven: fysieke en economische opofferingen (het lichaam); het ontwikkelen van een open, 

onderzoekende geest en het laten varen van vooroordelen (het hoofd); groot respect en 

liefde voor anderen (het hart); en de eigen wil ondergeschikt maken aan een goede zaak of 

hoger principe (de ziel). Het geweten leert ons dat doelen en middelen niet te scheiden zijn. 

Dat doelen eigenlijk onderdeel zijn van de middelen. Kant leerde dat de middelen die 

gebruikt worden om een doel te bereiken, net zo belangrijk zijn als het doel zelf. Gandhi zegt 

dat er zeven dingen zijn die ons zullen vernietigen. Als u ze goed bestudeert, zult u zien hoe 

ieder van die punten een doel vertegenwoordigt dat bereikt wordt door middelen zonder 

principes en waarden: 

Welvaart zonder te werken 

Plezier zonder geweten 

Kennis zonder karakter 

Handel zonder moraliteit 

Wetenschap zonder menselijkheid 

Aanbidding zonder opoffering 

Politiek zonder principes 

Covey: “Geweten vertelt ons constant dat doeleinden en middelen beide waardevol zijn en 

niet te scheiden. Maar Ego vertelt ons dat het doel de middelen heiligt en weet niet dat een 

waardevol doel nooit bereikt kan worden met onwaardige middelen. Uiteindelijk zullen 

onbedoelde consequenties die in het begin onzichtbaar zijn, het doel vernietigen. Als u 

bijvoorbeeld tegen uw kinderen schreeuwt dat ze hun kamer moeten opruimen, hebt u uw 

doel bereikt als de kamer netjes is. Maar ik weet zeker dat het gebruikte middel niet alleen 

een negatief effect heeft op de relatie met uw kinderen, de kamer zal weer slordig zijn als u 

een paar dagen weg bent. Geweten verbindt ons met de ander, daardoor verandert visie, 

discipline en passie. Het brengt ons van onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid. 

Visie en waarde moeten gedeeld worden zodat mensen bereid zijn discipline op te brengen 

en de structuren te aanvaarden die bij deze gedeelde waarden horen. Zo’n gedeelde visie 

creëert discipline en orde zonder dat deze afgedwongen hoeven te worden.” William J.H. 



~ 176 ~ 

 

Boetcker was een presbyteriaanse dominee en schrijver. Hij zei begin twintigste eeuw: ”Doe, 

ter behoud van uw zelfrespect, wat u denkt dat goed is, al irriteert het anderen. Dat is beter 

dan tijdelijk te behagen door te doen wat anderen willen, als u zelf weet dat het verkeerd is”. 

Zelfrespect en integriteit zorgen er op hun beurt weer voor dat mensen vriendelijk en dapper 

zijn waar het anderen betreft. Dapper omdat ze uiting geven aan hun eigen overtuigingen 

zonder bedreigend te zijn voor de ander“. 

Zoals schrijver Paulo Coelho vertelt in ‘De Alchemist’: Een hart waar lang niet naar geluisterd 

wordt, leert zwijgen. Dat krijg je niet zomaar weer aan de praat. Gelukkig zijn er ook velen 

die de zoektocht naar zichzelf eerder beginnen, die de fysieke wake-up call niet nodig 

hebben. Bewust of onbewust realiseren zij zich hoe belangrijk en prettig het is je eigen koers 

uit te zetten en te varen. Om te weten wie je bent en wat je gelukkig maakt. Zij hebben 

zichzelf vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen vormen samen een vierluik. Het 

hoger doel (waartoe ben ik op aarde?), de kernwaarden (welke waarden zijn belangrijk voor 

me?), het gewaagde doel (Wat wil ik in de komende jaren bereiken?)  en de kernkwaliteiten 

(Wat heb ik te bieden?). Dit vierluik functioneert als kompas, anker, haven, fundament, kern 

en koers. Het klinkt bijna als een liefdesverklaring! En dat zou het misschien ook wel moeten 

zijn: een liefdesverklaring aan het leven.  

Overgave 

Een verhaal over overgave en het zelf maken van keuzes: Een interview met een 

getalenteerde politicus in de naoorlogse wereld, Dag Hammerskjold. Secretaris-generaal van 

de VN. Hij heeft alles in zich om geen ‘dwars’- maar een ‘meeligger’ te worden. Hij komt uit 

een welgestelde warme familie, heeft een uitstekende opleiding gehad en een carrière 

gemaakt waarin alles wat hij aanraakte goud werd. En toch broeit en knaagt het in deze 

topdiplomaat. Hij beseft al vroeg dat een veilig omheind leven uiteindelijk schraal blijft. Hij 

wil geen middelmaat zijn en ziet in dat ook het bereiken van de hoogst mogelijke functie zijn 

leven niet geslaagd maakt. Hammerskjold stelt hoge eisen aan zichzelf en dat maakt 

eenzaam. Het zorgt er bovendien voor dat de tegenvraag opkomt, die we bij vele schrijvers 

aantroffen: als je jezelf geeft aan anderen en je voelt je daar goed bij, zoek je dan niet 

stiekem toch je eigen genot? Het gaat, zo beseft Hammerskjold meer en meer, niet om de 

prestatie maar om de houding waarmee gewerkt wordt: met overgave. Dat is het moeilijkste 

wat er is, zeker voor een machtig en intelligent man gewend om te grijpen en te begrijpen. 

Maar hij ervaart dat alles grijs en grauw wordt als hij veiligheid zoekt in zijn werk en het 

aanzien van anderen. In hem groeit het hartstochtelijke verlangen om te vallen, om de greep 

te verliezen. Hij wil niet alles uit zichzelf hoeven peuren, maar wil bouwen op iets of iemand 

anders dan zichzelf alleen. “God is een handige formule op de boekenplank van het leven’, 

schrijft hij, ‘altijd bij de hand, maar zelden gebruikt’. Hij leert op weg te gaan zonder het 

einddoel te kennen. Hij kiest voor beelden uit de natuur waar hij zo van houdt: laaghangende 

wolken, doorbrekend licht, jubelende leeuweriken. Langzaam laat hij zich naar buiten 

trekken, weg uit de vertrouwde wereld waar hij weliswaar aanzien en status heeft maar 

tegelijk pijnlijk eenzaam is. Hij begint te zien dat de angst van de eenzaamheid, in wezen de 

angst voor de dood is: de angst om zichzelf los te laten, om de controle kwijt te raken. ‘Bid 

dat je eenzaamheid de stimulans wordt om iets te vinden waar je voor kunt leven’, schrijft 

hij, ‘groot genoeg om voor te sterven’. Hij ervaart dat goedheid eenvoudig is, het klaarstaan 

voor anderen en het niet bij jezelf zoeken. Deze houding, merkt hij, geeft hem een ander 
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soort overtuigingskracht. “Je positie geeft je nooit het recht om bevelen te geven, alleen de 

plicht om zo te leven dat anderen je bevel kunnen accepteren zonder vernederd te worden’. 

Overgave is moeilijk. Hij houdt een dagboek bij waardoor rust intreedt en het hem de 

mogelijkheid biedt dieper in zichzelf te keren. Eenzaamheid heeft twee kanten. De ene kant 

maakt doodongelukkig en geeft een verloren en zwervend gevoel, de andere maakte hem 

sterk en gelukkig. Dan voelt hij zich verbonden met God en dus met iedereen. Dan weet hij 

dat hij het leven alleen aankan en niet afhankelijk is van mensen. Hij voelt geen angst meer 

voor de dood en geniet daardoor des te intenser van het leven. ‘Door dat niet aanvaarden 

van de dood en door al die angsten hebben de meesten nog maar een armzalig en verminkt 

stukje leven overgehouden. Het klinkt paradoxaal: door de dood buiten uw leven te sluiten, 

leeft men niet een volledig leven en door de dood binnen uw leven op te nemen, verruimt en 

verrijkt men het leven”.  

Zo zegt God: zie, wat Ik gebouwd heb, breek Ik zelf af en wat Ik geplant heb, ruk Ik zelf uit, en 

zoudt gij voor u grote dingen zoeken? Zoek ze niet! Want zie, Ik breng rampspoed over al wat 

leeft, luidt het woord des HEREN, maar Ik geef u uw leven ten buit in alle plaatsen waar gij 

zult heengaan. Jeremia 45:4,5. 

Dit is het onwankelbaar geheim van God voor hen die in Hem vertrouwen. 'Ik geef u uw 

leven'. Uit het Bijbels dagboek "Heel voor Hem" van Oswald Chambers: “Wat kan een mens 

meer verlangen dan zijn leven? Het is het essentiële. 'Uw leven als buit' betekent dat waar u 

ook gaat, al was het naar de hel (zoals ons geleerd werd), u er met uw leven uit zult komen; 

niets kan het verhinderen. Zovelen van ons zijn verstikt in de uiterlijkheid van alles; niet op 

het gebied van eigendom of bezittingen, maar wat betreft onze zegeningen. Dit moet 

allemaal verdwijnen, maar er bestaat iets geweldigers, dat nooit kan verdwijnen. Bent u 

bereidt u door God te laten opnemen in de verbondenheid met Hem en geen aandacht meer 

te besteden aan wat u de 'grote dingen' noemt? Het is zo moeilijk. Bent u bereid uzelf heel 

over te geven en alles los te laten? De proef op de echtheid van de overgave bestaat daarin, 

dat u weigert te zeggen: 'Ja, maar dit dan?' Pas op voor uw bedenkingen. Zodra u gaat 

zeggen: 'Ja, maar dit dan?' is dat een bewijs ervan, dat u zich niet heeft overgegeven, dat u 

niet werkelijk op God vertrouwt. Zodra u zich inderdaad overgeeft, denkt u er niet meer aan 

wat God zal doen. Overgave betekent dat u uzelf de luxe ontzegt om vragen te stellen. Als u 

zich heel aan God overgeeft, zegt Hij onmiddellijk: 'Uw leven geef Ik u als buit'. De reden 

waarom mensen levensmoe zijn, is dat God hun niets heeft gegeven - zij hebben hun leven 

niet als buit ontvangen. De manier om uit deze toestand te raken is overgave aan God. Als u 

zover komt dat u zich aan God overgeeft, zult u het meest verwonderde en verrukte schepsel 

ter wereld zijn. Dan heeft God heel bezit van u genomen en u uw leven gegeven. Als u niet 

zover bent gekomen, is dat te wijten of aan ongehoorzaamheid, of aan uw weigering 

eenvoudig genoeg te zijn..... Zo zegt JHWH: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de 

oude paden, waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw 

ziel; maar zij zeggen: Wij zullen daarin niet wandelen. (Jeremia 6:16).” 
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RESUME:  

Kerkvaders schreven felle traktaten tegen de gnostici. Een belangrijk punt van verschil was 

de opvatting over de verlossing. De later geformuleerde verzoeningsleer laat weinig ruimte 

voor opvattingen over zelfverlossing. Het denkbeeld dat de vereniging met de Heilige Geest 

al bij de conceptie van Jezus plaatsvond is een door de latere kerk tot dogma verheven 

stelling en pas veel later ontstaan dan de opvatting van de eerste christenen dat Jezus de 

Heilige Geest ontving bij de doop in de Jordaan. Gewoon zoals wij. Je krijgt wijsheid – als je 

wilt – naarmate je ouder wordt en andere verantwoordelijkheden krijgt. Van de Bijbelse 

evangelisten vermelden er twee (waaronder de oudste) het doopverhaal in het eerste 

hoofdstuk. De andere twee komen eerst op de proppen met een aanvechtbaar en aan alle 

kanten rammelend geboorteverhaal. Om meteen daarna aandacht te schenken aan de doop 

in de Jordaan. Daarom is het bijster opvallend dat deze doop in de Jordaan zo weinig plaats 

heeft gekregen in de theologie. Opvallend maar niet onbegrijpelijk. Aan het eind van de 

vierde eeuw (toen het christendom tot staatsgodsdienst promoveerde) werd het kerstfeest 

op 25 december ingeluid. Jezus was als deel van de toen al gedogmatiseerde drie-eenheid 

onderdeel van God en de Heilige Geest. Over een onderscheid tussen Jezus en Christus werd 

allang niet meer gesproken. De geboorte van het kind Jezus werd gevierd als de geboorte 

van Christus. Echter in de eeuwen voor de geboorte van Jezus had ‘verschijning’ de religieuze 

betekenis van een manifestatie van een godheid. Jezus zou metaforisch gezien ‘zoon van 

God’ geworden zijn bij de doop in de Jordaan. Toen zou de heilige Geest van God zijn 

ingedaald in hem. Deze opvatting werd in de latere kerk als de ketterij van het adoptianisme 

verworpen. Diep in het hart weet iedereen die het vroege christendom bestudeert wel dat 

wat wij nu `orthodoxie' noemen pas laat ging domineren, zo ongeveer in de vierde eeuw na 

Christus, toen het christendom staatsgodsdienst werd in het Romeinse rijk. Pas eind vierde 

eeuw kwam vast te staan welke boeken tot het Nieuwe Testament zouden behoren en welke 

niet. Maar de conclusie dat er vóór die tijd dus helemaal geen orthodoxie of Nieuw 

Testament heeft bestaan en er dus een ànder christendom was, wordt zelden getrokken.  

Geen bruiloftskleed aan? Zaad op steenachtige plaatsen? Een huis dat op zand gebouwd is? 

Niet op tijd genoeg olie hebben? De opzet van dit boek is eraan bij te dragen helderheid te 

scheppen en bevrijdend te ontknopen. De boodschap die God geeft stelt ons voor een keuze. 

Soms een harde boodschap. Wellicht is een andere reden waarom zelfonderzoek niet 

populair is, dat we steeds minder kritisch worden op onszelf. Maar we mogen volledig 

blijven. Dus gevoel koppelen aan onderzoek. Onrust is slavernij. Die naar Mij hoort zal zeker 

wonen en hij zal gerust zijn van de vrees des kwaads. Horen in de zin van gehoorzaamheid. Er 

is immers een stem van God, van Eeuwige liefde, die zich komt aanmelden bij het geweten 

van iedereen. We kunnen haar horen, als niet-horenden. Op deze wijze laat God Zijn liefde 

aan ons zien. Of we Hem willen volgen is onze keuze. Net als de keuze om ons geweten te 

volgen. We staan machteloos tegenover veel onveiligheden die van alle kanten op ons 

afkomen. Toch zijn we veilig. De wapenrusting van de wetenschap dat alles meewerkt ten 

goede. Geen roekeloze verachting van gevaren maar het onder ogen zien van de gevolgen 

van meestal je eigen daden. Kwaad, is er kwaad voor ons? Ook het aller slechtste dat ons zou 

kunnen overkomen, werkt mee ten goede en houdt daardoor immers op kwaad te zijn. Je 

leeft IN zijn hand. Je kunt vrede hebben met jezelf maar echte rustige vrede is pas mogelijk 

als je ook onderzocht hebt of je gedachten en waarheden van God zijn. Om Hem te 
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bewonderen, niet jezelf. God geeft je beloning door je goed te voelen over jezelf als je bij dit 

punt bent uitgekomen. Zoals Hij ook aangeeft om op de sabbath terug te mogen kijken op de 

werkweek waarin zoveel goeds gebeurd is en je dat extra blij maakt. Geestelijke gezondheid 

heeft Hij op het oog voor ons. 

Op naar het volgende hoofdstuk over geloofsbelijdenissen, wie weet kunnen deze makers 

helderheid geven waarom geboden soms wel, en soms niet veranderen! 

 

Vraag aan PP:  

Welk gebod vind jij het 

belangrijkste en waarom? 

 

“Het 4e gebod vind ik het 

belangrijkste omdat 

niemand het doet. Dan moet 

het daarom dus al een 

belangrijk gebod zijn. Ik vind 

het niet fijn voor God dat 

niemand dat wil doen, dus 

doe ik het wel. Ook omdat ik 

de bijbel al goed zelf kan 

lezen.” 
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Hoofdstuk 13 Ora et Labora: HC onder de loep 

Ik heb den HEERE gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered. 

 

e gaan een blik werpen in de HC en andere geloofsbelijdenissen. De HC is 

opgesteld in 1563 door twee theologen van de universiteit van Heidelberg. Met 

dit geschrift wilden zij voorzien in de behoefte aan onderricht van de jonge kerk 

in de Reformatie. In 52 zondagen, verdeeld in 129 vragen en antwoorden, komen 

de belangrijkste leerstukken van de gereformeerde leer voorbij die bedoeld is voor de 

gewone man en vrouw. In de eerste zondag leren de opstellers dat er drie ‘stukken’ vereist 

zijn om ‘zalig’ te kunnen sterven. Ten eerste een groot besef van de eigen ellende. Ten 

tweede weten hoe we van die ellende verlost kunnen worden en ten derde hoe we God voor 

die verlossing kunnen danken. In de overige zondagen worden de drie ‘stukken’ (ellende, 

verlossing en dankbaarheid) nader uitgewerkt. Het stuk van de menselijke ellende heeft op 

velen een onuitwisbare indruk gemaakt. Dat is niet zo gek, want de ellendigheid is met 

stevige lijnen neergezet. De opstellers wilden geen misverstand laten bestaan over de 

menselijke natuur. Nadat de gelovigen is voorgehouden hoe zij zouden moeten leven, wordt 

in zondag 2 gevraagd: Kunt gij dit alles volkomen houden? Het antwoord luidt: Nee, want ik 

ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Vraag 8 is dan: Zijn wij dan alzo 

verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Het 

antwoord is ondubbelzinnig: Ja, tenzij dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden.  

Geraffineerd wordt zo de schijnwerper gericht op het lijden van Jezus dat in verband 

gebracht moet worden met de gekrenktheid van God. Zo wordt de aandacht afgeleid van 

God die zelf mildelijk en graag vergeeft. De Alpha en Omega en zoveel meer. We speuren 

even in de bijbel waar we in Romeinen 3:10 lezen dat er niemand rechtvaardig is, ook niet 

één. Maar de contradictie vinden we in Lucas 1:5-6 om er een te noemen. De Bijbel laat 

weten dat Zacharias en zijn vrouw Elizabet, beiden rechtvaardig waren. En in Genesis geeft 

God aan dat Noach rechtvaardig is. Vraag 8 en antwoord 8 zijn dus wel erg kort door de 

bocht en zeker niet universeel toepasbaar. Schept God overigens het kwaad? In 

Deuteronomium 32:4 staat dat Hij de Rotssteen is, Wiens werk volkomen is, want al Zijn 

wegen zijn gerichte. God is waarheid, en geen onrecht; rechtvaardig en recht is hij. In Jesaja 

45:7 staat echter dat Hij het licht formeerde en schepper is van de duisternis. “Ik maak den 

vrede en schep het kwaad, Ik, de Heere, doe al deze dingen”. In Klaagliederen 3:38 staat ook 

zoiets: “Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?” Ook Amos 3:6 

geeft aan dat de bazuin zal klinken in de stad en dat het volk zal sidderen. “Zal er een kwaad 

zijn in de stad, dat JHWH niet doet?” Psalm 19:8 en Jakobus 1:13 geven aan dat God alleen 

goed is. 

Wel is er in het Nieuwe Testament sprake van een ontkomen aan de toorn. Wat zou dan het 

offer van Jezus geweest kunnen zijn, zoals dat in het Nieuwe Testament staat? Ook Paulus 

gaat er niet van uit om via offers aan God iets te geven, om Hem gunstig te stemmen. Hij 

stelt dat God ons genadig is zonder betaling. Zijn wij rabbijnen die denken dat de offerdood 

een verzoenende kracht zou bezitten? Dat rabbijnse idee hebben de kerkvaders helaas wel 

gevolgd, en is door de latere christelijke kerk tot dogma verheven. Verder wordt in het 

Nieuwe Testament beschreven dat er ‘zonder bloedstorting geen vergeving geschiedt’ 

waarbij wij niet mogen denken dat het om bloed gaat als materie, als substantie. Het gaat 

om bloedvergieten zoals dat tijdens het offer plaatsvindt, het sterven. Wie zijn leven verliest, 

W 
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zal het vinden. Bloed is geen betaalmiddel, en ook geen ruilobject. Een offer houdt de 

gedachte in van overdracht van schuld op het offerdier. Die gedachte is in het Nieuwe 

Testament toegepast op Jezus als Paaslam. Zonde dragen is iets heel anders dan zonde 

vergeven. In het rabbijnse Jodendom werd ‘dragen’ al snel tot ‘verzoenen’. Verschillende 

teksten in het Oude Testament laten echter niet toe dat ‘zonde dragen’ vertaald zou mogen 

worden met ‘zonde vergeven’. Omdat Jezus als verlosser diep is geworteld in de huidige 

maatschappij, gaan we meer spitten in deze moestuin.  

Wij mogen regelrecht tot JHWH naderen, zonder middelaars of zonder geestelijken. Het 

staat zelfs in het Nieuwe Testament dat wij regelrecht in geloof tot God mogen komen, zie 

Hebreeën 11:6 “Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God 

komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is degenen, die Hem zoeken.” Hoe hebben de 

mensen in het Oude Testament dan ooit tot God mogen gaan, toen Jezus er nog niet was? 

De HC stelt in Zondag 5 dat er betaald moet worden aan God, door onszelf of door een 

ander. Mijn mening is dat betalen in de zin van erkennen eigen schuld en het daardoor 

anders inrichten van je leven, noodzakelijk is om tot nut te zijn binnen Gods koninkrijk. 

Volledige actieve eigen inzet als betaling (schuld erkennen en aanpassen levenswijze). Wij 

zouden in het krijt staan bij de Godheid, of wij het weten of niet, en zouden voor die schuld 

gestraft moeten worden. Dat is de leer van de zogenaamde ‘erfzonde’, gelanceerd door 

Augustinus in de 5e eeuw. Jezus zou voor ons zijn gekomen om in onze plaats te betalen, 

door aan een ‘kruis’ voor ons te sterven. Door zijn offer-dood zou God bevredigd zijn en met 

ons verzoend. Het lijkt erop dat de HC zich in de geest van de bijbel, vooral van Paulus, heeft 

uitgesproken. Toch zegt Paulus nergens dat de dood van Jezus een betaling was voor onze 

zonden. Paulus gebruikt het voorbeeld van een slaaf die door een ander vrijgekocht werd. In 

2 Corinthiërs 5:18-21 spreekt hij over verzoening. 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons 

met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening 

gegeven heeft.19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun 

zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.20 Zo zijn wij 

dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat 

u met God verzoenen.21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons 

gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

P.F. van der Meer: “Het was de kerkvader Anselmus die met zijn stelling kwam dat God 

betaling eiste. God moet volgens hem de zonde straffen, anders zou Hij iets onordelijks 

toelaten wat niet kan. Hiermee bond Anselmus God aan onze menselijke rechtsopvattingen. 

Op die wijze is God geknecht en niet meer vrij hoe Hij ons wil vergeven. De kerkvaders 

gingen JHWH voorwaarden toeschrijven op het gebied van schulduitdelging. Bij Anselmus 

gaat het Bijbelse begrip ‘gerechtigheid’ schuil achter de God van de rechtsorde, naar 

Romeins voorbeeld. Zo ontstond een statisch Godsbeeld waarin God enerzijds rechtvaardig 

was in het straffen, en anderzijds barmhartig in het vergeven. De theologie van de 

reformatoren en van de belijdenisgeschriften staan allemaal in het teken van deze God van 

de rechtsorde. De latere kerkleer van Jezus offer als voldoening ter verzoening past dan ook 

naadloos in deze opvatting van de God van de rechtsorde. De rechtshandhaving van God in 

Zichzelf zou de basis zijn voor ons geluk. Gratie past niet in dit beeld. Er is geen vergeving 

zonder meer, er moet betaald worden. Maar wij zijn aan JHWH verplicht het weer goed te 

maken, ons te excuseren, ons berouw te tonen en Hem lief te hebben. Dan wordt de 

geschonden relatie hersteld! Gerechtigheid is hier het bewijs van trouw aan het verbond. 

Wanneer het volk een welgevallen kreeg in de straf over hun ongerechtigheid, gedacht 
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JHWH aan Zijn verbond, Leviticus 26:41. Gods gerechtigheid is dat Hij rechte daden doet en 

eist. Hij doet recht aan Zijn verbond, met als doel voorspoed en de zegen voor Zijn volk zoals 

eerder vermeld. Vergelden wordt in het Oude Testament niet in verband gebracht met Gods 

gerechtigheid. Er is dan ook geen sprake van ‘straffende’ gerechtigheid. Straffen wordt nooit 

een daad genoemd van Zijn gerechtigheid, maar straffen wordt in verband gebracht met Zijn 

boosheid (opgewekt door de mens) en liefde, met als doel voorspoed in welzijn voor Israël. 

Dan nog Johannes 14:6 “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. 

Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.” Het ‘Vader’ verhaal lijkt onjuist geformuleerd 

en geïnterpreteerd te zijn, want als God een Vader is, en Jezus een Zoon, waar is dan de rest 

van het gezin? vragen mijn kinderen zich af. De vader-gedachte komt immers voort uit een 

gezinsverband. Zoals het plan van de gezinsschool in Eden was. Waar is de moeder, en waar 

de broers en zussen in de Godheid. Vader is geen naam, maar een titel. Er zijn zeer veel 

vaders. JHWH is Zijn Naam. 

 “Lijkt het er op dat de dood van Jezus als offer een betaling is voor onze zonden ter 

verzoening? (In ons achterhoofd mogen we houden: Gods gekrenktheid en veroordeling 

heeft een beperkt karakter en betrekking op een bepaalde tijdsduur, zijn ‘straffen’ zijn van 

tijdelijke aard zoals we meerdere malen kunnen lezen in de bijbel. Jesaja 54:7-10 zijn 

allesomvattende troostende woorden, maar ook in de Bergrede en in gelijkenissen als die 

van de verloren zoon, laten ons nog maar een druppel zien van Gods onuitputtelijke oceaan 

van genade en vergeving.) Men verwijst ons naar het paaslam. Maar het paaslam dat 

geslacht werd was geen offerdier, er werd geen verzoening mee gedaan. Hij werd geslacht 

om door de familiekring gegeten te worden tijdens de sedermaaltijd (herdenking uittocht 

Egypte). De paaslammeren werden niet op één van de altaren van JHWH geofferd. Het 

paaslam moest worden gebraden en daarna gegeten en wat overbleef moest geheel worden 

verbrand. Paulus kan daarom niet naar het paaslam hebben gewezen als een 

plaatsvervangend offer van Jezus. De vertaling van Romeinen 3:23-25 Want zij hebben allen 

gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn 

genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een 

verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de 

vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 

levert problemen op wanneer Paulus daar over verzoening zou spreken. Paulus wijst in 1 

Corinthiërs 5:7 op het Pascha dat voor ons geslacht is, waar hij – mijns inziens - niet verwijst 

naar Jezus, maar wijst op de zuivering van de oude mens. Naar de ongezuurde broden. Er 

wordt vaak gezegd dat God een oplossing had voor onze zonden. Een zondige Israëliet moest 

worden gestraft en in het offerbloed zou het onschuldige dier de straf dragen die de zondaar 

verdiend had. De zondaar hoefde op die manier niet zelf te sterven maar God zou de dood 

van het offerdier aanvaarden in plaats van de dood van de zondaar. Dus een ruil of 

plaatsvervanging. Mogen we vraagtekens plaatsen bij het gebod tot offeren, omdat op 

meerdere plaatsen in de bijbel JHWH dit gebod weerspreekt? Het doden van dieren zonder 

te consumeren is moord en het tegenovergestelde van wat JHWH doet: scheppen en aan ons 

geven. Vandaag de dag zouden de offers schaduwachtig wijzen naar Jezus als paasoffer. De 

paaslammeren wijzen echter niet op het offer van Jezus want het offervlees werd gegeten. 

Het beste deel was voor de priesters om geconsumeerd te worden. Hieruit blijkt gelukkig al 

dat het offerdier geen personificatie of ruilobject kon zijn voor een zondaar. Jezus heeft ook 

nooit een uitdrukkelijk oordeel over de tempeloffers gegeven. Hij gaf alleen te kennen dat hij 

barmhartigheid wilde en geen offers.  
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Verzoening ligt niet in een betaling van iemand aan JHWH om de door mensen gemaakte 

schuld te verrekenen, maar ligt in de erkenning van de schuld door de mens zelf. Dan komt 

de weg vrij om een nieuw begin te maken. Erkenning van eigen schuld gaat aan oprecht 

berouw vooraf. Berouw doodt de kiem of wortel van de schuldenboom. Dan veroordeelt de 

berouwvolle zondaar zichzelf en wordt de zonde weggenomen. Dan is de ‘lust’ om te 

zondigen in ons weg en beginnen wij opnieuw een leven met JHWH in oprechtheid.  Bij Grote 

Verzoendag stelde iedereen zich persoonlijk open naar God toe. Groot is de verplichting ons 

te oefenen in een geschikte verhouding tot God zoals Hij dat eist, zodat Hij te midden van 

Zijn volk kan wonen. Zodra het volk overtreders niet langer verwijdert, dan verwijdert God 

zich van het volk! De werkonthouding vanaf de vooravond van deze bijzondere sabbath, 

dient als ondersteuning van de concentratie die je overdag nodig hebt. Ik vind dit zo’n 

liefdevolle houding naar ons! 

Er wordt gedacht dat het deksel dat op de verbondskist lag (de ark) ‘verzoendeksel’ heette. 

De Hebreeuwse vertaling spreekt van kapporeth, dat betekent echter gewoon ‘deksel’. Grote 

Verzoendag is de jaarlijkse reinigingsdag voor het volk en de tempeldienst. Het deksel van de 

ark speelde hierbij een voorname rol. Eerst wordt het bloed van de geslachte stier op het 

deksel gesprenkeld door de Hogepriester, daarna het bloed van de geslachte bok. Uit dit 

ritueel blijkt dat JHWH niet een afschuwelijk mensenoffer eist. Tijdens het ritueel op deze 

dag werd er juist heel spaarzaam met bloed omgegaan. Slechts zeven keer mocht de 

Hogepriester met één vinger het bloed sprenkelen op het deksel van de verbondskist. Dus 

heel weinig was al voldoende om te bedekken/reinigen. Bloed mag niet zomaar vloeien, zie 

Leviticus 17. De vraag is wat er in het ritueel van de Grote Reinigingsdag vergelijkbaar zou 

zijn met het offer of bloed van Jezus ter reiniging. Jezus zou in vergelijking staan met het 

deksel. Maar daarop werd het bloed gesprenkeld van twee verschillende dieren, wat de 

reiniging symboliseerde van de tempeldienst en van het volk. Elk jaar weer opnieuw. 

Wanneer wij de belijdenis van het dogma van de kerk lezen over de verzoening, zou bij Jezus 

in zijn boodschap toch deze verzoening centraal moeten staan. Het gaat in zijn boodschap 

niet in de eerste plaats om de reiniging, maar om het herstel van Gods koninkrijk. Nooit heeft 

hij gezegd dat zijn komst was om de mensen via zijn offer aan het vloekhout met God te 

verzoenen. Johannes wijst wel naar het Lam Gods, naar zijn dood aan het vloekhout, alsof 

dat een offerdood betreft. Van het paaslam lezen wij nergens dat het de zonde van de 

wereld zou hebben kunnen wegdragen. De symboliek van de feesten wijst daarom niet naar 

‘verzoening door voldoening’. Het gaat om het leven van Jezus, om zijn levenswandel, 

rechtvaardigheid, om een leven als offer om God gehoorzaam te zijn. Brandoffers konden 

God niet plezieren, zie Jesaja 1:11 Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt 

JHWH; Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette beesten, en heb 

geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. 

Jeremia 7: 22 Want Ik heb met uw vaderen, ten dage als Ik hen uit Egypteland uitvoerde, niet 

gesproken, noch hun geboden van zaken des brandoffers of slachtoffers. 

Hebreeën10:8 Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer 

voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd 

worden); 

Het gaat vooral om het doen van de wil van JHWH. Een offerdier werd ook niet geslacht om 

de gekrenktheid van JHWH te beëindigen over de zonden van het volk. Berust zoiets op 

heidense gedachten, van een god die uit is op wraak? Hebreeën 10:4 Want het is onmogelijk, 



~ 184 ~ 

 

dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme. De Bijbel laat ons geen 

systematische opgebouwde leer van verzoening door voldoening zien. Het was de vroege 

christelijke kerk die het nodig achtte om formules en belijdenissen op te stellen als grenzen 

om iets af te bakenen. Men gaf als reden de behoefte aan eenheid. De belijdenis is meestal 

gedaan op basis van een formulier dat een weerspiegeling is van het persoonlijk geloof, 

terwijl een getuigenis een verklaring van innerlijke ervaring is. Men dacht niet aan de ‘vader 

der gelovigen’, Abraham, die zonder dogma’s en zonder Bijbel leefde. Volgens dit 

traditionele verzoeninsgleer-systeem zou eerst de zonde gestraft dienen te worden en dan 

pas zou vergeving mogelijk zijn. In de traditie van de christelijke kerken, sinds de opkomst 

van het katholicisme, is er altijd een angst-element in de prediking geweest met betrekking 

tot het laatste oordeel, waardoor de zekerheid van de vergeving van de zonde voor velen 

een onzekere zaak werd. Om de straf die wij verdiend hadden te dragen zou Jezus in het 

vlees gekomen zijn. Tijd voor wat tegengas. Waar kunnen we lezen dat hij de gekrenktheid 

van God moest blussen? Waar staat dat hij zijn bloed vergoot om ons van zonden te 

reinigen? Om welke verzoening en voldoening gaat het eigenlijk? Zijn de Zondagen 1-6 van 

de HC wel in overeenstemming met de Schrift? Het probleem is dat God de dood van zijn 

zoon eist om de schuld die de mensen hebben gemaakt, te verwijderen. De verzoening zit in 

deze visie verbonden aan schuldvernietiging, niet aan vergevende liefde. De verzoening met 

ons, huidige mensen, zou plaats hebben gevonden ongeveer 2000 jaar geleden, en niet nu 

met u of mij persoonlijk. Het is echter de liefde van God die voortdurend vergeeft, meer dan 

70 maal 7, zodat verzoening in het heden plaats moet vinden. We weten dat JHWH 

barmhartig is maar niet met Zich laat sollen. Hij bezoekt wel de schuld van de vaderen aan 

kinderen tot in het 3e en 4e geslacht. Niet om ons te plagen, nog uit wraak, maar om ons tot 

inkeer te brengen zodat een nieuw begin mogelijk is. ‘Straf’ in dit opzicht is preventief.  

Mensenoffers werden wel door omliggende volkeren gebracht, zoals door de Phoeniciers, 

maar niet door Israël. Er werd van Abraham dan ook geen mensenoffer gevraagd. Offers 

kunnen niets verzoenen. De offers wijzen wel op de mogelijkheid van overbrugging. De offers 

konden slechts wijzen naar de Hersteller, JHWH, en naar onze drang om te herstellen. De 

offers zelf herstellen echter niets! Ook het bloed van het paaslam is niet bestemd om er 

verzoening mee te doen. Het bloed diende als kenteken waar een Israëliet en zijn gezin 

woonde, en niet als teken van verzoening. Het paaslam zelf had geen verzoenende functie 

omdat het geen offerdier was, en ook niet bij een altaar werd geslacht en er daarna zou zijn 

opgelegd. Wetsovertredingen mogen nooit worden toegedekt, maar moeten worden 

gestraft (hersteld in de zin van oprecht berouw -nederigheid of besef van afhankelijkheid). 

Tijdens Grote Verzoendag vindt verzoening plaats als wij in onwetendheid zonden hebben 

gedaan. Grote Verzoendag is dan ook geen dag waarop voldoening voor openlijk begane 

zonden werd gedaan. Het was een dag van reiniging van het heiligdom en van het volk, voor 

zonden die gedaan waren in het afgelopen jaar waarvan men geen weet had. Deze zonden 

zijn er (helaas). 

De Bijbelse God wordt als volgt omschreven in Micha 7:18 Wie is een God gelijk Gij, Die de 

ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? 

Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid. 

In Maleachi 3:17 lezen wij dat JHWH Zijn volk verschoont, gelijk een vader zijn zoon 

verschoont. 17 En zij zullen, zegt JHWH der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal, Mij 
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een eigendom zijn; en Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem 

dient. 

Hoe werden en worden zonden bedekt? Moest daarvoor het bloed van offerdieren vloeien? 

Wordt in Genesis 3:15 verwezen naar offerdieren of naar Jezus als offer ter herstel? 15 En Ik 

zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar 

zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Nee, hier 

geen voldoening door een dieren- of mensenoffer. Spreuken 28:13 Die zijn overtredingen 

bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. 

“Kom nu en laten wij de zaak rechtzetten, zegt God; al waren uw zonden rood als scharlaken, 

Ik maak ze wit als sneeuw. Uw vuurrode zonden zullen worden als witte wol”. Jesaja 1:18.   

Voldoening komt tot stand door het erkennen van schuld 

Hosea 5:15 Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig 

kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken. 

Jeremia 31:34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, 

leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun 

grootste toe, spreekt JHWH; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden 

niet meer gedenken. 

en Ezechiël 20:39 En gijlieden, o huis Israëls, alzo zegt JHWH HEERE: Gaat henen, dient een 

ieder zijn drekgoden, ook hierna, dewijl gijlieden naar Mij niet hoort; doch ontheiligt niet 

meer Mijn heiligen Naam, met uw giften en met uw drekgoden. 40 Want op Mijn heiligen 

berg, op den hogen berg Israëls, spreekt JHWH HEERE, daar zal Mij het ganse huis Israëls in 

het land dienen, zij allen; daar zal Ik welgevallen aan hen nemen, en daar zal Ik uw hefofferen 

eisen, en de eerstelingen uwer heffingen met al uw geheiligde dingen. 41 Ik zal een 

welgevallen aan ulieden nemen om den liefelijken reuk, wanneer Ik u van de volken 

uitvoeren, en u vergaderen zal uit de landen, in dewelke gij zult verstrooid zijn, en Ik zal in u 

geheiligd worden voor de ogen der heidenen. 42 En gij zult weten, dat Ik JHWH ben, als Ik u in 

het landschap Israëls gebracht zal hebben, in het land, waarover Ik Mijn hand opgeheven 

heb, om hetzelve uw vaderen te geven. 43 Daar zult gij dan gedenken aan uw wegen, en aan 

al uw handelingen waarmede gij u verontreinigd hebt, en gij zult van u zelven een walging 

hebben over al uw boosheden, die gij gedaan hebt. 44 Zo zult gij weten, dat Ik JHWH ben, als 

Ik met u gedaan zal hebben, om Mijns Naams wil, niet naar uw boze wegen, noch naar uw 

verdorven handelingen, o huis Israëls, spreekt JHWH HEERE. 

In Mattheüs 6:14-15 hangt vergeving af van onze vergevingsgezindheid. 14 Want indien gij 

den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. 15 Maar indien 

gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. 

We mogen fouten maken merken we aan het verhaal van Abraham. Hij ‘verkocht’ Sara als 

zijn zuster om zelf in leven te blijven. Hij maakt daarmee Sara het slachtoffer van de 

mannelijke passie van de Egyptenaren. Zijn vertrouwen speelt verstoppertje? Vertrouwen is 

ongelofelijk moeilijk. We hebben recht op het volledige vertrouwen dat als we onze fouten 

belijden, er altijd vergeving zal zijn! De tijd van verstoppertje spelen op het plein hebben we 

gehad. Onze verantwoordelijkheid is om onze kinderen het juiste spel te leren. God wil graag 

herstellen in plaats van afwijzen. Liever ontwikkeling in onze ziel dan een verloren gegane 

ziel. Het is bijzonder jammer dat men denkt dat God altijd vertoornd is en op wraak uit is en 



~ 186 ~ 

 

Zich niets aantrekt van Zijn verbond. Die slechts enkelen verkiest en de massa’s naar een 

brandende hel stuurt. Dan hebben wij Hem aan ons gelijk gemaakt! Genesis 3:15 toont ons – 

Godzijdank - een ander beeld. Hij maakt een verbond ook al verbreekt Israël het verbond. Hij 

vernieuwt en herstelt het weer. JHWH is zeker boos en verdrietig over de zonden van Zijn 

volk maar dat maakt Hem nog niet tot een vijand. Hij zoekt steeds toenadering en herstel. 

Het is een ‘reinigende’ God, geen straffende. Elke ‘straf’ is bedoeld tot verbetering van ons 

innerlijk. We zien dit aan de vader en kind situatie. Als een vader straft is dat uit liefde, 

immers ter correctie met de hoop op verbetering. Het laat grote betrokkenheid zien van God 

naar ons als persoon.  

Op Golgotha zou onze schuld vereffend zijn. Vreemd genoeg, want daar rees juist de schuld 

ten top. Op Golgotha werd geen prijs van ons aan JHWH betaald, maar zou Hij de prijs voor 

ons betaald hebben! P.F. van der Meer, Bijbelonderzoeker en auteur van religieuze boeken: 

“De leer van de verzoening wordt algemeen door christenen gezien als het hart van de 

theologie, de kern van het geloven. Daarin gaat het om de vergeving van zonden en het 

herstel van de relatie met God. Wat betekent verzoening, en wat betekent voldoening? 

Verzoening is het herstellen van een geschonden relatie. Voldoening in technische zin, is het 

voldoen van een openstaande schuld door middel van betaling. Vroeger dachten de 

heidenen dat men God door goede werken tevreden kon stellen. Sinds de dagen van 

Anselmus koppelt men de voldoening vast aan Gods gerechtigheid. Waar de antwoorden 

verabsoluteerd worden, verliest religie haar menselijke dimensie en als uiterste 

consequentie haar menselijke gezicht. Geloof zou moeten draaien om God, maar in de 

orthodoxe praktijk draait het helaas vaak om angst. Het merendeel van de orthodoxe 

gelovigen heeft daar geen last van. Zij accepteren de overgeleverde dogma’s als een gegeven 

en als er toch vragen leven, worden die naar tevredenheid beantwoord binnen het 

orthodoxe kader.” Er is echter ook een groep mensen die zich niet meer thuis voelen in de 

orthodoxe kerk, omdat ze gevoelsmatig of rationeel in de knel zijn geraakt. Sommigen 

hebben geleden onder de gereformeerde leer, bijvoorbeeld aan het negatieve beeld van de 

vrouw, de nadruk op hun ‘nietswaardigheid’ of de angst om voor eeuwig verloren te gaan. 

Maar je hoeft niet beschadigd te zijn om toch afscheid te nemen van orthodoxie. Je kunt ook 

op theologische gronden afscheid nemen, omdat je beseft dat de antwoorden van de oude 

kerkvaderen niet langer de jouwe zijn.  

Sterker nog: dat de christelijke dogma’s een bijbels fundament missen. Deze mensen 

ontdekken dat de bijbel meer ruimte bood dan de orthodoxie hen wilde laten geloven. Hun 

afscheid is rationeler geweest maar daarmee niet minder moeilijk. Sommigen geloven niet 

meer. Voor de een was dat een opluchting, omdat met het geloof ook de angst verdwenen 

zou zijn. Voor weer anderen is het geloof een stukje weemoed als men eraan terugdenkt, 

maar leeft men nog wel met het restant: angst voor de dood en het oordeel. Evengoed geeft 

het vaak een gevoel van verscheurdheid. Men wees de leer af maar wilde niet de mensen 

verliezen die onlosmakelijk met die leer verbonden waren. Een ander probleem waar 

sommigen tegenaan liepen, was dat het verlaten van de gebaande wegen een gevoel van 

onveiligheid gaf. De orthodoxe wereld is nog een van de weinige zuilen in Nederland. Dat 

biedt veiligheid aan degene die erbij horen, maar de keerzijde is dat de stap naar buiten 

groot is. De opvoeding is erop gericht de kinderen binnen de muren te houden, waardoor ze 

(mogelijk) de juiste bagage missen voor de buitenwereld. Dat de deur van een ‘zware’ kerk 

zich zo moeilijk laat dichtduwen heeft alles te maken met het gewicht van die deur. Het is 

niet voor niets dat het orthodoxe christendom in de volksmond als ‘zwaar’ wordt 



~ 187 ~ 

 

bestempeld. De mens die met die ontzagwekkende autoriteit wordt geconfronteerd is 

ontzettend klein en nietig. Hij staat vaak niet zo stevig in zijn schoenen omdat hij is opgevoed 

met de vernietigende boodschap: de mens is in zonde ontvangen en geboren, onbekwaam 

tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, een kind des toorns. Niet bepaald een gezonde 

voedingsbodem voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Het geloof in de eigen mening is 

op allerlei manieren in diskrediet gebracht. Elke dag zing ik bij het bedritueel van de 

kinderen, het lied Ik ga slapen ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe, JHWH houdt ook deze 

nacht, over ons getrouw de wacht. Couplet twee gaat als volgt: “'t Boze dat ik heb gedaan, 

zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein.” Mijn 

oma zong dit vroeger voor mij als ik bij haar logeerde. En dan keek ik haar bij het tweede 

couplet met bange ogen aan. Want ik had dus boze dingen gedaan? Terwijl ik juist op 

ontdekkingsreis moest om te ervaren wat boze dingen zijn. Anders zou ik de goede dingen 

niet herkennen. Couplet twee zal niet uit mijn mond gezongen worden voor mijn kinderen. 

Gelukkig zien we een tendens dat meer en meer inhoudelijk naar de opvoeding gekeken 

wordt en kinderen weer als ‘belangrijk’ worden gezien. Toch blijkt het moeilijk te zijn om te 

vertrouwen op de juistheid van de eigen, nieuwe gedachten en werkelijk te staan voor wat 

men met de mond verkondigt. Het gevoel zou verraderlijk zijn, twijfel is afkomstig van de 

duivel en het beter willen weten dan de dominee is hoogmoed. Mensen die besluiten uit de 

kerk te gaan zijn vaak geen hemelbestormers of oproerkraaiers. Het zijn veelal mensen die 

het geloofsgoed van hun jeugd buitengewoon serieus hebben genomen. Zij zijn ‘slechts’ 

schuldig aan een ding: vragen stellen bij zaken die hun medegelovigen voetstoots aannamen. 

Ze keken wat er eigenlijk stond in de bijbel en het psalmboek, en ze keken daarvan op. Stuk 

voor stuk hebben ze oude zekerheden ingeruild voor onzekerheid, onzekerheid die langzaam 

mocht uitgroeien naar een overtreffende vorm van zekerheid. Antwoorden voor vragen. Een 

stuk eenzaamheid voor geborgenheid van een kerkinstituut. Maar wie eenmaal vragen heeft 

gesteld kan niet meer terug. Die wil geen blind geloof, maar geloven met open ogen. Als ik 

deze mensen spreek zeggen ze dichter bij God te zijn gekomen. Ze zijn losgemaakt van de 

dwingende formuleringen. God is van hun hoofd afgedaald naar hun hart. Naarmate de 

beelden van God minder helder werden, groeide het besef van het mysterie en de ervaring 

van Zijn nabijheid. Voor degene die zij achterlieten zijn ze onherroepelijk van hun geloof 

gevallen. Het zijn vaak de gevoelige kinderen met een groot voorstellingsvermogen en de 

serieuze denkers die problemen hebben gekregen met het geloof. Hun meer nuchtere broers 

en zussen die naast hen in de kerkbank hebben gezeten, hebben vaak een heel ander verhaal 

te vertellen. U begrijpt dat het afscheid nemen van de orthodoxie zeker geen afscheid van 

God hoeft te betekenen. Deze kerkverlaters vinden het een afscheid nemen van een 

menselijke constructie over God. 

Heiland betekent heel letterlijk ‘Heelmaker' en daarvan afgeleid kunnen we het opvatten als 

‘Redder'. God wil ons redden van de zonden door te vergeven. Zo ver het oosten ligt van het 

westen. God rekent ze je niet meer toe! Vergeving heeft dus te maken met je daden. Je komt 

tot geloof wanneer je merkt dat je leefde zonder Hem en daarom keer je je naar Hem terug. 

Je leven mag hetzelfde blijven – volgens Zijn voorschriften - alleen is het allerbelangrijkste 

houvast GOD geworden. Rust, troost en liefde. Voortvloeiende uit dankbaarheid dat God je 

gezien heeft en je jezelf ‘loslaat’ door Hem al je blijheid te geven. Vermanen houdt in dat je 

iemand terechtwijst, iemand sturing geeft. Ik vind het zelf een naar woord omdat het zo’n 

nare lading emoties meebrengt. Alsof je in je macht gaat staan in plaats van in je kracht. Ik 
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gebruik liever het woord ‘verbeteren’. Maar evengoed: vermanen heeft niet als doel om 

mensen te veroordelen of te kleineren, maar vermanen heeft als doel "om ieder mens 

volmaakt te doen zijn in God, " Colossenzen 1:28. Vermanen is in en uit liefde, omdat je 

iemand liefhebt, wil je hem helpen en beschermen. 

"Ik vraag u dan voorbede te doen voor alle mensen..." - 1 Timotheüs 2:1 en 2.  Je brengt je 

geliefden (en anderen) als het ware voor de troon van God. Door voor mensen te bidden, 

geef je ze in de Handen van God in de hoop en in het geloof dat Hij met die mensen aan het 

werk gaat. We kunnen dus voorbede doen voor mensen die God nog niet kennen in de hoop 

dat God hen laat zien wie Hij is. 

“Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens 

en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God 

ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart 

en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent, Filippenzen 4: 6 en 7.    

Met verlangen keek ik uit naar Jahweh; toen boog Hij Zich tot mij over en hoorde mijn roepen 

om hulp. Hij trok mij omhoog uit de diepte van de zonde en uit de modder van de wereld. Hij 

zette mij stevig op mijn voeten op een rots. Dankzij Hem kan ik weer goed lopen. Hij leerde 

mij een nieuw lied, een lofzang voor onze God, Psalm 40: 2-4.       

 

“Wanneer zijn kinderen roepen, luistert Jahweh; Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie... 

Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar God zal altijd voor uitredding 

zorgen”, Psalm 34: 18, 20.   

“Wees sterk! Wees moedig! U hoeft geen angst voor hen te hebben! Want Jahweh, uw God, 

zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten.” Deuteronomium 31: 6                                                      

 

“Maar wat voor lijden wij hier ook doormaken, het valt in het niet bij de schitterende 

heerlijkheid, die God ons straks zal laten zien”, Romeinen 8: 18.    

“Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u 

kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.” Jesaja 41: 

10.  

 

“Ik heb uw zonden laten verdwijnen als ochtendmist in de middagzon! Keer terug naar Mij, 

want Ik heb de losprijs voor u betaald”, Jesaja 44: 22.                                                                  

 

“Ik houd u bij de rechterhand – Ik, JHWH uw God – en zeg tegen u: Wees niet bang. Ik ben 

hier om u te helpen”, Jesaja 41: 13.                                                             

 

“Abba! Vader!” zei Hij “Voor U is alles mogelijk. Neemt U die beker bij Mij vandaan. En toch, 

niet wat Ik wil, maar wat U wilt moet gebeuren”, Markus 14: 36.                                                     

 

“Als hij ziek wordt, zal God hem steunen; tijdens zijn ziekte wordt hij door U veranderd”, 

Psalm 41.  
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Beatrijs van Nazareth is een vrouw uit de dertiende eeuw, een periode waarin op religieus en 

cultureel gebied van alles tot bloei kwam. We hebben van haar alleen een levensbeschrijving 

en een klein, bijzonder werkje: de Zeven manieren van beminnen. Beatrijs schrijft voor haar 

zusters en de vele mensen die zij begeleidde over de fasen die een mens kan doorlopen in 

haar groei in liefde. Daarbij noemt ze als zesde fase wat iedereen het logische eindpunt zou 

vinden, of dan tenminste toch het einddoel van het streven: de vereniging met God. Maar 

voor Beatrijs komt er nog een zevende stap achteraan: die van het zuivere verlangen in een 

wereld die tijdelijk en meerduidig is, naar de eeuwigheid en de eenvoud van God. ‘Dat moet 

natuurlijk andersom zijn’, dachten een eeuw geleden de geleerden die zich met de 

overgeleverde handschriften gingen bezighouden. Want eerst komt de begeerte en dan de 

vervulling. Zo kan het interessant zijn om te zien hoe mensen – in dit geval mannen – aan de 

haal gaan met de gedachten van een ander – in dit geval een vrouw. De veronderstelling dat 

de volgorde in de Zeven manieren van beminnen, door kopiisten in de loop van de eeuwen 

was aangepast, bleek geen stand te houden. Voor Beatrijs zelf was de hoogste stap in de 

opgang naar God niet de vervulling maar de zuivere begeerte in een onaffe wereld. Beatrijs 

gebruikte ascese. Als een soort ruilhandel om de gunst van God af te dwingen. Ze gaat dit 

inzien, dat God Zijn liefde al geeft en dat het er vooral om gaat om daar open voor te staan. 

Beatrijs groeit in jaren en verstand. Ze schrijft haar bevindingen op in een nauwkeurig 

verslag. Maar het gaat haar daarbij niet om haar eigen weg, het gaat haar om de weg die alle 

mensen kunnen gaan. Voor Beatrijs is het groeien in liefde een groeien in de ontmoeting met 

God. Nadat ze het extreme van de ascese heeft beleefd, is ze over de mens aanmerkelijk 

milder gestemd. Ze is ervan overtuigd dat de mens geschapen is naar het beeld van God en 

niet tot in de kern zondig en slecht is. In de eerste drie manieren van minnen mag de mens 

zelf aan de slag. Ten eerste om de begeerte te ontdoen van alle ballast aan verlangens en 

wensen die in een mensenhart leven. In de tweede manier wordt dat zelfonderzoek 

toegespitst op het besef dat echte liefde zichzelf genoeg is en geen beloning verwacht. Dit 

kan vooral geoefend worden door oprecht liefdevol om te gaan met mensen in nood. Als dit 

gebeurd is, gaat alle aandacht uit naar het conflict dat in de begeerte naar God besloten ligt. 

In de derde manier wordt de mens ‘bijna gek’ van verlangen naar zijn antwoord. De vierde en 

vijfde manier horen bij elkaar. Het antwoord van God begint binnen te dringen als een warm 

en zoet gevoel, dat euforisch kan maken maar ook pijn kan doen. Deze ‘minnestorm’ bevat 

het antwoord van God maar is een bijzonder heftige ervaring en moet steeds opnieuw 

veroverd worden. De zesde manier betreft de voltooiing van de liefde in en met God, voor 

zover dit op aarde mogelijk is. De gelovige is minnares en beminde geworden en geeft 

spontaan liefde, zonder zichzelf geweld aan te doen. Een kenmerk van deze staat is ook de 

‘ongekende wil en durf om te spreken en te handelen’. De zevende manier tenslotte bracht 

latere geleerden zo in verwarring. Leven op aarde houdt wel ooit op, maar terwijl het duurt, 

houdt het niet op. Beatrijs beseft dat en weet dat volledige verlichting hier op aarde 

onmogelijk is. Want ook al heeft de ziel nu deel gekregen aan God, het verlangen om dat ooit 

helemaal te kunnen, helemaal op te gaan niet in het liefdesgevoel, maar in de Geliefde zelf, 

blijft bestaan. Het is dit zuivere verlangen, zo schrijft ze, dat het hoogste is dat een mens kan 

bereiken. 
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RESUME:  

Gerechtigheid zoals in de HC staat – mijns inziens - lijnrecht tegenover barmhartigheid. 

JHWH is barmhartig, en dat naar recht, niet tegenover recht. Het gaat JHWH niet om ruwe 

wraak, om zinloos te straffen met geweld. Het gericht heeft een duidelijk doel. JHWH kan en 

wil immers vergeven zelfs zonder offers, dat blijkt uit Psalm 32, 51, 103 en 130. We kunnen 

het ervaren als een reinigingsproces. Om daarna beter onze taken op aarde te kunnen 

verrichten in Zijn dienst. JHWH eist niet eerst de dood van een mens om Zijn rechtsgevoel te 

bevredigen. JHWH kiest zelfs niet altijd voor de doodstraf van moordenaars. De doodstraf is 

immers geen echte straf, want de dader wordt daardoor juist ontslagen om zijn verdiende 

loon te ontvangen. Kaïn als moordenaar werd niet gedood, maar juist door JHWH via een 

teken in bescherming genomen. Wij zullen Genesis 9:6 dan ook anders mogen interpreteren. 

JHWH heeft plezier in het leven van mensen dat kwaliteit heeft. Wraak lost niets op. 

Vergelding dan? We kunnen proberen daders tot een schuldbelijdenis te brengen. Dat deed 

JHWH bij Kaïn ook. Kaïn zag zijn schuld en verwijderde zichzelf van Adam en Eva om te gaan 

zwerven. Wij lezen dat JHWH aan Zijn verbond gedenkt als het volk zich schuldig kent. Weer 

geen offers. Vergeving is een scheppende daad zonder geweld. Bij JHWH is vergeving 

definitief en onvoorwaardelijk, zodat een nieuwe start mogelijk is. Het wemelt van 

bewijsteksten. 

Vraag aan PP:  

Waarom denk jij dat de 

mensen graag willen dat 

Jezus voor hen gekruisigd is? 

“Dat je dan niet meer hoeft 

te vragen om vergeving 

want hij is daarvoor 

gestorven, zeggen ze”.  

 



~ 191 ~ 

 

Hoofdstuk 14  do ut des: ‘ik geef opdat u (iets terug)geeft’ 

 

We moeten dít moment omvormen tot het meest wonderbaarlijke ogenblik, en dat kunnen we doen door te 

stoppen; te stoppen met het rennen in de toekomst, stoppen met onze bezorgdheden over het verleden, stoppen 

met zoveel koeien te verzamelen. Je bent een vrij mens; je bent in leven. Open je ogen en geniet van de zonneschijn, 

de prachtige lucht en de wonderbaarlijke kinderen om je heen. 

 

elkom in het hoofdstuk over verantwoordelijkheid versus aanname. Gods Woord 

is immers geen wanhoop maar hoop, geen onzekerheid maar zekerheid, geen 

wantrouwen maar vertrouwen. Of gaat het samen? Maar wie zou in de hemel 

kunnen genieten wanneer zijn kinderen, ouders of geliefden in de hel zijn, zoals 

het ons wordt voorgesteld? En waarom? Zij zouden het geloof missen, wat hun niet door de 

algoede God werd geschonken, terwijl Hij dat aan anderen wel zou hebben geschonken die 

niets beter of slechter waren. Of misschien zitten we gebeiteld met onze familie maar onze 

directe buren, leerkrachten van onze kinderen, onze vrienden of de helpende arts, waarvan 

we oordelen dat ze niet het zuivere geloof hebben? Zouden we zo’n God niet aanklagen 

wegens misdaden tegen het mensengeslacht? Als God sommigen verkiest en zeer velen laat 

bungelen in onzekerheid en de grootste massa ten onder laat gaan? Deze leer, zoals bedacht 

door Augustinus en de kerkvaders, werd door Calvijn en Dordt overgenomen en is de alom 

geprezen ‘zuivere Gereformeerde waarheid’.  

‘Sommigen zijn behouden, anderen zijn verloren en dit is voor de schepping al door God 

vastgesteld (Dordtse Leerregels art.6).’ Deze on-Bijbelse dubbele predestinatieleer, waarvan 

de neerslag is te vinden in de Dordtse Leerregels, heeft veel kerkmensen het zicht op de 

blijdschap en zekerheid ontnomen. Twee varianten hiervan zijn het supralapsarisme en het 

infralapsarisme, die verschillen in hun visie op het tijdstip waarop de predestinatie heeft 

plaatsgevonden, namelijk voor (super) of na (infra) de zondeval. ‘Goede’ woorden voor het 

spelletje ‘galgje’. Nergens komt het gegeven van het geloof als tweesnijdend zwaard meer 

tot uiting dan in dit dogma. Het idee is eenvoudig. Er zijn maar twee soorten mensen: 

mensen die God heeft uitverkoren en mensen die Hij verwerpt. Wat ieders eindbestemming 

is, heeft God al van eeuwigheid af bepaald. In de meest orthodoxe variant is de predestinatie 

overigens geen kwestie van ‘voorzien’ maar is God zelf degene die bepaalt dat het hart van 

de ene mens verhard blijft, terwijl Hij het hart van de ander zo bewerkt dat die gehoor geeft 

aan zijn roeping. Calvijn staat vooral bekend om zijn visie op de leer van de verkiezing, die hij 

in verband brengt met het decretum horrible. Het zogenaamde ‘schrikwekkend’ besluit of 

decreet. Extreem orthodoxe theologie is zuinig met genade. En in die benauwdheid werd de 

grond rijp voor seculiere, politieke, maatschappelijk-gebonden theologie. In wezen is de kern 

van dit probleem al gerezen in de jaren 300 door de strijd tussen Pelagius en Augustinus. 

Pelagius introduceerde een aantal leerregels over ‘het behouden worden van de mens”. Hij 

stelde dat perfectie binnen ieders bereik is. Door het krijgen van kennis over goed en kwaad 

en zo Gods wet te vervullen, zou ieder zijn eigen ‘zaligheid’ kunnen bewerkstelligen (wat je 

zaait….). Augustinus stelde tegenover het pelagianisme dat het geluk van de ‘zaligheid’ 

exclusief was voor de uitverkorenen. In dit denken past het dogma van de kinderdoop, dat 

werd verheven tot een absolute noodzakelijkheid om zalig te worden. Over dit laatste even 

wat tegengas: Het doopformulier zegt: "Omdat onder het nieuwe verbond de doop in de 

plaats van de besnijdenis gekomen is, zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk 

W 
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van God en Zijn verbond dopen”. Dus het doopformulier zegt dat de kinderen erfgenamen 

zijn van het nieuwe verbond als ze gedoopt zijn en de bijbel zegt dat je pas een erfgenaam 

van het nieuwe verbond bent als je God kent. In de zin van het hebben van oprecht berouw 

over je eerdere levensstijl. De ouders zijn dus niet verantwoordelijk voor de daden van hun 

kinderen (opvoedkundig/pedagogisch gezien natuurlijk wel, je hebt de verantwoordelijkheid 

zo voor te leven zoals je wilt dat je kind leeft, zoals God graag wil). Als ouders hun kinderen 

dopen dan nemen ze de verantwoordelijkheid van deze kinderen op zich. Dat is al bij de 

conceptie het geval. Bij de doop moeten ze beloven dat ze de kinderen voor hun rekening 

nemen: Belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u de vader en de 

moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen of te laten 

onderwijzen? Het doopformulier zegt dus dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de 

kinderen en de bijbel zegt dat de kinderen zelf verantwoordelijk zijn. Om op die manier de 

ouders extra te stimuleren goed voor te leven. De kinderen zijn immers kopieën, spiegels, 

van hoe het er in het gezin aan toegaat. Jeremia 31:29 en 30 In die dagen zullen zij niet meer 

zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en der kinderen tanden zijn stomp 

geworden. 30 Maar een iegelijk zal om zijn ongerechtigheid sterven; een ieder mens, die de 

onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stomp worden. Nu is het uiteraard zo dat ieder kind in 

Gods ogen welkom is. Hij zal altijd de ouders aanzien om het gedrag/levenswandel van het 

kind te begrijpen. Hij zal ook het kind ‘gebruiken’ om ouders de mogelijkheid te geven om 

positief te veranderen. Kinderen geven vanzelf een signaal af, bijvoorbeeld pestgedrag bij 

verwaarlozing of gebrek aan aandacht, toewijding, rust en mededogen. Als een gelovige zich 

laat dopen dan doet hij of zij dat in eigen verantwoordelijkheid. Is het zo dat door de 

vervangingstheologie de kerk voorbij gegaan is aan de instelling van het nieuwe verbond? 

Zwingli accepteerde de ‘uitverkiezing tot behoud in Christus” en geloofde dat slechts zij die 

het evangelie gehoord hebben maar het afwijzen, eeuwig verloren zullen gaan. Ook kinderen 

zullen Gods kinderen zijn door Christus zonder gedoopt te zijn, vol van zegeningen. Daarna 

volgde Calvijn met de zogenaamde dubbele predestinatieleer. Prof.dr.H.Berkhof, die 

hoogleraar in de dogmatiek te Leiden was, schrijft dat Calvijn het percentage van de 

uitverkorenen schatte op 1% van de wereldbevolking. ‘Dat God sommigen in dit leven het 

geloof schenkt, terwijl Hij dit anderen onthoudt. Dit komt voort uit Zijn eeuwig besluit.” De 

echo van Calvijns visie is duidelijk te horen in deze Dordtse Leerregel. Vanwege het thema 

'voorbestemming' (predestinatie) in (of door) de vroegere 'Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden' werd er zelfs politieke oorlog gevoerd, waarbij op barbaarse wijze politici 

werden vermoord. Dat Nederland toen geen vrijdenkend land was volgens onze huidige 

normen, blijkt o.a. uit het voorbeeld van de grootdenker Hugo de Groot die werd opgesloten 

in Loevestein en later asielzoeker in het buitenland werd. Onlangs hield het IKON een 

enquête in het kader van het Calvijnjaar (2009) en het Arminiusjaar (2010). Onder duizend 

predikanten in de Protestantse Kerk peilde de IKON of en zo ja in hoeverre de Dordtse 

Leerregels voor hen nog actualiteit hebben. Zo’n vierhonderd predikanten vulden de 

enquête in. Van de respondenten plaatst 65% zichzelf in de vrijzinnige hoek of in het midden 

van de kerk; 15% rekent zich tot de Gereformeerde Bond. Opvallend is volgens de IKON dat 

jongere predikanten (tot en met 40 jaar) de Dordtse Leerregels vaker onderschrijven en 

daarmee calvinistischer lijken dan oudere predikanten. Bij hervormde predikanten is de 

‘calvinistische groep’ groter dan bij predikanten uit de voormalige Gereformeerde Kerken in 

Nederland. Twaalf procent van de ondervraagden is van mening dat de kerk zonder 

vastomlijnde belijdenisgeschriften kan. Deze bevinden zich voornamelijk in de vrijzinnige 



~ 193 ~ 

 

hoek van de kerk. Tweederde van de predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland staat 

niet (meer) volledig achter de inhoud van de Dordtse Leerregels. Dit belijdenisgeschrift is 

opgesteld naar aanleiding van een conflict in de zeventiende eeuw over de genadeleer 

tussen Arminius en Gomarus. Gomarus preekte de totale verdorvenheid van de mens. In zijn 

visie kan er uit de mens niets goeds voorkomen en is behoud alleen mogelijk door Gods 

herscheppende liefde. Arminius echter meende nog wel iets van goedheid in de mens te 

bespeuren. Hij zag een rol weggelegd voor de menselijke wil. Het behoud van de mens was 

voor hem een kwestie van samenwerking tussen God en de mens. Toen de geestverwanten 

van Arminius (remonstranten) in 1610 hun theologische standpunten aan de Staten van 

Holland voorlegden, kon de andere partij niet achterblijven en werden de Dordtse Leeregels 

een feit. Dit leerstuk behandelt uitvoerig de uitverkiezing en de erfzonde. Al eerder heb ik 

genoemd dat de huidige Statenvertaling is samengesteld door contra-remonstranten. De 

befaamde zinsnede uit het klassieke doopformulier vinden we erin terug. Alle mensen ‘in 

zonden ontvangen als kinderen des toorns geboren worden.’ Zou God elke schepping (baby) 

dus niet correct geschapen hebben? Ik zou het mijn kinderen niet durven leren. En dat is in 

geval van uitverkiezing zeer noodzakelijk. 

Voor Arminius was het geloof van een mens tot op zekere hoogte voorwaarde voor het 

vergevend oordeel waarin God die mens 'rechtvaardigt', dat wil zeggen rechtvaardig 

verklaart. Het geloof is geen voldoende, maar wel een noodzakelijke voorwaarde voor Gods 

vergeving. Voor Gomarus was de rol van het geloof hier louter een instrumentele: het was de 

door de Geest gewekte aanvaarding door een mens van Gods rechtvaardigend oordeel. Als 

Gods vergeving in alle opzichten aan het geloof voorafgaat (zoals Gomarus dacht), is het een 

logische volgende stap om daarbij te onderstrepen: ‘dit oordeel en het besluit om een mens 

tot geloof daaraan te brengen zijn bij God niet opeens opgekomen, maar vormen zijn 

verkiezing van eeuwigheid’. Als men (met Arminius) de vrije keuze voor het geloof 

onderstreept, moet men Gods doel ook als mede afhankelijk van deze menselijke keuze 

opvatten. Zoals je ziet bij verhalen in de bijbel waarbij de mens met God ‘onderhandeld’. Zo 

komt men van de rechtvaardigingsleer als vanzelf op de predestinatieleer. Deze verschuiving 

heeft zich in de discussie tussen Arminianen en Gomaristen inderdaad voltrokken. Al snel 

groeide het religieuze meningsverschil uit tot een nationale, politieke strijd. In 1607 werd 

een commissie in het leven geroepen die het conflict moest beslechten. Pas in 1618 zou 

tijdens de Synode van Dordrecht besloten worden dat de leer van Gomarus de leer van de 

Gereformeerde Kerk was. Arminius streefde naar aanpassing van de belijdenis. Na de Synode 

van Dordrecht in 1618-1619, waar het Arminianisme werd veroordeeld en afgewezen, 

hebben de volgelingen van Arminius de Remonstrantse broederschap gesticht. Overigens 

was het nooit de bedoeling van Arminius, noch van de remonstranten, een eigen kerk te 

stichten. Zij wilden binnen de kerk ruimte vragen voor Arminius' gedachten. In die relatie 

(kerk en staat) was Johan van Oldenbarnevelt, hoewel persoonlijk geen aanhanger van de 

theologische gedachten van Arminius en ook geen partijganger van Arminius (wat 

abusievelijk vaak wordt gesteld), van mening dat er binnen de kerk ruimte moest zijn voor de 

verschillenden opvattingen. Prins Maurits echter was van mening dat de vaderlandse kerk 

calvinistisch behoorde te zijn. Uiteindelijk is dit conflict over de visie op de kerk en op haar 

verhouding tot de staat in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een van de 

factoren geweest die geleid hebben tot de politieke ondergang en de executie van Johan van 

Oldenbarnevelt. Wat een verantwoordelijkheid heeft men op zich genomen. De Dordtse 

Leerregels vormen sindsdien een belijdenisgeschrift van de Nederlandse kerk; dat bleven ze 
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ook in de volgende eeuwen, bijvoorbeeld in de periode van afsplitsingen, waaruit naast de 

Gereformeerde Kerk ook de Nederlands Hervormde Kerk en bijvoorbeeld later weer de 

Christelijk Gereformeerde Kerk zijn ontstaan. Ook bij het weer samengaan van de 

protestantse hoofdstromen in het zogenoemde 'Samen-op-Weg-proces' dat uitmondde in de 

Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004, bleven de Dordtsche Leerregels (de Vijf Artikelen 

tegen de Remonstranten) als belijdenisgeschrift gehandhaafd. Dat heeft er enigszins toe 

bijgedragen, naast andere argumenten, dat de Remonstranten geen deel uitmaken van PKN, 

maar er voor gekozen hebben een zelfstandig kerkgenootschap te blijven. ’n Triest verhaal al 

met al waarbij God de teleurgestelde zal zijn. 

Mensen vragen zich af of al hun voorvaderen het dan ‘fout’ hadden?  

Maar ziet u hoe snel mensen willen afsplitsen van anderen op basis van gedachten die soms 

niet bewijsbaar zijn terug te vinden in het woord van God? Veranderingen horen bij onze tijd, 

zo ook de beleving van religie. Prof.dr.A.v.d. Beek in een interview in het RD: ‘Evangelie past 

niet bij moderne kerkcultuur. Die cultuur wordt gekenmerkt door zelfingenomenheid, door: 

“We doen het toch aardig; we zijn een fijne, positieve, levendige gemeente.” Ik signaleer een 

tendens van Arminianisme, de gedachte dat wij zelf kiezen voor het geloof. Tegenwoordig 

bidt de farizeeër met de woorden van de tollenaar’. We kunnen alleen zelf onderzoeken of 

ons geweten overeen komt met onze daden. Waarom zouden we terug willen kijken terwijl 

God ons een toekomst biedt? Door het verhaal van bijvoorbeeld David te lezen mogen we 

trainen ons te behoeden voor het maken van eenzelfde fout, zoals hij deed in het verleden. 

David ontving vergeving na oprecht berouw. Door actief te onderzoeken worden we 

tevreden mensen. Het geweten blijft onze vriend. Mattheüs  5:6 Zalig zijn die hongeren en 

dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Met andere woorden: God 

zorgt ervoor dat je je tevreden voelt als je Zijn wil doet! Dat ons gedrag door de beugel kan. 

We hebben drie kilo hersens, dus we zijn niet gek! 

Gelukkig geeft ook een rapport van de hervomde synode een Bijbelse visie op de 

uitverkiezing onder de titel “Enige aspecten van de leer van de uitverkiezing’. Hierin wordt de 

visie van de Dordtse vaderen als achterhaald gezien. Hervormd theoloog J.G. Woelderink 

(1886-1956) was van mening dat de Dordtse Leerregels het Oude Testament volledig 

uitschakelen en dat daar de wortel van gebrek aan geloofs- en heilszekerheid ligt. 

Woelderink is niet de enige theoloog die deze visie heeft. Romeinen 8:28-30 zijn 

Bijbelteksten waar de predestinatieleer zich voornamelijk op beroept, hé Paulus weer! 28 En 

wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk 

dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want die Hij te voren gekend heeft, die 

heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de 

Eerstgeborene zij onder vele broederen. 30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft 

Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij 

gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. 

Het Koninkrijk van God kent een structuur, een hiërarchische opbouw. Eerst de Vredevorst, 

dan volgt Israël die als natie gekozen is, de gemeente bestaat uit priesters en koningen en 

mederegeerders. Dan zijn er de aartsengelen, de engelen en de profeten, samen de 144.000 

regerende krachten. Gelovigen die bekroond worden met kronen. De bijbel spreekt over de 

kroon der rechtvaardigheid, de kroon des levens, de kroon der glorie. God schiep een 

menigte kinderen. Hij wil vele erfgenamen hebben. Een ‘ontelbaar’ volk, een geslacht 

gemaakt naar Zijn gelijkenis, een familie die Hem alleen zal toebehoren. Een volk, 
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gerechtvaardigd en levend gemaakt omdat in het hoogste gerechtshof van het universum 

het oordeel werd vervangen door vergeving. Dus het 144.0000 aan ‘regering’ plus een 

ontelbare schare. Gods zorg om Zijn kinderen gaat echter nog veel verder. Een prachtig beeld 

is Gods eigen getuigenis in Jona 4:11. Jona wil dat de stad Nineve net als Sodom en Gomorra 

vernietigd wordt. Maar God zegt: 11 En Ik zou die grote stad Nineve niet verschonen? waarin 

veel meer dan honderd en twintig duizend mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen 

hun rechterhand, en hun linkerhand; daartoe veel vee? 

Voor hun halsstarrig ongeloof zullen ze zeker gestraft worden, maar niet vernietigd. Straf is 

eindig. Straf, leren we in de bijbel, dient ter correctie. En het volgen van Gods wetten opent 

de deur tot de troonzaal. We zien in de bijbel dat Hij altijd het verlorene wil redden. Hij geeft 

nieuwe kansen: 

Aan Noach, de dronkaard 

Aan Abraham, de leugenaar 

Aan Mozes, de moordenaar 

Aan David, de overspeler 

Aan Elia, die er genoeg van had 

Aan Jona, die er de brui aan gaf 

Aan ons allemaal die ook bij deze lijst horen. 

En dit waren toch Zijn uitverkorenen? Zien we dat de liefde altijd overwint en de belofte vast 

staat voor ieder die maar wil? Eén ding hadden zij gemeen: oprecht berouw en een actieve 

houding voor een rechtvaardiger leven dan voorheen. 

P.F. van der Meer in zijn boek ‘Geloofszekerheid: ineens en voor altijd: “De slotsom is dat wij 

goed beschouwd geen betrouwbare zekerheden hebben, dan de enige zekerheid die er te 

bekomen is, dat JHWH ons te allen tijd nabij is, hoort en van het nodige voorziet. Het leven 

lijkt een soort kansspel, maar is het niet. Een Schepper die ons geen enkele zekerheid zou 

geven in ons leven, die ons aan ons lot zou overlaten, zou niet prijzenswaardig zijn. Er is wel 

zekerheid te bekomen in ons leven dat wij getroost mogen leven en in vol vertrouwen ons 

hoofd mogen neerleggen om te rusten. Die zekerheid was er wel, maar is verdwenen, 

verspeeld in het paradijs. Of wij dat nu bestrijden en beklagen, de situatie is niet anders, en 

wij kunnen er gelukkig wel uit komen. Ondanks alle verval zegent onze Schepper van mens 

en beest en doet Zijn hulp nooit vruchteloos vergeven. Tel uw zegeningen! Ons blijft niets 

anders over, dan al onze (vermeende) zekerheden los te laten en te zingen: ‘k Stel mijn 

vertrouwen op JHWH mijn God, want in Zijn hand is heel mijn levenslot! Wij denken 

zekerheden opgebouwd te hebben, maar al die zekerheden kunnen in een korte tijd als een 

pudding in elkaar zakken. Houvast aan ouders? Vrienden? Banken en overheden? Kerken en 

andere organisaties? Artsen? Iedereen kan en mag fouten maken. Dan zijn er nog alle 

onzekerheden in uw lichaam, en waar u gaat en staat. Denk aan een hartstilstand, een 

verkeersongeluk, een ramp.”  

Terugkomend op persoonlijke vrijheid: In de nacht voorafgaand aan de uittocht uit Egypte 

doodde God alle eerstgeborenen van de Egyptenaren, omdat de farao Israël niet wilde laten 

gaan en heel bewust opstandig bleef tegenover God. In de nacht dat God de Egyptische 
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kinderen doodde, ging Hij ook langs de huizen van de Israëlieten. Ook hun eerstgeborenen 

zouden het moeten ontgelden, tenzij zij God gehoorzaamd hadden. Wat had God hun 

namelijk opgedragen? In Exodus 12 kun je lezen dat God de Israëlieten opdroeg in elk gezin 

een lammetje te slachten. Het bloed van dit lam moesten zij opvangen en aan de buitenkant 

van de deurposten strijken. Wanneer God dit bloed zag, zou Hij voorbijgaan en de 

eerstgeborenen niet doden. Let op: het bloed van het Pesach-lam is niet bestemd om er 

verzoening mee te doen! (Op huizen waarin men het lam niet eet wordt geen bloed 

aangebracht.) Het bloed nemen zij en brengen dat aan op de twee deurposten en op de 

bovendorpel van de huizen waarin zij het eten. Gehoorzaamheid, geen verzoening. En zo 

gebeurde het ook. Het gehoorzamen is dus erg belangrijk in Gods ogen. Een kwestie van 

leven en dood. Geen kwestie van uitverkiezing! Nee, het berust op een eigen keuze van wel 

of niet gehoorzamen. Opdrachten en moeilijkheden krijgen we allemaal. Niemand kan weten 

wat Gods doel met Zijn discipline kan zijn, maar allemaal kunnen we  ervan verzekerd zijn dat 

trouwheid in kleine dingen het bewijs is van geschiktheid voor zwaardere 

verantwoordelijkheden. God laat Zijn volk inzien wat er niet goed is in ons leven en geeft de 

mogelijkheid terug te keren. Weer die eigen keuze.  

Dit ‘voorbijgaan’ werd in het Hebreeuws ‘Pascha’ genoemd. De keus voor de Israëlieten was: 

de dood of de bevrijding, en zij kozen voor bevrijding. Dat wil zeggen dat de Israëlieten 

geloofden dat God hen inderdaad zou sparen wanneer Hij het bloed aan de deurposten zou 

zien. Wat een prachtige overgave en vertrouwen! Ongeloof zou met de dood bestraft 

worden. Geloof zou gevolgd worden door bevrijding. Deze gebeurtenis vond God zo 

belangrijk dat Hij wilde dat de Israëlieten dit jaarlijks herdachten in de vorm van een feest: 

het Pascha en het Feest van de Ongezuurde Broden. Tijdens het Pascha werd er jaarlijks een 

lam geslacht als aandenken aan de Voorbijgang en tijdens het Feest der Ongezuurde Broden 

herdacht men de bevrijding van God die daarop volgde. Om extra te beklemtonen hoe 

belangrijk God de gebeurtenissen in Egypte vond, stelde Hij in dat de jaarkalender voortaan 

zou beginnen met de maand waarin het Pascha gevierd werd (Exodus 12:2). Een heldere 

uiteenzetting van Gabor Locht: “De bevrijding uit Egypte is daarom bij uitstek een daad van 

genade. In de tijd van exodus was de volle betekenis van deze gebeurtenissen waarschijnlijk 

nog niet duidelijk. Dat wil zeggen, men wist toen nog niet hoe God zijn plan precies zou 

uitvoeren. Wat wel duidelijk was, was dat dit plan gebaseerd was op genade na 

gehoorzaming”.  

Wat wellicht heel belangrijk is om te beseffen is het volgende. De verbondssluiting is 

gebaseerd op de bevrijding die God gegeven had! Dus eerst bevrijding (vooraf werd het 

paaslam geslacht) en daarna het sluiten van het verbond op de Sinai. God begint de Tien 

Woorden dan ook met: ’Ik ben JHWH, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft 

bevrijd’.  

Door te beginnen met in herinnering te brengen dat Hij het was die Israël bevrijd had, maakt 

Hij meteen duidelijk dat de Tien Woorden in het licht van die bevrijding aangehoord moesten 

worden. Het initiatief kwam van God. Zonder dat daar een tegenprestatie van de Israëlieten 

tegenover had gestaan, alleen de eis van gehoorzaamheid van het slachten van het lam. 

Vertrouwen en overgave, een beslissing van ieder mens persoonlijk. Immense 

verantwoordelijkheden worden bij de mens neergelegd. Die wij aankunnen. Pas na deze 

bevrijding vroeg God door middel van de Tien Woorden of de Israëlieten naar Zijn wil wilden 

leven. De Tien Woorden waren een gevolg van de bevrijding die God had gegeven. God vroeg 
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dus pas gehoorzaamheid (aan de geboden) van de Israëlieten nadat Hij hen bevrijd had uit 

de slavernij van Egypte.  

God zei niet: ‘Als je je gedraagt zoals Ik wil, dan zal Ik jullie bevrijden’. Nee, God maakte 

duidelijk: ‘Ik heb jullie bevrijd als jullie de goede keuze hebben gemaakt (wel of niet slachten 

lam) en daarom wil Ik nu graag dat je je aan mijn wil houdt.” 

Een oudere vriendin stuurde mij een gebed van God aan ons: “Mijn liefde voor u is 

grenzeloos en zal u nooit voor eeuwig verloren laten gaan. Maar mijn liefde gaf u ook als 

kenmerk van volmaaktheid de vrije wil, daar anders mijn liefde voor u begrensd zou zijn 

geweest, wanneer ze u iets zou hebben onthouden wat bij de volmaaktheid hoort. Pas de 

vrije wil maakt u tot ‘goddelijke’ wezens, die uit Mij voortgekomen zijn. Maar de vrije wil 

maakt u tegelijkertijd tot wezens met zelfbeschikkingsrecht, die nu uit eigen kracht kunnen 

doen en laten wat we willen en onze saamhorigheid met Mij zelf kunnen bevestigen of 

afwijzen. Deze vrije wilsbeschikking moet de mensen ook worden toegekend, opdat ze hun 

volmaaktheid kunnen bewijzen, wat onvoorwaardelijke aansluiting bij Mij vereiste. En zo 

hebt ook u zich – wellicht - eens in vrije wil van Mij gescheiden, zonder echter een algehele 

scheiding van Mij te kunnen voltrekken, omdat Ik u vasthoud op grond van Mijn overgrote 

liefde, die u ook weer zal terugwinnen, die u niet laat vallen, maar u steeds weer opheft uit 

de diepte als u daar uit eigen wil naar streeft. Mijn liefde eindigt nooit en wint u 

onherroepelijk. Maar de tijd bepaalt u zelf, want u hebt een vrije wil. De vrije wil kenmerkt u 

als Mijn schepselen, als zelfstandige wezens. En in overeenstemming met deze vrije wil 

schept u voor uzelf de desbetreffende toestand, zonder daar door Mij in te worden 

gehinderd. Omdat Ik u liefheb en u wil winnen, bepaalt Ik uw lotsbestemming zodanig, dat u 

bij juist gebruik van uw wil de scheiding van Mij zult kunnen opheffen. Zodat u wilt streven 

naar de verbinding met Mij en dus ook weer uw oerwezen aanneemt. Op die manier kunt u 

Mijn tegenstander afwijzen.” 

De Israëlieten dienden God maar weken helaas ook vaak van God af. Meestal door eigen 

gedachten te volgen, ontvankelijk te zijn voor goden van omliggende volkeren. Gebrek aan 

vertrouwen, eigengereidheid, hoogmoed, moeilijk controle los te laten en te gehoorzamen, 

er zijn tal van redenen te bedenken. God bleef echter trouw. Hij wist dat als men in zou zien 

dat de geboden juist voor hun  welzijn geschonken waren, het volk weer terug zou keren. 

Steeds stuurde Hij profeten die het volk weer bij Hem moesten terugbrengen. Soms strafte 

God het volk, ook met datzelfde doel. Dat God straft, is een spraakgebruik die goed 

onderzocht moet worden. Want immers, God straft niet maar het kwaad straft zichzelf. 

Ezechiël 20: 6 ‘Ten zelven dage hief Ik Mijn hand tot hen op, dat Ik hen uit Egypteland 

uitvoeren zou, in een land, dat Ik voor hen uitgespeurd had, vloeiende van melk en honig, 

hetwelk het sieraad is van alle landen. 7 En Ik zeide tot hen: Een ieder werpe de verfoeiselen 

zijner ogen weg; en verontreinigt ulieden niet met de drekgoden van Egypte; Ik, JHWH, ben 

uw God. 8 Maar zij waren wederspannig tegen Mij, en wilden naar Mij niet horen; niemand 

wierp de verfoeiselen zijner ogen weg, noch verliet de drekgoden van Egypte; daarom zeide 

Ik, dat Ik Mijn grimmigheid over hen uitgieten zou, om Mijn toorn tegen hen te volbrengen in 

het midden van Egypteland. 9 Doch Ik deed het om Mijns Naams wil, opdat hij niet ontheiligd 

wierde voor de ogen der heidenen, in welker midden zij waren; aan welke Ik Mij, voor 

derzelver ogen, bekend gemaakt heb, om hen uit Egypteland uit te voeren. 10 En Ik voerde 

hen uit Egypteland, en bracht hen in de woestijn. 11 Daar gaf Ik hun Mijn inzettingen, en 

maakte hun Mijn rechten bekend, dewelke, zo ze een mens doet, zal hij door dezelve leven. 12 
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Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbathten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat 

zij zouden weten, dat Ik JHWH ben, Die hen heilige. 13 Maar het huis Israëls werd 

wederspannig tegen Mij in de woestijn; zij wandelden in Mijn inzettingen niet, en verwierpen 

Mijn rechten; dewelke, zo ze een mens doet, zal hij door dezelve leven; en zij ontheiligden 

Mijn sabbathten zeer, dat Ik zeide, Mijn grimmigheid te zullen uitgieten over hen in de 

woestijn, om hen te verdoen.’ 

Vlak voor de ontmoeting tussen Jakob en Ezau: “Toen overviel Jacob een vreselijke angst; de 

kracht ontglipte hem. Hij splitste het volk bij zich en tevens het kleinvee, het rundvee en de 

kamelen in twee legers.” Hij dacht … als Ezau bij het ene leger komt en het verslaat, kan het 

andere leger ontkomen. Jakob maakte dus een plan, vervolgens vraagt hij daar een zegen 

over. Hij bedenkt dus zelf een oplossing en vraagt God bij hem te zijn. We mogen dus een 

actieve houding aannemen. In de zegenvraag ligt onze overgave. 

In de preken die bevindelijk gereformeerde dominees elke zondag houden, ligt de nadruk op 

de existentiële ommekeer die van ieder kerklid in de loop van zijn of haar leven geëist wordt. 

De zuivere leer is belangrijk maar uiteindelijk gaat het erom dat die leer landt in het hart. 

Terecht. Bevindelijkheid, de innerlijke beleving van het geloof, staat dan ook hoog in het 

vaandel. Het is iets anders dan het in deze kringen verfoeide ‘gevoel’. Het gaat weliswaar om 

een persoonlijke beleving van de heilswaarheden, maar dan wel nadrukkelijk binnen de 

kaders van de leer. Het is ook iets anders dan mystiek, hoewel het daar veel van weg heeft. 

Waar de mysticus zijn hoogtepunt ervaart in het samensmelten met God, blijft voor de 

bevindelijke gelovige de grote kloof tussen God en mens altijd bestaan. Het gaat immers om 

een ontmoeting tussen twee volkomen verschillende ‘personen’: de almachtige God en zijn 

zondige schepsel. Dr. H. v.d. Belt meldt in een drie uur durend college over de invloed van de 

middeleeuwse mystici op de Reformatie: “De anabaptisten leggen sterke nadruk op de 

noodzaak van innerlijke verlichting door de Heilige Geest. In de praktijk gaat dat ten koste 

van het Woord. In hun verzet tegen de Rooms-Katholieke Kerk verwijten ze de reformatoren 

dat die niet ver genoeg gaan. Zij verwerpen al het uiterlijke: liturgische gewaden, kerkelijke 

ambten, kinderdoop en het avondmaal is in hun ogen uitsluitend een gedachtenismaaltijd. 

Een aantal van deze thema’s vind je ook bij de reformatoren, maar in de radicale Reformatie 

slaan ze door’. Belangrijke oorzaak is de verschillende waardering van de traditie. “De 

reformatoren verbinden het  ‘sola scriptura’ met een beroep op de kerkvaders en de eerste 

concilies. In de radicale Reformatie gaat heel de traditie overboord. Kern van het 

christenleven was voor de anabaptisten ‘Gelassenheit’. Daarmee borduurden ze voort op het 

denken van middeleeuwse mystici. “Het moet komen tot een totale zelfontkenning en 

zelfverloochening, om jezelf kwijt te raken aan God. Taal die tot vandaag doorklinkt in de 

piëtistische stroming binnen het gereformeerd protestantisme: een mens moet aan zichzelf 

ontdekt, ontgrond, ontbloot en ontledigt worden. Dat beleefd geloof leidt bij de 

anabaptisten tot een geleefd geloof van weerloos christendom”, aldus Van den Belt. De 

hoofdpijn van het anabaptisme is die van een afgezonderd leven, afwijzing van 

overheidsambten, van de eed, van geweld. “Gelassenheit’ is iets anders dan passiviteit, 

onderstreept de docent aan de Universiteit in Utrecht met als aandachtsveld Gereformeerde 

godgeleerdheid. “Er zit ook een actief element in. Zoals een bruid vader en moeder verlaat 

om haar man te volgen (grappig zoals de bijbel het tegenovergestelde meldt, auteur PM), zo 

dringt ‘Gelassenheit’ tot een leven voor God. Je creëert daarmee ruimte voor de liefde en 

vergeving van God, in een pijnlijk proces van innerlijke loutering”. Centraal staat het streven 

naar vereniging met God. De een sprak van wezensvereniging, de ander van wilsvereniging. 
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Het zal duidelijk zijn dat het eerste verder gaat dan het laatste. Niet alleen de anabaptisten, 

ook de reformatoren zijn door de middeleeuwse mystici beïnvloed. Het verschil zit in de 

verwerking van de mystieke erfenis. “Neem Eckhart, Van Clairvaux, Tauler en Luther. Deze 

laatste gaat in reactie op de wederdopers, steeds meer het werk van Jezus buiten ons 

benadrukken. Niet de mystieke ervaring, maar het geloof verenigt met Christus. De 

ontwikkeling van de reformatoren is niet te verklaren zonder zicht op de radicale Reformatie 

te hebben”. Luther was onder de indruk van geschriften over belevingen van mystici. Calvijn 

noemde het een dodelijk vergif vanwege de gedachte dat God de mens nodig heeft. “Die lijn 

in het mystieke denken staat op gespannen voet met de soevereiniteit van God”, oordeelt 

V.d. Belt. Toch zouden we van de gedrevenheid van deze mensen vandaag wel wat meer 

mogen hebben is mijn zienswijze. Het geloof vraagt immers radicale keuzes! Totale 

capitulatie. 

De bevindelijkheid past in de traditie van de Nadere Reformatie en het piëtisme. “Krijgen’ is 

hier de beste omschrijving, want God geeft je dat geloof. Dus aan de ene kant ben je 

onbekwaam tot enig goed en aan de andere kant wordt je volop verantwoordelijk gehouden 

voor die zondige aanleg… Deze nadruk onderscheidt de gereformeerden van de evangelische 

gemeenten, waar alle aanwezigen met kracht wordt aangeraden ‘Jezus aan te nemen’ in 

geloof. Het geloof is een harte-zaak en geen verstandelijke kennis alleen. Bevindelijkheid 

leeft overigens niet overal even sterk. In bepaalde hoeken van het orthodoxe huis waar het 

accent vooral op de leer ligt, is bevindelijkheid nadrukkelijk ondergeschikt aan het 

Schriftgezag. Drs. H.G. de Graaff maakt in zijn boek Onbekwaam tot enig goed? stevige 

kanttekeningen bij de nadruk die in zijn kring wordt gelegd op de totale verdorvenheid van 

de mens. Hij ziet een relatie tussen de prediking en de vorming van depressieve, vreugdeloze 

en passieve mensen. “De theologische interpretatie van een leerstuk als de uitverkiezing kan 

hemelsbreed verschillen van de psychologische interpretatie van de kerkganger. Predikanten 

die geen of weinig kennis hebben van de mogelijke psychologische uitwerking van hun 

woorden, kunnen menen dat zij de boodschap van het ‘heil’ verkondigen, terwijl mensen er 

een verpletterend oordeel in beluisteren. Dat betekent niet dat de grote woorden van het 

christendom niet meer zouden mogen klinken, maar het zou goed zijn als ze met wat meer 

begrip voor de mogelijke uitwerking uitgesproken zouden worden”, aldus De Graaff. Over 

geestelijke zaken wordt veelal gesproken in vaste formuleringen, waardoor degene die 

ermee is opgevoed na een woord hele zinnen dromend kan afmaken. Voor mij was het een 

soort geheimtaal, voor ingewijden fungeert het waarschijnlijk als bindmiddel.  

Het belangrijkste fundament van het algemeen christelijk geloof is de bijbel. De orthodoxe 

variant van dat geloof is daarnaast ook nog stevig gestoeld op een ander fundament: de 

belijdenisgeschriften. De belangrijkste zijn de Heidelberger Cathechismus, de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, ook wel de Drie Formulieren van Enigheid 

genoemd. Deze uitleg van de bijbel geldt als zeer gezaghebbend. Het vormde de 

geestelijkheid van de gelovige. We hebben er al over gesproken in dit boek. De nadruk die 

deze geschriften leggen op de slechtheid van de mens heeft verstrekkende gevolgen voor 

zowel het mensbeeld als het godsbeeld van degenen die ermee zijn opgegroeid. Het sterke 

zondebesef en de daarmee gepaard gaande angst, is grotendeels op deze documenten terug 

te voeren. Ik vind het bijzonder om te beseffen dat wij “leven’ naar verhalen van bijzondere 

mensen vele, vele generaties voor ons, die mogelijk anders zijn dan de verhalen die door 

bijvoorbeeld Mozes en David worden verteld. Terwijl ik dacht dat we geen onnavolgbare 

voorbeelden die hoog boven ons verheven zijn, zouden willen volgen. Liever zien we toch 
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een vrouw of man in haar of zijn eigen tijd, worstelend met gevoelens, gedachten en 

ervaringen die wij herkennen? Goed beschouwd zijn de Drie Formulieren van Enigheid 

opgesteld als verantwoording en verdediging van de Reformatie en als reactie op de leer van 

de remonstranten. Het zijn reacties op historische gebeurtenissen, niet op schrift gesteld met 

de bedoeling eeuwig geldende waarheden te verkondigen. De hoofdstroom van de 

protestanten plaatst deze geschriften ook in dat historische kader. Sommigen niet, bij hen 

fungeren de formulieren tot op de dag van vandaag als ijkpunt voor rechtzinnigheid.  

Ds. W. Huyser, predikant Geref.Gemeente Dirksland, aan het woord:  

“De leer van algemene verzoening, en het zielsverderfelijke stelsel van de vrije wil, is niet 

alleen een godslasterlijke leerstelling, maar ook een Gods wijsheid en Gods almacht 

verloochenende en vrije genade miskennende leer. Immers zegt de eeuwige Wijsheid, als 

een voor allen: gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven zoudt hebben, Johannes 5:40 

en Paulus in Romeinen 9:16: Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen, die loopt, 

maar des ontfermenden Gods. Door het stelsel, dat Christus voor alle mensen de zaligheid 

mogelijk gemaakt heeft, en dat allen die willen kunnen zalig worden, wordt de doodsstaat 

des mensen miskend en verloochend. Want zal het grote werk der zaligheid in de mens 

beginnen, dan wordt de inplanting van een nieuwe hemelse natuur vereist, door de 

werkende invloed van de Heilige Geest; want van daar moet het beginnen, maar niet van de 

wil des mensen. Maar wordt er één onder de vele drijvers van algemene verzoening, en van 

de vrije wil des mensen gevonden, die zeggen kan hoe JHWH met hem begon, en wat zijn 

gewaarwordingen waren onder deze Goddelijke onderwijzingen? Wie onder de zovele 

roepers: God is liefde, Christus is voor allen gestorven, kan bij bevinding spreken van de 

alsem en bittere gal der zonden, van de vergiftige prikkel der zware schuld, van de pijlen van 

de rechtvaardige en Heilige God in het geweten, van het slijk en vuil van een goddeloos hart, 

van het inwonend kwaad en diep bederf, de stromen van ongeloof en Godverzaking? O nee, 

van dit alles zijn de voorstanders van de vrije wil heel vreemd, houden niet van dat gesus en 

getalm. (….onterecht, auteur P.M.) Nee, die oude praatjes en femelarijen hebben in de 

verlichte negentiende eeuw uitgediend. Maar bij al haar geroep, gelooft in Jezus, neemt 

Jezus aan, Hij stierf voor allen, boette ons aller schuld en zonden, is het juist kenbaar en 

bevestigend, dat ze vreemdelingen zijn, van het overtuigende en ontdekkende licht des 

Heiligen Geestes en openbare vijanden van de vrije genade leer. Ze hebben nooit hun 

zielsellende in de dodelijke onmacht leren kennen, en als veroordeeld in zichzelf, het woord 

van Jezus leren verstaan: Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader Die Mij gezonden 

heeft hem trekke, Joh. 6:44. (God trekt iedere Israëliet… daarna maakt u zelf de keuze. Hij 

immers is een God van de levenden, auteur P.M.) Neen! daar zijn de vrije wil drijvers vijanden 

tegen, en noemen dit een oud bekrompen stelsel. Moge JHWH die arme mensen de ogen 

openen voor de vrije genade, zoals ze is in Christus Jezus tot eeuwige zaligheid. Want wee, 

wee! als ze met een ingebeelde hemel voor eeuwig in de hel zullen vallen. Lees het 14e 

artikel der Geloofsbelijdenis, van de schepping en de val des mensen en zijn onvermogen tot 

het ware goed. Zo zegt JHWH: Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u 

getrokken met goedertierenheid, Jer. 31:3. (Hier zegt God het zelf., auteur P.M.) Zo spreekt 

de God en Vader aller genade. Jes. 53:11: Door Zijn kennis zal Mijn Knecht de Rechtvaardige, 

velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Zo belijdt de ganse 

kerk in vers 6: „Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, 

doch JHWH heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen". Zo heeft Jezus 

Christus, met één offerande in eeuwigheid volmaakt, degenen die geheiligd worden en zullen 
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zalig worden. Zo horen we de alles afdoende uitroep aan het hout des kruises: „Het is 

volbracht!" Volbracht voor al Zijn volk! Volbracht, al de strenge eisen der heilige wet. 

Volbracht in het doordragen van de vloekschuld op de overtreding gedreigd, onder de toorn 

Gods. Volbracht, alle eisen van Gods rechtvaardigheid en Heiligheid. Met één woord, 

volbracht is alles wat te volbrengen was; hetwelk Hij als Borg op zich genomen had. Zo heeft 

Jezus Christus voor allen die zullen zalig worden voldaan, heeft tot de laatste penning voor 

hen betaald. Zo zijn allen, die door Gods genade in Christus verkoren zijn, een vrijgekocht 

volk, een volk, dat zeker zalig zal worden, niet omdat zij hun (zogenaamde) vrije wil goed 

zullen gebruiken, niet omdat zij in eigen kracht in Jezus zullen geloven, en zullen aannemen. 

O, nee! Maar zullen zalig worden, omdat God Zijn genade, in Christus in hun ziel zal 

verheerlijken, in de levendmakende kracht door de Heilige Geest. En wat zou er nu van de 

ziel worden als ze overgelaten werd aan zichzelf? Zeker ze werd een prooi van de satan en de 

wereld. O ja, het komt wel eens zo ver, dat ze met het murmurerend Israël hunkeren naar de 

vleespotten van Egypte. Maar ach, hoe wonderlijk is Gods weg in het zaligmaken van de 

arme ellendige zondaar; JHWH geeft ze niet over in de handen van hun haters. O nee! Hij 

helpt ze en redt ze uit, maar naar Zijn eigen wijze en op Zijn eigen tijd. Ook hier komt bij 

ontvangen genade niets van de wil des mensen in aanmerking, nee, het is JHWH, Die ze bij 

vernieuwing komt wakker schudden. Het is of onverwachts een krachtige hand hen bij 

vernieuwing aangrijpt, ze zien verschrikt om zich heen. Daar staat de ziel beroerd, bevreesd. 

Benauwde angsten doorkruisen het hart, gevoeliger dan ooit gevoelt ze de scherpe prikkel 

van de wet. O, hoe veroordeeld onder het gevoel van vloek en toorn; ze vlucht van de ene 

hoek in de andere, maar vindt nergens ademtocht voor het beklemde en benepen hart, 

overal bang, angsten der hel en banden des doods omringen haar. En nu is het allerzwaarste, 

dat de ziel met haar benauwde toestand niet onder God kan komen, alles gesloten en 

toegemuurd, veroordeeld in het midden van haar aanklagers en beschuldigers. De duivel 

klaagt haar aan als de aanklager der broederen, hij scheldt en verwijt. De wet eist haar volle 

recht in volmaakte gehoorzaamheid, onder de veroordelende uitspraken van de eeuwige 

vloek over de overtreders. Het geweten beschuldigt, benauwt, is mede veroordelend, als een 

getrouw getuige van binnen, doorzoekende als de lamp JHWH de binnenkameren des buiks. 

(Spr. 20:27) De dood spert haar kaken op, grijpt bij de keel, oefent haar recht uit: ten dage 

als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. De Heilige Geest leidt de ziel in de ware 

ontbloting in zichzelf, haar ogen worden geopend voor de bondsbreuk in Adam, zij leert 

zichzelf kennen in haar verdoemelijkheid voor de hoogste en heilige Rechter van hemel en 

aarde, onder de vreselijkste en verschrikkelijkste aandoeningen en gewaarwordingen des 

harten. Maar daar het bevindelijke waarheid is, dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, 

zo raakt de gerechtvaardigde ziel na korter of langer tijd in de zoete en zalige verzoenende 

vrede gedeeld te hebben, wel weer onder zware strijd en vreselijke en verschrikkelijke 

aanvallen. De satan tracht haar wijs te maken dat alles wat ze ondervonden heeft niets meer 

dan verstandswerk en verbeeldende aandoening des harten is geweest, en dat nu bij haar de 

laatste dwaling erger zijn zal dan de eerste, het ongeloof openbaart zich bij vernieuwing in 

het hart, en ach, nu heeft ze zichzelf en anderen bedrogen, ja het schijnt de ziel toe, dat haar 

zon op de volle middag is ondergegaan. Maar ach, JHWH geeft ze niet over in des vijands 

macht. Hij komt de ziel bij vernieuwing voor in Zijn verbondsliefde, ze wordt in het eeuwig 

verbond der genade, in de eeuwige liefde des Vaders uit vrij soeverein welbehagen in 

Christus Jezus ingeleid, wordt daarin bevestigd en verzekerd in de hope des eeuwigen levens. 

Einde citaat. 
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Boekrol 

We slaan de bijbel weer open. Het geloof neemt bezit van de hele mens, zodat men zich 

volkomen richt op JHWH en Zijn wil. Het geloof is dat vermogen waardoor men positief 

reageert op de Goddelijke roep tot gehoorzaamheid aan Zijn verbond. En dat is voor ons 

allemaal!! Een vrijwillige keuze. Dat zien we bijvoorbeeld al aan de uittocht of bij Noach waar 

men niet meer positief reageerde op de Goddelijke roep. Mozes neemt de verbondsrol en 

leest die het volk duidelijk hoorbaar voor. Zij antwoordden: “Alles wat JHWH heeft 

uitgesproken, willen wij doen en er gehoor aan geven”. Toen nam Mozes het bloed en wierp 

dat over het volk. ‘Daar’,  zei hij ‘het bloed van het verbond dat God met je sluit op grond van 

al deze woorden’. Resume: eerst wordt het verbond voorgelezen, daarna kiest men 

persoonlijk om er wel of niet mee in te stemmen. Daarna wordt het verbond gesloten. Het 

verbond wordt niet blindelings geaccepteerd. Eerst is het mondeling voorgesteld en na 

bevestiging in een boekrol opgeschreven, waarna het nogmaals vanuit de boekrol wordt 

voorgelezen. Pas dan is het verbond rechtsgeldig. Het verbond wordt bezegeld met een 

feestelijke maaltijd. De maaltijd staat model voor alle toekomstige woonverblijfoffers en 

voor het verbond dat ieder persoonlijk met de Almacht kan sluiten. Israël werd als natie door 

God uitverkoren om een zegen te zijn voor de hele wereld, waardoor alle geslachten van de 

aardbodem gezegend zullen worden. Mozes werd gekozen door God om Zijn volk uit Egypte 

te bevrijden. Aaron werd gekozen als hogepriester. David werd gekozen als koning. De 

profeten werden gekozen voor een speciale opdracht. De discipelen werden uitgekozen voor 

een bijzondere taak. De gemeente (uitverkorenen) wordt geroepen voor een speciale missie. 

Verkiezing is niet een voorselectie van een willekeurig aantal bevoorrechten die het eeuwige 

leven ontvangt, maar een roeping voor een functie, een bediening, een taak. God heeft 

medearbeiders uitgekozen: profeten, priesters, koningen, evangelisten, leraren, apostelen, 

allen tot eer van Zijn Koninkrijk. Mannen en vrouwen. De uitverkorenen zijn de 

medearbeiders van God. Allen die tot Hem komen. Die positie is niet statisch maar 

dynamisch. Actie wordt verwacht. Volgens Psalm 111:8 zijn de grote beginselen van 

karaktervorming niet veranderd. Zij zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid;  zijnde 

gedaan in waarheid en oprechtigheid. 9 Hij heeft Zijn volke verlossing gezonden;  Hij heeft 

Zijn verbond in eeuwigheid geboden; Zijn Naam is heilig en vreselijk.10 De vreze des HEEREN 

is het beginsel der wijsheid;  allen, die ze doen, hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in 

der eeuwigheid. Dat betekent dus niet dat het eeuwige leven exclusief voor een kleine groep 

geselecteerden zou zijn en de niet-geselecteerden voor eeuwig verdoemd zouden zijn. Als 

God verwerpt, dan zijn dat geen mensen die de wil van JHWH door allerlei omstandigheden 

niet hebben geweten maar het zijn altijd mensen aan welke God Zich duidelijk bekend 

gemaakt heeft. Zij hebben Hem bewust afgewezen. Het zijn mensen die op basis van hun 

vrije wil, die ze als een gave van God ontvangen hebben, de duisternis en het kwade bewust 

kiezen boven Hem. De bijbel spreekt over: kiezen, volgen, aanvaarden, belijden, vergeving en 

geloven. Door alle tijden heen hebben de Israëlieten de assimilatie gezocht in politiek, 

maatschappelijk, cultureel en ook in godsdienstig opzicht. Tot woede van JHWH. Onder die 

spanning staan alle boeken. De uitverkorenheid, hoe eervol ook, is door velen als een last 

gedragen.  

“Je gerechtigheid mag overvloediger zijn dan die van de Schriftgeleerden of Farizeeën. Geen 

uiterlijke vroomheid. God dienen is uit liefde gehoorzamen en die gehoorzaamheid gaat veel 

dieper dan de uiterlijke regel”. Bijbelonderzoeker en auteur van religieuze boeken P.F. van 

der Meer aan het woord. “God-dienen, er zijn vele voorbeelden gegeven in de bijbel. Een 
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heel mooi voorbeeld is Daniël. In hem was een voortreffelijke geest aanwezig, hoger dan in 

alle andere hofdienaren. Zodat koning Darius hem tot hoofd over allen stelde. Dat wekte 

jaloersheid op bij zijn collega’s, die zochten op welke wijze zij Daniël zouden kunnen wippen 

van zijn hoge positie. Zij konden niets bedenken, dan alleen wanneer zij iets zouden vinden 

wat tegen de wet van Daniels God in zou gaan. Zij hadden wel gezien dat Daniël een 

principieel man was, waarmee zij hem vanwege zijn God-dienen niet zouden kunnen 

manipuleren. Daniël zou aan de wil van JHWH niets veranderen. Zij bedachten het sinistere 

plan om koning Darius om te kopen, door op zijn hoogmoed en ijdelheid te zinspelen. 

Niemand mocht tot enige God bidden dan tot de koning. De wet ging van kracht door de 

bezegeling van Darius. Deze wet zou Daniël de das omdoen. Het pakte echter anders uit. 

Daniël bleef inderdaad standvastig en ging met zijn God-dienen al bidden door. Daniël werd 

opgepakt, nadat zijn collega’s hem hadden aangegeven. Koning Darius doorzag toen de 

verborgen doelstellingen van zijn dienaren, en was diep bedroefd. U weet hoe het afloopt. 

Daniël 6: 26 Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natiën en tongen, die op de ganse 

aarde woonden: Uw vrede worde vermenigvuldigd! 27 Van mij is een bevel gegeven, dat men 

in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beve en siddere voor het aangezicht van den God 

van Daniël; want Hij is de levende God, en bestendig in eeuwigheden, en Zijn koninkrijk is niet 

verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het einde toe. 28 Hij verlost en redt, en Hij doet 

tekenen en wonderen in den hemel en op de aarde; Die heeft Daniël uit het geweld der 

leeuwen verlost. 

Ds. Paauwe: ”De drie vrienden van Daniël waren Sadrach, Mesach en Abednecho. Zij bogen 

niet voor het beeld dat Nebucadnezer had opgericht, ondanks de dreiging van de vurige 

oven. Deze drie jonge mensen hebben geweigerd terwijl de hele wereld heeft gebogen. Ja, 

nu kunnen ze uit de weg geruimd worden denken de ‘wijze mannen’. Zij vertellen het de 

koning. De jonge mannen worden bij de koning gebracht. “Hoe is het? Is dat bij vergissing 

gebeurd?” vraagt de koning. Ben je nog van plan te buigen? Je weet dat er geen God is die 

macht heeft om je te verlossen”.  

Het antwoord is overweldigend: “Wij hebben uw zaak niet in overweging te nemen koning. 

Of God ons zal verlossen dat laten wij aan Zijn plaats, maar wij zullen voor het beeld dat gij 

opgericht hebt, niet buigen. Of God ons redden zal is Zijn zaak!” 

Zij werden op wonderbare wijze geholpen door JHWH’s engel. Zo zijn er nog veel 

voorbeelden te noemen van mensen die God oprecht dienden. Wie niet gelooft, eindigt met 

te bezwijken. Als u niet gelooft, moet u bezwijken. Deze drie jonge mannen doen het niet.“ 

Ds. Paauwe stelt een vraag: “Heeft koning Asa geloofd dat God hem de overwinning zou 

geven toen hij oorlog moest voeren terwijl zijn volk hem niet trouw was? Asa heeft geweten 

dat hij door God werd geroepen om deze oorlog te voeren. Asa heeft méér geweten. Het is 

hem bekend geweest dat hij deze oorlog te voeren had ter wille van het land en het volk en 

de waarachtige godsdienst. Nu, dat heeft hij geweten. Daar heeft hij getuigenis van gehad in 

zijn ziel. En nu stond Asa tegenover God, zo, dat hij kon zeggen: “God, het is mijn zaak niet. 

Het is Uw zaak. En nu moet U weten wat U doen moet, God. Maar als het nu Uw zaak is – en 

het is Uw zaak – is U dan niet verplicht mij te helpen? Ligt het dan niet geheel op Uw weg om 

mij bij te staan en mij de overwinning te geven? Ja, JHWH, dat zult U doen ook. Ik ben ervan 

overtuigd. Nochtans, kom mijn ongelovigheid te hulp!’ 
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Zo heeft deze man daar gestaan. Alleen. Een ogenblik in je leven zo gestaan te hebben, is dat 

niet veel meer dan de hele wereld te bezitten, of een grote geldbuidel te hebben? Een 

ogenblikje maar in je leven…. Dan weet je dat je leven betekenis gekregen heeft. Hebt u nu 

nooit zo gestaan? Dan heeft uw leven niet de geringste betekenis. Erken Hem alstublieft en 

houdt hem in gedachtenis! Als iemand bidt, staat hij dan altijd zo, gelooft hij dan steeds, dat 

JHWH hem geven zal waarom hij bidt? Het nee ziet u in het verhaal van de drie 

jongemannen. En het ja is: Men hoeft niet altijd te krijgen wat men begeert, want de diepere 

begeerte is dat God aan Zijn eer komt. En daarom: Ja, Uw wil geschiede! Er is in sommige 

harten behoefte aan licht. U vindt zich zo duister. U verstaat de dingen niet. U komt er ook 

hoe langer hoe meer achter dat u de dingen niet begrijpt en dat u in zo menig opzicht 

mistast. Zend God, Uw licht en waarheid. Hij wil graag de tegenbeeldige wolk- en vuurkolom 

zijn om voort te gaan dag en nacht.” 

Charles Spurgeon: “Zij die God dienen moeten Hem dienen op Zijn manier en in Zijn kracht, 

of Hij zal nooit hun dienst accepteren. Datgene wat de mens doet, zonder goddelijke kracht, 

kan God nooit aannemen. De vruchten van louter de aarde, werpt Hij weg; Hij wil enkel die 

oogst binnenhalen waarvan het zaad vanuit de hemel gezaaid werd, gewaterd door genade, 

en gerijpt door de zon van goddelijke liefde. God zal alles laten weglopen wat u hebt, 

vooraleer Hij het Zijne in u wil brengen; Hij zal eerst uw graanschuur schoonmaken, 

vooraleer Hij die zal vullen met het fijnste graan. De rivier van God is vol water, maar niet 

één druppel ervan komt uit aardse bronnen. God wil niet dat er kracht gebruikt wordt in zijn 

veldslagen dan de kracht die Hijzelf levert. Betreurt u uw eigen zwakheid? Heb moed, want 

er mag een bewustzijn van zwakheid zijn vooraleer de Heer u overwinning schenkt. Uw 

leegheid is slechts de voorbereiding op uw volheid, en uw neerwerping is slechts de 

voorbereiding op uw verheffing”. 

Jesaja 42:16 En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze 

doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun 

aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal 

hen niet verlaten. 

Psalm 9:10 En JHWH zal een Hoog Vertrek zijn voor den verdrukte, een Hoog Vertrek in tijden 

van benauwdheid. 11 En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, 

niet hebt verlaten degenen, die U zoeken. 12 Psalmzingt den HEERE, Die te Sion woont; 

verkondigt onder de volken Zijn daden. 13 Want Hij zoekt de bloedstortingen, Hij gedenkt 

derzelve; Hij vergeet het geroep der ellendigen niet. 

Jezus maakt deze diepgang duidelijk met voorbeelden (je hebt al een moord gepleegd als je 

in onmin leeft met je broeder etc.). Jezus wil hiermee duidelijk maken dat zijn optreden niet 

in strijd was met de oudtestamentische boodschap. Jezus komt niet met een ‘gemakkelijker’ 

boodschap dan die van het Oude Testament. Hij zegt niet dat men ‘maar een beetje moet 

proberen’ God te volgen en dat God dat in Zijn liefde dan ook wel zal goedkeuren. Nee, geen 

jota of tittel zal van de wet vervallen, en zelfs de kleinste geboden moeten volledig worden 

nagevolgd. En hij maakt duidelijk dat je God moet gehoorzamen met heel je wezen. Jezus 

legt de wet zo uit dat het voor iedereen onmogelijk is om die te houden en vervolgens gaf Hij 

ons de opdracht daar naar te leven! Waarom? Dat kan haast niet denken we dan. Het is 

echter wel Gods eis, “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is”, Mattheüs 

5:48. Dit kon men niet ontlopen door alleen uiterlijk naar de wil van God te leven. Je zou er 

nog aardig mee weg kunnen komen als je alleen gevraagd werd uiterlijk gezien God te 
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gehoorzamen, maar dit met je hele wezen doen… Nee, deze volmaaktheid ging tot op het 

merg. God ziet het hart aan en Hij duldt geen schijnheiligheid. De mens mag oprecht, 

helemaal volmaakt leven, zoals God hem bedoeld heeft. De mens kan daarom uit zichzelf 

nooit 100% zegeningen ontvangen, in de zin dat je je eerst volkomen zult moeten willen 

overgeven aan Hem. God geeft aan een elke Israëliet voldoende mogelijkheden / situaties 

om de keuze te maken Hem te volgen. Nogmaals: de menselijke uitleg en toepassing van de 

uitverkiezingsleer staat hier haaks op.  

Wat leert de Bergrede over de vraag hoe de mensen mogen leven die voor hun behoud hun 

vertrouwen op God gesteld hebben? Moeten zij het maar proberen te doen, zo goed en zo 

kwaad als het gaat? Of maakt het eigenlijk niet uit hoe zij leven, zolang zij maar geloven in 

Hem, zoals de evangelische zuster mij voorhoud? Had de Bergrede een functie, anders dan te 

wijzen op de verlosser, of bedoelde  Jezus de Bergrede naast dit alles ook als concrete 

aanwijzing voor ons leven? In hoofdstuk 14 van Johannes maakt Jezus duidelijk dat hij wil dat 

zijn volgelingen leven volgens zijn voorbeeld: “Wanneer iemand mij liefheeft, zal hij zich 

houden aan wat Ik zeg (Johannes 14:23).“Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan 

mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in Zijn 

liefde blijf “  

(Johannes 15:9 en 10) Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft 

in deze Mijn liefde. 10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; 

gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.  

Dit zijn ongelofelijke teksten!  

Je mag concluderen dat Jezus een afkeer had van mensen die iets anders leerden dan wat ze 

deden. Jezus woorden waren niet alleen bedoeld om te laten zien dat de mens een verlosser 

nodig heeft, maar ook om daar daadwerkelijk naar te leven. Jezus liet in zijn preken zien hoe 

de mens bedoeld was – levend naar de bedoeling van de geboden van God. Jezus liet dat 

met zijn eigen leven ook zien. Op deze wijze zou je Jezus kunnen zien, zoals Mozes en 

Abraham ed. Zo was de mens bedoeld, zo volkomen levend naar Gods geboden. Leven naar 

de bedoeling van de geboden zoals Jezus die liet zien, was niets anders dan volmaaktheid. 

Kunnen we echt volmaakt leven? Dat is en blijft moeilijk, Gods Geest geeft ons veel 

‘aanraders, tips, en tools’ die ons in staat stellen om de juiste dingen te doen. Gods 

verlossing is immers volledig. Maar dan toch hebben wij de keuze om te willen luisteren naar 

de Geest. De Geest die in de gelovigen woont, leeft volmaakt naar de wil van God. “Een rank 

die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen 

vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven’ (Mattheüs 15:4). Wie echter ‘in God’ blijft, kan wel 

vrucht dragen. Wanneer Gods Geest in de gelovigen blijft, leeft hij volmaakt zoals God dat 

bedoeld heeft. Zoals Jezus het je hier voorspiegelt is het leven in overeenstemming met de 

Bergrede dus geen onhaalbaar ideaal – dat is het alleen voor de niet-verloste mens – maar 

het is werkelijkheid door de Geest van God die in je werkt.  

Zondigen gelovigen dan niet meer? Helaas wel. Zij zijn een nieuwe schepping door hun 

geloof en in die nieuwe mens werkt God het willen en het handelen volmaakt (Filippenzen 

2:13 en Romeinen 6 13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar 

Zijn welbehagen.). Maar ook de verlosten maken ontelbare fouten, die ze wel gelijk 

aanvoelen in hun geweten. Ze bidden om kracht om de fout te herstellen. Tegelijk is de bijbel  

heel duidelijk over het feit dat ook verloste mensen de zonde weer kunnen laten heersen in 
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hun leven. Dit komt dan omdat zij God niet op de eerste plaats in hun leven stellen en Gods 

Geest niet de ruimte geven om zijn wil door hen heen te doen. In zo’n geval is zonde dus een 

gevolg van je eigen ongehoorzaamheid. Ook daar is de weg terug een mogelijkheid. De strijd 

tegen de zonde zal daarom, ook als we gelovig zijn, tot aan de dood blijven bestaan.  

RESUME: 

De bijbel start met goed en kwaad in het paradijs. Gehoorzamen is dé overlevingsdaad die je 

zelf kunt bepalen. Een keuze in vrijheid. Wel een kwestie van leven en dood. Maar zonder 

uitverkiezingstheologieen.  

Waarom wordt Abels offer wel geaccepteerd en die van Kaïn afgewezen? Omdat hij niet 

volgens voorschrift het beste maar het meest armoedige van zijn bezit offert. Abel 

symboliseert de strikte gehoorzaamheid. Evenals zijn ouders begrijpt Kaïn niet dat men God 

niet op een andere wijze kan dienen dan hijzelf verlangt. Elke bijdrage onzerzijds, hoe goed 

bedoeld ook, is voor de Almacht onaanvaardbaar als die niet in geest en letter valt binnen de 

begrenzing die Hij heeft vastgelegd. 

 

Vraag aan PP:  

Hoe weet je het verschil 

tussen goed en kwaad? 

 

“Dat zie je gewoon. Aan 

iemands gezicht. En als er in 

de natuur iets is, zie je ook 

of het goed of kwaad is. Als 

er een vliegtuig overvliegt, 

wielafdrukken midden in het 

bos ziet. Wat goed is kan ik 

merken aan of mijn 

zintuigen het ook goed 

vinden. Zoals naar vogels 

luisteren. Kwaad vind ik 

bijvoorbeeld asfalt, dat voelt 

raar in mijn buik. Ook krijg ik 

het warm als ik niet voor 

goede dingen kies”. 
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Hoofdstuk 15 Avondmaal-tijd 

 

Het bewustzijn is een theater met één zitplaats, en wat in het theater van een ander wordt opgevoerd, weten we 

alleen uit de tweede hand. 

 

ij de viering van het avondmaal zie je het dogma van de uitverkiezing zichtbaar in de 

gemeente: de mensen die aan het Avondmaal deelnemen zijn bekeerd, degene die in 

de kerkbanken blijven zitten (nog) niet. Ik denk even terug aan Luthers visie op het 

avondmaal, die eerder in dit boek naar voren kwam. Het avondmaal wordt gehouden 

aan een lange tafel die voor in de kerkruimte is neergezet.  

Oh, eerst even toelichten waarom ik graag het avondmaal wil bespreken in een 

sabbathsboek. Heel eenvoudig: men heeft bepaald dat de sabbath gewijzigd mag worden in 

de zondag omdat de opstanding van Jezus op een zondag plaats zou hebben gehad. Maar 

een beetje kritisch kind zal nog wat extra vragen voor u in petto hebben over deze 

verschuiving. Het avondmaal staat in verband met Jezus. En Jezus is immers door de 

mensheid gekoppeld aan wijziging van rustdag. Vandaar. 

Eerst is er een preek, daarna maken twee kerkenraadsleden de tafel gereed. De kinderen 

denken dat er gegoocheld gaat worden. Ja, wellicht oneerbiedig. Maar Jezus hield zoveel van 

de kinderen dus is het mogelijk niet de bedoeling om op deze manier avondmaal te vieren? 

Zou Jezus iets hebben willen inzetten al die eeuwen door, wat op de lachspieren werkt van 

onze kinderen? Onder het witte kleed over de tafel blijken enkele schalen met stukken wit 

brood schuil te gaan en enkele bekers met wijn. Zij symboliseren het lichaam en het bloed 

van Jezus, die de wereld verloste door zijn lichaam te laten martelen en zijn bloed te laten 

vloeien tot de dood er op volgde. Kanttekening: JHWH verbiedt het eten/drinken van bloed! 

Decadente symboliek? Ik moest het als volgt zien: in het ritueel blijft brood gewoon brood en 

wijn gewoon wijn (tenminste: dat geloven we als protestanten op grond van de Bijbel), maar 

tegelijkertijd worden ze wel tot veelzeggende tekenen. Tot symbolen. En alles wat we daarna 

met dat brood en de wijn doen komt dus in hoger licht te staan. Bloed zou een reinigende, 

een verzoenende werking hebben en het bloed van Jezus is daar het ultieme voorbeeld van. 

En de wijn verwijst naar de verzoenende betekenis van Jezus bloed. Bloed zou ook kunnen 

dienen om een verbond te sluiten. Juist omdat bloed de drager van het leven is, is er geen 

betere handtekening onder een verdrag denkbaar dan die van het bloed. En volgens de 

woorden van Jezus zou met zíjn bloed een nieuw verbond bezegeld worden. Via Jezus zou 

God in een nieuwe relatie tot ons mensen treden – niet alleen in Israël maar ook onder alle 

volken. En de wijn is een verwijzing naar dat verbondsbloed. Brood en wijn verwijzen dus op 

veelbetekenende wijze naar het lichaam en het bloed van Christus. Maar als we goed lezen 

ontdekken we dat er meer aan de hand is dan verwijzen. Want als Jezus het brood breekt 

zegt hij: ‘Dit is mijn lichaam’. En als hij de beker zegent zegt hij: ‘Dit is het nieuwe verbond 

dat door mijn bloed gesloten wordt.’ (In de overlevering van Mattheüs staat: ‘Want dit is het 

bloed van mijn verbond’.) Er staat dus twee keer ‘is’ en de vraag is natuurlijk: wat betekent 

dat? In de geschiedenis van de kerk is over dat kleine woordje ‘is’ heel veel te doen geweest. 

In de Rooms Katholieke Kerk is dit woord tot op de dag van vandaag zo letterlijk mogelijk 

genomen. Volgens Rome wilde Jezus zeggen, dat het brood op mystieke wijze daadwerkelijk 

verandert in zijn lichaam en dat de wijn daadwerkelijk verandert in zijn bloed. In de 

B 
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protestantse kerken wordt het woordje ‘is’ meestal figuurlijk genomen. Volgens Calvijn 

moeten we het uitleggen als ‘betekent’. Het brood betekent mijn lichaam en de wijn 

betekent mijn bloed. En Luther zat er met zijn uitleg ergens tussen in. Wat mij opvalt is dat 

elke kerk weer andere gebruiken heeft omtrent het avondmaal. Wie er wel of niet mag 

deelnemen (wel of geen kinderen, alleen ware gelovigen, homoseksuelen etc.). Ook of het 

gaand of zittend geschiedt. En wat er gebeurd met de restanten van het avondmaal. Doet me 

denken aan een artikel over Ierse bisschoppen. In hun kerken geldt als voorschrift dat de 

avondmaalwijn die na de viering in de beker overblijft, niet mag worden weggegooid, maar 

moet worden opgedronken door de priester. Als de alcoholnormen echter worden 

verscherpt, kan één avondmaalsviering voor een priester formeel al tot dronkenschap leiden. 

Het probleem zal steeds groter worden, omdat het priestertekort in Ierland toeneemt. 

,,Daardoor komt het regelmatig voor dat ik drie keer per dag de mis bedien'', zegt de rooms-

katholieke priester Stephen Faragher. ,,Eerder dacht ik nooit na over de voorschriften voor 

alcohol in het verkeer. Maar nu lijkt dit een serieus probleem te worden.'' Verschillende 

priesters hebben al gezegd dat als die nieuwe regels gaan gelden, zij burgerlijk 

ongehoorzaam zullen zijn en gewoon met een slok avondmaalwijn op achter het stuur 

kruipen. ,,Als ik een bericht krijg dat iemand stervende is, heb ik geen andere keus dan er 

direct naartoe te rijden en hem of haar het laatste sacrament te bedienen'', aldus één van 

hen.  

Volgende kanttekening: Dit is die ene beker, de beker waarover Jezus spreekt in 

Gethsemane, vlak na zijn laatste maaltijd, als hij met zijn discipelen het Hallel heeft gezongen 

(=‘lofzang’, een Hebreeuws woord dat ook in Hallel-luja zit: ‘looft de Heer’). Het Hallel zijn de 

psalmen die men in Jezus’ tijd op het Pesach-feest zong, en die Jezus ook zelf met zijn 

discipelen zong aan het einde van het laatste avondmaal. Maar de beker die Jezus hief aan 

de maaltijd, is dat dezelfde beker? Of gaat het hier om iets anders? Het lijkt erop dat ook de 

avondmaalsbeker een beker van Gods ‘toorn’ is. Zegt Jezus niet dat de avondmaalwijn staat 

voor zijn bloed dat voor velen vergoten wordt? En is zijn bloed niet zijn dood, het offer dat 

voor de zonden betaald moet worden?  

De uitleg zou als volgt zijn. Als Jezus spreekt van zijn bloed, denkt hij aan de betekenis van 

bloed in het Oude Testament; dat is zijn directe achtergrond. In het Oude Testament staat 

bloed niet voor de dood, maar voor het leven. Werd het bloed van een dier vergoten, dan 

werd daarmee niet de dood van dat dier geschonken, maar zijn leven. Wat Jezus op zijn 

laatste maaltijd met zijn discipelen schenkt, is niet zijn aanstaande lijden en sterven, maar 

zijn leven: alles wat hij tot dan toe geweest is en gedaan heeft. Hij schenkt niet zijn dood, 

maar zijn leven tot in de dood. Jezus zegt: ‘Ik zal van de vrucht van de wijnstok niet meer 

drinken tot Ik in mijn koninkrijk ben’. De avondmaalwijn hoort bij het leven en de vreugde 

daarover. De avondmaalwijn is niet de wijn waar de profeten over spreken, de wijn die 

dronken maakt en verdooft, de zure wijn met droesem. Het is de wijn die het hart verkwikt 

en vrolijk maakt. De avondmaalwijn is het leven zoals Jezus het leefde, in gerechtigheid en 

liefde. Het goede leven dat helemaal een goed leven is. Dat schenkt Jezus aan zijn discipelen 

op zijn laatste maaltijd. Het avondmaal is een feestmaal. De beker van Gods ‘toorn’ raakt 

leeg doordat hij leeggedronken wordt. Wat daartoe het vertrouwen en de kracht geeft, is de 

inhoud van die andere beker. 
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Hierdoor is de volgende stelling ingetreden onder de mensheid: door het brood en de wijn te 

gebruiken aan het avondmaal symboliseren zij onze éénwording met het lichaam van Jezus, 

waarin zijn bloed stroomt, dat ook het Levenssap van de Vader is. In vers 56-57 zegt Jezus 

dat zo: “Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende 

Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij.” 

Opmerkelijk blijft dan de vele bepalingen in de bijbel waaruit blijkt dat het eten van bloed 

door God streng verboden is, of dat nou symbolisch of realistisch bedoeld wordt. We hebben 

dan ook alle reden om te twijfelen aan de woorden die Johannes in de mond van Jezus legt 

tijdens het laatste avondmaal. Het eten van bloed is zelfs een overtreding die met de dood 

bestraft moet worden. (Genesis 9:4) Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet 

eten. (Leviticus 3:17) Dit zij een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw woningen: 

geen vet noch bloed zult gij eten. (Leviticus 7:26) Ook zult gij in al uw woningen geen bloed 

eten, hetzij van het gevogelte, of van het vee. (Leviticus 7:27) Alle ziel, die enig bloed eten zal, 

die ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. (Leviticus 17:12) Daarom heb Ik tot de kinderen 

Israëls gezegd: Geen ziel van u zal bloed eten; noch de vreemdeling, die als vreemdeling in het 

midden van u verkeert, zal bloed eten. (Deuteronomium 12:16) Alleenlijk het bloed zult 

gijlieden niet eten; gij zult het op de aarde uitgieten als water. (1 Samuël 14:34) Brengt tot 

mij een iegelijk zijn os, en een iegelijk zijn schaap, en slacht het hier, en eet, en bezondigt u 

niet aan den HEERE, die etende met het bloed. (Leviticus 7:27) Alle ziel, die enig bloed eten 

zal, die ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. (Leviticus 17:14) Want het is de ziel van alle 

vlees; zijn bloed is voor zijn ziel; daarom heb Ik tot de kinderen Israëls gezegd: Gij zult geens 

vleses bloed eten; want de ziel van alle vlees, dat is zijn bloed; zo wie dat eet, zal uitgeroeid 

worden. 

Wel kan als kannibalistisch ritueel in de overwinningsroes mensenbloed worden gedronken. 

(Ezechiël 39:18) Het vlees der helden zult gij eten, en het bloed van de vorsten der aarde 

drinken; der rammen, der lammeren, en bokken, en varren, die allemaal gemesten van Basan 

zijn. 

Ezechiël associeert het drinken van bloed met dronkenschap. (Ezechiël 39:19) En gij zult het 

vette eten tot verzadiging toe, en bloed drinken tot dronkenschap toe; van Mijn slachtoffer, 

dat Ik voor u geslacht heb. 

Tijd voor het belichten van een andere denkwijze. De Bijbel spreekt op geen enkele plaats 

over “wijn” als deel van het Heilig Avondmaal. Alcoholische (gefermenteerde) wijn is het 

resultaat van het proces van gist. Zuurdesem is een symbool van zonde, 1 Corinthiërs 5:6-7 

Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het hele deeg zuur maakt? 7 

Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk ge 

ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zodoende zijn 

gedesemd brood en alcoholische wijn ongeldige symbolen van het lichaam en bloed van 

Gods’ heilige zoon. Wat wordt er beweerd: “zoals de Mensenzoon niet gekomen is om 

gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.”  

In het licht van het taboe om bloed te eten is het dan ook ondenkbaar dat Jezus tijdens het 

laatste avondmaal de discipelen zou hebben aangespoord om (symbolisch) zijn bloed te 

drinken en zijn lichaam te eten om hem op die wijze te dienen. Hij kwam toch juist om te 

dienen! Ook het feit dat van de vier evangelisten alleen Johannes spreekt over het drinken 

van bloed geeft te denken over de waarheid van deze geschiedenis. (1 Corinthiërs 11:25) 

Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze 
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drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo vaak als gij dien zult drinken, 

tot Mijn gedachtenis. (Johannes 6:53) Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik 

ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij 

geen leven in uzelven. (Johannes 6:54) Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het 

eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. (Johannes 6:56) Die Mijn vlees 

eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. 

Hier verkondigt Jezus dus de primitieve gedachte dat door het eten van iemands vlees of 

bloed de kracht van die persoon zou overgaan op de eter. Enige toelichting over bloed. Bloed 

is onmisbaar voor het leven. Het Hebreeuwse woord Nefesh wordt in de NBG-vertaling 

weliswaar als 'ziel' vertaald, maar betekent ook 'leven'. In de nieuwe liberale Tanach staat 

daarom ook correct: “Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet 

eten.” Het woord Nefesh heeft dus meerdere betekenissen: ziel, leven, schepsel, persoon en 

wezen. Als er in sommige vertalingen gezegd wordt, dat de ziel in het bloed is, dan mogen 

we het bloed op de eerste plaats als de drager van het leven zien. Want bloed wordt in Israël 

al sinds lang vervlogen tijden als drager van de levenskracht gezien en dat komt bijzonder 

duidelijk naar voren in de vertaling van vers 4 in de Groot Nieuws Bijbel: “Alleen mag je geen 

vlees eten waar nog bloed in zit, want het bloed bevat de levenskracht.” Deze levenskracht 

behoort niemand anders dan God toe: Hij is het die haar geeft en die haar neemt. Een mens 

mag zich niet de levenskracht van een ander wezen toe-eigenen. In dat licht is dus 

begrijpelijk, waarom de Eeuwige voorschreef, dat men geen bloed van dieren mag eten, 

want nogmaals: al het leven behoort aan God toe en geen mens heeft het recht om het leven 

van welk schepsel dan ook te nemen. Daarom staat er vervolgens ook in vers 5 en 6: “En Ik 

zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt 

vergoten; Ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens 

doodt, eis Ik genoegdoen-ing. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen 

vergoten, want God heeft de mens als Zijn evenbeeld gemaakt.”   

Avondmaal komen we tegen in onderstaande teksten. Komt dit overeen het ons huidige 

Avondmaal? Johannes 12: 1 Jezus dan kwam zes dagen voor het pascha te Bethanië, daar 

Lazarus was, die gestorven was geweest, welken Hij opgewekt had uit de doden. 2 Zij 

bereidden Hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende; en Lazarus was een van 

degenen, die met Hem aanzaten.3 Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van 

onvervalsten, zeer kostelijken nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd, en met haar haren 

Zijn voeten afgedroogd; en het huis werd vervuld van den reuk der zalf. 

Lukas 14:12 En Hij zeide ook tot dengene, die Hem genood had: Wanneer gij een 

middagmaal of avondmaal zult houden, zo roep niet uw vrienden, noch uw broeders, noch 

uw magen, noch uw rijke geburen; opdat ook dezelve u niet te eniger tijd wedernoden, en u 

vergelding geschiede. 13 Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo nood armen, 

verminkten, kreupelen, blinden; 14 En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te 

vergelden; want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. 15 En als 

een van degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zeide hij tot Hem: Zalig is hij, die 

brood eet in het Koninkrijk Gods. 16 Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een 

groot avondmaal, en hij noodde er velen. 

1 Corinthiërs 11:21 Want in het eten neemt een iegelijk te voren zijn eigen avondmaal; en 

deze is hongerig, en de andere is dronken. 
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Openbaringen 3:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en 

de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met 

Mij. 

Openbaring 19:9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal 

van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. 

Openbaring 19:17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, 

zeggende tot al de vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en 

vergadert u tot het avondmaal des groten Gods; 

Verandering in betekenis en kracht 

In de loop van de geschiedenis is het Bijbelse begrip van het avondmaal veranderd. Sinds de 

dertiende eeuw mochten de leken niet meer uit de beker drinken. Het werd zelfs verboden 

op het concilie van Konstanz! Het avondmaal mocht alleen door een gewijde priester 

bediend worden. Hierdoor werd de afstand tussen priester en leek vergroot. Het 

belangrijkste punt waar Luther tegen streed is, dat het avondmaal als een offerhandeling 

werd beschouwd: het offer van Christus op Golgotha wordt in dit "misoffer" op onbloedige 

wijze herhaald door de priester. Zo'n misoffer maakte een mens zalig, zelfs kon het de 

gestorvenen beschermen tegen het vagevuur. Het misoffer werd dus als een middel gebruikt 

tegen allerlei kwalen en ziekten en rampspoeden. Daarom werd het steeds meer gebruikt. 

Het werd een hele industrie. Eén altaar in de kerk was al lang niet meer genoeg, er kwamen 

tientallen altaren. En bij al die altaren hoorden priesters om de mis te "lezen". Het werd zó 

beschreven: "Op het eind van de 15e eeuw dienden in de St. Elisabethkerk in Breslau aan 47 

altaren 122 altaristen (priesters) en in de St. Magdalenenkerk aan 58 altaren 114 altaristen. 

Elke honderdste inwoner van de stad Breslau was altarist." 

Hoe zag men de verandering van brood en wijn in lichaam en bloed van Christus? Hiervoor 

ging men uit van de filosofie van Aristoteles, die onderscheidde tussen substantie en 

verschijningswijze.  

In Aristoteles' visie zijn alle dingen met het verstand te begrijpen. Hiermee sluit hij aan bij 

Socrates gedachte over het kennen van algemeen geldende waarheid over goedheid en 

deugd. Aristoteles ging ervan uit dat het oog de dingen ziet zoals zij zijn, dat het gehoor de 

werkelijke geluiden hoort, enz., en dat een theorie gebaseerd móét zijn op de zintuiglijk 

waarneembare en aantoonbare (empirische) werkelijkheid. Onze waarnemingen van het 

specifieke, afzonderlijke zijn op zichzelf waar, en zij geven ons een afbeelding van de 

werkelijkheid; fouten ontstaan alleen doordat die waarnemingen verkeerd verbonden 

worden. Aristoteles kwam tot de conclusie dat de natuur van onze ziel geestelijk / spiritueel 

is door te filosoferen; alle materiële wezens bestaan uit materie en vorm. Bij levende wezens 

wordt de vorm, ziel genoemd. De ziel moet geestelijk zijn omdat de wij kennis in ons 

opnemen als relaties tussen vormen. En we nemen geen concrete tafel in ons op, maar de 

essentie van het begrip tafel.  

De substantie van brood en wijn veranderde dus in lichaam en bloed van Christus, waarbij 

alleen de uiterlijke kant behouden bleef. Als gevolg hiervan moest men uiterst voorzichtig 

met brood en wijn omgaan. De beker moest helemaal leeg gedronken worden en het brood 

(de hosties)  moest bewaard worden in een speciaal "huisje", de tabernakel, die dan weer 

door de gelovigen vereerd werd. Ter vergelijking: bij Protestanten wordt het overgebleven 
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brood gelukkig na het avondmaal uitgestrooid in de kerktuin voor de vogels. Het Heilig 

avondmaal heeft zich daarom in de loop van de tijd ontwikkeld van een eenvoudige maaltijd 

van Jezus met zijn discipelen tot een cultische offerhandeling van de priesterkerk. In het 

middelpunt van dit gebeuren staat niet meer de Gemeente, het gezamenlijke eten en 

drinken aan de tafel van God, maar de offerhandeling van de priester. Daarmee is men heel 

ver van de Bijbelse wortels komen staan, aldus Luther. Voor hem moet Christus hier centraal 

staan. Hij beschrijft zijn visie in zijn boekje "Von der Babylonische Gefangenschaft der Kirche" 

(1520). De naam al laat horen, hoe Luther er over denkt. De kerk zit gevangen. En moet 

daaruit bevrijd worden. Het Evangelie spreekt van goddelijke belofte en menselijk geloof. 

"Drinkt ALLEN daaruit", zo staat in Mattheüs 26,27. Daarom is het goddeloos om het gewone 

kerkvolk de beker te ontnemen. De monopolie-positie van de priester is ook uit de boze, een 

menselijke aanmatiging. Terug naar de huidige orthodoxie. De mensen die na de nodiging 

van de predikant aan tafel gaan zitten (bij hun is alles ‘koek en ei’) en aan elkaar het brood 

en de wijn doorgeven; ervan eten en een slokje drinken, gedenken het offer van Jezus en 

belijden dat zij dat nodig hebben voor hun leven. Tijdens het avondmaal werkt de Heilige 

Geest in hen en krijgt de ‘nieuwe mens’ die zij door Jezus verlossing geworden zijn, geestelijk 

voedsel. Je mag pas ‘aangaan’ wanneer je belijdenis afgelegd hebt. Bij een ‘ruime’ of 

‘nodigende’ prediking zullen het waarschijnlijk heel wat meer mensen zijn die aan het 

avondmaal gaan dan bij een ‘zware’ prediking die de mensen leert dat er allerlei stadia zijn in 

de bekeringsweg (met schuldgevoel, jezelf ‘helwaardig keuren’, etc.) of die hen vertelt dat er 

maar weinig mensen met een verzekerd geloof zijn. Overal zou men door de mensen in de 

kerkbanken in de gaten gehouden worden wie er nu wel of niet aangaan. Daar zijn ook 

officieel de twee ouderlingen voor aangesteld die de tafel gereedmaken. Zij zijn de 

‘tafelwachters’ die moeten opletten dat er geen mensen aangaan die geen kerklid zijn, die 

niet leven zoals de kerkenraad dat graag zou willen zien, of waarvan zij sterk betwijfelen of 

ze wel gelovig zijn. Ze hebben de bevoegdheid om ‘zulke’ mensen tegen te houden. Het 

gevoel bekruipt je of dit wel iets te maken heeft met de manier waarop je in God gelooft; 

mag je een verlangende ziel van de gemeenschap met God afhouden? Een hele grote 

verantwoordelijkheid die men zich toegeëigend heeft. Zijn er geschreven richtlijnen voor de 

beoordeling-naar-uiterlijk van andermans bekering? Dat er criteria is en dat verschilt per 

gemeente, is duidelijk. Word je in Ridderkerk bestraft over je baard, in de Geref. Gemeente 

in Vlissingen mag je je baard zelfs invlechten. Het blijkt dat het oordeel ligt bij de plaatselijke 

gemeente en wel bij de ‘kern’ van ware gelovigen. We hebben hier te maken met een aspect 

van de labadistische gemeentestructuur.  

Eén verkeerde handeling kan al leiden tot twijfel aan de ‘echtheid’ van de religieuze 

ervaringen, aldus G. van Dijk in zijn boek Het geloof der Vaderen. Ook historicus dr. H. Florijn, 

in bevindelijk gereformeerd Nederland geen onbekende, geeft dit toe. “Het is soms weinig 

minder dan terreur’. Het ligt ook voor de hand dat juist mensen die het zondebesef zo 

belangrijk vinden op de bekeringsweg, voor zichzelf streng de hand houden aan uiterlijke 

gedragsregels. Ze zouden (nog) niet kunnen leven als blijde, verloste mensen. Integendeel, ze 

leven nog ‘onder de wet’, al vinden ze dat ze daar niet aan kunnen voldoen. Blijkbaar ligt het 

dan op het psychologische vlak voor de hand om extra streng te gaan leven. Omdat een 

bevindelijke gemeente de neiging heeft om bij ‘zulke’ mensen een flinke dosis omgang-met-

God te veronderstellen, krijgen zulke ‘zware (of zwarte) broeders’ enige vorm van autoriteit. 

Aan hun mening wordt een meerwaarde toegekend en ze worden sneller in een kerkenraad 

gekozen dan anderen. Dat zij ook in die functie de bekeringsweg van een ander zullen 
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beoordelen aan de hand van uiterlijke kenmerken, is dus niet zo vreemd. Ook begreep ik dat 

de kritiekbestendigheid van de bekeerden onfeilbaar is. De bekeerde mens – dus kerkenraad 

in dit geval – is een bron van waarheid geworden en zonder behoefte aan toetsing, maar hij 

mag wel anderen toetsen! ”Of je leeft heel nauwgezet – de wet is een tuchtmeester tot 

Christus -, maar je blijft je zondig voelen of je trekt je niets aan van je opvoeding.” Zo iemand 

was Du Marchie van Voorthuijsen (1901-1986). Hij vertelt in zijn autobiografie hoe hij de 

stem van zijn geweten onderdrukte door te feesten. Na zijn huwelijk ging hij op zoek naar 

God. Hij benadrukte dat vooral de kerkdienst de plaats bij uitstek is voor bijzondere 

ervaringen met God. Niet voor niets is het denkbeeld uit de volks theologische traditie dat je 

eerder onder een preek bekeerd zult worden dan thuis of ergens anders. Ds. J.P. Paauwe 

(1872-1956) werd in 1914 afgezet als predikant van de Hervormde kerk. Hij kon de historisch 

gegroeide situatie dat in die kerk allerlei stromingen werden getolereerd, niet accepteren. 

Tegen de kleinere bevindelijke gereformeerde kerkverbanden had Paauwe bezwaren: de 

domineesverering in die kringen stuitte hem tegen de borst, terwijl hij ook meende dat de 

zuivere leer er ontbrak. Hetzelfde bezwaar dat hij tegen de Hervormde kerk had. Paauwe 

preekte ‘de rechtvaardiging van de goddeloze’ en deed zeer klemmende, persoonlijke 

oproepen aan zijn luisteraars om tot bekering te komen. Het aanbod van de liefde en 

vergeving was volgens hem algemeen. Een kenmerkende uitspraak van Paauwe luidt: “U 

moet in de dingen van het Koninkrijk Gods niet redeneren, dat is uw ongeluk. Men moet zich 

onmiddellijk bekeren, onmiddellijk”. Hierin proef je al een accentverschil met de volk 

theologische traditie achter de doorsnee bevindelijk gereformeerde prediking. Preekte hij 

aanvankelijk nog over kenmerken van de bekeringsweg en over de uitverkiezing, later 

noemde hij die nauwelijks meer maar concentreerde zich op Jezus als verlosser. Paauwe 

ontwikkelde de visie dat God niet in groepsverbanden werkt, maar alleen in individuen. 

Omdat eerder genoemde ‘sacramenten’ menselijke instellingen bleken te zijn. Zoals 

bijvoorbeeld de tafelwachters bij het heilig avondmaal. Zo ervaarde ik dat persoonlijk ook. 

Mijn echtgenoot en ik hadden (nog) geen belijdenis gedaan (we zijn ook niet ‘zover 

gekomen’). Die vier jaren in de kerk waren een kleine beproeving als het Avondmaal gevierd 

werd. Want dan mocht de hele kerk ‘gaan’. En wij? Wij zaten als enigen in de lege banken om 

ons heen naar het plafond te staren. Gediskwalificeerd. Dit kan toch niet de bedoeling zijn 

van een Godshuis. Met vrij veel zekerheid durf ik te stellen dat mijn hart meer en dichterbij 

God mocht zijn dan menigeen in de kerk. Zo’n buitensluiting is onmenselijk en aan kinderen 

wederom niet uit te leggen. Ze vonden zo’n geloof maar vreemd en onaardig.  

God moet centraal staan, met Zijn leefregels. Vandaar het thuis-lezen. Al met al boeiende 

vergezichten. Even terugkomend op ‘macht’. Psycholoog dr. J. Oldekamp in zijn boek aan het 

woord: “De transitie die we als mensheid nu mogen maken is die van macht naar kracht. Er is 

een hemelsbreed verschil tussen beiden. Macht gaat over controle, grip en beïnvloeding. 

Macht gaat per definitie gepaard met ongelijkwaardigheid tussen de uitoefenaar van macht 

en wat wordt onderworpen aan de uitgeoefende macht. Kracht is echter van een heel 

andere orde. Kracht gaat over het eigen vermogen om zelfstandig, autonoom en authentiek 

te handelen. Macht-mensen spannen anderen voor hun karretje. Krachtmensen trekken hun 

eigen kar.” Authenticiteit kan de wereld redden. Authenticiteit is de vraag stellen: “wat is 

echt en wat hoort bij mij? Wat is mijn rol?” Die vraag moet de samenleving zich als heel 

stellen, en die vraag mogen wij ons ook persoonlijk stellen. Rudolf Steiner, antroposoof, 

spoorde mensen aan om alleen dat voor waar aan te nemen, wat ze vanuit eigen ervaring of 

vanuit een intuïtief herkennen kunnen onderschrijven. Hij zocht verbinding. Beginnend bij 
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‘simpele’ verbinding: het ritme van het leven op bijvoorbeeld een boerderij, het aanpassen 

aan het weer, en de dagelijkse zorg voor dieren doet mensen goed. Dan volgt als vanzelf de 

ontwikkeling. ’n Hele uitdaging. Geniet eerst maar met volle teugen van uw maaltijd 

vanavond. 

RESUME: 

Op het oog doet de gereformeerde cultuur wat saai aan, maar het kent hoogten en diepten 

en tegenstrijdigheden die je misschien eerder in een ver en exotisch land zou verwachten. De 

nadruk op de omgang met God staat tegenover een bijzondere aandacht voor uiterlijke 

vormen. We vinden mystieke omgang met God naast erg rationele pogingen om die omgang 

met God in te passen in een denksysteem – een systeem met ‘de genade Gods’ of ‘de 

uitverkiezing’ als enig en exclusief uitgangspunt. Verder bestaan er mensen met bijzonder 

veel macht terwijl anderen extreem weinig inspraak hebben. De grote interne verschillen in 

geloofsbeleving worden verklaarbaar als we bedenken dat het volks theologische element 

niet overal even sterk doorgedrongen is in de calvinistische, gereformeerde basis van de 

theologie en van het kerkelijk leven. Gelukkig wordt er veel gepleit voor relativering van alle 

niet-essentiële regels, aldus prof.dr. J. Blaauwendraad. Een van de redenen voor 

Blaauwendraad om te vertrekken uit de Gereformeerde Gemeenten is dat hem al anderhalf 

jaar de toegang tot het avondmaal is ontzegd. 

 

Vraag aan PP: Weet je wat 

avondmaaltijd betekent? 

 

“Ja, het eten wat we ’s 

avonds eten”. 

Weet je ook wat Avondmaal 

betekent? 

“Hetzelfde. Oh, je bedoelt 

het avondmaal van Jezus bij 

herdenking uittocht uit 

Egypte? Ik vond het niet leuk 

dat jullie (pap en mam) niet 

aan het avondmaal mochten 

in de kerk. Toen was het in 

alle banken om ons heen 

leeg en kon iedereen ons 

goed zien zitten. Terwijl wij 

echt geloven. Dat deed pijn 

en ik schaamde me. Gelukkig 

weet ik dat ik wel altijd ’s 

avonds mag eten en  ook dat 

ik altijd naar God mag, 

wanneer ik maar wil. Dat 

kan toch niemand zien”. 

 

 

 

 



~ 215 ~ 

 

Hoofdstuk 16 Overgang geheiligde dag naar geïnspireerde dag 

Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen. 

 

ls christenen in de tijd van het Nieuwe Testament nog geen zondag vierden, zoals in 

vorige hoofdstukken aangetoond, wanneer zijn zij daar dan mee begonnen? Het idee 

dat God aan Israël bepaalde geboden had gegeven die eigenlijk niet deugden, kom je 

bij verschillende christelijke auteurs vanaf de tweede eeuw tegen. Justinus de 

Martelaar schrijft aan de jood Trypho: “Zoals nu de besnijdenis bij Abraham begon, en de 

sabbath, de offers en de overgaven en feesten bij Mozes, en deze verordeningen vanwege de 

verstoktheid van uw volk gegeven werden, zo moesten deze verordeningen ook volgens de 

wil van de Vader ophouden bij Jezus. Ik bedoel dat er geboden zijn die verordend werden ter 

bevordering van godsverering en rechtvaardigheid, en andere geboden en praktijken die 

ingesteld werden ofwel met het oog op het mysterie van Jezus of vanwege de verstoktheid 

van uw volk.”  

In dit hoofdstuk borduren we een groot wandkleed die we onze kinderen meegeven met het 

idee dat we met elkaar blijkbaar een religie kunnen bouwen, verbouwen en restaureren. Op 

naar dè man achter de zondag, de heer Constantijn (voor sommigen geen ‘grote’)! 

De christelijke kerk had een politiek belang om de opstanding fysiek te nemen. De 

opstanding was immers voor de kerk de legitimatie voor de kerkelijke hiërarchie van de 

clerus. De clerus vormde volgens de kerk de enige weg naar de hemel voor de gelovigen. Het 

christendom werd een zelfstandig geloof, dat over een eigen ‘heilig boek’ wenste te 

beschikken. Christenen wilden hun Jezus uit het Huis van David laten afstammen. De 

Israëlieten verwachtten een gewone koning uit het huis van David, en geen God-zoon. Het 

was keizer Constantijn de Grote die de al bestaande Christuscultus nieuw leven inblies. Wat 

Constantijn verkondigde was de enige waarheid, de rest was ketterij. Het volk knorde er 

prima op. In 312 na Chr. kwam deze keizer aan de macht. Een hevige strijd met zijn 

mededinger Maxentius ging hieraan vooraf. Deze gelastte dat alle etenswaar op de markt 

moest zijn besprenkeld met het bloed van offerdieren en dat iedereen, tot zuigelingen toe, 

vlees van offerdieren moest eten – wetende dat christenen dit om geloofsredenen niet 

wilden. Wat niemand ooit voor mogelijk had gehouden werd werkelijkheid: Constantijn, de 

nieuwe mede-keizer van het Romeinse Rijk, steunde het christendom. Intussen verrees in het 

oosten een nieuwe Rome. Toen Constantijn de vrede had bereikt, leek er een tijd van 

voorspoed aangebroken. Hij besloot zijn nieuwe christelijke rijk een nieuwe hoofdstad te 

geven. Binnen zes jaar werd het onaanzienlijke Byzantium een luisterrijke metropool. Onder 

leiding van Constantijn streek een leger handwerkslieden in het stadje neer om allerlei 

bouwwerken tot stand te brengen, van een basiliek en een nieuw keizerlijk paleis tot een 

grandioze paardenrenbaan. Op de plaats waar Europa en Azië elkaar ontmoeten, ontstond 

zijn Nova Roma. Dit pronkjuweel aan de Bosporus verdrong al gauw het oude Rome als 

hoofdstad. Daarmee was de machtsverschuiving van west naar oost een voldongen feit 

geworden. Waarom kwam Constantijn zo sterk op voor het christendom? Volgens de 

overlevering voelde Constantijn zich gesterkt in deze strijd, door het zien van een lichtend 

kruis in de lucht met de woorden "Overwin hierdoor". Hij liet het kruis op de vaandels en 

schilden aanbrengen, samen met het Christusmonogram. Onder historici is echter de 

discussie of dit teken een zuiver christelijke, een heidense (verwijzend naar de zonnegod) of 

A 
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een astronomische betekenis had. Munten die voor keizers worden geslagen geven vaak 

informatie over hun persoonlijke iconografie. Zo verschijnen bij het begin van Constantijns 

regering aanvankelijk consequent voorstellingen van Mars en later (vanaf 310) van Apollo als 

zonnegod op de keerzijde van munten. Constantijn vond zich een soort van Sol Invictus, de 

laatste god die op zijn munten verscheen. Elementen van deze associatie bleven zelfs na 

Constantijns beroemde bekering voortbestaan. Daarna begon langzaam maar zeker de 

christelijke symboliek, hoewel in sommige gevallen dubbelzinnig, op te duiken in de 

keizerlijke iconografie. Een munt van rond 312, bijvoorbeeld, toont de chi-rho, de eerste 

twee letters van de naam Christus in het Grieks, op een helm die Constantijn draagt. Ook 

bracht Constantijn na zijn overwinning bij de Milvische brug offers aan de Romeinse goden. 

De verslagen bij Eusebius – die zich waarschijnlijk op uitlatingen van Constantijn baseert, die 

deze echter pas jaren later zou hebben gedaan – en Lactantius spreken elkaar deels tegen, 

maar de kern van de zaak blijft, dat Constantijn zijn overwinning toeschreef aan de god van 

de christenen. “In dit teken zal je overwinnen”-visioen zou aan Constantijn zijn toegezegd, 

wat zou hebben geleid tot zijn uiteindelijke bekering tot het christendom. Als keizer 

bevorderde hij de uitbreiding van het christendom, maar hield toch vast aan veel heidense 

gebruiken. Op de boog van Constantijn in Rome, opgericht om zijn overwinning bij Milvius te 

herdenken, ontbreken typisch heidense symbolen, met uitzondering van de godin Victoria en 

de zonnegod. Evenzeer ontbreken echter alle eenduidig christelijke symbolen. Dit alles laat 

zich op verschillende wijze interpreteren. Gedurende zijn regering steunde Constantijn de 

kerk op financieel gebied, bouwde hij verscheidene basilicae, stond hij privileges 

(bijvoorbeeld vrijstelling van bepaalde belastingen) toe aan de clerus, promoveerde hij 

christenen tot hoge overheidsposten, en gaf hij eigendommen terug die waren 

geconfisqueerd tijdens de grote christenvervolgingen. Ook stichtte hij enkele kerken, 

waaronder de Heilige Grafkerk in Jeruzalem en de oude Sint-Pietersbasiliek te Rome. Hij kan 

ook zijn beïnvloed door zijn moeder Helena die zich tot het christendom had bekeerd. Het is 

echter waarschijnlijker dat Constantijn heel goed heeft beseft welke kansen het christendom 

hem konden bieden. De christenen hadden zich immers tegen de verdrukking in kunnen 

handhaven, maar bovendien waren ze ook in staat geweest hun bestaansrecht te bewijzen. 

Al vormden zij numeriek een minderheid, zij waren in het Romeinse Rijk een machtsfactor 

van betekenis. Constantijn zal hebben ingezien dat de wijdvertakte organisatie van de kerk 

van onschatbaar belang was voor de eenmaking en het bestuur van zijn uitgestrekte rijk. 

In 313 na Chr. vaardigde Constantijn het edict van Milaan uit. Hij gaf met deze verordening 

de christenen vrijheid van godsdienst. Constantijn stelde in 321 na Chr. de zondag als rustdag 

in voor het hele rijk. Helaas bracht de veranderde toestand niet alleen voordelen met zich 

mee, maar ook nadelen want de keizer ging steeds meer macht uitoefenen in de kerk. Hij 

riep kerkelijke vergaderingen (Concilies) samen en stelde bisschoppen aan of zette ze weer af 

naar eigen goeddunken. Constantijns hoofddoel was stabiliteit, wat hij probeerde te 

bereiken door onmiddellijke, vaak wrede, strafexpedities tegen opstandige stammen. Zo 

toonde hij zijn militaire macht door de vijanden aan hun kant van de Rijngrens te verslaan en 

veel gevangenen af te slachten bij de spelen in de arena. Maar ook liet hij alle voorstanders 

van twee-eenheid vermoorden. Rust in zijn rijk stond hoog in het vaandel. Vanaf toen was de 

drie-eenheid 'de standaard'. Een ander nadeel was dat velen zich bij de kerk aansloten, om in 

de gunst te komen bij de keizer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat door de naam 

‘christenen’ een verwereldlijking in de kerk kwam. Ook drongen er heidense elementen door 

in de christelijke eredienst. Zo ging men aan de sacramenten zaligmakende krachten 
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toekennen en allerlei heiligen werden in plaats van de heidense afgoden vereerd. Ook deden 

het branden van kaarsen en wierook en het dragen van ambtelijke praalgewaden hun 

intreden. Kardinaal J.H. Newman schrijft in zijn boek ‘The development of Christian doctrine’ 

het volgende: “Eusebius zegt in meerdere citaten dat Constantijn de heidenen de uiterlijke 

vormen van hun godsdienst liet behouden, om zijn religie bij hen aan te bevelen: het gebruik 

van hun tempels, de verering van hun eigen heiligen, de symbolen (vaak bomen), de 

wierook, de lampen en kaarsen, de eed bij het genezen van zieken, het wijwater, de 

jaargetijdenfeesten, het gebruik van kalenders, processies, de inzegening van akkers, de 

priesterkleding, de geschoren priesterkruin en trouwring, het buigen naar het oosten, en 

later de beeldenverering. Enkele liederen, bijvoorbeeld het ‘Kyrie eleyson”, zijn van heidense 

oorsprong. Zij werden heilig verklaard en in de kerkelijke rituelen overgenomen”. 

De Encyclopedia Britannica (9e druk) vermeldt bij het artikel ‘zondag’ het volgende: “De 

oudste documentatie over de zondagsviering als wettelijke instelling gaat terug tot het 

decreet van Constantijn van 7 maart 321. Het luidt als volgt: alle rechters en inwoners van 

steden, alsook de arbeiders en handwerkers moeten op de eerbiedwaardige dag van de zon 

rusten; diegene echter die op het land wonen, zullen zich vrij van de wet en onbetwist aan 

het verbouwen van de grond wijden, omdat het vaak voorkomt, dat geen andere dan deze zo 

goed dient om graan te zaaien en wijnstokken te planten, opdat de mens de van de hemel 

geschonken zegeningen niet door verwaarlozing van de beste tijd zou verliezen.” 

Het maatschappelijk leven onderging tijdens de regering van Constantijn slechts ten dele de 

invloed van het christendom. De keizer veranderde niet op één dag van een heiden in een 

christen. De ontwikkeling van heidendom naar christendom ging langzaam. Dit bleek uit het 

feit dat het kruisteken op de munten nog steeds omgeven bleef door de tekens van de 

onoverwinnelijke zon en de oorlogsgod Mars. De regering van Constantijn zorgde voor een 

precedent voor de positie van de christelijke keizer in de kerk. Constantijn beschouwde 

zichzelf verantwoordelijk tegenover God voor de geestelijke gezondheid van zijn onderdanen 

en dus was het zijn plicht om orthodox te blijven in zijn geloof. In de visie van Constantijn 

besliste de keizer niet over de te volgen doctrine - dat was de verantwoordelijkheid van de 

bisschoppen - maar was het zijn rol om de navolging van deze doctrine af te dwingen, 

ketterijen uit te roeien en de kerkelijke eenheid te bewaren. De keizer zorgde ervoor dat God 

op de juiste wijze werd vereerd in zijn rijk, maar het was aan de kerk om te bepalen waaruit 

deze gepaste verering bestond. Constantijn voerde verscheidene maatregelen in met 

betrekking tot de Israëlieten (‘joden’): het werd hen verboden christelijke slaven te hebben 

of hun slaven te besnijden. Bekering van christenen tot het Israëlitisch jodendom werd 

verboden. Bijeenkomsten voor religieuze diensten werden beperkt, maar het werd joden 

toegestaan jaarlijks Jeruzalem binnen te gaan, als de verwoesting van de tempel in 70 na Chr. 

(aan het einde van de Joodse Oorlog) werd herdacht. Constantijn dwong tijdens het eerste 

concilie van Nicea ook een verbod af tegen het vieren van Pasen op de dag voor het 

Israëlitische Pesach op 14 Nissan.  

Op zijn sterfbed werd Constantijn gedoopt, dit is kenmerkend voor zijn weifelende houding 

ten opzichte van de godsdienst. Hoewel hij zijn eretitel "De Grote" lang na zijn dood van 

christelijke historici kreeg, had hij deze titel alleen al op basis van zijn militaire prestaties en 

overwinningen kunnen claimen. Wikipedia: “In latere periodes raken historische feiten 

overschaduwd door legendes. Omdat het ongepast was dat Constantijn pas op zijn sterfbed 

was gedoopt en dan nog door een Ariaanse bisschop (dus van twijfelachtige orthodoxie vond 
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men: in het arianisme wordt het dogma van de drie-eenheid niet geaccepteerd. Zowel Jezus 

als de Heilige Geest worden gezien als scheppingen van God de Vader, de orthodoxie stelt 

dat Jezus God is, het arianisme spreekt over godgelijkend), ontstond een legende dat paus 

Silvester I (314-335) de "heidense" keizer zou hebben genezen van lepra. Volgens deze 

legende werd Constantijn na zijn genezing gedoopt en schonk hij gebouwen aan de paus. In 

de achtste eeuw dook voor het eerst een document genaamd de "Donatio Constantini" op, 

waarin de pas bekeerde Constantijn de wereldlijke regering over Rome, Italië en het westen 

overdroeg aan de paus. In de middeleeuwen werd dit document gebruikt en aanvaard als 

basis voor de wereldlijke macht van de paus, hoewel het werd afgedaan als een vervalsing 

door keizer Otto III. De 15e eeuwse filoloog (een tak van de taalkunde die zich richt op dode 

talen) Lorenzo Valla bewees uiteindelijk dat het document inderdaad een vervalsing was.” 

Volgens Eusebius hielden de eerste tien opeenvolgende bisschoppen van Jeruzalem nog de 

sabbath, wetten en feesten. Later is men Constantijn gevolgd met de zondagviering en 

christelijke feesten die een heidense oorsprong hadden. Zwaan kleef aan. Toch is het 

belangrijk om enige verwantschap te voelen tussen onze levens en deze ‘grote’ man. Want 

op die manier is het mogelijk begrip te hebben voor daden die zoveel invloed hebben gehad 

op de geschiedenis. Die zogenaamde christelijke feesten vallen volgens Wikipedia onder de 

‘heilsfeiten’. Zelf was Constantijn geen christen, maar hij is wel te zien als de feitelijke 

ontwerper van het christendom. Leg dat maar eens uit aan prachtige kinderoogjes die je vol 

bewondering aanstaren, alleen al bij de naam van deze man. Het ontstaan van het 

christendom hield voor het jodendom een verslechtering in van onderlinge relaties. De 

christenen beschuldigden al vroeg de joden van Godsmoord vanwege de executie van Jezus. 

In die tijd ging de christelijke traditie al gepaard met veel bijgeloof. De geschiedenis van het 

christendom is dan ook een geschiedenis van eindeloze discussie over wat nu het ware 

geloof was en is. Men zocht naar een uniforme leer over God en Christus. Het 

theologiebedrijf draaide op volle toeren. 

Ook heeft meegespeeld in het langzame proces waarin de sabbath door christenen aan de 

kant werd geschoven, dat door de afkeer van het aardse er steeds meer christenen kwamen 

die het idee van een aards koninkrijk dat God zou gaan oprichten, maar een verwerpelijke 

gedachte vonden. Het was niet ‘geestelijk ‘genoeg. Je moest je juist onthechten aan alle 

aardse genoegens en dan kon het natuurlijk niet zo zijn dat je in Gods koninkrijk van aardse 

zaken zou genieten. De toekomstverwachting werd hierdoor steeds vager, want je kon daar 

in aardse termen eigenlijk niets over zeggen. Dat het volk Israël een aards koninkrijk 

verwachtte, werd dan ook als een gebrek gezien. Waarom zou je een dag vieren die het 

symbool is van een koninkrijk dat hier op aarde zal komen? In plaats daarvan vierden 

christenen de zondag als een symbool van de hemelse, geestelijke toekomst. Daarnaast is 

het antwoord – waarom de zondag en niet een andere dag van de week – te vinden bij de 

opkomst van de zonnecultus en andere heidense rituelen. De Dordtse Synode verbood in 

1574 nog even het kerstfeest en het Vaticaan waarschuwde omstreeks 1851 tegen het 

invoeren van het heidense gebruik van de kerstboom in Italië. Deze overnames van heidense 

elementen waren enerzijds bedoeld om de zonnecultus te bestrijden; anderzijds om 

bekeerde heidenen een acceptabel alternatief te bieden voor de gebruiken waarmee zij 

vertrouwd waren. Kerkleiders zagen dit gevaar en zijn op 25 december waarschijnlijk de 

geboorte van Jezus gaan vieren om te voorkomen dat hun gemeenteleden meededen met de 

festiviteiten rond Sol Invictus. Dit was een religieuze titel die voor drie verschillende goden 

gebruikt werd ten tijde van het late Romeinse Rijk. Het festival van de onoverwinnelijke zon 



~ 219 ~ 

 

Sol Invicti ("verjaardag van de onoverwinnelijke zon") werd gevierd kort na het lengen van de 

dagen na de winterzonnewende, tijdens de "wedergeboorte" van de zon op 25 december. 

Het christendom nam enkele gebruiken over van de Sol Invictus cultus, wat duidelijk wordt in 

vroeg christelijke iconografie waarin Christus wordt afgebeeld met een zonnekroon of in de 

zonnestrijdwagen van Apollon-Helios; en hij de titel van "zon van gerechtigheid" krijgt 

toebedeeld. Daarnaast zijn er parallellen aangetoond tussen de Sol Invicti en Kerstmis, aldus 

Wikipedia. 

Eusebius, Commentaria in Psalmos 91: “Wat ook maar was voorgeschreven voor de sabbath, 

hebben we overgezet naar de Dag des Heren, die meer autoriteit heeft en hoger 

gewaardeerd en eerste in rangorde, en eervoller is dan de Israëlitische sabbath. Om precies te 

zijn is het op deze dag van de schepping van de wereld dat God zei: “Laat er licht zijn en er 

was licht”. Het is ook op deze dag dat de Zon der Gerechtigheid is opgestaan voor onze 

zielen”.  

Horen we God dit ook zeggen? 

Justinus, Dialogus 138: “Het gebod van de besnijdenis, dat opdracht geeft het pasgeborene 

op de achtste dag te besnijden, was een voorafbeelding van de ware besnijdenis waarmee wij 

besneden (= bevrijd) zijn van de dwaling en boosheid door de opstanding uit de doden van 

Jezus, op dag een van de week; want dag een van de week, die de eerste is van al die dagen, 

wordt anderzijds, wanneer men hem bij alle dagen van de weekkring optelt, achtste 

genoemd, terwijl hij toch ook eerste blijft. 

De overgang van sabbath naar zondag beantwoordde precies aan het doel dat christenen in 

de tweede eeuw hadden: zich afscheiden van alles wat Israëlitisch was en zich 

drempelverlagend opstellen tegenover de heidenen, zodat zij sneller geneigd zouden zijn het 

christendom te aanvaarden. Toen de christenen overgingen op het vieren van de zondag, 

vierden zij deze niet als sabbath. Met andere woorden: zij hielden de zondag niet als rustdag 

waarop geen werk gedaan werd, maar alleen als een dag om samen te komen. Deze 

samenkomsten vonden waarschijnlijk voor of na een werkdag plaats. Tertullianus beschrijft 

rond 200 na Jezus dat men wel werkzaamheden uitstelde op deze dag maar het ging hier 

hoogstwaarschijnlijk alleen om de tijd die de gemeentesamenkomst duurde. Zoals eerder 

vermeld, werd pas in het jaar 321 de zondag een officiële vrije dag door een besluit van 

keizer Constantijn de Grote. Alleen voor boeren gold deze bepaling niet. De maatregel die 

Constantijn nam, was overeenkomstig de regels die er voor heidense feesten golden. De dag 

was vrij, zodat men de gelegenheid had om naar religieuze festiviteiten te gaan. Naast het 

herdenken van de opstanding is het element van het rusten op zondag er dus vooral 

gekomen door de invloed en bemoeienissen van de Romeinse overheid, en bijzonder door 

de invloed van keizer Constantijn. Niet een godsdienstige rustdag maar een dag waarop alle 

inwoners van zijn keizerrijk het werk konden neerleggen. Het was bedoeld om eenheid en 

vrede te bewerkstelligen in zijn rijk; heidenen en christenen voortaan samen verenigd op één 

en dezelfde rustdag (feestdag). Dit gebeuren miste zijn uitwerking niet en in de vierde eeuw 

na Christus werd door de kerkleiding de zondag officieel als rustdag ingesteld. Iedereen blij. 

Hierbij werd bij de aanvang het rusten (niet werken) op deze dag alleen aanbevolen, pas 

enkele eeuwen later werd het verplicht gesteld. Vanaf de zesde tot en met de dertiende 

eeuw wordt dan zowel door het kerkelijk als het burgerlijk gezag de zondagsviering steeds 

dwingender opgelegd. Werd daardoor de zondagsrust steeds vaker gezien als de christelijke 

vervulling van het sabbathsgebod? Dan is dus in de lange periode van de vierde tot de zesde 
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eeuw de zondag uitgegroeid tot een soort christelijke sabbath. Toen pas werd het 

onderhouden van de zondagsrust door christenen gezien als naleving van het vierde gebod 

uit de Tien Geboden. Pas in de loop van de 4e eeuw is men het verband gaan leggen tussen 

rustdag en zondag en werd uiteindelijk het karakter van de sabbath als rustdag verlegd naar 

de zondag. Er kwam een zondagsverbod op slafelijke arbeid. De ontwikkeling loopt 

uiteindelijk daarop uit dat het voor christenen verboden wordt om de sabbath te houden. En 

daarmee is de zondag in de plaats van de sabbath getreden, waarbij niet alleen de viering in 

de kerk, maar ook het karakter van de dag als zodanig volledig werd ingevuld vanuit het 

sabbathsgebod.  

Jezus zegt: ‘Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het 

verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan; wat eng is de poort, en smal de weg, die 

ten Hemel leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.’ (Mattheüs 7: 13-14).  

Zouden dan zoveel mensen een traditie aanhangen, die niet aan de wil van God 

beantwoordt? 

Zondag, sabbath, rustdag, ze worden in de literatuur in één adem genoemd. Alsof er geen 

verschil is. Als we de vraag stellen: Heeft God het oude verbond tot een einde laten komen 

en zijn daardoor de 10 geboden tot een eind gekomen, dan geeft men daar vaak het 

antwoord “JA” op. Als we de vraag stellen, is er een rustdag onder het nieuwe verbond dan is 

het antwoord meestal “NEE”. Als we de vraag stellen, op welke dag komen christenen onder 

het nieuwe verbond samen om een samenkomst te houden dan is het antwoord:  “de eerste 

dag van de week’. Is dat dan een rustdag onder het nieuwe verbond, dan luidt het antwoord: 

“NEE”.  Heeft de Rooms Katholieke kerk een dag officieel ingesteld? Ja, dat heeft ze gedaan. 

Heeft de Rooms Katholieke kerk deze dag als een officiële rustdag ingesteld? Het antwoord is 

“JA”. Heeft de Rooms Katholieke kerk het karakter van de sabbath overgedragen op de 

“eerste dag van de week”? Wederom “JA”. Had ze daar recht toe? “Nee lijkt me”. De vraag 

is: Wat is de dag die God heeft ingesteld (voor een samenkomst?) voor Zijn kinderen onder 

het nieuwe verbond? Hierop antwoord men meestal “de eerste dag van de week”. We laten 

de Bijbel spreken: En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren 

om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij 

strekte zijne rede uit tot den middernacht.  

Is die dag een dag van rust zoals de sabbath was? “NEE.” Het was een dag waarop christenen 

samenkwamen voor een samenkomst. God heeft niet de eerste dag van de week het 

karakter van de sabbath gegeven en ook geen gebod uitgegeven voor een samenkomst-

verplichting. We zijn dankbaar dat we inzien dat de Rooms Katholieke kerk dit heeft gedaan. 

Ekklesia 

In de vroege Middeleeuwen gold een steeds striktere zondagsrust. Naast kleine groepjes 

sabbathvierende christenen vierde het merendeel van de christenen in de Middeleeuwen de 

zondag. De Afrikaanse bisschop Augustinus van Hippo (354-430) is de belangrijkste kerkvader 

van het Westen geweest die door zijn geschriften een grote bijdrage geleverd heeft aan de 

ontwikkeling van de katholieke leer over de Drie-eenheid, het kwaad, de verlossing, de 

sacramenten en het kerkelijk ambt. Augustinus ontwikkelde een uiterst genuanceerd beeld 

van de Israëlieten. Zij zouden de verzameling van religieuze boeken bezitten die men later in 

christelijke kringen het Oude Testament is gaan noemen. De christenen hebben daarnaast de 

boeken van het Nieuwe Testament. In Augustinus' ogen was het Nieuwe Testament de 
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vervulling van het Oude Testament, dat als de belofte kan worden gezien. Jezus is de nieuwe 

Adam, Maria de nieuwe Eva. Volgens die visie zijn de joden de noodzakelijke wegbereiders 

van het christendom. Augustinus gaat dan ook vol respect met hen om. Hij vindt dat samen 

met de heidenen ze het fundament vormen van het christendom. Dat christendom komt 

voort uit joden en heidenen die zijn als twee muren die uit twee verschillende richtingen bij 

elkaar komen in één hoeksteen, Christus. In verschillende geschriften laat Augustinus zich 

over de Israëlieten uit. Meestal presenteert hij hen als (al te) getrouwe navolgers van de wet: 

ze nemen alles naar de letter, hoewel naar de Geest volgens Augustinus, beter zou zijn. Dat is 

wat de christenen doen. "De letter doodt, maar de Geest maakt levend", zegt de apostel 

Paulus. Degenen die naar de letter leven en de (heilige) Geest geen kans geven (auteur PM: 

huh?), houden het oude (de oude mens) in stand en maken geen ruimte voor het nieuwe (de 

nieuwe mens). Augustinus blijft een centrale figuur, zowel binnen het christendom als 

binnen de geschiedenis van het westerse denken. Zelf was hij beïnvloed door verschillende 

filosofische stromingen: Plato en het manicheïsme (binnen manicheisme werd een algehele 

tegenstelling geleerd tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad, tussen ziel en stof) en 

de Stoa (het idee van de onderlinge verbondenheid van alle delen van het universum). Later 

in zijn leven, na zijn doop, heeft hij zich fel tegen de meeste van deze stromingen gekeerd. 

De kracht van Augustinus lag in het feit dat hij nauwelijks werd beïnvloed door de Griekse 

christelijke denkers en zodoende zelf op creatieve wijze naar oplossingen zocht. In 

verschillende opzichten was hij een autodidact. Van groot belang is zijn vroege en 

invloedrijke schrijven over de menselijke wil, een centraal onderwerp in de ethiek. Later 

zouden filosofen als Kant en Nietzsche dit thema verder uitwerken. Latere theologen, zoals 

Thomas van Aquino, Johannes Calvijn en Cornelius Jansen, zijn sterk beïnvloed door het werk 

van Augustinus. De 16e eeuwse reformatie, in gang gezet door Maarten Luther (zelf 

augustijn) Johannes Calvijn en Huldrych Zwingli is gevormd op grond van Augustinus' denken. 

In hun leer over zonde en genade grepen deze reformatoren geheel terug op Augustinus.  

De sabbath was allang door de Rooms Katholieke kerk teniet gedaan. In de plaats van die 

inzetting had het pausdom ontelbare feestdagen ingesteld, die als een ondraaglijke last de 

volken terneerdrukten. Terwijl door de goddelijke Wetgever, ten behoeve van de rust en 

verfrissing van de mens, de sabbath was ingesteld. Zodat de sabbathvierder God als zijn 

Schepper zou erkennen. In ‘the history of the sabbath’ benoemt Dr. Heylyn deze feestdagen 

als volgt: 

“Deze heilige dagen, zoals ze met name in het decreet van paus Gregorius werden genoemd, 

werden in een volmaakte lijst gerangschikt tijdens de synode van Lyon in het jaar 1244; 

omdat daar vele mensen uit alle delen van het christendom bijeen waren, werden de canons 

en decreten, daar opgesteld, direct algemeen aanvaard. De heilige dagen, daar vastgesteld, 

waren de volgende: het feest van Christus’ geboorte, St. Stefanus, St. Johannes de evangelist, 

de Kindermoord, St. Sylvester, de besnijdenis van onze Heer, Driekoningen, Pasen, samen 

met de daaraan voorafgaande week en de week die daarop volgt, de drie dagen van de week 

der kruisiging, de hemelvaart van Christus, Pinksteren met de twee daarop volgende dagen, 

St. Johannes de Doper, het feest der twaalf apostelen, alle feestdagen van onze Lieve 

Vrouwe, St. Laurentius, ALLE DAGEN DES HEREN GEDURENDE HET HELE JAAR, St. Michaël de 

aartsengel, Allerheiligen, St. Martinus, de wijdingen der kerken, samen met de feesten van 

zulke plaatselijke heiligen, die door sommige volken met een speciale dag werden geëerd.” 
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Op al deze dagen moesten de mensen zich van bepaalde werkzaamheden onthouden, op 

straffe van kerkelijke censuur bij het overtreden ervan. Uitzonderingen daargelaten. Peter de 

Aliaco, kardinaal van Cambray, maakte tijdens een openbare toespraak op het concilie van 

Constantinopel (1416) aan de daar vergaderde kerkvaders bekend, dat er later een stop in 

die reeks kon zijn; ook dat het aan de mensen kon worden toegestaan om met uitzondering 

van de zondagen en de grote feesten na afloop van de godsdienstoefeningen aan hun werk 

te gaan; dit gold met name voor de armen, die op de gewone werkdagen nauwelijks 

voldoende tijd hadden om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar dit waren alleen maar 

de uitlatingen van mensen die het goed bedoelden. De pausen hadden het anders bepaald, 

en hielden niet alleen vast aan de heilige dagen die al bestonden in hun tijd, maar zij 

voegden er nieuwe aan toe als zij daartoe de kans hadden. Zo stonden de zaken wat betreft 

de leer en de praktijk, totdat de mensen de dwalingen en misbruiken in de Roomse kerk 

begonnen te zien. 

Door de reformatoren werd niet eensluidend met de zondag omgegaan. Luther: 'Het gaat 

allermeest daarom, dat men op zulk een rustdag tijd neemt om de eredienst bij te wonen, 

om Gods Woord te horen en God te zingen en te bidden. Zo is dan de eenvoudige zin van dit 

gebod dat men de vrije dagen gebruikt om het Woord van God te leren. Want de rustdag 

heiligen betekent dit: met heilige woorden en daden omgaan en een heilig leven leiden. 

Hoe? Niet door lui bij de kachel te zitten, maar door met Gods Woord om te gaan en zich 

daarin te oefenen. Als Christenen moeten wij alleen heilige dingen doen, dat is: dagelijks met 

het Woord van God bezig zijn en het in hart en mond meedragen. Wanneer dit gedaan 

wordt, wordt een echte rustdag gehouden, waar dit niet het geval is mag het geen 

christelijke rustdag heten. Want rusten en niets doen kunnen niet-christenen ook. God wil 

dit gebod streng gehoorzaamd hebben. Daarom zondigen niet alleen ‘goddelozen’ tegen dit 

gebod die de rustdag gruwelijk misbruiken en ontheiligen, door niet naar de kerk te gaan en 

in kroegen rond te hangen. Maar ook christenen die het Woord horen, alsof het een 

kleinigheid is; die slechts uit gewoonte naar de kerk gaan en die nu net zo weinig weten als 

een jaar geleden. We moeten de prediking niet alleen horen, maar ook in ons geheugen 

zetten! En elke keer hebben wij het weer nodig om ter kerke te gaan, omdat de duivel niet 

ophoudt om ons steeds te benauwen. Waar het Woord niet klinkt, dringt hij binnen. Waar 

het echter met ernst betracht wordt, maakt het ons hart rein. Citaat uit Luther's Grote 

Catechismus over het vierde gebod. 

Luthers vriend, professor Andreas Karlstadt, hield wel de sabbath op de 7e dag. Het zou 

teveel geëist zijn om van deze mensen, opgevoed in de schoot van de Roomse kerk, te 

verwachten dat zij deze feestdagen zouden prijsgeven om terug te keren naar de aloude 

sabbath. Het hoeft ons werkelijk niet te verbazen dat zij, hoewel zij gedwongen waren een 

eind te maken aan het gezag van deze feestdagen, toch de belangrijksten ervan zouden 

blijven vieren. De geloofsbelijdenis van de Zwitserse kerken zegt: “De viering van de dag des 

Heren berust niet op een goddelijk gebod, maar op het gezag van de kerk; de kerk kan die 

dag, naar zij dat goed acht, veranderen.”  

Verder lezen wij: “In de Augsburgse Confessie, die door Melanchton werd opgesteld (en door 

Luther werd goedgekeurd), wordt op de vraag: `hoe moeten wij denken over de dag des 

Heren?’ het antwoord gegeven dat “de dag des Heren, Pasen, Pinksteren en andere 

dergelijke heilige dagen gehouden moeten worden omdat zij door de kerk werden bepaald. 

Opdat alles ordelijk zou geschieden, maar dat het vieren ervan niet noodzakelijk is voor de 
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zaligheid, evenmin als de overtreding ervan, als dat gedaan wordt zonder anderen te 

ergeren, als zonde moet worden beschouwd.”  

Zwingli zei: “dat het op de dag des Heren geoorloofd was om na de eredienst het werk te 

hervatten.” Beza leerde dat “beëindiging van het werk op de dag des Heren van Christenen 

niet wordt vereist.” Bucer gaat nog verder. Niet alleen noemt hij het een bijgeloof, maar een 

afval van Christus om te menen dat werken op de dag des Heren, op zichzelf bezien, zonde is.  

En Cranmer zegt in zijn Catechism, in 1548 uitgegeven: “Wij houden niet langer de sabbath 

op de zaterdag, zoals de Joden dat doen; maar wij vieren de zondag en zekere andere dagen, 

naarmate de magistraten dat als gepast oordelen, welke dingen wij moeten gehoorzamen.”  

Tyndale zei: “Wat de sabbath betreft, wij zijn heer over de sabbath, en kunnen deze 

veranderen in de maandag, of in elke andere dag gelijk wij het nodig achten, of wij kunnen 

elke tiende dag tot een heilige dag maken als dat met een bepaalde reden gebeurt.”  

Duidelijk is dat zowel Cranmer als Tyndale geloofden dat de aloude sabbath was afgeschaft, 

en dat de zondag slechts een menselijke instelling was, die naar het goed achten van de 

magistraten en de kerk gewettigd veranderd kon worden.  

Zwingli: “Als wij de dag des Heren dusdanig aan een tijd zouden binden dat het goddeloos 

zou zijn om, wanneer de noodzaak dit zou eisen, deze op een andere tijd te vieren, waarop 

wij evenzo zouden rusten van ons werk om te horen naar het woord van God. Als wij deze 

dag zo bezorgd zouden vieren, zou dit voor ons een vormendienst worden. Want wij zijn in 

geen geval aan tijd gebonden. Maar de tijd moet ons ten dienste staan, zodat het gerechtigd 

is en aan elke kerk is toegestaan om, wanneer de noodzaak dit eist (zoals dat gewoonlijk 

tijdens de oogst het geval is), de heiligheid en rust van de dag des Heren, of de sabbath naar 

een andere dag over te brengen.” Zwingli kon de zondag dus niet als een door God bepaald 

gedenkteken van de opstanding hebben beschouwd. Hij kon deze dag alleen maar zien als 

een kerkelijke feestdag.  

Calvijn zei, met betrekking tot de oorsprong van de zondag: “De ouden hebben niet zonder 

voldoende oorzaak de dag, die WIJ de dag des Heren noemen, in de plaats van de sabbath 

gesteld. Want omdat de opstanding van de Heer het eind en de vervulling is van die ware 

rust die verafschaduwd werd door de vroegere sabbath, geeft dezelfde dag, die een einde 

maakte aan de schaduwen, aan christenen de raad om zich niet vast te klemmen aan een 

schaduwdienst. Toch leg ik niet zoveel nadruk op het getal zeven, dat ik de kerk zou 

verplichten om zich daaraan onveranderlijk vast te houden; evenmin zal ik die kerken 

veroordelen, die andere heilige dagen voor hun bijeenkomsten hebben, mits zij zich ver 

houden van bijgeloof.” Het is de moeite waard om op te merken dat Calvijn de instelling van 

de zondag in plaats van de sabbath niet toeschrijft aan Christus en aan zijn discipelen. Hij 

zegt dat dit gedaan werd door de “ouden”, of zoals een andere vertaling luidt: “door de oude 

kerkvaders.” Ook zegt hij niet “de dag die Johannes de dag des Heren noemde”, maar “de 

dag die `wij’ de dag des Heren noemen.” En wat vooral de aandacht verdient: hij stond er 

niet op dat de dag bestemd voor eredienst, één van de zeven dagen moest zijn, want hij was 

niet gebonden “aan het getal zeven”. De dag kon eens in de zes of acht dagen worden 

gevierd. Bewijst dit afdoende dat hij de zondag niet beschouwde als een goddelijke instelling 

in de ware zin van het woord? Als dat wel het geval was geweest, zou hij immers beslist het 

gevoel hebben gehad dat deze dag eens in de zeven dagen, ofwel wekelijks moest worden 

gevierd. Dan zou hij de kerk hebben aangespoord om er onveranderlijk aan vast te houden. 
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Maar Calvijn laat het hier niet bij. Hij veroordeelt als “valse profeten” degenen, die proberen 

om de zondagsviering door middel van het vierde gebod te bekrachtigen. Het ceremoniële 

deel dat de viering eist van de bepaalde zevende dag zou zijn afgeschaft, terwijl het zedelijk 

deel dat alleen de viering eist van één dag van de zeven, blijft nog van kracht. Hier volgen zijn 

woorden: “Op deze wijze verdwijnen alle dromen van valse profeten, die in het verleden de 

mensen hebben besmet met een joodse gedachte, door te stellen dat alleen het ceremoniële 

deel van het gebod, dat naar hun oordeel de vaststelling van de zevende dag was, afgeschaft 

werd, maar dat het morele gedeelte, en wel de viering van één van de zeven dagen, van 

kracht blijft. Dit betekent echter alleen maar de verandering van een dag, uit verachting voor 

de Joden, terwijl zij dezelfde opinie bewaren over de heiligheid van een dag.”  

In de viering van de kerk zit ook een zekere drieslag van gisteren (toen), vandaag (heden), 

morgen (straks). Men komt samen op de dag na de sabbath omdat volgens de evangeliën 

ons toen het Licht der lichten is opgegaan. Net als bij de schepping is op de eerste dag het 

licht gegeven. ‘Hij (Jezus) werd opgewekt!’ zo klonk het op die morgen in de graftuin. De kerk 

is daar niet meer van losgekomen. Ze is op dat woord gegroeid. Vandaag wil ik graag voor 

mijn kinderen de slaap uit de ogen wrijven. Kennen we in de kerkdienst nog bepaalde 

rituelen, voor de eredienst thuis bestaan die nauwelijks. De één is daar wel mee bezig, de 

ander doet er niets mee. Omdat in de praktijk de zondag in de plaats van de sabbath is 

gekomen en de zondag vanuit de sabbath wordt ingevuld, cirkelen de discussies m.b.t. de 

zondag vaak om wat toegestane arbeid is en wat niet; wat nog wel mag en wat niet meer. 

Toch vormen juist deze “dromen van valse profeten” om de woorden van Calvijn te 

gebruiken, de basis van de huidige leer over de verandering van de sabbath. Want wat men 

ook kan zeggen over de heiligheid van de eerste dag in het Nieuwe Testament, alleen door 

het vierde gebod kan die dag onderscheiden worden door middel van juist deze leer van één 

der zeven dagen, die Calvijn zo fel veroordeelt. Nog een belangrijk feit is, dat Calvijns 

commentaren over het Nieuwe Testament alle boeken bespreken waaruit citaten ten gunste 

van de zondag zijn te vinden, met uitzondering van de Openbaring. Wat zegt Calvijn over de 

verandering van de sabbath in het bericht over de opstanding van Christus? Geen woord. Hij 

maakt zelfs geen toespeling op enige heiligheid van de dag, of op het herdenken van de dag. 

Zegt hij dat de vergadering “na acht dagen” op zondag plaatsvond? Hij zegt helemaal niet 

welke dag dat was. Wat zegt hij over de zondag als hij het heeft over Pinksteren? Niets. Hij 

zegt helemaal niet dat dit feest plaatsvond op de eerste dag van de week. Wat zegt hij over 

het breken van het brood in Troas? Volgens hem vond dit op de vroegere sabbath plaats. Hij 

zegt: “Hij bedoelt hiermee de eerste dag van de week, die op de sabbath volgde, of anders 

een bepaalde sabbath. Het laatste lijkt mij waarschijnlijker, en wel omdat die dag meer 

gepast was voor een vergadering, zoals gebruikelijk was.” Hij zegt echter dat dit gedeelte 

“heel goed” vertaald kan worden als “de morgen na de sabbath”; maar voegt er zijn eigen 

vertaling aan toe - “een dag van de sabbathten” - en niet “de eerste dag van de week.”  

Hij zegt verder: “Want voor welk doel wordt hier de sabbath genoemd, tenzij dat hij de 

gelegenheid en keuze van de tijd in aanmerking nam. Het is waarschijnlijk dat Paulus tot de 

sabbath wachtte, opdat hij op die manier de dag vóór zijn vertrek gemakkelijker alle 

discipelen op één plaats bijeen kon vergaderen. Daarom denk ik, dat zij een gewijde dag 

hebben bepaald om het gedachtenismaal van de Heere samen te vieren, omdat dit hen 

allemaal beter uitkwam.” Volgens Calvijn is de sabbath en niet de eerste dag van de week, de 

dag voor samenkomsten. Maar wat zegt hij over iets wegleggen op de eerste dag van de 

week? Dat het gebod van Paulus niet op de eerste dag van de week, maar op de sabbath 
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betrekking heeft! En hij kenmerkt de sabbath als de dag waarop de heilige samenroepingen 

werden gehouden, waarop het avondmaal werd gevierd. Hij zegt dat op grond van al deze 

dingen het de meest geschikte dag was om hun gaven op te halen. Hij schrijft: “op één van 

de sabbathten’. De bedoeling hiervan is: dat zij hun gaven op tijd klaar zouden hebben. 

Daarom vermaant hij hen om niet te wachten tot zijn komst, omdat iets dat plotseling 

gedaan moet worden in haast, niet goed gedaan wordt. Maar om op sabbath bijeen te 

brengen naar het hun goed dunkte, en naar hetgeen een ieder in staat was om te doen; dat 

is, op de dag waarop zij hun godsdienstoefening hielden.”  

Calvijn geloofde dus niet dat Christus de sabbath naar de zondag verplaatste om zijn 

opstanding te gedenken; want hij zegt dat de opstanding een einde maakte aan de sabbath. 

Toch gelooft hij dat de sabbath de heilige dag van de christenen was met volledige uitsluiting 

van de zondag, en wel tot het jaar 60. Hij kon ook niet geloven dat de apostelen de zondag 

hadden afgezonderd om de opstanding van Christus te gedenken, want hij meent dat zij die 

keus niet eerder dan het jaar 60 maakten. En zelfs toen deden zij het alleen omdat zij 

daartoe gedwongen waren door het bijgeloof van de Joden. Dr. Hessey illustreert Calvijns 

gedachten over de zondagsviering met het volgende voorval: “Knox was een intieme vriend 

van Calvijn. Hij bezocht hem en, zo wordt gezegd, trof hem aan terwijl hij genoot van de 

ontspanning van het balspel op zondag.” Ongetwijfeld gedroeg Calvijn zich in volmaakte 

harmonie met zijn mening over de aard van de zondagsviering. Maar het befaamde geval van 

Michael Servet levert ons nog een duidelijker illustratie van zijn mening over de heiligheid 

van die dag. Calvijn wordt verantwoordelijk gesteld voor de executie van deze 'ketter'  

Servet, een Spaanse arts en theoloog die het fundamentele dogma van het christendom, de 

drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest, verwierp. Servet werd in Genève 

aangehouden op een persoonlijke aanbeveling van Calvijn aan de magistraten van die stad. 

Dit is de uitspraak van Theodore Beza, de levenslange vriend van Calvijn: “Onmiddellijk 

handelen bracht hem ertoe deze aartsketter op zondag te doen aanhouden.” Farel, de 

scherprechter en plaatsvervanger van Calvijn, waarschuwde de toeschouwers: „Servet is een 

wijs man die ongetwijfeld dacht dat hij de waarheid onderwees, maar hij viel in handen van 

de Duivel. . . . Pas op dat u niet hetzelfde overkomt!” Wat had dit onfortuinlijke slachtoffer 

gedaan dat hij zo’n tragisch einde verdiende? Robinson vermeldt hetzelfde feit: ”Terwijl hij 

wachtte op een boot om het meer over te steken op zijn reis naar Zürich, kreeg Calvijn op 

één of andere manier lucht van zijn aankomst; en hoewel het zondag was, haalde hij de 

voornaamste overheidspersoon over hem aan te houden en gevangen te zetten.” De 

woorden van Calvijn zelf over deze arrestatie luiden: “Ik zal niet ontkennen dat hij op grond 

van mijn aanvraag gevangen werd genomen.” De beste vrienden van de zondagsheiligheid 

zullen niet ontkennen dat het minst zondige deel van deze transactie was, dat het op zondag 

plaatsvond. Op die dag kon, volgens de wetten in Genève, niemand worden aangehouden. 

Tenzij hij een halsmisdaad had begaan. Maar deze moeilijkheid werd gemakkelijk uit de weg 

geruimd, want Calvijn beweerde dat Servet een ketter was, en dat ketterij een halsmisdaad 

was.” 

Servets historische en Bijbelse studie bracht hem tot de conclusie dat het christendom in de 

eerste drie eeuwen van onze jaartelling verbasterd was. Hij kwam te weten dat Constantijn 

en zijn opvolgers valse leerstellingen hadden gepropageerd die er uiteindelijk toe leidden dat 

de Drie-eenheid als officiële geloofsleer werd aangenomen. Hij verwierp niet alleen de drie-

eenheid maar ook de kinderdoop en Calvijns opvatting dat rechtvaardiging (zondeloos 

worden voor God) uitsluitend mogelijk zou zijn door geloof. Calvijn kon deze kritiek niet 
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verwerken. Calvijn liet Servet in de gevangenis een wrede behandeling ondergaan. Toch 

verklaarde Servet zich tijdens de terechtzitting in zijn debat met Calvijn bereid zijn zienswijze 

te veranderen als zijn tegenstander Bijbelse argumenten kon aanvoeren om hem te 

overtuigen. Calvijn bleek daartoe niet in staat. De geleerde humanist Castellio was een van 

de eerste reformatoren die krachtige kritiek uitte op Calvijns rechtvaardiging van de 

terechtstelling van Servet. Servet is op mensonterende wijze behandeld door Calvijn, wat 

meerdere boeken getuigen. Daarmee heeft Calvijn voor velen, mij incluis, alle respect 

verkwanseld.  

Deze minder fraaie kant van Calvijn lijkt behoorlijk te zijn weggemoffeld. Het kan geen kwaad 

nog even in de geschiedenis te duiken. In het conflict tussen die beiden speelden niet alleen 

ideologische tegenstellingen een rol maar ook persoonlijke. Calvijn had veel moeite met de 

in zijn ogen arrogante houding van Servet. Vervolgens werd Servet door aanhangers van 

Calvijn op een brandstapel van groen hout vermoord, zodat het zo lang mogelijk zou duren 

totdat de dood intrad. Voor velen die Calvijns levenswandel hebben onderzocht, is het op z’n 

minst een raadsel waarom er een ‘Calvijn-jaar” in het leven is geroepen. De huidige 

calvinistische theologen denken blijkbaar anders. Wellicht te cynisch, maar hoe leggen we 

het aan onze kinderen uit dat een moordenaar een jubeljaar krijgt toegewezen, jaren na zijn 

dood? In het Nederlands Dagblad van juni 2009 verklaard ‘Calvijn-kenner’ en theoloog prof. 

H. Selderhuis over het aandeel van Calvijn in de moord op Servet: “Calvijn deed zijn 

burgerplicht, net zoals wij onze burgerplicht doen als we de politie waarschuwen als iemand 

in elkaar wordt geslagen”.  

We weten inmiddels dat ieder persoon ook positieve eigenschappen heeft waar we van 

kunnen leren. Wat kunnen we leren van de positieve Calvijn? Het blijft lastig om de waarheid 

te achterhalen. Het staat vast dat Calvijn Servet heeft laten ombrengen. Het boek Kracht en 

troost voor vrouwenlevens, bevat brieven van Calvijn aan vrouwen. Dat zou je weer niet 

verwachten. Het zijn weliswaar allen vrouwen in hoge posities of van adel. Hij schrijft o.a. 

een brief aan de gevangen vrouwen in Parijs waar één vrouw zeker is vermoord op de 

brandstapel. Zij, mevrouw de Lunz was de vrouw van Seigneur de Graveron. Moedig beklom 

zij de brandstapel. Zij liet haar metgezellen achter met het voorbeeld van onwankelbare 

trouw en bewonderingswaardige zachtheid. Aan deze vrouwen richt Calvijn zijn brief. Vol 

goede bedoelingen probeert hij deze dames te bemoedigen (hij wist dus wat Servet zou 

doormaken). Dat dan wel weer. Of hier ook politieke belangen in meespeelden laten we voor 

het is. Ben wel benieuwd of hij mij ook had willen schrijven. 

Ingenieuze theorie 

Na de dood van Calvijn werd John Barclay geboren. Een geleerde van Schotse afkomst en een 

gematigd Rooms-katholiek. Hij publiceerde deze uitspraak van Calvijn en zijn vrienden in 

Genève: “Zij bespraken of de hervormden, met het doel zich meer te vervreemden van de 

Roomse kerk, niet de donderdag als de christelijke sabbath zouden moeten aanvaarden.” 

Nog een reden was voor deze voorgestelde verandering van Calvijn, “dat het een gepast 

voorbeeld van christelijke vrijheid zou zijn.” Deze uitspraak is juist bevonden door veel 

geleerde protestanten, waarvan sommigen moeten worden gezien als eerlijke mannen met 

een juist oordeel. Maar dr. Twisee gelooft Barclay niet, omdat hij niet de namen heeft 

genoemd van degenen met wie Calvijn overlegde, en hen niet heeft aangevoerd als getuigen. 

Het is mogelijk dat de uitspraak van Barclay onjuist is, maar deze is niet strijdig met de leer 

van Calvijn dat de kerk niet vast hoeft te houden aan een feestdag die eens in zeven dagen 
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zou moeten plaatsvinden. Net zoals Tyndale verkondigde dat zij de sabbath konden 

veranderen naar de maandag of van elke tiende dag een heilige dag konden maken. Het is in 

volmaakte harmonie met de opvatting van Calvijn over zondagsheiligheid, zoals al is 

aangetoond in zijn daden. Evenals andere hervormers is Calvijn niet altijd consequent in zijn 

uitspraken (wat overigens ook een moeilijke taak is). John Knox, de grote Schotse hervormer, 

was de intieme vriend van Calvijn. Hij heeft gedurende een deel van zijn verbanning uit 

Schotland bij hem gewoond. Hoewel de basis van de Presbyteriaanse kerk in Schotland door 

Knox, of liever door Calvijn werd gelegd (want Knox volvoerde het stelsel van Calvijn, hoewel 

die kerk uiterst strikt de zondag viert als de sabbath), was Knox dezelfde mening toegedaan 

als Calvijn wat betreft de verplichting van die dag. De oorspronkelijke Geloofsbelijdenis van 

die kerk werd door Knox opgesteld in het jaar 1560. In dat document noemt Knox de 

verplichting van de eerste tafel van de wet als volgt: “Om één God te hebben, Hem te 

aanbidden en te eren; Hem aan te roepen in al onze moeilijkheden; Zijn naam te 

eerbiedigen; naar Zijn woord te horen en dat te geloven; deel te nemen aan Zijn heilige 

sacramenten, vormen de werken van de eerste tafel.” Duidelijk is dat Knox geloofde dat het 

sabbathgebod uit de eerste tafel was weggedaan. Nadat dr. Hessey het heeft over bepaalde 

verwijzingen naar de zondag in één van zijn latere werken, doet hij deze uitspraak met 

betrekking tot de huidige leer over de sabbath in de Presbyteriaanse kerk: “Over het geheel 

genomen is het, wat op dit moment in Schotland ook gezegd mag worden, niet te danken 

aan de grote man, die de Schotten beschouwen als de apostel van de Reformatie in hun 

land.” Die kerk leert nu dat de zondag het met goddelijk gezag beklede gedenkteken is van 

de opstanding van Christus, bekrachtigd door het gezag van het vierde gebod. Een Britse 

schrijver stelt de gang van zaken met betrekking tot de zondag in Schotland omstreeks het 

jaar 1601 als volgt: “In het begin van de zeventiende eeuw waren kleermakers, 

schoenmakers en bakkers in Aberdeen gewend om elke zondagmorgen tot acht of negen uur 

te werken. Hoewel overtreding van de voorgeschreven rituele vieringen met een boete werd 

bestraft, was de uitsluitende viering van de zondag, die later de overhand kreeg, toen 

onbekend. Tot het einde van de zestiende eeuw waren er zelfs regelmatige “zondagspelen” 

in Schotland.” Maar de Presbyteriaanse kerk veroorzaakte na de tijd van Knox een volledige 

verandering met betrekking tot de zondagsviering. Dezelfde schrijver zegt: “De 

Presbyteriaanse kerk voerde in Schotland de Judaïsche viering van de sabbath (zondag) in, 

waarbij ze met een zekere inconsequentie de zondagsviering van de Katholieke kerk 

vasthield, terwijl ze alle andere feesten, die op haar gezag waren ingesteld, verwierp.”  

Dr. Hessey beschrijft de manier waarop dit gebeurde: “Natuurlijk moesten er bepaalde 

moeilijkheden overwonnen worden. De sabbath was de zevende dag, de zondag de eerste 

dag van de week. Maar een ingenieuze theorie, dat de kern van het vierde gebod bestond uit 

één dag van de zeven, verzoende hen al spoedig hiermee.” Het is eerder een 

betreurenswaardige dan een verbazingwekkende zaak dat het merendeel van de hervormers 

tekort schoot in het erkennen van het gezag van het vierde gebod. Zij konden of wilden de 

mensen niet huiverig maken van de Roomse feestdagen om de sabbath te vieren. Hun 

ongeschiktheid om deze te maken tot de maatstaf van goddelijke waarheid, wordt met 

kracht in de volgende woorden naar voren gebracht: “Luther en Calvijn hervormden heel wat 

misbruiken, vooral met betrekking tot de kerkelijke tucht, evenals ernstige corrupties in de 

leer; maar zij lieten andere, veel belangrijker zaken, zoals zij ze vonden... Het was een grote 

verdienste dat zij zo ver zijn gegaan als het geval is, en niet zij, maar wij zijn schuldig als hun 

gezag ons er niet toe brengt om verder te gaan. Wij zouden er beter aan doen hen na te 
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volgen in hun vrijmoedigheid en vuur waarmee zij lang bestaande dwalingen in twijfel 

trokken en hebben rechtgezet. Door gebruik te maken van hun werk zouden wij verder 

moeten gaan dan zij in staat waren. Wij hebben weinig redenen om hun naam, hun gezag en 

voorbeeld te gebruiken, terwijl zij veel en wij helemaal niets hebben gedaan. In dit opzicht 

volgen wij niet hen na, maar diegenen, die hun tegenstonden en tegengewerkt hebben, door 

bereidwillig de dingen te laten zoals ze zijn.”                                    

 

Max Lucado geeft in zijn boek “Lichter door het leven” een grappige anekdote weer die wel 

past bij het voorgaande: ‘Een paar dagen geleden kwam mijn vrouw een vriendin tegen op 

de parkeerplaats van een restaurant. Toen ze uitstapte zag ze dat haar vriendin naar haar 

zwaaide. Ze dacht dat ze ook iets riep, maar kon het niet verstaan omdat er vlakbij geheid 

werd. Daarom liep ze naar haar vriendin toe, die alleen maar “Hallo!” had geroepen. Samen 

liepen ze naar het restaurant om een kop koffie te drinken. Toen ze later weg wilde gaan, 

kon mijn vrouw haar autosleutels niet vinden. Ze zocht overal: in haar tasje, op de grond, in 

de auto van haar vriendin. Uiteindelijk ging ze maar naar haar eigen auto, en daar waren ze. 

De sleutels zaten nog gewoon in het contactslot – de auto draaide zelfs nog stationair. Al die 

tijd dat de twee vrouwen hadden zitten koffiedrinken, had de motor van de auto staan 

draaien. Mijn vrouw zegt dat het komt door de herrie op de parkeerplaats. “Ik hoorde niet 

eens dat de auto nog stond te draaien toen ik uitstapte, zo’n lawaai was het daar”. Zo is het 

met de wereld om ons heen. Het leven kan zo hard doordraaien dat wij vergeten de knop om 

te zetten. Misschien heeft God daarom wel zoveel woorden aan rusten gewijd in de Tien 

Geboden.’ Einde citaat. 

Een eeuw geleden gaf Charles Spurgeon deze raad aan zijn studenten: ‘Zelfs lastdieren 

moeten af en toe de gelegenheid krijgen om te grazen; zelfs de zee staat even stil als het 

doodtij is tussen eb en vloed; de schepping neemt rust in de winter, en de mens ook al is hij 

Gods plaatsvervanger op aarde, moet uitrusten, anders gaat hij eraan onderdoor; hij moet 

bijtanken, anders gaat zijn lamp helemaal uit; hij moet op krachten komen, anders wordt hij 

vroeg oud. Op de lange termijn doen we meer als we soms minder doen.’ 

Bevat de zondag ook een provocatie? De zondag, als eerste dag van de week, is geen 

gedenkdag aan de Schepping, en dus ook niet aan de beloofde rust van God. Je zou kunnen 

stellen: daaruit blijkt dat de zondagvierder het sabbathsgebod uit de Tien Geboden niet 

houdt. God zegende en heiligde de zevende dag tot een eeuwig gedenkteken, en niet de 

eerste dag. Het gaat God hierbij om het gedenken van Hem als Schepper en Verlosser uit de 

slavernij van de zonde en niet om de opstanding, zie (Exodus 20: 8-11 Gedenkt den 

sabbathdag, dat gij dien heiligt. 9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 Maar de 

zevende dag is de sabbath des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw 

zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw 

vreemdeling, die in uw poorten is; 11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de 

aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende 

de HEERE den sabbathdag, en heiligde denzelven.  

en Deuteronomium 5: 12-15 Onderhoudt den sabbathdag, dat gij dien heiligt; gelijk als de 

HEERE, uw God, u geboden heeft. 13 Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen; 14 

Maar de zevende dag is de sabbath des HEEREN, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, 

noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, 

noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw 
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dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij. 15 Want gij zult gedenken, dat gij een 

dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE, uw God, u van daar heeft uitgeleid 

door een sterke hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de HEERE, uw God, geboden, 

dat gij den sabbathdag houden zult.‘ 

-“Het is duidelijk dat wij niet de sabbath vieren, hoe vol overgave wij ook de zondag houden. 

De sabbath is gegrondvest op een bijzonder goddelijk gebod. Wij kunnen ons op zo’n gebod 

voor de zondagsviering niet beroepen.” (R.W. Dale, leider van de Congregationalisten in 

Engeland in ‘De Tien Geboden’, blz 106-107).  

Wij mogen daarom onthouden: Gods wet is voor eeuwig geldig en is niet te veranderen. Het 

is daarom ook logisch dat er geen Bijbeltekst gevonden kan worden, die de ontbinding van 

het sabbathsgebod en de inzetting van het zondagsgebod voorschrijft. Dit werd onder de 

theologen ook algemeen aanvaard, zoals de volgende willekeurige citaten aantonen om er 

maar een paar te noemen:   

-‘En toch moogt gij de Bijbel doorlezen van het begin tot het einde, en nergens zult gij een 

woord over zondagsheiliging aantreffen. De Heilige Schrift beveelt de heiliging van de 

zaterdag, een dag die wij nooit heiligen.’ (Kardinaal Gibbons, Het geloof van onze vaderen, 

1892: 111).  

-‘Van het begin tot het einde van de Schrift is er geen enkele tekst, die recht geeft om de 

wekelijkse, openbare eredienst van de laatste dag van de week op de eerste te stellen.’ 

(Catholic Press, Sydney, Autralie, 25-08-1900).  

-‘Er was één gebod, de sabbath te heiligen, maar de sabbath is niet de zondag. Men zal 

echter onmiddellijk zeggen, weliswaar met een schijn van overwinning, dat de Sabbath van 

de zevende dag naar de eerste dag van de week is overgedragen. Waar is echter het bericht 

van zo’n verplaatsing te vinden? In geen geval in het Nieuwe Testament! Natuurlijk weet ik 

heel goed dat in de eerste Christelijke geschiedenis de zondag niet als een religieuze dag 

werd beschouwd, zoals wij van de Christelijke vaderen en uit andere bronnen hebben 

vernomen.’ (Prof. D. Hiscox, Baptist Manual, New York Examiner, 16-11-1893).  

-‘Dat de zondag in plaats van de sabbath, door God zelf of door Christus verordineerd zou 

zijn, durft men toch niet in alles ernst te beweren.’ (Prof. D.J. Meinhold, Sabbath en zondag).  

-‘Welk recht hebben de protestantse kerken, deze dag (de zondag) te houden? Niet het 

geringste. Gij zegt wel, dat gij het Gebod gehoorzaam bent: Gedenk de sabbathdag, dat gij 

die heiligt, maar de zondag is niet de Sabbath, noch volgens de Bijbel noch volgens het 

bericht van die tijd. Iedereen weet, dat de zondag de eerste dag van de week is.’ (Pater 

Enwright, voordracht te Harlan, Iowa, 15-12-1889).  

De Bijbel is niet gewoon maar een boek. Er is een reden waarom God spreekt zoals Hij 

spreekt in Jakobus 4:5 of bijvoorbeeld Exodus 20:4-5, Deuteronomium 4:24, Ezechiël 8, 

Psalm 78:58, 1 Corinthiërs 10:21-11. Deuteronomium 6:14-15 vermelden we: 14 Gij zult 

andere goden niet navolgen, van de goden der volken, die rondom u zijn.15 Want JHWH, uw 

God is een ijverig God in het midden van u; dat de toorn JHWH, uws Gods, tegen u niet 

ontsteke, en Hij u van den aardbodem verdelge. 16 Gij zult den HEERE, uw God, niet 

verzoeken, gelijk als gij Hem verzocht hebt te Massa. 
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Vaak is het voor ‘kerkmensen’ moeilijk in te leven welke blijheid sabbathvierders ervaren 

tijdens de viering van de wekelijks geheiligde dus gezegende rustdag. (U zult eveneens 

vreugdevol de zondag onderhouden, geloof ik graag.) Met het houden van de sabbath tonen 

we begrip en eerbied voor Gods plan. Het houden van de sabbath herinnert ons aan het plan 

van God en geeft ons visie. Gabor Locht in zijn boek Wet van de Genade: “Voortdurend 

speelt bij de sabbathsvierders de herinnering door hun gedachten aan de conflicten van 

Jezus met de Farizeeën en de Schriftge¬leerden. We moeten ons daarbij realiseren, zoals 

eerder toegelicht, dat het ging om een halachische discussie (gedachtewisseling over de 

praktijk van het onderhouden van de geboden). De geldigheid van de wet was daarbij 

absoluut niet in het geding. Het ging alleen om de rechte interpretatie ervan. Jezus wilde het 

vreugdevolle karakter ervan benadrukken. Men maakt wel op de sabbath een os of ezel los 

van de voederbak om het dier te laten drinken. Waarom zou Jezus dan niet een dochter van 

Abraham mogen bevrijden uit de boeien waarin de satan haar al achttien jaar gekneveld 

houdt (Lukas 13:10-17)? 10 En Hij leerde op den sabbath in een der synagogen. 11 En ziet, er 

was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was 

samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten. 12 En Jezus, haar ziende, riep haar tot 

Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. 13 En Hij legde de handen op 

haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God. 14 En de overste der synagoge, 

kwalijk nemende, dat Jezus op den sabbath genezen had, antwoordde en zeide tot de schare: 

Er zijn zes dagen, in welke men moet werken; komt dan in dezelve, en laat u genezen, en niet 

op den dag des sabbaths. 15 De Heere dan antwoordde hem en zeide: Gij geveinsde, maakt 

niet een iegelijk van u op den sabbath zijn os of ezel van de kribbe los, en leidt hem heen om 

te doen drinken? 16 En deze, die een dochter Abrahams is, welke de satan, ziet, nu achttien 

jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van dezen band, op den dag des 

sabbaths? 17 En als Hij dit zeide, werden zij allen beschaamd, die zich tegen Hem stelden; en 

al de schare verblijdde zich over al de heerlijke dingen, die van Hem geschiedden.  

Bij al die meningsverschillen wilde Jezus duidelijk maken, dat de sabbath gemaakt is voor de 

mens en niet omgekeerd (Markus 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbath is gemaakt om den 

mens, niet de mens om den sabbath.). Hij verzette zich tegen het formalisme, omdat dan het 

gebod tot een dwangbuis wordt. JHWH heeft juist het heilzame oogmerk, Zijn schepselen 

met regelmaat op adem te laten komen. Op sabbath is bepaalde arbeid niet toegestaan. En 

dat gaat voor onze begrippen misschien heel ver. Men spreekt dan ook al gauw van een 

keurslijf. Toch is al duizenden jaren vrolijk sabbath gevierd. En de vreugde van de wet straalt 

beslist geen droefheid uit. De sabbath is dan ook een dag, anders dan andere dagen. Het is 

de enige dag in de week die een naam heeft gekregen. Alle andere dagen worden geteld als 

eerste, tweede, derde dag enz. De sabbath wordt als koningin of prinses welkom geheten, 

door JHWH die de Allerhoogste is. Je kunt natuurlijk zeggen: wat dogmatisch! Door me met 

dit soort dingen bezig te houden kom ik toch niet dichter bij God? Dat is iets wat ik waag te 

betwijfelen. De bijbel staat vol met dingen die we ‘dogmatisch’ kunnen noemen. Toch staan 

ze er in. God wil blijkbaar dat wij weten hoe Hij denkt. En hoe beter we weten hoe God 

denkt, hoe dichter we bij Hem komen. God had een welgevallen aan David. En David had een 

groot verlangen om precies te leven volgens de regels die God in Zijn woord had gegeven 

(ook hij had fouten gemaakt, waarna oprecht berouw volgde waarop JHWH graag vergaf). Zó 

heeft God, op bovennatuurlijke wijze, de dag aangewezen die Hij ziet als de zevende dag. 

Vanuit de geschiedkunde is gebleken, dat die zevende dag in onze jaartelling nog steeds op 

een zaterdag valt. De sabbath is opgenomen in Gods wet: de Tien Geboden (Exodus 20). 
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Maar voordat die wet, die Tien Geboden, door God aan Mozes werd gegeven sprak God al 

tot Mozes: "Hoelang weigert gij Mijn geboden en wetten te onderhouden? Bedenk, dat God 

u de sabbath gegeven heeft; daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen." 

Graag vermeld ik hieronder een anonieme voorbeeldvraag: Hield Jezus ook de zondag als 

rustdag na zijn opstanding? Of hield hij gewoon de sabbath? Zo ja, waarom lezen wij dan 

zondags nog steeds dat wij rusten op de sabbathdag? Bij ons in de kerk wordt er vaak bij 

gezegd dat de wet voor toen, maar ook voor nu is. Kunt u mij helderheid verschaffen? Het 

antwoord wordt gegeven door Ds. A. J. Schalkoort: “Op het eerste gedeelte van de vraag 

kunnen we antwoorden dat Jezus na Zijn opstanding de eerste dag van de week als 

sabbathdag heeft gehouden (auteur PM: is dat zo?). Alle vier de evangelisten geven duidelijk 

aan dat Jezus dus op de eerste dag van de week is opgestaan en aan Zijn discipelen verscheen 

zowel aan het begin van de dag en zelfs tegen het einde van de dag, b.v. aan de 

Emmaüsgangers (auteur PM: waarom wordt dit aangevoerd om de zondag als rustdag te 

bestempelen?, zou een kind kunnen vragen aan ons). Voor Zijn opstanding hield Hij op 

Oudtestamentische wijze de sabbath. Hij ging naar gewoonte op de sabbath naar de 

synagoge, zo lezen we in de Evangeliën. Door Zijn opstanding en verschijningen op de eerste 

dag van de week heeft Hij voor de Nieuwtestamentische gemeente aangegeven de rustdag 

voortaan te houden op de zondag (auteur PM: is dat zo?). De eerste christenen hebben 

daarom de eerste dag van de week als rustdag gehouden (auteur PM: is dat zo?). Uit 

Handelingen 20:7 e.v. weten we dat te Troas een samenkomst van de gemeente werd 

gehouden waarin het Heilig Avondmaal werd bediend en Paulus een rede hield die tot 

middernacht duurde. Paulus wekt de gemeente van Korinthe op om op elke eerste dag van de 

week iets weg te leggen voor de collecte die bestemd was voor de arme gemeente in 

Jeruzalem (auteur PM: ik hoop dat de vraagsteller hiermee tevreden is). Wat het tweede deel 

van je vraag betreft: we lezen als Nieuwtestamentische gemeente de Tien Geboden en 

noemen de sabbathdag. De Tien Geboden zijn niet uitsluitend bedoeld voor de tijd van het 

Oude Testament maar ook voor de Nieuwtestamentische gemeente. De ceremoniële wetten 

zijn door Christus' offer afgeschaft maar de Tien Geboden niet (auteur PM: waar kan ik dat 

lezen?). Ze zijn ons gegeven in de ontdekkende functie van de wet (waaruit kent gij uw 

ellende, uit de wet Gods) Auteur PM: Maar dit is niet Gods tekst, dit is de tekst van het HC!, 

en gegeven als regel voor de dankbaarheid, (auteur PM: werkelijk? Voor ons is die 

sabbathdag, nl. de rustdag, zoals sabbath betekent, nu de eerste dag van de week (auteur 

PM: wonderlijk?). Het zou ook niet goed zijn als we b.v. het Hebreeuwse woord voor sabbath 

zouden vertalen in zondag. Dan zouden we moeten lezen: gedenkt de zondag dat gij die 

heiligt. Zo’n vertaling kom ik trouwens in geen enkele mij bekende Nederlandse vertaling 

tegen. Het is bekend dat in sommige kringen vast gehouden wordt aan de viering van de 

zevende dag als sabbath en men zelfs christenen veroordeelt die dat niet doen. Ook daarin 

bespeuren we helaas een stuk wetticisme (auteur PM: de stok waarmee vaak geslagen wordt. 

Kan het ook simpelweg liefde zijn om na te leven zoals Jezus voorleefde?). Belangrijk is dat 

we de zondag als sabbathdag houden. Daarover wil de Heere Zijn zegen geven (auteur PM: 

graag wil ik hier een Bijbeltekst van zien). Het houden van die dag is toch bedoeld om ons 

alles te geven in dit leven waardoor we mogen behoren tot dat volk voor wie er straks een 

eeuwige rust zal overblijven.” 

En, dansen wij mee? 
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RESUME:  

Je kunt gerust stellen dat er flinke worstelingen zijn doorgemaakt met Gods belangrijkste 

gehoorzamingsgebod. Kun je je voorstellen hoe goed het de herder doet als hij zijn schapen 

na al zijn inspanning ziet uitrusten in het malse gras? Kun je je voorstellen hoe goed het God 

doet als wij datzelfde doen? De rust die je krijgt, heeft Hij gemaakt. Het is een geschenk! Het 

is jammer en eigenlijk vreemd dat het sabbath vieren onlosmakelijk wordt gekoppeld aan het 

joodse gedachtegoed, terwijl het puur gaat om het navolgen van een bijbels gebod. Als je 

zegt dat je op grond van de bijbel vindt dat je niet mag stelen, zegt niemand toch: ‘O, dan 

ben je zeker joods?‘ 

We hebben nu kunnen zien waardoor de zondagse rustdag in Nederland een diepgewortelde 

traditie is geworden. In de calvinistische traditie met een sterke nadruk op de eenheid van 

het oude en nieuwe verbond is er vaak voetstoots vanuit gegaan dat de zondag in plaats van 

de sabbath getreden is na Jezus opstanding. Met name mannen als Voetius en Koelman 

hebben op grond daarvan een pleidooi gevoerd voor een zeer strikte viering van de zondag. 

Evenwel waren er theologen in die dagen, zoals Van Lodensteyn, die voor de sabbath op de 

7e dag waren. Hij schreef er zelfs een boek over van maar liefst 700 pagina’s.  

Wanneer werd de sabbath ingesteld? God stelde hem in, nog vóór de zondeval. Als dit een 

instelling van God is, die niets te maken heeft met de zonde, dan kunnen we hem dus ook 

niet afschaffen als we weten verlost te zijn van onze zonde. Het heeft namelijk niets met 

zonde te maken, maar is juist een gift! Wanneer liet God zijn volk Israël duidelijk weten hoe 

Hij over de sabbath dacht? Was dat bij de instelling van de wet? Nee, dat was voordat God 

de wet aan Mozes gaf. In Exodus 16 laat God op bovennatuurlijke wijze zien welke dag van 

de week Hij als de sabbathdag zag. In Exodus 20 wordt dit sabbathsgebod ook in de wet 

opgenomen. Nog afgezien van de vraag of we nog rekening moeten houden met de wet, 

kunnen we vaststellen dat het sabbathsgebod er al was voordat de wet kwam. Dan lijkt het 

niet meer dan logisch het sabbathsgebod te houden ongeacht of dit in de wet staat of niet en 

ongeacht de vraag of de wet nog gehouden moet worden. 

 

Vraag aan PP:  

Weet jij wat de bijbel 

bedoeld met wedergeboren 

worden? 

 

“Dat je eerst niet geloofd. En 

als je gaat geloven ga je je 

anders gedragen. Meer 

bijbel lezen, bidden en goed 

zorgen voor alles. En dingen 

doen om ongelovige mensen 

ook te helpen om te gaan 

geloven. Dan lijkt het alsof je 

weer nieuw bent zoals 

Noortje onze baby.” 
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Hoofdstuk 17  De vrije wil is de haan op de toren 

Het karakter van een mens is kenbaar aan het soort grappen die hij kwalijk neemt. 

 

ommigen stellen dat Jezus het niet al te nauw nam met de naleving van de wet. Dan 

gaan we niet het verhaal in Marcus 7 bespreken waarin sommige van Jezus discipelen 

aten met ongewassen handen. Want zelfs de fanatiekste dorpsfarizeeërs van die dagen 

zou vol onbegrip het hoofd schudden als iemand zou beweren dat Jezus de wet van 

Mozes had gebroken alleen omdat zijn discipelen niet altijd voor het eten hun handen 

wasten. Jezus trekt met het antwoord dat Hij geeft de discussie in het brede verband van 

reinheid in het algemeen, waarna de tekst in Marcus 7:19 luidt: En Hij zeide tot hen: Zijt ook 

gij alzo onwetende? Verstaat gij niet, dat al wat van buiten in den mens ingaat, hem niet kan 

ontreinigen? 19 Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid 

uit, reinigende al de spijzen. 20 En Hij zeide: Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den 

mens. 21 Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, 

overspelen, hoererijen, doodslagen, 22 Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, 

ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. 23 Al deze boze dingen komen 

voort van binnen, en ontreinigen den mens. 

Sommigen zullen een andere vertaling, een nieuwere vertaling, gebruiken waarin het als 

volgt vertaald is: “Zo verklaarde Hij alle spijzen rein”. Daarom gaan we graag wel dit mysterie 

ontrafelen. Heeft Jezus dit gezegd? In de oorspronkelijke tekst in de Griekse taal staat dit er 

niet. Dit kunnen we controleren als we de letterlijke vertaling, zoals de Statenvertaling 

hierboven genoemd, weergeven. Dan zien we dat de woorden “Jezus verklaarde” hierin niet 

voorkomen. Letterlijk staat er in het Grieks: “Want het gaat niet binnen in zijn hart, maar in 

de buik en het gaat naar buiten in het toilet, dat alle spijzen reinigt.” Je wordt pas 

verontreinigd, als je voedsel je lichaam niet zou kunnen verlaten. Maar nu je de resten van je 

voedsel in het toilet kwijtraakt, is er niets aan de hand. Als je aan het Griekse woord 

“reinigen” echter één letter verandert, staat het werkwoord “reinigen” in de mannelijke 

vorm en slaat het op Jezus. Onze vertalers wijzigden de onzijdige vorm in de mannelijke vorm 

en schoven Jezus woorden in de mond, die hij niet gezegd had en die hij nooit zou zeggen. 

Jezus verklaard in Mattheüs 7:21- Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan 

in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. 

-dat hij juist alle geboden en inzettingen nauw wil volgen. Ten behoeve van hèt Leven. Uit 

Marcus 7:19 heeft men geconcludeerd dat Jezus alle spijswetten aan de kant schoof – niet 

zomaar een jota of titteltje uit de geboden zou je zeggen. Het feit dat Petrus in een visioen 

de opdracht kreeg om zowel koosjer als niet koosjere dieren te eten, betekent niet, dat de 

wetten van Mozes veranderd waren. De les voor Petrus in het visioen is dat hij "niemand 

onheilig of onrein mag noemen" (10:28). En hij zeide tot hen: Gij weet, hoe het een Joodsen 

man ongeoorloofd is, zich te voegen of te gaan tot een vreemde; doch God heeft mij getoond, 

dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. 29 Daarom ben ik ook zonder tegenspreken 

gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan, om wat reden gijlieden mij hebt ontboden. 

Petrus mocht dus met een gerust hart de deur openen voor Cornelius, de vrome 

"vreemdeling in de poort". Het letterlijke verslag van dit gebeuren luidt als volgt: 

Handelingen 10:10 En hij werd hongerig, en begeerde te eten. En terwijl zij het bereidden, viel 

over hem een vertrekking van zinnen. 11 En hij zag den hemel geopend, en een zeker vat tot 

S 
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hem nederdalen, gelijk een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden, en 

nedergelaten op de aarde; 12 In hetwelk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de 

wilde, en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels. 13 En er geschiedde een stem tot 

hem: Sta op, Petrus! slacht en eet. 14 Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere! want ik heb nooit 

gegeten iets, dat gemeen of onrein was. 15 En een stem geschiedde wederom ten tweeden 

male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. 16 En dit geschiedde 

tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel. 17 En alzo Petrus in 

zichzelven twijfelde, wat toch het gezicht mocht zijn, dat hij gezien had, ziet, de mannen, die 

van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan 

de poort. 18 En iemand geroepen hebbende, vraagden zij, of Simon, toegenaamd Petrus, 

daar te huis lag. 19 En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de Geest tot hem: Zie, drie 

mannen zoeken u; 20 Daarom sta op, en ga af, en reis met hen, niet twijfelende; want ik heb 

hen gezonden. 

Zoals wij van de geschiedenis van Abraham, die zijn zoon Izaäk op het altaar legde, niet de 

consequentie mogen trekken dat God wilde dat Abraham zijn zoon zou doden (en dat wij nu 

ook onze kinderen moeten doden en aan God offeren) zo mogen wij uit deze geschiedenis 

niet de conclusie trekken dat Petrus voortaan varkensvlees mocht eten. Kijk naar de logica 

van dit gebod. Varkens zijn ‘opruimers’, waarvan de bacteriën in ons darmenstelsel zeer 

moeilijk te verteren zijn. Daarentegen zijn reine dieren geen rovers en zijn alle rein 

verklaarde dieren planteneters en herkauwers. Dit laatste is van groot belang. Het 

transvacceenzuur uit herkauwers wordt anders behandeld in het lichaam. Mozes had geen 

laboratorium tot zijn beschikking, vandaar dat hij zinvolle opdrachten kreeg van JHWH. 

Wanneer we de dieren onderzoeken die wel en die niet gegeten mogen worden, mogen wij 

vanuit een wetenschappelijk oogpunt concluderen dat alle dieren die niet gevaarlijk zijn  

voor de volksgezondheid en minder belangrijk zijn voor het biologische evenwicht, mogen 

dus gegeten worden. Een wetenschappelijke reden waarom wij alleen herkauwers mogen 

eten is omdat vlees van varkens, hond-, katachtige, egels, paarden, kamelen, knaagdieren, 

etc. dikwijls trichinen bevatten. Na onderzoek is het gebleken dat dieren die herkauwers zijn 

niet kunstmatig met trichinen te besmetten zijn. Trichinen leven in het darmkanaal van 

vlees- en alleseters. De wijfjes dringen in de darmwand van het dier binnen en brengen 

larven voort die via de lymfestelsel door het lichaam verspreid worden. De larven kapselen 

ondertussen in de spiervezels en kunnen daar wel 20 jaar zitten. Zij veroorzaken reuma-

achtige klachten, koorts, ademhalingsmoeilijkheden en in extreme gevallen de dood. 

Daarnaast mogen wij geen roofdieren eten, omdat roofdieren het biologisch evenwicht in de 

natuur in stand houdt. Zij voorkomen vermeerdering van plagen en andere ziekten die het 

prooi met zich meedraagt. Alle waterdieren die of geen vinnen of geen schubben hebben, 

zijn niet geoorloofd. Palingen, mosselen, krab, kreeft, slakken, waterzoogdieren, haaien, ze 

zijn allemaal ongeoorloofd. Wetenschappelijk is het aangetoond dat vlees van ongeschubde 

waterdieren veel sneller bederft dan van enig ander dier. Voorts leven en groeien dieren 

zoals mosselen het beste in ondiep afvalwater. Omdat zij filtreerteers zijn, dus het vieze 

water pompen zij langs hun kieuwen en filteren daardoor het voedsel uit, halen zij 

ziektekiemen binnen. Daarnaast zijn dieren zoals slakken vaak een tussengastheer voor 

allerlei ziekteverwekkende wormen. Ecologisch gezien is het niet verstandig dieren zoals 

mosselen te eten. Zij zijn als het ware de stofzuigers in het water. Uit metingen blijkt dat er 

meer dan 40 liter water per uur een enkele mossel passeert en gefilterd wordt. Het zou dus 

een biologisch verstoring zijn wanneer wij de wateren met mosselen zouden "leegeten". 



~ 235 ~ 

 

Ook het feit, dat in 1 Corinthiër 10:25 staat: “Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets 

ondervragende, om des gewetens wil;” betekent niet, dat de Israëlieten varkensvlees mogen 

eten. Als “zonder navraag te doen” zou betekenen, zonder te vragen of het vlees afkomstig is 

van een varken, een koe, een schaap, of een geit, dan houden we de ‘huisvrouwen’ uit die 

tijd wel voor erg onnozel. Welke vrouw koopt een stuk vlees zonder te zeggen van welk dier 

het moet zijn? In dit vers ging het om een heel andere zaak. Het ging om het feit, dat je er 

geen probleem van moest maken of het dier eerder in de afgodentempel aan de afgoden 

gewijd was. Zelfs als het aan de afgoden gewijd was, werd je er niet occult belast door en 

mocht je het gewoon eten. Als iemand echter nadrukkelijk zei, dat je vlees kocht dat aan de 

afgoden gewijd was, mocht je het niet kopen, schreef Paulus. “Maar zo iemand tot ulieden 

zegt: Dat is afgodenoffer; eet het niet, om desgenen wil, die u dat te kennen gegeven heeft, 

en om des gewetens wil. Want de aarde is JHWH, en de volheid derzelve. 29 Doch ik zeg: om 

het geweten, niet van uzelven, maar des anderen; want waarom wordt mijn vrijheid 

geoordeeld van een ander geweten? (1 Corinthiër 10:28).  

David Stern in zijn boek Het evangelie is Joods… een eerherstel: “Jezus antwoordde dat de 

mens niet onrein wordt door wat hij eet, maar door wat er uit zijn mond komt. Met andere 

woorden: wat hij zegt, kan de mens verontreinigen. Ook hier trekt Jezus het leven naar Gods 

wil door naar het hart, het binnenste van de mens. Uiterlijk rein leven is geen garantie voor 

een prachtig rein innerlijk leven. De mens wordt ten diepste alleen verontreinigd door zijn 

eigen hart. Jezus sprak hier niet over ritueel onrein voedsel. Jezus zei niet “Ritueel onrein 

voedsel kan een mens niet verontreinigen”. Wat hij zei, is dat ritueel rein voedsel niet ritueel 

onrein wordt gemaakt, wanneer mensen het met ongewassen handen aanraken. Het voedsel 

blijft in zo’n geval gewoon rein. Deze conclusie lijkt eveneens gerechtvaardigd, omdat Petrus 

zich volgens Handelingen 10 nog steeds aan de oudtestamentische spijswetten hield. 

Concluderend dat Jezus en zijn discipelen volledig in overeenstemming met de 

oudtestamentische geboden leefden, maar dat zij zich enige vrijheid permitteerden in 

bepaalde menselijke tradities. Daarom is het onwaarschijnlijk dat de apostelen, de oudsten 

en de broeders formeel verklaarden aan de gelovigen uit de volkeren dat ze geen enkel 

voorschrift uit het Oude Testament moesten houden dan alleen deze vier: ze moesten zich 

onthouden van de afgodenoffers, van het bloed, van het verstikte en van de hoererij. Veel 

christenen menen dat Jezus zich in zijn prediking duidelijk keerde tegen de wet van Mozes, 

en dat hij de Israëlieten leerde dat de periode van de wet voorbij was en dat er met zijn 

komst een nieuwe tijd aangebroken was. Waarin de Israëlieten niet meer volgens de strikte 

voorschriften van de Thora (de wet van Mozes) hoefden te leven. Zo menen veel christenen, 

dat Jezus leerde dat de besnijdenis niet meer toegepast diende te worden, dat de sabbath 

niet meer gehouden hoefde te worden en dat de Israëlieten hetzelfde mochten eten als wat 

niet-Israëlieten eten.”  

Leerde Jezus, dat de wet van Mozes niet meer toegepast hoefde te worden? Als de 

besnijdenis een gepasseerd station was, waarom werd Jezus zelf dan besneden en werd met 

hem volgens de wet gehandeld (Lucas 2:27 En hij kwam door den Geest in den tempel. En als 

de ouders het kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;) 

en waarom besneed Paulus de jood Timotheüs (Handelingen 16:1-3 En hij kwam te Derbe en 

Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheüs, zoon van een gelovige 

Joodse vrouw, maar van een Grieksen vader; 2 Welken goeden getuigenis gegeven werd van 

de broederen te Lystre en Ikonium. 3 Deze wilde Paulus, dat met hem zou reizen; en hij nam 

en besneed hem, om der Joden wil, die in die plaatsen waren; want zij kenden allen zijn vader, 
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dat hij een Griek was.)? Timotheüs had wel een niet-joodse vader, maar ook een joodse 

moeder, zodat hij een jood was. Het feit dat Titus niet besneden werd, betekent niet dat bij 

Titus de besnijdeniswet opgeheven was. Titus was geen jood en werd daarom niet besneden. 

Stel, de sabbath is achterhaald, waarom ging Jezus dan steeds op de sabbath volgens zijn 

gewoonte naar de synagoge? (Lucas 4:16 En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, 

en ging, naar Zijn gewoonte, op den dag des sabbaths in de synagoge; en stond op om te 

lezen.) Als we alles mogen eten, waarom zegt Handelingen 15:20 dan tegen de christenen, 

dat ze geen bloed (dus ook geen bloedworst en ook geen tongenworst) mogen eten, 

evenmin als vlees van een dier dat door ophanging/wurging (verstikt) gedood is? Als Jezus 

echter werkelijk met een Goddelijke opdracht gekomen was, hoe kon hij dan kritiek leveren 

op de wet die door zijn Goddelijke Zender Zelf aan het volk Israël gegeven was? Als Jezus 

werkelijk kritiek op de wet gehad zou hebben en tegen de Israëlieten gezegd zou hebben, dat 

de wet niet meer toegepast hoefde te worden, zou hij op dat zelfde moment openlijke kritiek 

op God hebben. Dan zouden ‘de Joden’ hem direct wegens openlijke godslastering 

aangeklaagd hebben en zelf anders voorgeleefd hebben. De Hebreeërs deden dit niet, omdat 

ze precies begrepen wat Jezus bedoelde. En dat was niet: kritiek op de wet van Mozes. 

Iedereen kan dit controleren. In Mattheüs 5 staat bijvoorbeeld dat Jezus van mening 

verschilde met “de ouden”. Dat is niet Mozes, en ook niet de wet van Mozes. Er staat dat 

Jezus kritiek had op hen, die zeiden, dat je je vijand mocht haten. Dat had Mozes nooit 

gezegd. Zo zijn er meer uitspraken die door iedereen te controleren zijn, waaruit blijkt dat 

Jezus daar geen verschil van mening had over de wet van Mozes. Jezus kwam om de wet te 

vervullen, dat is, om zich volledig aan de wet te houden. Hoe kon hij dan tegen de andere 

mensen zeggen, dat zij zich niet aan de wet hoefden te houden? Hier bevinden we ons op 

steviger grond! 

Terugkomend op de verklaring dat alle spijzen rein zouden zijn. Gods uitdrukkelijke gebod 

blijkt gewijzigd te zijn in de ogen van Paulus. Welk nut had dit gebod? God wilde zijn volk 

gezond houden. Alle onreine beesten en vruchten hebben een verkeerde invloed op ons 

gestel. Medische wetenschap bevestigt dit. Steeds meer artsen adviseren ‘rein’ te eten. Hoe 

heeft het zo kunnen zijn dat wij denken dat alle spijzen rein verklaard zijn? Waarom zou God 

zo’n mooi gebod – met het oog op ons lichamelijke welzijn – gewijzigd hebben? Een varken is 

opeens een rein dier. Terwijl de karaktereigenschappen van een varken overduidelijk zijn: 

het eet alles zoals dood aas, andere dieren, afval etc. Hetzelfde geldt voor vissen zonder 

vinnen en schubben: het zijn de afvalbakken van de rivier. Zij zorgen dat alle dode dieren en 

ongedierte opgegeten worden. Bijzonder nuttig dus. Is het gezond voor ons als wij 

vervolgens deze ‘opruimers’ eten? Zo kunnen we alle onreine dieren bestuderen. Dan zal het 

ons niet verbazen dat God deze dieren onrein heeft verklaard. Het is fysisch onmogelijk dit te 

wijzigen (fysisch wil zeggen 'betrekking hebbend op de stoffelijke natuur' of 'betrekking 

hebbend op de natuurlijke gesteldheid (van het lichaam)’. Een varken heeft niet opeens 4 

magen om te herkauwen zodat ‘zijn afval’ ons lichaam niet bereikt. Waarom wil God 

bijvoorbeeld niet dat we een lammetje koken in de melk van zijn moeder? Waarom wil God 

dat weefsels van linnen en wol niet vermengd worden? Er zijn velen van dit soort vragen die 

steeds terugkomen bij de gezondheid en het welzijn van de mens. Hoe wonderlijk en groot is 

het dat onze Maker alle oorzaken en gevolgen overzag en ons daarvoor richtlijnen gaf.  

Even terugkomen op linnen en wol: In het Verbondsboek vermeldt M.J. Wetberg dat het is 

toegestaan wol en linnen in één kledingstuk samen te gebruiken maar niet om de 

afzonderlijke draden van het kledingstuk daaruit samen te stellen. Ook heeft de mens de 
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taak de planten gescheiden te houden zodat er geen kruisingen ontstaan. Planten zijn 

hulpelozer dan dieren waar dit gebod ook voor geldt. Dieren die onder natuurlijke 

omstandigheden met elkaar paren, behoren tot dezelfde soort. Als er spontaan een kruising 

ontstaat, hoeven we niet in te grijpen. Het is alleen verboden enige actieve aanzet daartoe te 

geven. Zelfs na bewerking van de planten tot bijvoorbeeld kleding, blijft de scheiding van 

soorten bestaan. Het kruisen van soorten veroorzaakt een mankement in plaats van 

consolidatie in de algemene ontwikkeling van vrede. Wol vertegenwoordigt 'chessed' 

(weldaad) en linnen 'gevoera' (soberheid). Wol is afkomstig van schapen en linnen van vlas. 

Beide zijn natuurlijke vezels maar de één is dierlijk en de ander plantaardig. In dit geval 

hebben de twee stoffen tegengestelde werkingen. Wol neemt vocht op en linnen niet. Wol is 

een warme isolator en linnen is ‘luchtig’. Op andere plaatsen in Tora vinden we aanverwante 

verboden: het verbod op het mengen van verschillende soorten zaden om zo nieuw voedsel 

te kweken. Het is ons verboden om de ene soort vruchtenboom te enten op een andere 

boom, om zo een nieuwe soort vrucht te maken. Het lijkt erop dat al deze verboden iets 

gemeen hebben: namelijk dat wij niet moeten denken dat de wereld niet perfect is, zoals 

God die geschapen heeft en dat wij die kunnen verbeteren. 

Een bijzonderheid van het evangelie van Jezus (o.a. Lucas) is het gebruik van zogenaamde 

voorbeeldverhalen: een voorbeeld dat concrete navolging verdient. De meeste andere 

verhalen in de evangelies zijn gelijkenissen: parabels of zinnebeeldige verhalen die vooral ter 

inspiratie dienen. Omdat Jezus zelf geen geschriften heeft nagelaten (zeer bijzonder 

overigens!) berust alles wat over hem bekend is op overleveringen die de discipelen later 

hebben vastgelegd, al dan niet zelf meegemaakt en van horen zeggen. U kunt op internet vrij 

eenvoudig ‘contradicties binnen het geloof’ opzoeken. Daaruit blijkt dat het zeer moeilijk 

was om de vier evangeliën correct weer te geven. Het geloof dat Jezus in de discipelen 

opwekte, heeft een ware explosie teweeggebracht van creatief denken over Gods bedoeling 

en de rol die Jezus daarin vervulde. Gedurende de tijd die de discipelen met hem 

doorbrachten, ‘ontvingen’ zij de ‘tradities’ die hij hun ‘had overgeleverd’. Dat onderwijs werd 

verpakt in een vorm die gemakkelijk te onthouden was. Bijvoorbeeld poëzie, ritme, rijm en 

beeldspraak. Waardoor de woorden van Jezus gemakkelijk in herinnering gehaald konden 

worden en bewaard blijven. Maar in alle gevallen blijft het sabbathsgebod van kracht. Zijn 

preken, vertellingen en daden zijn door zijn volgelingen nauwgezet opgeschreven in de 

verslagen die wij de evangeliën noemen. Andere leraars in de Schriften trokken ook vaak 

rond met een kleine schare van volgelingen om zich heen, die hun woorden en daden 

opschreven. Zo ook Jezus. Het netto-effect is duidelijk. 

RESUME: 

Bij de meeste producten die wij kopen in de maatschappij krijgen we, als het goed is een 

gebruiksaanwijzing hoe met het product om te gaan. Als we het graag zelf willen bepalen 

zonder die gebruiksaanwijzing, dan zijn de gevolgen ook voor ons. Dat calculeren we dan in. 

Maar meestal gebruiken we deze maar al te graag om er zeker van te zijn dat ons ellende 

bespaard blijft en we sneller in staat zijn het product te gaan gebruiken. Is het ook zo met 

alle gebruiksaanwijzingen van God? Is het wellicht typisch menselijk gedrag om opeens te 

gaan steigeren en de gebruiksaanwijzing voor nietig of vervuld te verklaren? In het verlengde 

hiervan geloof ik dat het nodig is dat christenen meer nadenken over de praktische 

toepassing van de geboden. Er zijn geboden waarvan de bedoeling en de daaruit 
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voortvloeiende praktische toepassingen moeilijker te begrijpen zijn. Door studie naar deze 

geboden kan de betekenis duidelijk worden. Die studie is mijns inziens hard nodig, want ik 

geloof dat God Zijn volk nog steeds dingen te zeggen heeft door middel van deze geboden. 

Wanneer we ons vertrouwen stellen op God en geloven dat Hij ons kan verlossen, leert Gods 

Geest ons wat Zijn wil is, en die wil is door God in zijn Woord geopenbaard: het naleven van 

Gods geboden, zoals Jezus prachtig predikte.  

Vraag aan PP:  

Wat denk je dat de haan op 

de toren betekend, op alle 

kerken in Nederland? 

“De haan maakt iedereen 

wakker denk ik. Haantje de 

voorste. De haan speelt 

altijd de baas zie ik bij onze 

kippen. Ik weet het niet, ik 

denk zoiets.” 
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Hoofdstuk 18 Jezelf leren kennen als een held en als een hond 

Put troost uit het besef dat de God van gerechtigheid alles op Zijn tijd en op Zijn manier rechtzet 

(Deuteronomium 32:4) 

 

ls wij geloven dat God tot ons, moderne mensen, precies zo spreekt als Hij deed tot 

de mensen in de bijbel, dan houdt Hij ons licht en duisternis voor, leven en dood. 

Daardoor laat hij onze eigen wil voor de dag komen om te kiezen. Wie dus staande 

wil houden dat God alles van tevoren heeft vastgelegd – voorwetenschap en 

voorbestemming – en geregeld, het eeuwige lot van ieder mens heeft bepaald, kan iemand 

dan schuldig worden verklaard als hij gedwongen wordt zonder zelf te kunnen kiezen? Wordt 

de mens, en daarom Gods schepping, door deze theologische constructie niet gedegradeerd 

tot een willoos werktuig, een robot zonder wil? Waarom ontbreekt het in bepaalde streng 

orthodoxe geloofsgroepen aan geloofsblijheid bij veel gelovigen? Omdat de dubbele 

predestinatie wil zeggen: je bent binnen of je bent buiten. Het klinkt aanmatigend jezelf tot 

de kleine groep uitverkorenen te rekenen, een soort heilig kansspel. Het biedt geen troost en 

geeft ook geen waarschuwing. Het leidt hoogstens tot een zekere gelatenheid. En zo wordt 

geloofsonzekerheid gecreëerd. Duizenden kerkmensen die gedoopt zijn, belijdenis gedaan 

hebben, catechisatie hebben bezocht, trouw naar de kerk gaan en de bijbel regelmatig lezen, 

leven in onzekerheid. De angst om van ‘zelfrechtvaardiging’ en ‘elitaire arrogantie’ beticht te 

worden, ontneemt hen de moed de beloften van God eenvoudig te geloven. Het 

onbestemde lot van Micha is voor hen herkenbaar; geen reclame voor zijn beroep. Het 

gevoel ergens te zijn zonder vooruitzicht. Maar de Bijbelse boodschap laat een ander geluid 

horen en dat is het fundament en de zekerheid. Gods aanbod van liefde en vergeving kunnen 

we accepteren, Deuteronomium 30:19-20: 19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den 

hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest 

dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;20 Liefhebbende den HEERE, uw God, Zijner 

stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is uw leven en de lengte uwer 

dagen; opdat gij blijft in het land, dat JHWH uw vaderen, Abraham, Izaäk en Jakob, gezworen 

heeft hun te zullen geven. 

Daarom willen we graag uitvissen in dit hoofdstuk hoe vrij de wil is. 

De Heilige Geest is de wijsheid en het gezonde verstand, die God de eer geeft die Hem 

toekomt. Daardoor vindt die mens vrede, hoe de omstandigheden verder ook mogen zijn. 

Omdat hij zijn toekomstverwachting niet meer bouwt op idealen van mensen, maar 

uitsluitend op de Beloften van God. Sommige goddelozen lasteren dit enig mogelijk 

vertrouwen op de belofte van God als: “opium van het volk”. In navolging van de Jood Marx. 

Maar wij kunnen deze kreten rustig naast ons neerleggen want wij weten uit ervaring en uit 

Gods woord dat deze goddelozen waarschijnlijk geen echte diepe vrede hebben, ook niet bij 

hun eigen idealen. De mens die God loslaat en Zijn beloften, zal deze omkomen in vervuiling, 

al is hij nog zo trots op zijn geleerdheid en technische vooruitgang? 

Gods verborgenheid in onze stoffelijke wereld geeft ons de vrije wil Hem te zoeken, deels te 

zoeken of te negeren. Als Gods aanwezigheid overduidelijk was, zouden wij niet geneigd zijn, 

en ook niet de mogelijkheid hebben kwaad te doen. Maar dan zouden wij evenmin de 

uitdaging kennen – en de ongelooflijke voldoening – het goede te doen. Het is niet Zijn 

bedoeling verborgen te blijven, Hij wil Zich openbaren, en het doet Hem verdriet als wij 

A 
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ermee ophouden naar Hem te zoeken. Een halve waarheid volgen is niet veilig. Hoe zou God 

het ervaren als Zijn woorden naar eigen menselijke inzichten worden opgevolgd, zeker als 

mogelijk blijkt dat dit een halve waarheid is? Hoe zouden wij dan aan het kwade kunnen 

ontkomen als blijkt dat wij wetten overtreden die voor ons welzijn zijn samengesteld? Het is 

zo a-typisch dat de tien geboden zouden gelden (9 dus) en alle andere voorschriften (ter 

behoud van generaties) worden weggemoffeld. Het is werkelijk interessant om alle regels te 

lezen en te merken dat Gods liefde zover gaat om ons gezond te willen houden. Neem 

bijvoorbeeld de wetten rondom geslachtsgemeenschap. Een vrouw mag 7 dagen rusten 

tijdens haar menstruatie periode. Dat vergt – met name van de man – zelfbeheersing. Maar 

… wat zou Gods bedoeling zijn geweest bij het instellen van dit gebod? Kijkend naar de hele 

bijbel weten we dat Hij het goede met ons voorheeft. Ten eerste is het lichamelijk beter voor 

de vrouw. Haar lichaam kan kalm herstellen. Ten tweede is het een enorm krachtig middel 

tegen seksuele sleur. Na deze 7 dagen onthouding willen beide partners zich erg graag tot 

elkaar verbinden en geeft de tederheid met lust de mooiste dimensie aan het huwelijk. Zo 

geeft God ons elke maand de mogelijkheid je huwelijksnacht te herbeleven. Geweldig toch!   

We treffen zijn vingerafdrukken aan in de gecompliceerde manier waarop zonsopgang en 

zonsondergang in elkaar zitten, en in de wisselende seizoenen en weersomstandigheden. 

Een kind dat uit een zaadje een bloem heeft zien opkomen, kan God leren zien in de 

wonderbaarlijke wijze waarop gezorgd wordt voor de kleinste planten en dieren. We kunnen 

God zelf niet zien of voelen, maar we kunnen wel zien en voelen dat God werkzaam is. Als 

het tot je doordringt dat je groter, sterker en verstandiger bent dan een jaar geleden, als je 

het gras ziet glanzen en de wereld er prachtig uitziet, als je iets maakt en het werkt ook, als 

mensen van je houden, niet om wat je hebt gedaan, maar gewoon omdat jij het bent, dan 

weet je dat God de macht is die het mogelijk maakt dat die dingen gebeuren, en dat door zijn 

toedoen het leven de moeite waard is.  

Er is een groot verschil tussen enerzijds de verkondiging dat de mens zozeer geneigd is tot 

het maken van vergissingen dat er nooit iets van hem terecht zal komen, en dat hij daarom 

afhankelijk is dat God hem accepteert zoals hij is, en anderzijds de verkondiging dat diezelfde 

mens die al die vergissingen maakt, ook in staat is zijn vergissingen in te zien en te herstellen 

(als hij sommige van de talenten verkiest te gebruiken die God hem gegeven heeft). Het is 

niet zozeer dat God onze tekortkomingen ‘kent’ en ons maar moet zien te verdragen, maar 

de mens mag zijn eigen tekortkoming kennen. De Geest die wij God noemen, mag men 

aanroepen om hem het vermogen tot verbetering te geven en het inzicht om zijn eigen 

bekwaamheden en fouten realistisch te bezien. Als we in onszelf de drang hebben bespeurd 

om goed te zijn, dan bewijst dat, dat God in ons eigen hart werkelijkheid is. Maar wie slecht 

en egoïstisch is maakt het voor anderen moeilijker om te geloven dat er een God in de 

wereld is. Ze begrijpen niet waarom er zoveel slechtheid in de wereld is als God hem heeft 

gemaakt. In iedereen schuilt een klein stukje goddelijkheid, want God maakte ons immers. 

Ezechiël 18: Wanneer nu iemand rechtvaardig is, en doet recht en gerechtigheid. Eén van de 

belangrijkste dingen die iemand voor zichzelf en voor de wereld kan doen, is dat gevoel van 

goddelijkheid te versterken en het te helpen groeien. 29 Evenwel zegt het huis Israëls: De weg 

des HEEREN is niet recht. Zouden Mijn wegen, o huis Israëls, niet recht zijn? Zijn niet uw 

wegen onrecht? 30 Daarom zal Ik u richten, o huis Israëls! een ieder naar zijn wegen, spreekt 

de Heere HEERE, keert weder, en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de 

ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. 31 Werpt van u weg al uw overtredingen, 

waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want 
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waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? 32 Want Ik heb geen lust aan den dood des 

stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft.  

Sommige filosofen houden staande dat goed en kwaad twee gelijkwaardige grootheden zijn. 

Een enkeling beweert zelfs dat het kwaad de machtigste is. Deze mensen beschouwen het 

menselijke karakter zelfzuchtig, en de ‘zedelijkheid’ als een toegevoegde waarde, die ons in 

staat stelt in vrede met elkaar te leven. Het merendeel van de mensen wordt door zijn drang 

tot het kwaad overheerst, en de wereld is in essentie een plaats waar onverschilligheid en 

kwaadaardigheid heersen. Zoals HC zegt: Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk 

onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Hoe kan dit geloof ‘ongelovigen’ 

aanspreken en aansporen? Het drama van de ontkerkelijking lijkt niet te zijn dat de kerken 

leeglopen, maar dat een grote massa mensen het religieuze taalspel niet verstaat. Anders 

dan in andere delen van de wereld worden woorden als God, Christus, genade en sacrament 

in West-Europa in eerste instantie opgevat als begrippen, deel van een systeem dat vaststelt 

wat geloof is. De kruistochten, de Jodenvervolging, de zegening van wapens, de oorlogen en 

verwoestingen in naam van het christendom, de afscheidingen na de Reformatie en de 

zwarte pakken-religie, dit heeft niet direct een aantrekkingskracht op de wereld. De aversie 

tegen religie en dogmatisme in de 19e eeuw, is doorgeslagen naar atheïsme. Terwijl de 

werkelijke oorzaak wellicht aversie tegen het dogmatisme moet zijn geweest, dus tegen het 

onderdrukken van het 'zelf denken'. Jezus was ook een vrijdenker die zich niet aan aardse 

politiek waagde (Johannes 18:36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. 

Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, 

opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.)  

We mogen dus ‘vrij’ denken, en vragen stellen zoals Thomas. Reken maar dat Jezus dit 

gestimuleerd zou hebben. Jezus moest niets hebben van leiding door dwang en manipulatie 

(Mattheüs 11:6 En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.; Johannes 20:29 Jezus 

zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet 

zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben., maar door eigen vrije keuze, 

(Johannes 10:24 De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze 

ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit. 25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u 

gezegd, en gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen 

van Mij. 26 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd 

heb. 27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun 

het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve 

uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en 

niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. 

Jezus werkte voornamelijk met beloning als motivator en niet met straf, Lucas 6:20 En Hij, 

Zijn ogen opslaande over Zijn discipelen, zeide: Zalig zijt gij, armen, want uwer is het 

Koninkrijk Gods. 21 Zalig zijt gij, die nu hongert; want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij, 

die nu weent; want gij zult lachen. 22 Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten, en wanneer 

zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad  verwerpen, om des Zoons des mensen 

wil. 23 Verblijdt u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in den hemel; want 

hun vaders deden desgelijks den profeten. 24 Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost 

weg. 25 Wee u, die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, want gij zult 

treuren en wenen. 26 Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders 

deden desgelijks den valsen profeten. 27 Maar Ik zeg ulieden, die dit hoort: Hebt uw vijanden 
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lief; doet wel dengenen, die u haten. 28 Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor 

degenen, die u geweld doen. 29 Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en 

dengene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen.  

Voor ongelovigen is het dogmatische een afschrikwekkend idee: de twisten binnen de kerken 

bijvoorbeeld. Het idee een McChurch te vormen, met een smakelijke hap voor een 

aantrekkelijke prijs. Welke ‘Mac’ zal ik deze keer kiezen?. Dat wij onbekwaam zijn tot enig 

goed en geneigd tot alle kwaad? De bijbel leert ons dat dit absoluut onjuist is. Er is maar een 

God, en God is goed. Daarom zijn Gods scheppingen, inclusief de mens en onze wereld, in 

wezen goed. In het hart van ieder mens leeft een natuurlijke neiging tot rechtvaardigheid en 

goede waarden en normen. Onrecht en misbruik stuiten ons tegen de borst. We blijven 

trouw aan de verwachting en de overtuiging dat de dingen beter zullen worden dan ze nu 

zijn (als dat nodig zou zijn). Het feit dat wij in een wereld leven waarin vaak ‘het kwaad 

gedijt’, en zelfzucht de boventoon voert, is een gevolg van de prioriteit die wij aan de 

stoffelijke wereld geven, en het gebrek aan aandacht voor het geestelijke. Nadat Adam en 

Eva hadden gezondigd, werd de tweedeling tussen materie en geest geschapen. De wereld 

was niet langer alleen ‘licht’. Ons bestaan bestaat in polariteit, goed en kwaad, liefde en 

lijden. Liefde overwint het lijden, kwaad overwint nooit het goede, maar omgekeerd wel. Het 

oprechte gelovige Godsvertrouwen erkent dat er lijden is, dat er kwaad is, maar daarbij is er 

een vast besef dat het goed is, en goed komt, doordat een Hogere Hand het bestuurt en het 

leven beschermt. God zelf bracht de tegenstelling in het leven, zodat het leven kon beginnen. 

Uit deze tegenstelling ontstond de wil tot vorming. En uit deze naar vorming strevende wil 

ontstond het Licht. Daarin stond de schepping van de natuur en van de mens voor zover hij 

creatuurlijk was. De voorspoed die JHWH beoogt lezen wij door alle Psalmen en ook in 

andere Bijbelgedeelten. Anders dan de theologen en later de filosofen van de rede, 

probeerden sommigen geen sluitende systemen op te bouwen. Vaak worden deze mensen 

afgedaan als ‘ketters’, namelijk de mystici of gnostici. Zij waren op zoek naar de beleving en 

verwoording van een authentieke ervaring: je kunt groeien als je los durft te laten. Omdat 

alles dan juist stroomt. In het boek van J. Boehme, Het verborgen Licht, lees ik het volgende: 

“Vuur scheidt en verenigt licht en duisternis. Wat is hiervan de betekenis. Als er geen vuur 

was, dan was er alleen maar donker en niemand zou weten dat er licht was. Donker betekent 

niet dat het alleen negatief is. Het verwijst naar iets dat buiten het licht van onze bewuste 

waarneming valt. Maar waarom verenigt het vuur licht en duisternis? Kijkend in de vlam ziet 

u het antwoord. In de donkere kern van de vlam, waaromheen de gloed van het vuur een 

gloeiende boog spande, wordt het vuur gescheiden en verenigd tegelijk. Licht en duisternis.” 

Wij zouden niet het kwaad moeten bestrijden, maar ons mogen richten op het aankweken 

van goedheid in onszelf en in anderen. Het kwaad heeft weliswaar geen onafhankelijk 

bestaan, maar door alle aandacht geven wij het wel de mogelijkheid te groeien. De beste 

manier om het kwaad op te lossen is steeds de oorzaak van zijn aanwezigheid voor ogen te 

houden: Gods verborgen aanwezigheid. Uiteindelijk is elk ‘probleem’ of elk gedrag, elke 

situatie, terug te brengen naar de goddelijke natuurwetten. Ook bij iemand die ons pijn 

aanricht; geen gevangenisstraf voor een dief (passief) maar haal het goede in de dief naar 

boven zodat zijn hoop terugkeert en hij zelf inziet dat eerlijk werken een goed gevoel geeft. 

Goedheid op goedheid stapelen zich op. Bij overspel een geslachtsdeel eraf hakken? Dit kun 

je niet veroordelen of billijken. Het echte probleem met begeerte zit van binnen. Door 

onzelfzuchtig en juist te handelen laten wij God in ons leven toe en pakken wij het kwaad bij 

de wortel aan. Allemaal hebben we de gevolgen van het kwaad ervaren. Misschien zijn we 
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tot de conclusie gekomen dat lijden de mens sterkt, en dat niets meer voldoening geeft dan 

het overwinnen van tegenslag.  

Her-creëer je kasteel 

Laatst deed ik met mijn kinderen een stuk zelfonderzoek. Om het donker en licht in onszelf 

uit te beelden. De opdracht was: stel je voor, je bent een groot kasteel met wel honderd 

kamers. Iedere kamer bezit een speciaal geschenk. Teken een kasteel met veel kamers, 

waarvan één kamer dè plek is, de kern. Het kasteel ben je zelf. Wie mogen er in je kamers 

komen, wie ontmoeten elkaar (herkennen en erkennen) en wie heb je liever niet in je kasteel 

en waarom (veiligheid en angst). Om de wereld binnenin ons te illustreren. Het kasteel heeft 

veel kamers, die allemaal afleiding bieden of een oppervlakkige soort bevrediging geven. Als 

kind onderzocht je iedere centimeter van je kasteel zonder schaamte of oordeel. Je kasteel 

was vol licht en verwondering. Dat zie ik aan de tekeningen die ontstaan van onze kinderen. 

De één tekent 2 poortwachters en ervaart goed wie en wat ‘binnengelaten’ wordt. Sommige 

kamers blijven dicht maar dat zijn er maar weinig. Openslaande deuren, mooie balkons en 

een openhaard met raampje. Alvast 25 ramen worden er getekend, omdat die wel vol 

komen. De ander tekent ook veel kamers, maar ook een raam/kamer in de kelder met een 

tralie ervoor, ‘voor de boze dingen en mensen’. De binnentuin tekenen allen vol bloemen en 

waar ik nieuwsgierig naar was: of ze ook God een kamer zouden geven. Dat was het geval, 

precies in het midden een grote kamer. Onderscheid tussen geestelijk denken en de fysieke 

wereld kunnen kinderen heel goed. Belangrijk is een open ontvankelijke instelling te creëren 

met een flinke dosis nuchterheid om mensen te weren. Goddelijk zijn is heel-zijn. Dus 

positief en negatief. Er komen immers mensen naar je kasteel. Allemaal met een mening, 

soms zelfs over je kamers. Welke ze leuk of welke ze niet leuk vinden. Uiteindelijk was mijn 

doel om te vertellen dat God in je woont, een kamer heeft en naar hen zoekt. Zijn kracht ligt 

in ieder mens te wachten als een vlinder in zijn pop. Vergeving is de belangrijkste stap op dit 

pad naar liefde voor jezelf. We moeten in het reine komen met de fouten die we gemaakt 

hebben. Een kamer vol schaamte? Prima, wat is het geschenk daarvan? In sommige situaties 

is het noodzakelijk afwachtend te zijn, wellicht door schaamte of verlegenheid. Zo zijn 

kamers met ‘verlegenheid’ stevig dichtgeplakt met plakband. Maar, toen op dat en dat 

feestje, weet je nog dat andere kinderen een grote mond hadden, alle aandacht opeisten en 

jij rustig kon genieten van al het eten en de anderen lekker liet praten? Weet je nog dat 

andere kinderen sneller naar jou toekomen voor een praatje dan naar het aller drukste kind? 

Weet je nog waarom juist verlegen kinderen te vertrouwen zijn en dus veel vriendinnen 

hebben? Juist, die prachtige kamer mag gewoon open en misschien wil je er wel een 

kroonluchter in tekenen. In de week die volgde gingen er steeds meer deuren (letterlijk en 

figuurlijk) open in de getekende kastelen. Positief denken is net zo gezond als worteltjes 

eten. De regenbui die aan de zijkant van het kasteel is getekend bij de één, krijgt gelukkig 

een zon aan de andere kant. De kamer van het ‘koppeltjes-duik-toestel’ blijft gesloten. Dat 

mag. Wat kan daar het geschenk van zijn? Accepteer maar de angst die je hebt voor zo’n 

toestel, want je mag zo alert zijn dat je niet vaak verrast wordt door nare dingen. Op die 

manier zorg je goed voor jezelf. Het voelt niet lekker op zo’n speeltoestel. Het geschenk is 

daarmee dan ook dat het niet lukt omdat je het niet leuk vindt. Opgelost. Wat vindt je wel 

prettig voelen? Ben je daar goed in? Teken de ramen maar. De baboeska-pop kun je afpellen. 

Elke keer komt er een kleinere versie uit. Ze zijn allemaal goed en bruikbaar in eigen talent. 

Er is ook één tekening die maar 1 klein raampje dicht heeft in het grote kasteel. Moeiteloos 

worden alle talenten opgesomd. Over een aantal jaar zal deze opdracht door dit kind anders 
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worden ingevuld, denk ik met pijn in mijn hart. Iedere deur die toegang geeft tot iets dat niet 

aan de maatstaven van de maatschappij, religie of aan je eigen ideaal voldoet, gaat dicht. 

Toch wil God dat we op elke kamer trots proberen te zijn. Dat houdt in dat je aan het werk 

moet, vergeving vragen, betere beslissingen nemen, talenten goed gebruiken. Je innerlijke 

stem heeft je complete kasteel lief. Ooit eens uitgelachen? Dan gaat er weer een deur dicht. 

In welke kamer voel je je veilig? Je ziet dus dat in het kasteel het goede naast het ‘kwade’ 

woont. Wanneer we ons niet gelukkig voelen dan komt dit omdat we vergeten zijn dat 

gezonde ogen al een reden vormen om gelukkig te zijn. Ga in het gras zitten en je mag 

ontdekken het paradijs van vormen en kleuren. Je hoeft geen huisje te zijn met maar twee 

slaapkamers en achterstallig onderhoud. We willen een kasteel die ons de plek laat zijn om 

jezelf te laten wonen, met het goede en het slechte. Wat blijkt uit de tekeningen van de 

kinderen: iedere kamer heeft een tegenpool! Je bent pas wie je bent als je al die deuren van 

de kamers weer opendoet. Dat geeft een bepaalde opwinding, de kinderen ervaren het als 

een avontuur! Wij ouders zijn verantwoordelijk voor het welzijn in de hoop dat ze op het pad 

– en wij op de zijlijn – mogen blijven lopen naar Gods woning. Altijd met z’n twee. Pijn kan 

onze beste leraar zijn. Zij brengt ons naar plaatsen waar we uit onszelf nooit naar toe zouden 

gaan. 

Waar men het werk van Boehme ook openslaat valt deze universele op totaalinzicht 

doelende beschouwingswijze op. “Want geen mens kan zich voor zijn onwetendheid 

verontschuldigen, aangezien de wil van God in ons gemoed is geschreven”. Boehme wil zijn 

lezers geestelijk omvormen, hen op de weg van een innerlijke ontwikkeling plaatsen. Zijn 

bedoeling is, de zoekende, vragende, aankloppende en vooral de beproefden onder zijn 

lezers de weg te tonen, die de mens tot het doel van zijn menswording leidt. Hij hoedt zich 

voor zelfoverschatting. Continue brengt hij naar voren dat zijn kennis niet van het studeren is 

en daarom geen menselijke autoriteit behoeft. Dat lukt hem omdat hij een duidelijk 

onderscheid maakt tussen de uiterlijke en innerlijke mens. Uiterlijk is hij de ‘eenvoudige 

man’ die op een ‘leken-wijze’ spreekt, waarvan hij de onbeholpenheid nooit heeft ontkent. 

Zijn zelfbewustzijn als profeet, het besef van zijn ‘talent’ is het resultaat van een ander 

gegeven. Van theoretisch weten tot praktische zielenervaring, luidt het devies. Boehme 

houdt daarom met twee zaken rekening: ten eerste dat de mens onberispelijk en van 

engelachtige volmaaktheid uit de hand van de Schepper is voortgekomen; ten tweede dat de 

val van Lucifer, die een kosmische catastrofe teweeggebracht heeft, ook de mens in de 

duisternis heeft geworpen. Het ‘imago Dei’ (de gelijkheid naar Gods beeld) is hij daarom niet 

kwijtgeraakt. Het ligt voor de hand de religieuze strijd van Maarten Luther met die van 

Boehme te vergelijken. Zijn angst en ‘harde melancholie’ ten aanzien van de diepte van het 

zijn, ten aanzien van de zich opdringende vraag naar het wezen van goed en kwaad, loopt 

parallel met Luthers strijd om de liefdevolle God. In beide gevallen worden ontstellende, tot 

zwaarmoedigheid en vertwijfeling leidende ervaringen opgedaan, die weliswaar beschreven 

maar niet zonder meer nagevoeld en al helemaal niet gecontroleerd kunnen worden, maar 

waarvan het realiteitsgehalte wellicht onbetwistbaar, ofschoon ondefinieerbaar is. “Ge zult 

geen boek vinden, waarin ge de goddelijke wijsheid beter kunt onderzoeken, dan wanneer 

ge u op een bloeiende weide begeeft, daar zult ge de wonderlijke kracht van God zien, ruiken 

en proeven, alhoewel dit slechts een gelijkenis is: en dan is de goddelijke kracht in principe 

materialistisch geworden en heeft God zich in een gelijkenis geopenbaard. Maar voor de 

zoekende is het een goede leermeester. Hij zal aldaar veel vinden”. Boehme situeert Christus 

binnen in de mens, waar Hij door de mens gevonden kan worden. Los van welke instantie, 
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persoon of geschrift dan ook. Als je je wilt bedienen van de taal van de moderne 

dieptepsychologie, bijvoorbeeld die van C.G. Jung, dan is het in religieus opzicht als 

geestelijke leiding op te vatten door activering van het onbewuste. Dat zorgt ervoor dat 

innerlijke ervaringen mogelijk worden. Jung heeft op talrijke plaatsen in zijn werk verwezen 

naar Boehme's ideeën.  

Stelt Boehme bijvoorbeeld: “Hij is op magische wijze, dat is spiritueel beschouwd, ‘werkelijk 

daarbij geweest en (heeft) het gezien. Maar ik, die ik ben, heb het niet gezien. Want ik was 

nog geen schepsel. Maar wij hebben het in de essentie van de ziel, welke God bij Adam 

inblies, gezien”. Duidelijke parallellen met Jungs archetypeleer. Volgens Jung bevatten de 

Griekse mythen oervormen (archetypen) van verschillende psychische gesteldheden van de 

mens. De Thebaanse koningszoon Oedipus is voor hem het oerbeeld van iemand met een 

sterke moederbinding. In het archetype van Orpheus zouden volgens Jung twee andere 

oergestalten verenigd zijn, die van de Messias en Dionysius. 

Boehme heeft ervaring met lijden. Die ervaring geeft hem het recht te zeggen: “Ik weet wel 

wat melancholie is, ik weet ook wel wat God is. Ik ken ze beide. Maar een dergelijk weten is 

niet de prijs van melancholie, maar van een ridderlijk worstelen. Want geen mens wordt het 

gegeven zonder worstelen, tenzij hij in het doel van God leeft.’ Later over deze ‘innerlijke 

kerkvader’ meer. 

Top Job 

Zou het ook zo kunnen zijn in het verhaal van Job? Hij herkent het licht en donker in zichzelf. 

Hij ziet in dat hij vanuit zijn hart mag leven om te zien wat eerlijk is. Job aan het woord: 

“Vrees voor God, dat is wijsheid. Van het kwade wijken, dat is inzicht”. Elihu zegt tegen Job: 

“In de droom en in de slaap opent God het oor van de mensen om hun ziel te redden. Ook 

door smart tijdens ziekte vermaant God de mensen”. Anno 2011 denken wij – net als Job – 

zelf wel uit te kunnen maken wat recht en goed is. Job heeft geleerd. Hij kwam tot het inzicht 

dat hij geloofde in God, mede vanuit wat anderen hem over God zeiden. Nu gelooft hij in 

God vanuit eigen waarnemingen en inzicht. Hij ziet al Gods creaties en beseft zijn plaats. 

Heeft hij wellicht ervaren wat het betekent om te moeten leven zonder patriarchale macht, 

bezit en aanzien? De namen van de drie dochters die Job naderhand krijgt zijn Jemima, Kezia 

en Kerenhappuch. Dat betekent achtereenvolgens: duif (en warmte), kaneelbloesem (een 

geurstof), cosmeticahoorn (een flesje of potje met kleurstof). De namen van de dochters 

brengen tot uitdrukking dat na de omkeer van Job de waarde van warmte, geur en kleur ook 

door Job wordt onderkend en dat het voortaan mogelijk is om daarvan in het huis waar hij 

woont te genieten. Job erkent dan ook het recht van zijn dochters op een gelijke behandeling 

ten opzichte van zijn zoons en biedt hen uitzicht op een gelijkwaardige toekomst. Hij deelt 

hen in zijn erfrecht. 

Henschel in zijn boek Van chaos tot harmonie: “Wanneer leven en denken identieke 

begrippen zijn, en we beschouwen Leven als vloeiend uit de Godheid, dan volgt daaruit dat 

ook ‘denken’ tot de goddelijke Vermogens behoort, en denkbeelden zelfrealisaties zijn van 

het Goddelijke. Vandaar dat naar mate Leven evolueert en zijn innerlijke vermogens door 

denken tot ontwikkeling gebracht worden, er hogere vormen worden geschapen die het 

Goddelijke steeds meer benaderen. Nemen we nu de levensontwikkeling hier op aarde, waar 

die zich behalve in menselijke vormen ook in die van dieren, planten en mineralen ontvouwt, 

dan noemen we deze met een verzamelnaam ‘Natuur’. Op grond van het vorenstaande 
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kunnen we dan zeggen dat zich daarin een denkproces ontwikkelt, hetwelk ten doel heeft 

het goddelijke-volmaakte steeds meer te benaderen. Daarin ligt dan ook opgesloten dat het 

menselijk denken allerminst de hoogste trap van dit goddelijk Vermogen vertegenwoordigd. 

Zodat het ons zeker niet mag verwonderen bij antieke auteurs te lezen van natuurgeesten, 

wier intelligente en andere vermogens zo ver die der mensen te boven gaan, dat zij in staat 

zijn bewust aan de totstandkoming van alle vormen in de natuur deel te nemen. Niet alleen, 

doch er steeds voor te zorgen dat in al hare rijken het evenwicht blijft bewaard. Wie zich op 

het bovenstaande standpunt vermogen te stellen nemen daarom in de natuur allerminst een 

blind spel van allerlei krachten en machten waar, doch zien in alle zich daarin ontwikkelde 

levensuitingen de welbewuste uitwerking van een proces waaraan een vast plan ten 

grondslag ligt dat naar een bepaald doel streeft. Met andere woorden gezegd, kunnen we in 

de natuur een goddelijk bewustwordingsproces aanschouwen, waaraan wezens, in wie het 

levensbeginsel zich tot hogere graden van bewustzijn ontwikkelde, deel nemen. Om het 

vorenstaande met een voorbeeld te verduidelijken, zouden wij van de Godheid kunnen 

spreken als van het opperste denken, dat volmaakte denkbeelden schept. In haar oervorm 

was daarom de natuur en alles wat in haar leeft, volmaakt. Ook de mens, die toen in een 

paradijs leefde. Hij was zich echter deze volmaaktheid niet bewust en moest daarom het 

‘onvolmaakte’ leren kennen. Vandaar dat hij uit het paradijs werd verdreven. Nu hij weet dat 

het onvolmaakte met pijn en lijden gepaard gaat, begint hij zich af te vragen wat 

‘volmaaktheid’ inhoudt. Hij begint erover te denken en naar mate hij dit proces beter 

verstaat, zal hij het volmaakte dichter benaderen en hiermee het Goddelijke beter leren 

kennen. Zij streven in hun doen en laten naar het volmaakte. Vandaar dat we dit streven 

overal in de natuur waarnemen, en het is alleen omdat de mens zich hiervan niet bewust is, 

dat hij door zijn onvolmaakte gedragingen onophoudelijk het natuurlijke evenwicht der 

dingen verstoort. Uiteindelijk zal de mens in staat zijn, zijn denken te beschouwen en aan de 

vervolmaking van de natuur mee kunnen werken. Hij leert inzien dat de Godheid het 

volmaakte schept door alle krachten en machten, wier totaliteit het ene Leven vormt, 

zodanig met elkaar in harmonie te houden, dat ondanks de enorme gevarieerdheid der 

levensvormen, er niettemin een eenheid in verscheidenheid blijft bestaan. Aan de werking 

van al deze krachten en machten ligt goddelijke wetmatigheid ten grondslag. Naar mate 

iemands bewustzijn zich uitbreidt, zal hij deze wetmatigheid beter leren begrijpen en inzien 

dat ze voor het handhaven der volmaaktheid beslist noodzakelijk is. Wie dicht bij God leeft, 

brengt het goede voort en dit is immers de uitkomst van het leven naar de goddelijke wet. 

Want zo de goddelijke wet op aarde werd gekend en nagevolgd door de mensen, zij zouden 

de chaos opheffen en harmonie scheppen.` Einde citaat. Dit echtpaar schrijft op een 

prachtige wijze over de terugkeer van de eeuwenoude – door God gegeven en gezegende – 

natuurwetten voor Zijn mensheid. Of wij volmaakt zouden kunnen leven? God heeft ons er 

veel tools voor gegeven… 

 In 1983 ontbrandde een discussie in de Amerikaanse Christian Reformed church. Thomass 

Talbott – hoogleraar in de wijsbegeerte – viel de belijdenis van zijn kerk aan. Hij noemde de 

calvinistische verkiezingsleer een vorm van theologische godslastering. Men schreef daarin 

God satanische eigenschappen toe. Een verkiezingsleer die van God zegt dat Hij mensen die 

Hij wel kan verlossen, niet wil verlossen. Hoe kan dezelfde God, die ons geboden heeft onze 

naaste lief te hebben als onszelf, van ons vragen in te stemmen met hun eindeloze 

kwellingen? We hebben het al eerder over dit fenomeen gehad. De bijbel plaatst Gods 

uitverkiezing in een heel ander daglicht als we inzien wat het doel van Gods kiezen is. Door 
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de bijbel heen, vanaf Abraham in het Oude Testament, zien we dat geroepenen, 

uitverkorenen, het privilege ontvangen van eervolle taken. Zo zullen onder andere de 

kinderen van Israël boven de heidenen geplaatst worden. Een speciale plaats als Gods 

uitverkoren volk is hun toekomst (Jesaja14:1-2, 60:14 en 61:5-9). Dat is niet de grote schare 

die niemand tellen kan waar Openbaring over schrijft. De uitverkorenen hebben een speciale 

taak, ambt, om Gods doel, de wereld redden, te verwezenlijken als medearbeiders. Zo zien 

we de calvinistische visie van een God die huiveringwekkende besluiten neemt, veranderen 

in een ‘Bijbelse’ God. Een Vader die diep bewogen is en wil dat iedere Israëliet tot de kennis 

van de waarheid komt. Er is wel een duidelijk onderscheid tussen zaadlijnen. De Goddelijke 

zaadlijn en satanische, zie Genesis 3:15  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze 

vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult 

het de verzenen vermorzelen. 

God sloot een verbond met Izaäk en dat zal gelden als een eeuwig verbond voor zijn geslacht 

na hem. Dit verbond houdt in dat JHWH een God zal zijn voor Izaäk en zijn nageslacht na hem 

tot in eeuwigheid.  

Over Ismael zegt God iets anders. Dit gegeven komt mijns inziens erg weinig naar voren in de 

kerken. Want opeens mag ‘iedereen’ zich het verbond  toe-eigenen. Het is zo dat het Ismael-

volk gewoon mag leven, ook voorspoedig, alleen zonder verbonds-belofte! 

Genesis 17 vanaf vers 19: “En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon 

baren, en gij zult zijn naam noemen Izaäk; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een 

eeuwig verbond zijn zade na hem. 20 En aangaande Ismaël heb Ik u verhoord; zie, Ik heb hem 

gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem gans zeer vermenigvuldigen; twaalf vorsten 

zal hij gewinnen, en Ik zal hem tot een groot volk stellen; 21 Maar Mijn verbond zal Ik met 

Izaäk oprichten, die u Sara op dezen gezetten tijd in het andere jaar baren zal. 

1 Petrus 2:8 Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, 

waartoe zij ook gezet zijn. 9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, 

een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u 

uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 

Daarom lag er een duidelijke opdracht bij Jezus: Mattheüs 15:24 Maar Hij, antwoordende, 

zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. 

En ook Mattheüs 10:5-6 spreekt voor zich: Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel 

gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in 

enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis 

Israëls. 

En dan opeens komt er in Mattheüs 28:19 de contradictie dat alle volken onderwezen 

moeten worden. Het is belangrijk te letten op de verwijzing van Jezus naar de schapen van 

het Huis Israël; dat was voordat de christelijke kerk werd gesticht. De Israëlieten waren nog 

steeds de schapen van JHWH en Hij zou als de Schaapherder van Israël gaan naar degenen 

die ‘verloren’ waren (Johannes10:16). Zij maakten zich niet bezorgd over de aard van het 

koninkrijk, waarvan ze op de hoogte waren. Of vanwege het feit dat het moest worden 

opgericht in Israëls nieuw bepaalde plaats, in plaats van in het Jodendom. Ging Jezus naar de 

verloren schapen van het Huis Israël om meteen het koninkrijk op te richten of later? Hoe 

dan ook, hun gebruik van de woorden “hersteld gij….. voor Israël” geeft ons de definitieve 
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sleutel wat betreft de aard van het Koninkrijk van God. Want iets te kunnen herstellen voor 

Israël betekent, dat Israël het op enig moment in het verleden heeft gehad. Het Koninkrijk 

van God moet daarom hebben bestaan in het oude Israël en dus, als wij de aard en de vorm 

zouden kennen dat het zou krijgen in de toekomst, dan moeten wij zoeken in de 

geschiedenis van het volk. Deze geschiedenis is vastgelegd in het Oude Testament van de 

bijbel die vele verbondsbeloften aan Israël als natie en koninkrijk bevat en die zonder 

onderbreking doorgaan in toekomstige millennia. In de bijbel vinden wij de openbaring van 

een groot plan dat wordt uitwerkt in de menselijke geschiedenis en in wereldkwesties. Het 

uiteindelijke doel van dit plan is het herstel van leven en wereld van de mensheid tot de 

perfectie van de oorspronkelijke schepping. Het meer nabije doel echter is het oprichten van 

een verbondsvolk en de wijze van leven waarin Gods Wil de wet is die al het menselijke 

gedrag bestuurt, of het nu personen betreft of een regering. Zo’n doel maakt menselijke 

medewerking noodzakelijk op een rechtspersoonlijke basis, want als Gods Wet moet worden 

gehoorzaamd zal een volk het moeten gehoorzamen. Als Gods Wet toegepast en uitgevoerd 

moet worden, dan zal dit volk het moeten willen toepassen en uitvoeren. Zou Jezus bedoelen 

dat de verloren schapen van Israël zelf moeten kiezen of ze willen luisteren? 

RESUME: 

Het leven met al zijn miljarden meerkeuzemogelijkheden wordt zoveel handelbaarder en 

zoveel minder beangstigend als onze ouders paraat staan om te vertellen wat gedaan en wat 

beter vermeden kan worden. Als dat tenminste liefdevol en stimulerend gebeurt. Om ons 

van een kaart te voorzien met behulp waarvan we een weg uit het doolhof kunnen vinden. 

Het is vanaf een bepaalde leeftijd waarschijnlijk ook prima om bewust geen kaart te geven 

en kinderen door ‘ervaren’ te laten groeien. Durf te springen! 

Zo deed God het immers ook! Heel vroeg in de Bijbelse geschiedenis is beschreven dat God 

het volk Israël oprichtte en vormde tot een natie waarvan Hij zowel Koning als Wetgever 

was. Hij openbaarde Zijn wil aan hen in een code van Goddelijke Wetten, van toepassing op 

elke fase van menselijk leven en gedrag. Religieus, politiek, sociaal en economisch. God nam 

Israël feitelijk tot vrouw als zijn nationale Bruid en legde op haar de grote en heilige 

verantwoordelijkheid Zijn wil uit te voeren in een verbond-regeringsvorm, zoals de wet in het 

beleid van menselijke zaken. Een voorbeeldnatie voor de hele wereld. Zie hier het Koninkrijk 

van God zoals het functioneerde in het oude Israël. Het was ook een sociale gemeenschap, 

waarin al het menselijk gedrag en relaties werden geregeld door Gods wil. Het was de directe 

leiding en regering van het Israelvolk met vrede, voorspoed, gezondheid en geluk voor 

allemaal als gevolg van gehoorzaamheid aan zijn Geboden en Statuten. Ongelukkigerwijs 

bleek het verbondsvolk Israël niet opgewassen tegen die vertrouwenspositie. Generatie op 

generatie vergat geleidelijk Gods wetten en uiteindelijk, als resultaat van een voortdurende 

ongehoorzaamheid, hield het koninkrijk op te functioneren. De rechtschapenheid waarin het 

had voorzien werd slechts een herinnering. Dit onvermogen om verder te gaan in 

gehoorzaamheid aan Gods wil maakte het Hem onmogelijk om hen te beschermen voor de 

aanvallen van hun vijanden. Met als resultaat dat de natie werd opgeheven en weggezonden 

voor een periode van ballingschap en correctie. Hoe zou dit een positieve gebeurtenis 

kunnen zijn, behalve dan dat het een groter doel moest dienen? Het antwoord lag duidelijk 

in Gods voorkennis (niet over menselijk handelen maar over Zijn visie over de wereld als 

geheel). Ondanks de scheiding en de ontreddering die plaatsvond in de eenheid van het 
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koninkrijk en door de deportatie, migratie en uiteindelijke uitbreiding, wist God wat er zou 

gebeuren; een veel groter koninkrijk dan men zich maar kon voorstellen was in aanbouw. De 

plaats van Israël als Gods bruid is niet ingenomen door een kerk, want ze leeft nog en God 

zou nooit bigamie plegen door twee vrouwen te hebben die allebei leven. 

Vraag aan PP:  

Als jij God zou zijn, wat dan? 

Zou ik mezelf ontslaan. 
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Hoofdstuk 19 Het is een vreemdeling zeker, die verdwaalt is zeker 

Iedereen neemt de kleur van zijn omgeving aan. 

 

aar wordt er nog meer over vreemdelingen/uitverkorenen gesproken in de 

Bijbel? Daar verwijzen we naar in dit hoofdstuk. Bijbelonderzoeker en auteur van 

religieuze boeken P.F.van der Meer aan het woord: `Het Hebreeuwse woord voor 

vreemdelingen heeft vier betekenissen. Het betreft de vreemdelingen in Israël, 

of buiten Israël, die Semieten zijn. Het wil niet zeggen dat JHWH andere volkeren haat of 

verwerpt in de zin van vernietiging of destructie. Nee, JHWH heeft aan Israël de voorkeur 

gegeven boven andere volkeren als ‘voorbeeld-volk’, maar wanneer deze andere volkeren 

naar Zijn wil handelen, sluit Hij hen niet uit. Er is geen motief aan te wijzen waarom JHWH 

het volk Israël verkozen heeft, vandaar dat de profeet Hosea de liefde van JHWH vergelijkt 

met die van een hoogstaande man voor een vrouw van lage afkomst (of andersom). Van 

nature bevindt ieder mens zich op een eindeloos pad waarop God ieder tegenkomt op die 

weg, met verzoeken tot zelf-verbetering van de zondaar. Want HIJ WIL dat allen zalig worden 

van Zijn volk. Lees maar in Genesis, Job, Jeremia en Lucas. JHWH’s liefde is er en vraagt niet 

om een uitleg. Het vraagt en verplicht wel om wederliefde en het verwerpen van andere 

goden, niet als gezindheid maar als actie. Het blijkt uit Psalm 119 dat de liefde van een 

Israëliet vanuit het hart oprijst naar de Wet van JHWH.  

Het zijn niet alleen de vooronderstellingen die in de tekst verborgen zijn die bij de uitleg 

meetellen. Ook speelt het een rol of een tekst ergens over rapporteert, of ergens toe 

oproept. Een oproep betekent dat wat waartoe opgeroepen wordt, niet of niet voldoende 

aanwezig is. Een oproep tot naastenliefde of kuisheid betekent dat in de reële bestaande 

maatschappij van degene die die oproep doet, het aan naastenliefde en kuisheid ontbreekt. 

Wanneer we met deze overweging in het achterhoofd kijken naar de vreemdeling in de 

bijbel, dan mogen we vaststellen dat de hedendaagse welwillende benadering van 

vreemdelingen de bijbel eigenlijk vreemd is. De bijbel rapporteert impliciet dat 

vreemdelingen er inderdaad ellendig aan toe zijn, en bevat passages die er toe oproepen de 

vreemdeling, zoals alle rechtelozen en hulpbehoevenden, terzijde te staan. De betekenis van 

het Nederlandse woord ‘el-lendig’ gaat overigens ook terug op elders-landig, wat wil zeggen 

dat het woord ‘ellendig’ de natuurlijke staat van een vreemdeling heel aardig aanduidt.  

De moderne mensvriendelijke benadering van vreemdelingen steunt vooral op het slot van 

Mattheüs 25, in het bijzonder het vers ‘Voor zoveel gij dit een van deze mijne minste 

broeders gedaan hebt, zo hebt ge dat mij gedaan.’ Het gaat dan om het voeden van wie 

honger heeft, te drinken geven aan wie dorstig is, en het herbergen van vreemdelingen. In 

werkelijkheid is de lijst nog wat langer, zie de grondtekst. 

Maar zo’n oproep aan de gelovigen tot het herbergen van de vreemdeling is nog niet 

hetzelfde als een statuut dat de vreemdeling allerlei bijzondere rechten verleent. Het is 

uitsluitend een vermaning tot de hartelozen om iemand die het kennelijk per definitie 

moeilijk heeft, terzijde te staan. Het impliceert nu juist de volslagen hulpeloosheid en 

rechteloosheid van de vreemdeling. Die rechteloosheid wordt impliciet als vanzelfsprekend 

en normaal beschouwd. Het systeem van regelgeving van een multiculturele samenleving 

waarin de migrant met behoud van de eigen wetten, godsdienstige gebruiken, zeden en 

W 
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identiteit toch dezelfde rechten ontvangt als de ingeborene, kan alleen met heel veel 

acrobatiek uit zo’n vermaning gedistilleerd worden.  

In zo’n moderne multiculturele samenleving is een vermaning om de vreemdeling 

barmhartigheid te betonen ook eigenlijk zinloos geworden, omdat de vreemdeling, anders 

dan de zieke, de hongerige, de dorstige of de gevangene, in dat geval ook eigenlijk geen 

speciale hulp van de gelovigen meer nodig heeft. Indien de samenleving al dan niet 

stilzwijgend voorzien is van een multicultureel statuut ten behoeve van vreemdelingen, is 

een vreemdeling immers gelijk bevoorrecht, en dus ook, in dezelfde mate als de 

ingeborenen, gevoed, geherbergd, gezond en vrij. De bijbel (Oude en Nieuwe Testament 

samengenomen) gaat er steeds als van zelfsprekend vanuit dat vreemdelingen niet dezelfde 

rechten hebben als de ingeborenen. De bijbel vraagt niet om daar verandering in aan te 

brengen, wel om ook deze groep ellendige rechtelozen liefdevol tegemoet te treden 

(bijvoorbeeld Deuteronomium 10:19 Daarom zult gijlieden den vreemdeling liefhebben, want 

gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland.). Mattheüs 25 bevat een oproep tot de 

gelovigen om (onder anderen) vreemdelingen te helpen, maar zo’n oproep betekent niet dat 

vreemdelingen wanneer ze de benodigde hulp hebben ontvangen, niet langer vreemdeling 

zijn. Integendeel, de bijbel gaat er zonder veel verdere argumentatie van uit dat 

vreemdelingen, of ze nu wel of geen hulp krijgen, zich hebben te schikken en aan te passen. 

De bijbel doet zelfs uitspraken waar Drs.H. Janmaat, de in 2002 overleden leider van de 

vroegere xenofobe Centrumpartij, het van harte mee eens geweest zou zijn: ‘Ons erfdeel is 

tot de vreemdelingen gewend, onze huizen tot de uitlanders’, Klaagliederen 5:2. Sleutelen 

aan de vertaling kan natuurlijk altijd, maar de Hebreeuwse tekst is glashelder. Het 

Hebreeuwse werkwoord dat dit vers bevat, impliceert dat alles op zijn kop is komen te staan, 

en dat het zo niet hoort. In gewoon Nederlands betekent de tekst van Klaagliederen 5:2 dat 

we ‘ons erfgoed en onze huizen’ aan vreemdelingen zijn kwijtgeraakt, en dat dat tegen de 

maatschappelijke en goddelijke orde indruist. De vier evangeliën bevatten geen verhalen die 

handelen over vreemdelingschap, behalve misschien het verhaal van de Barmhartige 

Samaritaan. Dit verhaal heeft niet de vreemdeling als thema maar de vraag wie onze naaste 

is. Het verhaal gebruikt de figuur van een vreemdeling, in dit geval een naamloze Samaritaan, 

als voorbeeld van iemand die, om niet, aan een hulpeloos en naamloos slachtoffer van 

banditisme ‘barmhartigheid’ bewezen heeft, (zie Lukas 10:37).  

De les van het verhaal is duidelijk. Het gedrag van deze vreemdeling strekt ons allen tot 

voorbeeld. Het gaat hier niet om het terzijde staan van een vreemdeling die in benarde 

omstandigheden verkeert, maar om het omgekeerde. Het is een vreemdeling die  hulp 

verleent, aan iemand die dat nodig heeft. Als iemand met zo’n lage status dat al doet, 

hoeveel te meer moeten de gelovigen de rechtelozen dan wel niet te hulp schieten. De 

vreemdelingen hebben in de Bijbel hun sporen nagelaten. In het Oude Testament komen we 

allerlei wetten tegen over de omgang met vreemdelingen. Gastvrijheid en een goede 

behandeling spelen daarbij een belangrijke rol. Maar er worden ook grenzen aangegeven: 

vreemdelingen mogen niet volledig deelnemen aan de verering van God in de tempel. En 

worden gemengde huwelijken – tussen Israëlieten en vreemdelingen – verboden.  

Bijvoorbeeld Exodus 12:47 De ganse vergadering van Israël zal het doen. 48 Als nu een 

vreemdeling bij u verkeert, en den HEERE het pascha houden zal, dat alles, wat mannelijk is, 

bij hem besneden worde, en dan kome hij daartoe, om dat te houden, en hij zal wezen als een 

ingeborene des lands; maar geen onbesnedene zal daarvan eten. 49 Enerlei wet zij voor den 
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ingeborene, en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert. 50 En alle 

kinderen Israëls deden het; gelijk als de HEERE Mozes en Aäron geboden had, alzo deden zij. 

Of bijvoorbeeld Exodus 20: 10 Maar de zevende dag is de sabbath des HEEREN uws Gods; 

dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch 

uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 21 Gij zult ook den 

vreemdeling geen overlast doen, noch hem onderdrukken; want gij zijt vreemdelingen 

geweest in Egypteland. 

Ook buiten de vier evangeliën bevat het Nieuwe Testament geen verhalen over 

vreemdelingschap en de maatschappelijke behandeling van vreemdelingen. Wel worden de 

vele verhalen die het Oude Testament daarover bevat min of meer bij de lezer bekend 

verondersteld. Het opvallendste verhaal over een vreemdeling in het Oude Testament is dat 

van Ruth, een Moabitische vrouw, de weduwe van een Israëliet. De vraag is of Ruth wel van 

Moabitische afkomst was, want die waren vervloekt. Ze moet een Israëliet zijn geweest die 

in de velden van Moab woonde. Ruth komt als “ver”-vreemdeling te midden van de 

Israëlieten terecht. Daar heeft ze het niet makkelijk, totdat ze met een aanzienlijke 

dorpsnotabel weet te trouwen. Haar ‘vergunning tot voorlopig verblijf’ verwerft ze door zich 

volledig te onderwerpen aan de godsdienst van de Israëlieten waarvan ze vervreemd was: 

‘uw God is mijn God’, Ruth 1:17. Daarmee zijn haar problemen nog lang niet opgelost, maar 

het verhaal eindigt ermee dat zij de overgrootmoeder van Koning David zal blijken te 

worden. 

In het boek Ezra, de hoofdstukken 9 en 10, wordt geheel in tegenstelling tot de inhoud van 

het boek Ruth, verkondigd dat een huwelijk met een vreemdeling een groot kwaad is. Dat 

versterkt mijn gevoel dat Ruth van herkomst een Israëlitische moet zijn geweest. Anders kan 

het haast niet anders of de auteur van Ezra 9 en 10 heeft het boek Ruth niet gekend. 

Nehemia gaat nog verder: hij vervloekt de gemengd gehuwden, slaat enigen van hen, en 

trekt hun de haren uit het hoofd, (Nehemia 13:25). Dit is min of meer in overeenstemming 

met Exodus 34:11-17 en Deuteronomium 7:3, waar huwelijken met vreemdelingen streng 

verboden worden. De auteur van het boek Ruth is mogelijk goed op de hoogte geweest van 

dit anti-vreemdelingenbeleid, misschien zelfs wel van de teksten waarin dit beleid verwoord 

wordt. Hij is het er niet mee eens geweest, en probeert door een verhaal over een verre 

overgrootmoeder van de prestigieuze Koning David het accent te verleggen van etniciteit 

naar religie en cultuur. Wanneer Ruth, een vervreemde Israëliet, aan bepaalde religieuze en 

culturele eisen voldoet, is haar aanwezigheid niet langer verkeerd. 

De eisen die de auteur van het boek Ruth aan Ruth stelt, gaan overigens veel verder dan de 

eisen die Geert Wilders aan de Moslims in Nederland zou willen stellen. Geert Wilders eist 

slechts dat Moslimse vreemdelingen in Nederland bepaalde agressieve en bloeddorstige 

passages uit de Koran tot dode letter verklaren. De auteur van het boek Ruth eist 

daarentegen dat Ruth zich religieus (lees: cultureel) met huid en haar aan haar nieuwe 

landgenoten aanpast. Er is niemand in het moderne Nederland die ten aanzien van de 

migranten zo ver gaat. Een belangrijke groep vreemdelingen waarmee de Israëlieten in de 

Hebreeuwse bijbel te kampen hebben, zijn de naburige Filistijnen. Het is tussen de Filistijnen 

en de Israëlieten eigenlijk permanent oorlog. Het theologische motief in deze verhalen is 

toch niet zo bloeddorstig: wanneer de Israëlieten zich aan Gods wetten zullen houden, zullen 

ze niet door de Filistijnen verslagen en vernietigd worden. Het gaat steeds om preken in 

verhaalvorm die ertoe oproepen om het verbond tussen God en Israël niet te verbreken, te 
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leven volgens de wetten van God, en geen vreemde goden te aanbidden. Vaak verliest de 

auteur zich halverwege in wat een verhaal over een strijd had moeten worden, in een preek 

die de noodzaak tot trouw aan de God van Israël benadrukt. Maar hoe dan ook, de Filistijnen 

komen er niet goed af.  

De makers van de Septuaginta (LXX) gebruiken, waar de Hebreeuwse tekst van de bijbel over 

de Filistijnen spreekt, het woord allo-phuloi, de ‘anders-stammigen’. Dat komt wel heel dicht 

bij het hedendaagse woord allo-chtonen, ‘anders-landigen’. We mogen met een gerust hart 

aannemen dat de makers van de LXX dichter bij de Bijbeltekst stonden dan moderne lezers 

en uitleggers. Het ligt voor de hand dat de LXX-vertalers de achterliggende mentaliteit van 

het publiek waartoe de bijbelschrijvers zich in eerste instantie gericht hebben, beter kenden 

dan wij. En in die manier van tegen de wereld aankijken, komen de vreemdelingen, de allo-

phylen, er niet best af.` Einde citaat. 

Voortdurend keren vreemdelingen zich tegen God en Zijn volk! Veel meer wordt er 

nauwelijks over hen meegedeeld, vandaar dat wetenschappelijke naspeuringen naar de 

Filistijnen bij gebrek aan historische aanwijzingen snel doodlopen. Na de periode van Koning 

David spelen de Filistijnen nauwelijks nog een rol als vijand van Israël. Het zijn dan de 

grootmachten van die tijd, de Assyriërs en de Egyptenaren, die deze rol hebben 

overgenomen. Een steeds groter wordende rol wordt er dan ook gespeeld door het bekende 

thema dat het vele kwaad dat al deze vreemdelingen Gods volk aandoen een straf van God 

is, die door God gewild is, vanwege de zonden die Gods volk heeft begaan. 

Hoe je het ook wendt of keert, vreemdelingen zijn in de bijbel niet populair. Over mensen 

van andere ‘stammen’ en met een andere godsdienst is de bijbel niet positief, zoals de 

verhalen over de Filistijnen illustreren. Zeker wanneer je de LXX er naast legt. Ook wanneer 

de hoofdfiguren van het Oude Testament zelf vreemdeling zijn, koesteren ze geen enkele 

illusie over hun eigen positie. Ze weten dat ze tot slaaf gemaakt worden, niet welkom zijn, en 

het nagenoeg zonder rechten moeten stellen. Maar de echte nekslag voor de ideologie van 

de multiculturele samenleving, en de wens om vreemdelingen hun eigen rechtssysteem 

(bijvoorbeeld de sharia geheel of gedeeltelijk maar te laten) geeft natuurlijk Exodus 12:49. 

Daar lezen we ‘enerlei wet zij er voor de ingeborene en voor de vreemdeling’. Dat komt dicht 

bij het ferme en glasheldere standpunt van Ahmed Marcouch, stadsdeelraadvoorzitter van 

Amsterdam-Slotervaart: “Iedereen in Nederland heeft de Nederlandse wet te respecteren, 

ongeacht zijn afkomst, zijn klederdracht, zijn theologie, zijn bloeddruk of zijn hobbies.” 

Laten we beginnen met onze psyche. Omdat het van groot belang is te beseffen wie we zijn. 

Daarna kunnen we analyseren waarom we het leven leven zoals we nu leven. Om vervolgens 

open te staan voor alles wat op ons pad komt. Met name om te onderzoeken zonder in 

eerste instantie al te willen oordelen. Kinderen zijn immers ook niet bang om dingen te 

onderzoeken of nieuwe denkwijzen te ontwikkelen. De basis van alles in ons leven leggen we 

zelf via onze intenties. Hoe zuiver zijn onze intenties bij alles wat we doen en laten. Gods wet 

zorgt ervoor dat onze intenties (dus niet onze daden per se) bepalen wat we ervoor terug 

krijgen. We oogsten dat wat we zaaien. Onzuivere intenties kun je eenvoudig weghalen door 

naar je intuïtie te luisteren. Onze intuïtie vertelt wat goed is en wat niet. Zuiverheid neemt 

daarbij de centrale plaats in. Zuiverheid is belangrijker dan het blijven meebewegen in de 

kudde van onwetenden. We kunnen zelf onze leefwereld zuiveren. We begrijpen dat al het 

goede niet vanzelf zal komen. Daar gaan altijd bewuste keuzes aan vooraf. Alleen door 

geweldloze, liefdevolle ‘strijd’ te leveren ontwikkelen we de ware kracht van het goede. Alles 
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draait in onze huidige samenleving om geld. Zolang wij nog in de ban zijn van geld, zijn we 

feitelijk niets anders dan betaalde slaven. Het geld waar we ons vrijwel iedere dag opnieuw 

zo geweldig druk over maken, heeft momenteel eigenlijk geen enkele echte waarde meer. 

Het is uitsluitend gebaseerd op wederzijdse vertrouwen. Nergens ter wereld hebben de 

(particuliere) centrale banken bijvoorbeeld nog een goudvoorraad die evenveel waarde zou 

hebben als het in omloop gebrachte geld. Wij zouden zuivere ruilmiddelen willen waar 

niemand iets aan kan verdienen. Begrippen als rente en inflatie kunnen we dan schrappen. 

Luister maar naar onze innerlijke stem. Deze vertelt ons wat we het beste kunnen doen en 

laten. Welke aankopen zijn echt nodig, welke niet. Welke middelen kunnen we ruilen en 

hergebruiken. Wij kunnen onze materiële behoefte minimaliseren. Geld verruilen voor 

ethiek. Persoonlijk leiderschap begint bij zelfwaarneming (je gebruikelijke waarneming 

waarnemen), zelfkennis (gebruikelijke denkpatronen overdenken) en zelfherinnering (via ons 

gevoel onderzoeken van onze gebruikelijke emotiepatronen). Pas wanneer je meester bent 

geworden over jezelf, zouden we eventueel een leidende rol in een groep kunnen vervullen. 

Het is dan ook onethisch om de leiding over anderen te aanvaarden zonder eerst de leiding 

te hebben verkregen over de eigen gewaarwordingen, gedachten en gevoelens. Mensen die 

dit wel doen, geven leiding vanuit hun ego. Leiderschap beïnvloedt de gevoelens van 

anderen, want daar vinden we iemands motivatie en wil. Transactioneel leiderschap gaat uit 

van principes van ruil. Hierbij wordt verondersteld dat het gedrag van anderen gestuurd 

wordt door het nastreven van aangename gevoelens en het vermijden van onaangename. 

Beloning en bestraffing in ruil voor het gedrag van een ander. Transformationeel leiderschap 

gaat ervan uit dat anderen intrinsiek gemotiveerd worden door het werk wat ze doen. Het 

werk zelf en het resultaat is op zichzelf zo waardevol dat hieruit alle motivatie om het te 

doen gehaald wordt. Eigenlijk is transactioneel leiderschap een gelegaliseerde vorm van 

chantage, met stilzwijgende slavernij als resultaat. De diepere oorzaak is immers de 

verslaving (en behoefte) aan geld. Het geld heeft ons meegesleurd in een ratrace. Meer en 

meer willen. Persoonlijk leiderschap komt neer op het durven laten leiden van onze 

gewaarwordingen, gedachten en gevoelens door onze geest via onze intuïtie. Echt 

leiderschap is daarom altijd persoonlijk, authentiek en verbindend. Het gaat erom dat het er 

niet op aankomt in welke omstandigheden je je bevindt, maar of je in die omstandigheden 

met God bent. Verbindend leiderschap, een ander aspect van waarachtig leiderschap, gaat 

over het inspireren van onszelf of anderen door het leggen van verbindingen. Een leraar leidt 

de leerling in het leerproces door deze persoonlijk authentiek en verbindend te 

ondersteunen. Een ontdekkingsreis met een zeer ervaren gids die hartelijk en geduldig is. In 

die zin past Jezus, net als Mozes en Deborah etc., in de geschiedenislijn. Dit was even een 

zijsprong. 

Wester, Ooster, Noorder, Zuider-lingen 

Bijbelonderzoeker en auteur van religieuze boeken P.F. van der Meer: ´Wij mogen ons 

realiseren dat wij westerlingen, de late nazaten zijn van de twaalf stammen van Israël in de 

verstrooiing, zie Jacobus 1:1  Jacobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus 

Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid. Het is onbegrijpelijk 

dat geen zin in de Heidelbergse Catechismus en ook niet in de Dordtse Leerregels, wordt 

gewijd aan het herstel van Israël. De zogenaamde vervangingsleer of theorie dat de kerk na 

de tijd van het Nieuwe Testament het zogenaamde nieuwe Israël zou zijn geworden, is leuk 

bedacht maar wordt nergens gestaafd. Noch in de bijbel, noch buiten de bijbel, noch in de 

geschriften van de kerkvaders en noch in joodse geschriften. In Efeziërs 2 richt Paulus zich tot 
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de gelovigen uit de heidenen (verheidenste Israëlieten). ‘Bedenkt daarom dat gij, die vroeger 

heidenen waart naar het vlees… dat gij te dien tijde zonder Jezus waart, uitgesloten van het 

burgerrecht Israëls en (ver)vreemd aan de verbonden van de belofte (dus aan de heidenen 

gelijk geworden Israëlieten)… Nu kunnen ze, als loten van een wilde olijf, geënt worden op de 

edele olijf, Israëls ‘eigen olijf’ (Romeinen 11:24). Bedenk dat iemand slechts van zijn 

geboorterecht, verbonden en beloften kan vervreemden, als hij er eerst deel aan had. 

Iemand die vervreemd is van het Nederlandse staatsburgerschap omdat hij bijvoorbeeld de 

Canadese nationaliteit aanneemt, blijft Nederlander in hart en nieren, maar voor de wet is hij 

Canadees. Met de edele olijf wordt bedoeld de gelovige voorvaders van de Israëlieten – 

Abraham, Izaäk en Jakob. Israëlitische gelovigen zijn dus geënt op de stam waaruit Israël is 

voortgekomen. Dit betekent dat gelovigen uit de heidenen nu kunnen meedelen in de 

zegening van de verbonden. Ezechiël profeteerde hier al over, dat de gelovigen uit de 

heidenen mede-erfgenamen zullen zijn met Israël als de Messias terugkomt. ‘Dit land nu zult 

gij onder u verdelen naar de stammen Israëls; gij zult het tot een erfdeel verloten onder u en 

onder de vreemdelingen die onder u vertoeven en die onder u kinderen verwekt hebben; 

dezen zult gij als onder de Israëlieten geboren beschouwen; zij zullen met u een erfdeel bij 

loting toegewezen krijgen onder de stammen Israëls’ (vers 21-22). God beschouwt dus de 

gelovigen uit de heidenen, die op de edele olijf zijn geënt, als Israëlieten van geboorte, die 

volledig recht hebben op een stuk land in het Messiaanse koninkrijk. Als Israëlitische en niet-

Israëlitische gelovigen dusdanig met elkaar verweven zijn in dezelfde olijfboom, zouden zij 

dan niet ook dezelfde Thora als richtlijn voor hun leven nemen? Vooral in deze eeuw worden 

wij als christenen steeds weer met de neus op Israël gedrukt: de terugkeer van de Joden naar 

het stukje land, dat God aan Abraham en Zijn nageslacht heeft beloofd; de afschuwelijke 

vervolging van de Joden door de nazi's; de stichting van de staat Israël; de verschillende 

oorlogen die deze staat moet voeren.  

Ds. W.J.J. Glashouwer in het Reformatorisch Dagblad maart 2010: “We zien de Joden 

terugkeren naar hun land, en zien daarin dat de ‘Heere’ begonnen is het Joodse volk 

nationaal te herstellen. Deze terugkeer is als één van de helderste tekenen van de eindtijd.” 

P.F.v.d.Meer: ´Bij al het schrijven over Israël wordt soms vergeten, dat het hier het Joodse 

volk geldt, bestaande uit Joden. En de raszuivere Joden zijn niet "geheel Israël". Zij zijn er 

slechts een deel van en waarschijnlijk een klein deel. Niet elke jood is een Israëliet, alleen de 

nog raszuivere. Het overgrote deel zijn vermengden, bastaarden, Askenazen, Chazaren, etc. 

Israël bestaat uit twaalf stammen, voortgekomen uit en genoemd naar de twaalf zonen van 

Jakob (Israël). Het grootste deel van het volk Israël, de tien stammen, ook wel Efraïm 

genoemd - naar de belangrijkste zoon van de tien, Jozef - leven als het ware ondergedoken in 

de "zee der volken". Zij werden in 722 voor Jezus weggevoerd door de Assyriërs en kwamen 

terecht in het Noorden van dat land, in de buurt van de Kaspische zee. Daar zijn ze verder 

verheidenst en vergaten ze hun identiteit. Door de grote volksverhuizing zijn ze niet op die 

plaats gebleven, maar in westelijke richting gedreven. Dit "verborgen" Israël bestaat nog 

steeds. Ook het officiële Jodendom erkent dat. Zoals van een ijsberg alleen het topje boven 

het watervlak zichtbaar is, zo is het ook met Israël: de top zichtbaar voor de wereld, is het 

raszuivere Joodse volk. Het lichaam onzichtbaar voor de wereld onder het oppervlak van de 

'zee' is het tienstammig Israël. In het Woord staat dat er tijdens de belegering van Jeruzalem 

ten tijde van Hiskia, alle vaste steden van Juda zijn ingenomen met uitzondering van 

Jeruzalem. In het Jeruzalem van toen konden ten hoogste 25.000 mensen leven. Dus is dat 

ongeveer 10% van de toenmalige bevolking. De andere 90% is met het tienstammig Israël 
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meegevoerd in ballingschap. Deze Judahieten zijn niet teruggekeerd naar het land Israël. Er 

zijn Assyrische kleitabletten gevonden van koning Sanherib waarop staat dat er 210.000 

Judeërs zijn weggevoerd. De 10% die overgebleven zijn, werden naderhand tijdens de 

Babylonische veelvraat Nebukadnezar in twee deportaties weggevoerd. 5% onder koning 

Jojachin, de groep goede vijgen, en de andere 5% onder koning Zedekia, oftewel de groep 

kwade vijgen. De kwade vijgen-groep is alleen teruggekeerd onder Ezra en Nehemia, 

meenemende veel gemengd volk, vooral tijdens Ahasveros en Esther toen velen uit angst 

Jood geworden zijn. Hier lezen wij voor het eerst van Joden. Deze groep bestond dus uit 

kwade vijgen-Judahieten en gemengd volk. De Joden hebben onder Hyrcanus in het jaar 125 

voor onze heidense jaartelling, de Edomieten met geweld tot het Jodendom bekeerd. Dus 

vanaf toen bestonden de Joden uit: kwade-vijgen, gemengd volk en Edomieten. Uit de 

Edomieten zijn de Herodessen voortgekomen. Weer 50 jaar later zijn de Ittureeërs 

(Ismaëlieten) ook tot het Jodendom gedwongen. In de achtste eeuw zijn daar de Khazaren, 

een Turks/Mongools volk bijgekomen. Deze Khazaren zijn dus op zijn hoogst Jafethieten te 

noemen, maar waarschijnlijker Edomieten. Voor het gemak noemen wij dit maar een aparte 

groep. Deze Khazaren-groep vormen de huidige Aschkenazy-Joden, terwijl de kwade-vijgen 

Edomieten - Ittureeërs Serfarde-Joden zijn. 

De Aschkenazen maken 90 - 95% (= 13.500.000 -14.250.000) van het huidige Jodendom uit 

en de Sefarden de overige 5 - 10% (= 750.000 - 1.500.000)! Getalsmatig maken de kwade 

vijgen ongeveer 2% (= 75 - 300. 000) van het Jodendom uit. Deze weten beter dan wij dat 

onder de Sefarden (10% van de Joden) zo´n 8 - 9 Edomieten en Ittureeërs zitten. Mogelijke 

vijanden van de God van Israël. De Aschkenazen (90 - 95% van de Joden) hebben helemaal 

geen bloed van Abraham in zich. Wij kunnen op grond van de Bijbelse gegevens onmogelijk 

geloven en aannemen dat de Joden geheel Israël zijn. Hoogstens de 2% kwade vijgen.´ Einde 

citaat.  

Waarom is dit nu zo belangrijk om te weten, te geloven? Omdat er veel christenen zijn, die 

zeggen: o, maar dat is allemaal in vervulling gegaan toen de Joden terugkeerden uit de 

Babylonische ballingschap. Is dat correct? Lezen we in Ezechiël 37: Spreek dan tot hen: Zo 

zegt JHWH HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, 

waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land; 22 

En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls; en zij zullen allen te 

zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch 

voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.23 En zij zullen zich niet meer verontreinigen 

met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze 

verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo 

zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.24 En Mijn Knecht David zal 

Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn 

rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen. 25 En zij zullen wonen in het 

land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin 

zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht 

David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid. 26 En Ik zal een verbond des vredes met hen 

maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze 

vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. 

27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een 

volk zijn. 28 En de heidenen zullen weten, dat Ik JHWH ben, Die Israël heilige, als Mijn 

heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. 
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P.F. van der Meer: `Dit zichtbare herstel van Israël is nog niet geweest- zodat de volken zullen 

zeggen: ‘kijk eens, alles wat de God van Israël heeft gezegd, is uitgekomen’. En dan zullen 

velen uit de andere volken de God van Israël au serieus gaan nemen. Dan is Israël de levende 

getuigenis temidden van de volken. En dat is Gods bedoeling. Juda is voor een groot deel 

zichtbaar gebleven in het Joodse volk. Israël, Efraïm is verstrooid in de zee of de woestijn van 

de volken. Maar God ziet hen. God laat niet varen wat Zijn hand begon. Ook onder ons volk 

zijn afstammelingen van de tien stammen, van Gods oude bondsvolk. Velen denken dat de 

Joden Gods uitverkoren volk zijn. De Joden zijn echter maar een klein deel van het nageslacht 

van Jakob en een godsdienstige sekte onder hen is zelfs door Jezus 'slangen en 

addergebroed' genoemd. De verdrukking van 70 na Jezus werd ook niet ter wille van de 

Joden in Jeruzalem verkort. De stad is verwoest en een half miljoen mensen zijn gedood. De 

overgeblevenen zijn verstrooid of als slaven verkocht (Lucas 21:24 En zij zullen vallen door de 

scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal 

van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.). Met 

mij zijn velen van mening dat de letterlijke afstammelingen van de zogenaamde verloren tien 

stammen van Israël (Jakob) - Gods uitverkorenen - zich bevinden onder de christelijke volken 

van West-Europa. In de ophanden zijnde oorlog, vermeld in Maleachi, kan de hele 

beschaving vernietigd worden, maar voor de uitverkorenen (Israël) zullen die dagen ingekort 

worden (Mattheüs 24:22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden 

worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden). Jezus heeft 

gezegd: "Waar het aas is, zullen de gieren zich verzamelen (Mattheüs 24:28). Zie ook Lucas 

17:37; Ezechiël 39:4. Hij heeft dit aan zijn discipelen als een teken gegeven om op hun hoede 

te zijn voor valse Messiassen en valse profeten (Mattheüs 24:23-26). De Messiaanse komst 

zal zijn als de 'bliksem die komt van het oosten en licht tot het westen'. De oorlog tussen de 

Romeinen en de Joden was beperkt tot Palestina. Al bleef er geen levende over in die oorlog, 

het betekende niet dat alle vlees op aarde was vernietigd. Wij hebben ook gezien hoe 

miljoenen christenen door de eeuwen heen door de verdrukking zijn gegaan. Vandaag 

sterven mensen nog bij tienduizenden de martelaarsdood onder het communisme. Kan er 

een grotere verdrukking zijn dan deze?´ 

Waarom is de wet zo belangrijk met betrekking tot het bepalen van wie het uitverkoren volk 

is? De wet is bij de berg Sinai aan Israël gegeven op de meest ernstige manier: “…. dat er op 

de berg donders en bliksemschichten waren, en een zware wolk, en het geluid van een zeer 

sterke bazuin, zodat al het volk schrok….. En de ganse berg Sinai rookte, omdat JHWH daarop 

neerkwam in vuur”, Exodus 19:16-18.  

Het hele Oude Testament bevestigt het gezag van de wet. Deuteronomium 28:45 geeft aan: 

“Al deze vervloekingen komen over u omdat u niet geluisterd hebt naar de stem van God en 

de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt; zij zullen onder u 

tot een teken en wonder zijn en onder uw nageslacht, voor altoos.’  

En ook het Nieuwe Testament is heel duidelijk als het gaat om de autoriteit van de wet: 

‘Want voorwaar, Ik zeg u: totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal niet een jota of tittel 

van de wet voorbijgaan, totdat alles is geschied”. Vers 58: ‘Hij zal ongemeen zwaar tuchtigen 

u en uw nageslacht, alle kwalen van Egypte zullen terugkomen.’ 

Ook in Deuteronomium 28:64 wordt het gevolg aangegeven van niet nakoming: “Ik zal u 

verstrooien onder alle natiën”. Dit gezag zal pas helemaal worden erkend in de toekomst 

wanneer God de geheimen van de harten zal oordelen. Autoriteit/gezag is iets anders dan 
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macht. Macht werkt als een zwaard, maar autoriteit werkt als een magneet. Gods geboden 

en beloften is de zalf voor de ziel, het antwoord op de hunkering van de mens die op zoek is 

naar het wezen van het bestaan. Hier zien we de koppeling van wet en het niet 

gehoorzamen, eindigen in verstrooiing. 

God beloofde gelukkig dat Zijn verbond eeuwigdurend zou zijn. De verwerping zou dan ook 

slechts tijdelijk zijn, zoals eerder beschreven. Jesaja 54 Voor een klein ogenblik heb Ik u 

verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. 8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn 

aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij 

uwer ontfermen, zegt JHWH, uw Verlosser. 9 Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, 

toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik 

gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. 10 Want bergen zullen wijken, 

en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond 

Mijns vredes zal niet wankelen, zegt JHWH, uw Ontfermer. 

Mozes spreekt ook over Israëls nationale herstel in Deuteronomium 4: 27 ‘En JHWH zal u 

verstrooien onder de volken; en gij zult een klein volksken in getal overblijven onder de 

heidenen, waar JHWH u henen leiden zal. 28 En aldaar zult gij goden dienen, die des mensen 

handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch eten, noch rieken. 29 Dan zult 

gij van daar den HEERE, uw God, zoeken, en vinden; als gij Hem zoeken zult met uw ganse 

hart en met uw ganse ziel. 30 Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; 

in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot den HEERE, uw God, en Zijn stem 

gehoorzaam zijn. 31 Want JHWH, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet verlaten, noch 

u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten. 

De profeet Jesaja maakt met veel voorbeelden duidelijk dat Israël hersteld wordt en de 

Knecht van God is. De Gezalfde zal op aarde regeren als een telg uit het herstelde huis 

Davids, dit is geweldig toekomstmuziek! Tot die tijd gelden alle beloften van God. Over het 

algemeen vergeestelijkt men alle beloften die betrekking hebben op de toekomst. Net zoals 

met de beloften voor het herstel van de twaalf stammen Israëls het geval is. Niet letterlijk 

nemen luidt het dogma. De kerk zou het geestelijke Israël zijn. Door vergeestelijking wordt 

alle werkelijkheid een symbool. Zie wat in Amos 9:11-15 daarover staat, vers 7 tot 11: 

 7 Zijt gijlieden Mij niet als de kinderen der Moren, o kinderen Israëls? spreekt JHWH. Heb Ik 

Israël niet opgevoerd uit Egypteland, en de Filistijnen uit Kafthor, en de Syriërs uit Kir? 8 Ziet, 

de ogen JHWH HEEREN zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat Ik het van den aardbodem 

verdelge; behalve dat Ik het huis Jakobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt JHWH. 9 Want 

ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad 

geschud wordt in een zeef; en niet een steentje zal er ter aarde vallen. 10 Alle zondaars Mijns 

volks zullen door het zwaard sterven; die daar zeggen: Het kwaad zal tot ons niet genaken, 

noch ons voorkomen. 11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik 

zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, 

als in de dagen van ouds; 

Hoe moeten kinderen de bijbel verstaan? Alles letterlijk nemen, roept de een. Nee!, alles is 

slechts geestelijk bedoeld, roept de ander. En de derde maakt het waarschijnlijk terecht,  

spannend wanneer die roept: beiden, op z'n tijd! 
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P.F.van der Meer: ´Wie is het volk van God, waar zijn de stammen gebleven? Er bestaat een 

groot verschil tussen Israël en Juda. Veel Christenen en zelfs theologen maken vaak – in  mijn 

ogen - de grote fout om Israël als het Joodse volk aan te duiden en omgekeerd. Ook het 

huidige  Joodse volk wordt vaak aangeduid met de naam Israël. Er zijn zelfs Christenen die 

denken dat Abraham een Jood was. Als Abraham een Jood was, dan zouden zijn 

nakomelingen dat ook moeten zijn. Het grootste gedeelte van de mensheid zou dan Jood 

zijn. Abraham was echter een Semiet, een nakomeling van Sem dus een Hebreeër. Abrahams 

nakomelingen zijn Semieten en Hebreeërs. Er zouden veel volken uit Abraham voortkomen. 

Abraham was de stamvader van de kinderen van Israël. Uit het oude testament blijkt dat ook 

Izaäk geen Jood was, evenmin als Jacob, Mozes, Jozua, Gideon of Samuël. Het grootste deel 

van de profeten waren geen "Jood" maar Israëlieten. De beide Huizen Israël en Juda zijn tot 

de dag van vandaag gescheiden. Het is belangrijk om niet te vergeten dat Juda verkozen was 

om de Messias voort te brengen uit het geslacht van David. Na de splitsing van de twee 

huizen (2Koningen 11:13-14 13 Toen Athalia hoorde de stem der trawanten en des volks, zo 

kwam zij tot het volk in het huis des HEEREN. 14 En zij zag toe, en ziet, de koning stond bij den 

pilaar, naar de wijze, en de oversten en de trompetten bij den koning; en al het volk des lands 

was blijde, en blies met trompetten. Toen verscheurde Athalia haar klederen, en zij riep: 

Verraad, verraad!) zien we dat de plaats van de stam Jozef ontbreekt en is ingevuld door zijn 

zonen Efraïm en Manasse (Genesis 48:5 Nu dan, uw twee zonen, die u in Egypteland geboren 

waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne; Efraïm en Manasse zullen mijne zijn, 

als Ruben en Simeon). Zeer opmerkelijk is het feit dat de eerstgeboorte zegen van God niet 

op Jacobs eigen zonen overgaat maar op de jongste zoon van Jozef: Efraïm. De andere zonen 

kregen wel een zegen. Efraïm wordt hierdoor de machtige erfgenaam van de zegen van 

Abraham (1 Kronieken 5:1, Jeremia 31:9 De kinderen van Ruben nu, den eerstgeborene van 

Israël; (want hij was de eerstgeborene; maar dewijl hij zijns vaders bed ontheiligd had, werd 

zijn eerstgeboorte gegeven aan de kinderen van Jozef, den zoon van Israël; doch niet alzo, dat 

hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht; 9 Zij zullen komen met 

geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een 

rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm is 

Mijn eerstgeborene.). Van de tien stammen die bekend staan onder de naam Israël werd de 

stam Efraïm de leidende stam. Na de splitsing gingen beide volken hun eigen weg. Maar ook 

werden beide volken gestraft en gingen in ballingschap. 

De ballingschap van Israël, het tien stammenrijk, betekent het einde van Israëls geschiedenis. 

Volgens de Bijbel zal het volk Israël nooit verloren gaan en zal het te zijner tijd - in het laatste 

van de dagen - worden herenigd. De Heilige Schrift beweert dat de nazaten van de tien 

stammen tot op de huidige dag moeten bestaan. Jezus duidde de tien stammen in de Bijbel 

aan als "verloren schapen van het Huis Israël". De apostelen noemen echter alle twaalf 

stammen in de verstrooiing, Handelingen 26:5 en Jacobus 1:1. 5 Als die van over lang mij te 

voren gekend hebben (indien zij het wilden getuigen), dat ik, naar de bescheidenste sekte van 

onzen godsdienst, als een Farizeër geleefd heb. 1 Jakobus, een dienstknecht van God en van 

den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid. 

Als enige zichtbare vertegenwoordigers van het oude Israël waren er nog slechts de Joden 

voorhanden. In de Nadere Reformatie heeft men zich daarop toegespitst, niet wetende dat 

het immens grote volk van de twaalf stammen in de verstrooiing grotendeels in Noord West 

Europa was terechtgekomen. En zijzelf daar eveneens toe behoorden. Wij weten uit de 

geschiedenis dat de stammen Israëls naar het Noordwesten van Europa zijn getrokken. Zij 



~ 260 ~ 

 

lieten een spoor van herkenningstekens na. Eenmaal aangekomen in de kustlanden of 

eilanden, zou het volk weer tot volle sterkte komen. Tot rust en bloei. Aan en in die 

kustlanden werd het vergaderde volk Israël een maritiem of zeevarend volk. Vanuit die 

plaats ging Israël het Evangelie de hele wereld over verkondigen, wat slechts bedoeld was 

om aan hun broeders en zusters van de verloren stammen te doen, hierover later meer. In 

Jesaja wordt Israël als Knecht van JHWH aangeduid. Israël raakt haar naam kwijt en werd als 

verloren gerekend. Hoewel verborgen, zal Israël identiteitsbewust worden en in 

openbaarheid treden.´ Einde citaat. 

Wat een kunstwerk van JHWH om Zijn volk Israël meer dan 2500 jaar te onttrekken aan het 

oog van de volkeren en ook nog raszuiver te houden! Lees ook graag Jesaja 66:19 over de 

‘ver gelegen eilanden of kuststreken”. 19 En Ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen, die 

het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de heidenen naar Tarsis, Pul, en Lud, de 

boogschutters, naar Tubal en Javan, tot de ver gelegen eilanden, die Mijn gerucht niet 

gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij zullen Mijn heerlijkheid onder de 

heidenen verkondigen. 

Valleien (urim), eilanden (dat moet zijn “kustlanden”, zie Strongs 0339 IY = kust, strand, 

eiland of regio).  

Ballingschap opgeheven? 

Het huis Israël is nooit teruggekeerd uit de ballingschap en van Juda is nog maar een klein 

gedeelte teruggekeerd. Voor God zijn de tien (verder aangeduid met 10x2 stammen) 

stammen niet verloren want de brief van Jacobus is gericht aan de twaalf stammen van 

Israël. Jacobus wist zeker dat de 10x2 stammen van het huis Israël nog niet waren 

teruggekeerd, terwijl de Joden wel voor een groot deel waren teruggekeerd. De stammen 

zijn verborgen en de tijd zal komen dat het raadsel van de 10x2 stammen opgelost wordt 

zoals eerder vermeld. God heeft ze niet uit het oog verloren. Wanneer de beloofde 

hereniging zal plaatsvinden, zullen ze tevoorschijn komen en dan zal er één Koning over hen 

zijn. Dat is de komende Messias (Jezus is namelijk geen Koning geweest over hen). Ezechiël 

36: 24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in 

uw land brengen. 

Wanneer Israël hersteld is, zullen ook de woorden van de engel Gabriël (Lucas 1:32) vervuld 

worden: “Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogste genoemd worden, en JHWH God zal 

Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob 

heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen”. 

Bedenk wel dat Gabriel hier niet spreekt over de historische Jezus maar over de nog 

komende Messias wat uit zijn woorden blijkt. Jesaja 11: Want er zal een Rijsje voortkomen uit 

den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.2 En 

op Hem zal de Geest JHWH rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads 

en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze JHWH. 3 En Zijn rieken zal zijn in de vreze 

JHWH; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner 

oren niet bestraffen. 4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de 

zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de 

roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden. 5 Want 

gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner 

lendenen zijn. 6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok 
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nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske 

zal ze drijven. 7 De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen 

nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. 8 En een zoogkind zal zich vermaken over 

het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk. 

9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de 

aarde zal vol van kennis JHWH zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. 10 Want 

het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isaï, Die staan zal 

tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. 11 Want het zal 

geschieden te dien dage, dat JHWH ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te 

verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, en van 

Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en 

van de eilanden der zee. 12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de 

verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier 

eilanden des aardrijks. 13 En de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van 

Juda zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet 

benauwen. 14 Maar zij zullen den Filistijnen op den schouder vliegen tegen het westen, en zij 

zullen te zamen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, 

en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. 15 Ook zal JHWH den inham der zee van 

Egypte verbannen, en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte Zijns winds; 

en Hij zal dezelve slaan in de zeven stromen, en Hij zal maken, dat men met schoenen 

daardoor zal gaan. 16 En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks, dat 

overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dage, toen het uit 

Egypteland optoog. 

Er wordt hier gesproken over een rijsje dat voortkomt uit de afgehouwen tronk van Isai. Wat 

ziet op een nakomeling van David nadat er geen hoop meer was voor een nakomeling. Na de 

tijd van koning Agrippa (die als laatste regeerder van Israël uit het geslacht van David was) 

lijkt de lijn van het geslacht van de ‘stam’ van David afgestorven. God belooft een nieuwe 

nakomeling. In vers 6 staat dat hij godvrezend zal zijn (als hij God zou zijn, zou dit een 

onzinnige toevoeging zijn). Verder staat er dat hij als rijsje is voortgekomen en hij fysiek 

heerser en rechter zal zijn. Daardoor zal er in die tijd zoveel recht zijn dat het een effect op 

de natuur heeft. Zelfs een wolf en een lam kunnen samen zijn zonder dat de ene de ander 

verscheurt. In die tijd dat de Messias ontsproten is zal hij de rest van het volk Israël loskopen 

wat op dat moment nog in de verstrooiing is. En de volken zullen zich aan hem onderwerpen. 

Jesaja 23:5 Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Eeuwige, dat Ik aan David een 

rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal 

recht en gerechtigheid doen in het land. 6  In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël 

veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de Eeuwige is onze 

gerechtigheid. 7  Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord van de Eeuwige, dat men niet 

meer zal zeggen: Zo waar de Eeuwige leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen 

optrekken, maar veeleer: 8  Zo waar de Eeuwige leeft, die het nageslacht van het huis Israëls 

heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen 

waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonen. 

P.F. van der Meer, Bijbelonderzoeker en auteur van religieuze boeken: “De dagen dat de 

Spruit van David verwekt zal worden (Jeremia 23:5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, 

dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en 

voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.), zullen dagen zijn dat hij als 
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koning zal regeren, verstandig handelen en recht en gerechtigheid in het land zal doen. In die 

dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. Zeker van die combinatie kan 

gezegd worden dat hij nog niet is geweest. Waarom ik geloof dat de tien stammen van Israël 

nog niet terug gekeerd zijn en als Israël hersteld is, komt door de scheidbrief. Als iemand 

scheiden gaat van God raakt zij ook de Naam van God kwijt (IsraEL). Ze worden nu dus onder 

een andere naam bekend. Israël raakt verborgen maar niet voor God (Jesaja 40:27 Waarom 

zegt gij dan, o Jakob! en spreekt, o Israël! mijn weg is voor den HEERE verborgen, en mijn 

recht gaat van mijn God voorbij?). Ze zijn schuil gegaan onder de volkeren en zijn verheidenst 

maar er niet in opgegaan. Het huis Israël is doof en blind voor hun eigen identiteit als Israël 

(Jesaja 42:19 Wie is er blind als Mijn knecht, en doof, gelijk Mijn bode, dien Ik zende? Wie is 

blind, gelijk de volmaakte, en blind, gelijk de knecht des HEEREN?)  

en het huis Juda is voor een groot deel verblind voor de Messias (2 Corinthiërs 3: 14 ,15 

Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde 

deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus 

te niet gedaan wordt. 15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt 

een deksel op hun hart). 

Wel wil God zich over andere volken ontfermen. Schaap-volkeren noemt God deze volkeren. 

De bok-volkeren zijn van de gevallen engelen afkomstig (Genesis 6). God zei al tegen 

Abraham dat door hem alle volken op aarde gezegend worden en bij Jesaja 49:6 formuleerde 

Hij: En nu zegt JHWH, Die Mij Zich van moeders buik af tot een Knecht geformeerd heeft, dat 

Ik Jakob tot Hem wederbrengen zou; maar Israël zal zich niet verzamelen laten; nochtans zal 

Ik verheerlijkt worden in de ogen JHWH, en Mijn God zal Mijn Sterkte zijn. 6 Verder zeide Hij: 

Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jakob, en 

om weder te brengen de bewaarden in Israël; Ik heb U ook gegeven tot een Licht der 

heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.  

In Exodus 19:5 en 6 staat dat Israël voor God een kostbaar bezit is, ‘kostbaarder dan alle 

andere volken’, maar daar wordt meteen aan toegevoegd dat de hele aarde aan God 

toebehoord. Soms bekeerden mensen uit andere volken zich tot de God van Israël, maar dat 

gebeurde niet op grote schaal. Zij gingen dan ook uitwendig op in het volk Israël en bleven 

niet als een aparte groep binnen dat volk bestaan. Er is adoptie mogelijk, maar niet om in de 

gemeente als regeringslichaam toe te treden (zie elders in dit boek over de ‘eventuele’ 

uitverkiezing). Inmiddels kan dit in ons huidige systeem wel: in 1961 werd John F. Kennedy 

de eerste katholieke president van de VS. Hij was een achterkleinzoon van de Ierse 

immigranten en doordat hij werd verkozen werd duidelijk dat de immigranten nu volledig 

waren opgenomen (geïntegreerd) in de Amerikaanse samenleving. In de bijbel spreekt JHWH 

over zuivere bloedlijnen als regeerders van Zijn gemeente. Daarvoor moet je een etnische 

ingeborene zijn. Gods zegeningen (niet beloften) golden echter ook voor hen, deze ‘adoptie-

groep’. Alleen de gelovige Israëlieten mogen aanspraak maken op de beloften in Gods 

verbond. Maar… de gemeente zal niet tot haar bestemming komen voordat God een 

herleving zal geven in Israël en velen tot geloof mogen komen.´ Einde citaat.  Mmh, weer 

klinkt hier ’n liefdevol keuzemoment. 

Wanneer Babylon zal vallen, blijven de kuststreken gespaard, zie Ezechiël 26:18, 39:6 18 Nu 

zullen de eilanden sidderen ten dage uws vals; ja, de eilanden, die in de zee zijn, zullen 

beroerd worden vanwege uw uitgang. 2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en 

u optrekken uit de zijden van het noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls. 3 Maar Ik 
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zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 4 Op 

de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan 

de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze 

gegeven. 5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere 

HEERE. 6 En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker 

wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben. 7 En Ik zal Mijn heiligen Naam in het midden 

van Mijn volk Israël bekend maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer laten ontheiligen; en 

de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël. 8 Ziet, het komt en zal 

geschieden, spreekt de Heere HEERE; dit is de dag, van welken Ik gesproken heb.  

Het blijkt uit Micha 2:10 dat het land Kanaän niet meer de rustplaats van de Geest van JHWH 

is. Ook dat die oude plaats niet meer de toekomstige rustplaats van de Geest van JHWH zal 

worden. 10 Maakt u dan op, en gaat henen; want dit land zal de rust niet zijn; omdat het 

verontreinigd is, zal het u verderven, en dat met een geweldige verderving. 12 Voorzeker zal 

Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen; Ik zal het te 

zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van 

mensen deunen. 

Er komt ergens op aarde een plaats van JHWH’s rust, waar er een huis voor Hem zal worden 

gebouwd, zoals het in Jesaja 66 nog als vraag wordt aangegeven. In Zacharia krijgt de bouw 

van dat huis meer vorm. Jesaja 66: 1 Alzo zegt JHWH: De hemel is Mijn troon, en de aarde is 

de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is 

de plaats Mijner rust? 

Jesaja geeft echter ook al te kennen dat JHWH zijn huis zal herbouwen: Jesaja 56: 5  Ik zal 

hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der 

zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet 

uitgeroeid zal worden. 6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, 

en om den Naam JHWH lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbath 

houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; 7 Die zal Ik ook 

brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en 

hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis 

genoemd worden voor alle volken. 

Zacharia 6: 12 En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt JHWH der heirscharen, zeggende: 

Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal JHWH tempel 

bouwen. 13 Ja, Hij zal den tempel JHWH bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en Hij zal 

zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal 

tussen die Beiden wezen. 

De Bijbel is - God zij dank- duidelijk als het spreekt over het herstel van het volk Israël. In de 

loop van de geschiedenis van het christendom is het accent echter steeds meer komen te 

liggen op het geluk voor alle volken. Terwijl andere volken toch niet zijn uitgeleid uit Egypte, 

waar God Zijn verbond mee sloot? Zelfs zo, dat men uit het oog verloor dat Jezus in de eerste 

plaats voor Israël is gekomen, zoals de Bijbel aangeeft (los van het feit of Jezus historiciteit 

bepaald kan worden).  
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SAMENVATTEND: 

JHWH vormde het volk Israël tot Zijn volk, Zijn Koninkrijk. Israël was Gods volk en JHWH was 

de Koning van Israël. Toch wilden de Israëlieten graag een koning hebben zoals de andere 

volken hadden. Die kregen ze in Saul, uit de stam Benjamin, terwijl de stam Juda was 

aangewezen als de stam van het koningschap. Na Saul kwam David, die eerst gezalfd werd 

tot koning over Juda en later koning werd over 'heel Israël en Juda '. Na Davids zoon Salomo 

werd het Koninkrijk afgescheurd van het huis van David en Juda op één stam na, Benjamin. 

God leverde later Israël over aan de Assyriërs en die gingen in 722 v.Chr. in ballingschap. Juda 

werd in 597 en 586 v.Chr. in ballingschap overgeleverd aan de Babyloniers die de opvolgers 

waren van de Assyriërs, zodat zij verworpen konden worden door hun zonde. Het huis Juda 

keerde voor het eerst in 538 v.Chr. terug. Voor hen was de weg open om weer terug te 

keren. Het huis Israël, die met een scheidbrief was weggezonden, is tot de dag van vandaag 

nog steeds niet terug gekeerd.  

Het hedendaagse Israël is een seculiere democratie waarin men zich officieel niet op steun 

van de God van de Bijbel beroept. Erkenden de Israëliërs (joden) in 1948 God als degene die 

verantwoordelijk was voor hun onafhankelijkheidsverklaring? Nee. De naam van God en ook 

het woord “God” werd niet ergens in de originele tekst van de verklaring genoemd. Het boek 

Great Moments in Jewish History zegt over de uiteindelijke tekst: “Om één uur ’s middags 

tijdens de vergadering van de Nationale Raad konden de leden het nog niet eens worden 

over de bewoordingen van de onafhankelijkheidsverklaring. Gelovige Joden wilden een 

verwijzing naar ‘de God van Israël”. De niet-religieuzen maakten bezwaar. Als compromis 

besloot Ben-Goerion dat er in plaats van “God”, ‘Rots’ zou komen te staan. Tot op de huidige 

dag baseert de hedendaagse natie Israël haar positie als staat op een VN-resolutie en op wat 

ze het natuurlijke en historische recht van het Joodse volk noemt. Is het redelijk te 

verwachten dat de God van de Bijbel het grootste profetische wonder van de twintigste 

eeuw zou verrichten voor een volk dat weigert hem daarvoor de eer te geven?  

Vraag aan PP: 

God heeft een uitverkoren 

volk he? Israël. Hoor jij daar 

bij? “Ja.” Stel je zou er niet 

bijhoren qua voorouders, 

wat dan? “Zou ik er heel snel 

wel in gaan geloven”.   

 

When I was born, I was black - When I grew up, I was black - When I go to the sun, I am black  

When I am afraid, I am black - When I am ill, I am black - When I die, I will be black-  

In comparison to you, My white friend 

When you were born, you were pink - When you grew up, you were white - When you go to the sun, you will become 

red - When you are cold, you are blue- When you are afraid, you are green - When you are ill, you are yellow - When 

you die, you will be grey - 

How then can you call me a colored person? 



~ 265 ~ 

 

Hoofdstuk 20 In de open lucht 

Onze ogen geloven zichzelf, onze oren geloven een ander, onze intuitie gelooft de waarheid van geest. 

 

et is de moeite waard de geschiedenis van de scheuring eens nauwkeurig na te lezen 

in de Bijbel. Beginnend bij sprookjesvorst Salomo. Dit is de koning wiens vloot elke 

drie jaar een lading goud, zilver, olifantstanden, apen en pauwen binnenbracht. 

JHWH had tot Salomo en de Israëlieten gezegd: (...)3 Gij zult u ook met hen niet 

vermaagschappen; gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet 

nemen voor uw zonen. 4 Want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, dat zij andere 

goden zouden dienen; en de toorn JHWH zou tegen ulieden ontsteken, en u haast verdelgen. 

5 Maar alzo zult gij hun doen: hun altaren zult gij afwerpen, en hun opgerichte beelden 

verbreken, en hun bossen zult gij afhouwen, en hun gesnedene beelden met vuur verbranden. 

6 Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft JHWH, uw God, verkoren, dat gij 

Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn .gij zult 

u met hen niet inlaten”. (Deuteronomium 7:3-5, zie ook Exodus 34:16).  

Salomo had ‘vele vreemde vrouwen lief’ (1 Koningen 11:1). De uitdrukking ‘vreemde 

vrouwen’ heeft een bijzondere betekenis. Het zijn dus vrouwen uit de volken waarvan God 

het verboden had. Alles bij elkaar genomen, hebben we nu al drie ‘ongehoorzaamheden’ van 

Salomo. Ten eerste “moest” hij niet zoveel vrouwen hebben. Ten tweede mocht hij zeker 

geen vrouwen nemen uit al die volken. Ten derde moest hij hun altaren afbreken. Met 

betrekking tot dit laatste deed hij precies het tegenovergestelde (vs. 7-8 Toen bouwde 

Salomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten, op den berg, die voor 

Jeruzalem is, en voor Molech, het verfoeisel der kinderen Ammons. 8 En alzo deed hij voor al 

zijn vreemde vrouwen, die haar goden rookten en offerden.). Salomo nam ook paarden in zijn 

leger, wat verboden was. Dit is een eerste belangrijke les voor ons. Wees en blijf gehoorzaam 

aan het Woord van God!  

Gij zult u niet met andere goden inlaten, en zij zullen zich met u niet inlaten, voorwaar, zij 

zouden uw hart meevoeren achter hun goden aan. Maar het geschiedde namelijk, toen 

Salomo oud geworden was, dat zijn heidenvrouwen zijn hart meevoerden achter andere 

goden aan, zodat zijn hart God niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David. 

Salomo deed wat kwaad was (en is) in de ogen van JHWH.  

Daarom werd God boos op Salomo, omdat zijn hart zich afgewend had van Hem, die hem 

tweemaal verschenen was. Toen zei JHWH tot Salomo in 1 Koningen 11:11: Omdat het zo 

met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden had, niet in acht 

genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht (Jerobeam) 

geven. Maar bij uw leven zal Ik dat niet doen, ter wille van uw vader David; uit de hand van 

uw zoon zal Ik het afscheuren. Evenwel zal Ik niet het hele koninkrijk afscheuren, één stam zal 

Ik aan uw zoon (zijn zoon Rechabeam werd na Salomo’s dood koning in zijn plaats)  geven ter 

wille van mijn knecht David en ter wille van Jeruzalem, dat Ik verkoren heb. 

Ook Jerobeam, een dienaar van Salomo, hief de hand tegen de koning op. Jerobeam was een 

flinke kracht. Toen Salomo zag dat de jonge man een goede werker was, stelde hij hem aan 

over de hele lichting van het huis Jozef. Toen Jerobeam eens in die tijd uit Jeruzalem was 

gegaan, bekleed met een nieuwe mantel, ontmoette hij onderweg de profeet Ahia, de 

H 
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Siloniet. Beiden waren alleen op het veld. Toen greep Ahia de nieuwe mantel die hij droeg en 

scheurde die in twaalf stukken. Hij zegt tot Jerobeam in vers 30: Neem voor u tien stukken, 

want zo zegt de God van Israël: zie, Ik ga het koninkrijk van Salomo afscheuren, en Ik geef u 

de tien stammen –  maar één stam zal voor hem zijn, ter wille van mijn knecht David en van 

Jeruzalem, de stad die Ik uit alle stammen van Israël verkoren heb, omdat hij Mij heeft 

verlaten, en zich neergebogen heeft voor de vele goden en niet in mijn wegen gewandeld 

heeft en niet gedaan heeft wat recht is in mijn ogen: mijn inzettingen en mijn verordeningen, 

zoals zijn vader David. Toch zal Ik het koningschap niet in het heel van Salomo ontnemen uit 

zijn hand, maar Ik zal hem tot een vorst stellen zijn leven lang, ter wille van mijn knecht 

David, die Ik verkoren heb, die mijn geboden en inzettingen in acht genomen heeft. Maar Ik 

zal het koninkrijk uit de hand van zijn zoon nemen, en u de tien stammen geven. Aan zijn zoon 

zal Ik echter één stam geven, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht 

hebbe in Jeruzalem, de stad die Ik Mij verkoren heb om mijn naam daar te vestigen. Maar u 

zal Ik nemen, opdat gij heerst over alles wat gij begeert, en koning zijt over Israël. En het zal 

geschieden, indien gij hoort naar alles wat Ik u gebied, in mijn wegen wandelt, en doet wat 

recht is in mijn ogen door mijn inzettingen en geboden in acht te nemen, zoals mijn knecht 

David gedaan heeft, dat Ik met u zal zijn, en u een duurzaam huis zal bouwen, zoals Ik voor 

David gebouwd heb, en Ik zal u Israël geven.  Ik zal daartoe het nageslacht van David 

vernederen, echter niet voor altijd.  

In Prediker komen we een aantal onthullende spreuken tegen over vrouwen en seksualiteit. 

Het is wellicht zo gek nog niet om een boek vol wijze spreuken aan Salomo toe te dichten. 

Had hij niet de reputatie een dichtende koning te zijn, die duizenden spreuken heeft 

gemaakt? Bovendien had hij ruime ervaring met vrouwen. Zevenhonderd hoofdvrouwen en 

driehonderd bijvrouwen hield hij in zijn harem. Waar haalde hij de energie vandaan? ‘Lucht 

en leegte, alles is leegte’, is de levensfilosofie van Prediker. Dat is zijn conclusie na alles 

uitgeprobeerd te hebben. Een uitputtingsslag; dus deze opmerking is logisch. ‘Ik heb zangers 

en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen’, zegt hij (Prediker 

2:8). Zijn achting voor vrouwen is er blijkbaar niet door gestegen. Wat had hij dan gewild? 

Met al deze vrouwen een geestelijk inspirerende band opbouwen? Deze vrouwen wisten van 

de aantallen van vrouwen die Salomo er op na hield. Zij beseften dat zij als lustobjecten 

fungeerden voor de overzadigde Prediker. Een legitieme wijze van sexuele uitspattingen?. 

‘Onder duizend mensen vond ik er maar één die ook werkelijk een mens was, maar het was 

geen vrouw’ (Prediker 7:26,28). Why I’m not surprised. Het is tekenend dat vrouwen er 

beslist negatiever vanaf komen dan mannen, ook in het leven van Salomo.   

Koning Salomo is gestorven. Zijn zoon Rechabeam gaat met groot gevolg naar Sichem, een 

stad midden in het land, waar het hele volk Israël bijeen gekomen was om hem als koning uit 

te roepen. Maar Jerobeam die door de profeet Ahia tot koning over de tien stammen van 

Israël is aangewezen, komt daar ook. Men wil Rechabeam koning maken, maar men heeft 

één voorwaarde: Uw vader heeft uw juk zwaar gemaakt, wij moesten hem zware lasten 

opbrengen en hard voor hem werken. Maar als gij uws vaders harde dienst en zware juk 

lichter wilt maken, dan zullen wij u dienen.´ Rechabeam sprak: ‘Over drie dagen kunnen jullie 

terug komen en zal ik u  mijn antwoord geven’, en zo vertrok het volk. Op de derde dag 

kwam Jerobeam met het hele volk tot Rechabeam, zoals de koning gesproken had. Toen gaf 

de koning aan het volk een hard antwoord; hij verwierp de raad die de ouden hem gegeven 

hadden, en sprak tot hen naar de raad van de jonge mannen: ‘Mijn vader heeft uw juk zwaar 
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gemaakt, maar ik zal uw juk nog verzwaren; mijn vader heeft u met zwepen getuchtigd, maar 

ik zal u tuchtigen met gesels.’ 

Toen Israël zag dat de koning niet naar hen luisterde, gaf het volk de koning het antwoord: 

“Wij hebben geen deel aan David, en geen erf bezit met de zoon van Isaï! Naar uw tenten, 

Israël! Zorg nu voor uw eigen huis, David!” 

En Israël ging naar zijn tenten. Maar over de Israëlieten die in de steden van Juda woonden, 

werd Rechabeam koning. Koning Rechabeam zond Adoram, die over de herendienst gesteld 

was, maar Israël stenigde hem zodat hij stierf. Koning Rechabeam slaagde er ternauwernood 

in de wagen te beklimmen om naar Jeruzalem te vluchten. De Israëlieten van Davids huis 

werden afvallig tot op de huidige dag. Zodra Israël gehoord had dat Jerobeam teruggekeerd 

was, hadden zij hem ontboden naar de volksvergadering en hem koning gemaakt over Israël. 

Niemand volgde het huis van David, alleen de stam Juda. Jerobeam werd de eerste koning 

van Israël. Maar hij was niet helemaal zeker van zijn zaak. Bang dat zijn onderdanen 

gewoontegetrouw naar de tempel in Jeruzalem zouden blijven gaan, besloot hij twee gouden 

beelden te maken in de vorm van stierkalveren. Eén in Betel en één in Dan. Mmh, waar doet 

ons dat aan denken? Met de instelling van een nieuwe eredienst reet Israël dus een oude 

wond open bij JHWH, de na-ijverige. Daar komt ‘kak’ van weten we.  

Toen Rechabeam te Jeruzalem was gekomen, riep hij het hele huis van Juda en de stam 

Benjamin bijeen, honderdtachtigduizend strijdbare jonge mannen, om te strijden tegen het 

huis van Israël om het koningschap terug te brengen aan zichzelf. Maar het woord Gods 

kwam tot Semaja, de man Gods in 1 Koningen 11:23-24: Zeg tot Rechabeam, de zoon van 

Salomo, de koning van Juda, en tot het hele huis van Juda en Benjamin en de rest van het 

volk: zo zegt JHWH: gij zult niet optrekken en niet strijden tegen uw broeders, de Israëlieten. 

Keert terug, ieder naar zijn huis, want door Mij is deze zaak geschied. Toen luisterden zij naar 

het woord van JHWH, en keerde iedereen zich volgens het woord van God naar zijn huis. 

Sinds die dag werd Israël een natie, gescheiden van Juda. Toch beloofde God dat Hij hen zou 

herstellen in het laatst van de dagen, zodat zij een eeuwigdurend verbond konden 

ontvangen.   

Ezechiël 23: 2-4 2 Mensenkind! daar waren twee vrouwen, dochteren van een moeder. 3 

Dezen hoereerden in Egypte; in haar jeugd hoereerden zij; daar werden haar borsten gedrukt, 

en daar werden de tepelen haars maagdoms betast. 4 Haar namen nu waren: Ohola, de 

grootste, en Oholiba, haar zuster; en zij werden de Mijne, en baarden zonen en dochteren; dit 

waren haar namen: Samaria is Ohola, en Jeruzalem Oholiba. 5 Ohola nu hoereerde, zijnde 

onder Mij; en zij werd verliefd op haar boelen, op de Assyriërs, die nabij waren; 

Zo begint het hoofdstuk; de toon is gezet. De beeldspraak is duidelijk. God heeft in feite twee 

vrouwen. Afkerig Israël en trouweloze Juda (Jeremia 3:8.). Ohola is Samaria (haar tent: Israël) 

en Oholiba is Jeruzalem (haar tent in haar: Juda). Hun hoofdsteden zijn als zusters 

gepersonifieerd. Hun namen klinken in moderne oren tamelijk hoerig. Lola en Lolita. Toch 

duiden de namen in het Hebreeuws op heel wat respectabelers. Ohola betekent dus ‘haar 

tent’ waarbij tent een aanduiding is voor heiligdom. Oholiba is ‘mijn tent (heiligdom) is in 

haar’. De beide steden worden genoemd naar het heiligdom dat ze herbergen. Toch gooien 

deze beide dames hun heilige naam te grabbel. De seksuele terminologie liegt er niet om, 

vooral in die hoofdstukken waarin de politieke en religieuze afvalligheid van Israël en Juda, 

het Noordrijk en het Zuidrijk, meedogenloos aan de kaak gesteld wordt. Ezechiël kijkt terug 
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naar de geschiedenis van het volk vanaf het verblijf in Egypte tot aan de ballingschap en kan 

tot geen andere conclusie komen dan dat het één en al losbandigheid was. Opmerkelijk is dat 

alleen Ohola (Huis Israël) een scheidbrief ontving en Oholiba (Huis Juda) niet, Jeremia 3:8 En 

Ik zag, als Ik ter oorzake van alles, waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar 

verlaten, en haar haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet 

vreesde, maar ging henen, en hoereerde zelve ook.  

Vanwege de scheidbrief kon JHWH Ohola niet zonder meer terugnemen, zodat het Huis 

Israël toen Lo Ammi werd, dat is ‘niet meer Mijn volk’, Hosea 1:9 En Hij zeide: Noem zijn 

naam Lo-ammi; want gijlieden zijt Mijn volk niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn, de eenzame 

en verstotene, de afkerige.  

Van Oholiba lezen wij dus niet dat zij een scheidbrief kreeg. Het is merkwaardig omdat het 

zich volgens Jeremia 3:8-12 nog zondiger maakte dan het Huis Israël. 8 En Ik zag, als Ik ter 

oorzake van alles, waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten, en haar 

haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging 

henen, en hoereerde zelve ook. 9 Ja, het geschiedde, vanwege het gerucht harer hoererij, dat 

zij het land ontheiligde; want zij bedreef overspel met steen en met hout. 10 En zelfs in dit 

alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot Mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar 

valselijk, spreekt de HEERE. 11 Dies de HEERE tot mij zeide: De afgekeerde Israël heeft haar 

ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. 12 Ga henen, en roep deze woorden uit 

tegen het noorden, en zeg: Bekeer u, gij afgekeerde Israël! spreekt de HEERE, zo zal Ik Mijn 

toorn op ulieden niet doen vallen; want Ik ben goedertieren, spreekt de HEERE. Ik zal den 

toorn niet in eeuwigheid behouden.  

Waarom? Hoe kan de scheidbrief alleen voor het Huis Israëls zijn, als Jezus volgens de 

kerkleer gestorven is voor gehéél Israël, ja voor heel de wereld? De vrouw Oholiba bleek een 

onvruchtbare vijgenboom-natie, Markus 11:14 En ziende van verre een vijgeboom, die 

bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij 

gekomen zijnde, vond Hij niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet. 14 En Jezus, 

antwoordende, zeide tot denzelven: Niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid! 

En Zijn discipelen hoorden het. 

Vandaar dat het koninkrijk haar ontnomen werd, Mattheüs 21:43 Daarom zeg Ik ulieden, dat 

het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten 

voortbrengt.  

JHWH neemt definitief afscheid van deze tak, Mattheüs 23:37-39  Jeruzalem, Jeruzalem! gij, 

die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen 

willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; 

en gijlieden hebt niet gewild. 38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.39 Want Ik zeg u: Gij zult 

Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des 

Heeren! 

en 1 Tess.2:16 En verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden; 

opdat zij te allen tijd hun zonden vervullen zouden.  

En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Door haar vermenging met Kainieten en 

Edomieten was Oholiba volslagen corrupt geworden, zie Jesaja 57: 3 Doch nadert gijlieden 

hier toe, gij kinderen der guichelares! gij overspelig zaad, en gij, die hoererij bedrijft! 4 Over 
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wien maakt gij u lustig, over wien spert gij den mond wijd open en steekt de tong lang uit? 

Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid? 

In Jesaja 50:1 wordt de retorische vraag aan de dochter gesteld waar de scheidbrief van haar 

moeder Ohola (de tien stammen) is. 1 Alzo zegt de HEERE: Waar is de scheidbrief van ulieder 

moeder, waarmede Ik haar weggezonden heb? Of wie is er van Mijn schuldeisers, aan wien Ik 

u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is 

uw moeder weggezonden. 

Die was er kennelijk niet meer. Er is dus een dochter. Is dat het hernieuwde Israël welke 

woont in kustlanden en waarvan de scheidbrief weg is? Jesaja 49:1 Hoort naar Mij, gij 

eilanden! en luistert toe, gij volken van verre! JHWH heeft Mij geroepen van den buik af, van 

Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam gemeld. 2 En Hij heeft Mijn mond gemaakt 

als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot 

een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen. 3 En Hij heeft tot Mij 

gezegd: Gij zijt Mijn Knecht, Israël, door Welken Ik verheerlijkt zal worden. 

Ons is altijd voorgehouden dat door de dood van de man, Ohola opnieuw kan hertrouwen en 

de scheidbrief haar kracht verliest, waarbij men verwijst naar Romeinen 7:2 Want een vrouw, 

die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de 

man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. en 1 Corinthiërs 7:39 Een vrouw 

is door de wet verbonden, zo langen tijd haar man leeft; maar indien haar man ontslapen is, 

zo is zij vrij, om te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in den Heere.  

De man zou in deze Jezus zijn die zijn leven niet voor ieder mens en ieder volk heeft gegeven, 

maar voor zijn afvallige gescheiden vrouw. Jezus is dan ook geen universeel Leraar en 

Priester. Hij zou zijn leven hebben gegeven om zijn verloren vrouw terug te krijgen. Jezus zou 

voor haar de losprijs betaald hebben. Dus wat als metafoor bedoeld is, zou Jezus in 

werkelijkheid hebben moeten volbrengen, via een afschuwelijk mensenoffer. Ohola is de 

verstoten vrouw, de verlatene, het tien-stammenrijk inclusief het overgrote deel van het 

Huis Juda (de goede vijgen) dat Efraïm wordt genoemd. Juist dat Efraïm is JHWH’s 

eerstgeborene, zie Jeremia 31:9 Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen 

voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen 

stoten; want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm is Mijn eerstgeborene. 

Ohola, het tienstammenrijk, met het grootse deel van het Huis Juda, werd weggevoerd naar 

Assyrie. Is dit Huis van Israël de nieuwe vrouw waarvan Micha 4:5,6 spreekt? Het toont dat 

de verminkte Juda wel tot een vorstendom zal worden, en de weggezondene, namelijk het 

Huis van Israël, tot een machtige natie, het ‘stenen koninkrijk’. Micha 4: 5 Want alle volken 

zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam JHWH, 

onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. 6 Te dien dage, spreekt JHWH, zal Ik haar, die hinkende 

was, verzamelen, en haar, die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had. 7 En Ik zal 

haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre henen verstoten was, tot 

een machtig volk; en JHWH zal Koning over hen zijn op den berg Sions, van nu aan tot in 

eeuwigheid. 

Door de Scheidbrief heeft de belofte van het landverbond opgehouden, want die was 

voorwaardelijk. Toen heeft JHWH voor Zijn nieuwe vrouw een aparte plaats besteld, 2 

Samuel 7:10 En Ik heb voor Mijn volk, voor Israël, een plaats besteld, en hem geplant, dat hij 

aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder gedreven worde; en de kinderen der 
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verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst.11 En van dien dag af, 

dat Ik geboden heb richters te wezen over Mijn volk Israël. Doch u heb Ik rust gegeven van al 

uw vijanden. Ook geeft u JHWH te kennen, dat JHWH u een huis maken zal.12 Wanneer uw 

dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u 

doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. 13 Die zal 

Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in 

eeuwigheid. 

Hieruit kunnen we volgens mij concluderen dat het dus geen geestelijk Israël betreft. Het is 

geen adoptie, maar genetisch. Zie hoe Jezus het steeds heeft over zijn schapen, broederen. 

Romeinen 9: Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, 

en die niet bemind was, Mijn beminde. Handelingen 26:6 En nu sta ik, en word geoordeeld 

over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied is;7 Tot dewelke onze twaalf 

geslachten, geduriglijk nacht en dag God dienende, verhopen te komen; 

Handelingen 10:36 Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, 

verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.26 Mannen broeders, 

kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen, tot u is het woord dezer 

zaligheid gezonden.32 En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat 

namelijk God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft. 

Zie verder 2 Corinthiërs 6:18, Hebreeën 12:5, Johannes 11:52, Handelingen 2:39, 3:25, 

Galaten 4:28-31. 

In Jesaja 52 en 54 lezen wij hoe JHWH Zijn vrouw weer terugneemt. Wij mogen de Bijbelse 

gegevens goed op een rij zetten. Allereerst dat het JHWH is die Zijn volk verkiest en een 

verbond met hen sluit. Hij is de man, en Zijn volk is de vrouw. Want uw Maker is uw Man, 

HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des 

gansen aardbodems genaamd worden. 6 Want JHWH heeft u geroepen, als een verlaten 

vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad 

zijt geweest, zegt uw God. 7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote 

ontfermingen zal Ik u vergaderen. 8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een 

ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt 

JHWH, uw Verlosser. 

Niet Jezus is de man, maar JHWH. Niet Jezus is de verlosser maar JHWH. Uit zeer veel teksten 

blijkt dit. Lezen we graag Jesaja en Jeremia. 26 En Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen 

vlees, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoeten wijn; en alle vlees zal 

gewaar worden, dat Ik, JHWH, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs. 

JHWH sluit als man met zijn hertrouwde vrouw een voor altijd durend verbond dat van geen 

wankelen weet. De vraag is of dat zomaar gaat, zonder dat het volk er iets voor hoeft te 

doen? Het is de liefde en de toegenegenheid van JHWH tot Zijn volk, waarvan het herstel en 

de verlossing uitgaat. Maar het gaat niet buiten het volk zelf om. De zonde is een 

scheidsmuur lezen wij in Jesaja 59 Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou 

kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. 

Natuurlijk weten we inmiddels wat Gods eis is. 6 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; 

roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man 

zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen 

God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. Jesaja 59: 19 Dan zullen zij den Naam JHWH vrezen 
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van den nedergang, en Zijn heerlijkheid van den opgang der zon; als de vijand zal komen 

gelijk een stroom, zal de Geest JHWH de banier tegen hen oprichten. 20 En er zal een 

Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, 

spreekt JHWH. 

Jeremia 3:14 Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt JHWH, want Ik heb u getrouwd, en Ik 

zal u aannemen, een uit een stad, en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. 

Ook blijkt uit veel teksten helaas, dat niet alle Israëlieten zich zullen bekeren. Het mag 

namelijk net zoals bij de uittocht van Egypte, je eigen keuze zijn. Het gaat om een 

overblijfsel, een rest, die zich tot JHWH bekeren. Zacharia 1:4 Weest niet als uw vaderen, tot 

dewelke de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt JHWH der heirscharen: Bekeert u toch 

van uw boze wegen, en uw boze handelingen; maar zij hoorden niet, en zij luisterden niet 

naar Mij, spreekt JHWH. 

Ezechiël 34:20 Daarom zegt de Heere HEERE alzo tot hen: Ziet Ik, ja, Ik zal richten tussen het 

vette klein vee, en tussen het magere klein vee. 21 Omdat gij al de zwakken met de zijde en 

met den schouder verdringt, en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelve naar buiten toe 

verstrooid hebt; 22 Daarom zal Ik Mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen 

zijn; en Ik zal richten tussen klein vee en klein vee. 23 En Ik zal een enigen Herder over hen 

verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; die zal ze weiden, en Die zal 

hun tot een Herder zijn. 24 En Ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn; en Mijn knecht David zal 

Vorst zijn in het midden van hen, Ik, de HEERE, heb het gesproken. 25 En Ik zal een verbond 

des vredes met hen maken, en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden; en zij zullen 

zeker wonen in de woestijn, en slapen in de wouden.  

De vorst die hier getekend wordt is duidelijk de Messias uit David. In de eerste plaats is hij 

een tegenbeeld van de vorsten die in Ezechiël 22:6 worden genoemd en hun werk niet goed 

gedaan hebben (zelfzuchtige vorsten waren het) 6 Ziet, de vorsten Israëls zijn in u geweest, 

een ieder naar zijn kracht, om bloed te vergieten. De Messias zal een vorst en herder zijn als 

alle koningen uit de lijn van David maar dan iemand die zijn taak naar behoren uitvoert. (Het 

beeld van de weidende herder komt ook voor in Psalm 78: 71 en 72: “van achter de zogende 

schapen haalde Hij hem, om Jakob, zijn volk, te weiden en Israël, zijn erfdeel. Deze weidde 

hen naar de oprechtheid van zijn hart, en leidde hen met kundige hand.”)  

Er wordt in deze tekst duidelijk een scheiding gemaakt tussen God en de Messias. Ze zijn 

duidelijk niet dezelfde. De Messias uit David wordt hier in verband gebracht met het veilig 

wonen van Israël in de ‘bestelde plaats’, 2 Samuel 7:10. Dan wordt het juk van de 

verdrukkers verbroken en zal er ook welvaart in het land zijn. De Messias wordt hier met 

vorst aangeduid. Verder komt duidelijk uit dit vers naar voren dat hij een mens en niet God 

zelf is. 'Ik, de Eeuwige, zal hun God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen'. De Messias 

mag voor het aangezicht van de Eeuwige gaan zitten. Verder wordt dus gezegd dat de vorst 

gebruik mag maken van bepaalde gedeelten van het tempelcomplex om daar te eten. 

Ezechiël 37:24  En mijn knecht David zal koning over hen wezen; een herder zal er voor hen 

allen zijn. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naarstig mijn inzettingen 

onderhouden. 25  Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb en 

waarin hun vaders gewoond hebben; ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en hun 

kindskinderen, tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn. 26  

Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn; Ik zal 
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hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen 

stellen. 27  Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een 

volk zijn. 28  En de volken zullen weten, dat Ik, de Eeuwige, het ben die Israël heilig, doordat 

mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. 

CONCLUSIE: 

Elke keer wordt geschreven dat het volk Israël tijdens de regering van de vorst, weer in het 

land Israël zal wonen (om er niet meer uit verwijderd te worden) en dat het volk zal leven in 

overeenstemming met Gods geboden. Weer wordt hier duidelijk de Messias uit David 

beschreven. Met Eretz Israël wordt uiteindelijk bedoeld, het Noord Westen van Europa als 

‘bestelde plaats’, en tenslotte de hele aarde. Dat is dan de derde maal dat JHWH weer 

binnen het volk zal wonen. Ongelofelijk! Het eerst in het paradijs, de tweede maal dat de 

maker van de mens en de mens weer in harmonie samenleefden was bij Abraham. Wat zal 

dat een grootsheid zijn geweest. Ook de tempel zal er op dat moment weer staan. God zet 

het volk Israël apart, heiligt hen. Vanuit al deze teksten kunnen we mijns inziens de volgende 

‘profielschets’ halen van de Messias uit David: 

> Hij heeft heerschappij over Israël en volken. 

> Hij is de vernietiger van Edom. 

> Hij heeft fysieke heerschappij, is koning. 

> Houd zich aan de Thora instructies en leeft hem voor. 

> Wordt door een dienstknecht van God, een profeet gezalfd. 

> In zijn tijd zal Juda verlost worden en zal Israël veilig wonen. 

> Hij zal de tempel van de Eeuwige bouwen, die te midden van het volk Israël zal staan. 

> Op dezelfde manier als koning David zal hij koning zijn. 

> Is niet God zelf. Leeft als koning David in dienst van God. 

> Brengt de rest van het volk Israël weer terug naar de bestelde plaats. 

> Er zal echte wereldvrede komen (ook onder de dieren). Fysiek verlosser voor degene die 

zich tot God bekeren. 

Vraag aan PP:  

Als God de nieuwe aarde maakt 

zoals in de bijbel staat, waar zal dat 

zijn denk je? 

“Over de hele wereld want God zit 

in alle harten van mensen die willen 

geloven. Of is het alleen in Israël? 

Of in Nederland omdat ik hier woon 

en heel veel mensen die geloven? 

Nee, ik denk dat dat niet goed is. Ik 

denk toch overal. Want anders is 

het toch zonde van de ruimtes die 

God ook gemaakt heeft op Mars en 

Pluto bijvoorbeeld”.  
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Hoofdstuk 21 Hier kom ik thuis als ik verdwaal 

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en 

kuste hem. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en 

is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden."  

En ze begonnen feest te vieren. 

 

riezen zijn Nederlanders maar zijn ook alle Nederlanders Friezen? Zo is het ook met 

het huis Israël en het huis Juda. Ze zijn allemaal Israëlieten, maar Israël is niet Juda en 

Juda is niet Israël, maar samen zijn ze wel Israël. Israël zijn de Israëlieten, Juda zijn een 

klein percentage de Joden en niet visa versa. Lijkt wat ingewikkeld, is het zo? Ik denk 

dat we eerst mogen inzien wat het verschil tussen het huis Israël en het huis Juda is. Het huis 

Israël is nog steeds in ballingschap. God heeft hen met een scheidbrief onder de volkeren 

verstrooid: ‘Zij zijn nu Lo-ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn. (Hosea 

1:9; Romeinen 9:26). Maar God dacht wel aan hun in het herstelde verbond, en zij zijn de 

kostbare schat in de aarde verborgen. God heeft met deze twee huizen, deze twee 

koninkrijken een hersteld verbond gesloten. Van Gods kant was het verbond nooit 

verbroken, slechts van de zijde van het huis Israëls, te lezen in Jeremia 30 tot en met 33. 

Maar ook in Psalm 89: 20 Toen hebt Gij in een gezicht gesproken van Uw heilige, en gezegd: 

Ik heb hulp besteld bij een held; Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. 21 Ik heb David, 

Mijn knecht, gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd; 22 Met welken Mijn hand 

vast blijven zal; ook zal hem Mijn arm versterken. 23 De vijand zal hem niet dringen, en de 

zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. 24 Maar Ik zal zijn wederpartijders 

verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten, zal Ik plagen. 25 En Mijn getrouwheid en 

Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn; en zijn hoorn zal in Mijn Naam verhoogd worden. 

26 En Ik zal zijn hand in de zee zetten, en zijn rechterhand in de rivieren. 27 Hij zal Mij 

noemen: Gij zijt mijn Vader! mijn God, en de Rotssteen mijns heils! 28 Ook zal Ik hem ten 

eerstgeborenen zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. 29 Ik zal hem Mijn 

goedertierenheid in eeuwigheid houden, en Mijn verbond zal hem vast blijven. 30 En Ik zal 

zijn zaad in eeuwigheid zetten, en zijn troon als de dagen der hemelen. 31 Indien zijn kinderen 

Mijn wet verlaten, en in Mijn rechten niet wandelen; 32 Indien zij Mijn inzettingen 

ontheiligen, en Mijn geboden niet houden; 33 Zo zal Ik hun overtreding met de roede 

bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen. 34 Maar Mijn goedertierenheid zal Ik van hem 

niet wegnemen, en in Mijn getrouwheid niet feilen. 35 Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen, en 

hetgeen uit Mijn lippen gegaan is, zal Ik niet veranderen. 36 Ik heb eens gezworen bij Mijn 

heiligheid: Zo Ik aan David liege! 

Jezus zelf ziet het ook als twee koninkrijken. Want hij zegt in Mattheüs 15:24 (waar hij nooit 

een geheim van gemaakt heeft), dat hij zich gezonden wist tot de verloren schapen van het 

huis Israël. Inmiddels komt deze tekst onze neus uit, ik zal proberen niet meer te herhalen. In 

Jeremia 50:4 staat: ‘in die dagen en ten dien tijde, luister het woord JHWH, zullen de 

Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tezamen, al wenend zullen zij voortgaan en JHWH hun 

God zoeken.‘ 

God is bezig het ware Israël te openbaren, de verborgen 10x2 stammen. Zij zullen hun ware 

identiteit vinden door de Heilige Geest, Hijzelf zal het openbaren en is daar nu al mee bezig. 

Het huis Israël, ook wel het huis van Jozef genoemd, is heel belangrijk voor Israël omdat 

F 
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Deuteronomium 33:7 zegt: “Hoor, Heere, de stem van Juda en breng hem tot zijn volk (wie 

zijn Zijn volk … natuurlijk zijn broeders het huis Israël, Jozef) en samen zullen ze optrekken uit 

het Noorden beiden worden één onder het nieuwe verbond).  

Zal er weer een uittocht plaatsvinden van de twaalf-stammen van Israël? Groter dan de 

uittocht uit Egypte is geweest? P.F. van der Meer junior: “Jozef zal de oogst binnenhalen. 

Jozef die eerst moest leren om te vertrouwen. Ondergedompeld in wanhoop weggevoerd 

naar een ver land. Jaren in de gevangenis, onschuldig. Het vertrouwen in JHWH mocht 

groeien en groeide; JHWH zou hem helpen en hij besefte dat voor alles een bedoeling is. 

Geen verbittering, geen ‘waaroms’, hij past zich aan de situatie in vertrouwen aan. JHWH 

wandelde daarom met hem en wat Jozef verrichtte, deed JHWH gelukken!” 

Het lijkt een onwaarschijnlijke carrière voor een herdersjongen om Minister van Landbouw 

te worden. Maar in de geschiedenis van Egypte zijn er wel meer voorbeelden van een 

dergelijke reuzensprong op de maatschappelijke ladder. De grootste openbaring over Israël 

ligt in het leven van Jozef verborgen. Jozef weerspiegelt de Messias uit David zoals vermeld 

in Jesaja, die zich weer bekend zal maken aan zijn broeders. Als Jozef de oogst binnenhaalt, 

zullen, wanneer er grote hongersnood is, zijn broers komen. Zij zullen hem herkennen, zij 

zullen gevoed worden en samen terugkeren (Jeremia 50:4) naar het land dat God hen ten 

deel gegeven heeft. Amos 6:3-6 zegt: ‘En, wie bekommert zich nog om de verbreking van 

Jozef ? Met de verbreking van Jozef wordt bedoeld; het verdriet van de breuk die er is tussen 

de beide huizen. Wie maakt zich er nog druk om, wie staat hier eigenlijk nog bij stil? Dit komt 

ook omdat het huis Israël zijn identiteit heeft verloren. Het volk vervreemde van God, het 

werd aan de heidenen gelijk. Ieder focust zich alleen op een heel klein gedeelte van Juda. Er 

ligt wellicht een verblinding over. God gaat deze breuk helen (Ezechiël 37). Jozef zal herenigd 

worden met zijn broers.  

Prof.dr. B. Reitsma (bijzonder hoogleraar aan de VU, met als leeropdracht de kerk in de 

context van de islam) stelt de spanningen aan de orde die opgeroepen worden in het 

belijden van God als God van één bepaald volk, in etnische zin: Israël. Hij heeft zich in het 

godsbegrip verdiept en komt onder meer aan de hand van een exegese van Romeinen 9:11 

tot de conclusie, ‘dat de gemeente van Christus de heilshistorische consequentie is van de 

verkiezing van Israël’. Dit heeft consequenties voor de plaatsbepaling van de kerk ten 

opzichte van de staat Israël: ‘God staat in het huidige conflict niet onvoorwaardelijk politiek, 

militair en economisch aan de kant van Israël’. Reitsma gaat ervan uit dat de relatie van God 

met Israël veranderd is, doordat er met de tussenkomst van Christus een wezenlijke 

verandering is gekomen in de samenstelling van het volk: “Israël” is nog steeds een zichtbare, 

tastbare historische, maar in Christus wel ‘universele’ realiteit. Het gaat niet langer slechts 

om één natie, maar om een wereldwijde gemeenschap. Als ook de niet-joden als heidenen 

aan Israël zijn toegevoegd, is daarmee het volk van God van karakter veranderd. De 

nieuwtestamentische gemeente transcendeert het particuliere karakter van Israël in het 

Oude Testament, net zoals de jood Jezus zijn jood-zijn overstijgt’. Met deze benadering 

beoogt Reitsma de spanningen die rond etniciteit en christelijk geloof bestaan, te 

verminderen. 
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Enkele kenmerken van Israël:   

• Een groot en machtig volk met een grote naam (Gen. 12:2; 18:18; Deut. 4:7 en 8).  

• Een groep en een gemeenschap van volken (Gen. 35:11;  48:19).  

• Een zeevarend volk (Gen. 49:25; Deut. 33:19 ; Psalm 89;26 Jes. 42:10 en60:5).  

• Een zendingsvolk (Gen. 22:18 ; Jesaja 43:21; 49:6; 66:19).  

• Een volk als instrument in Gods handen om het kwaad te bestrijden en te 

vernietigen (Dan. 2:34 ; 35 en 44; Micha 4:13; 5:8).  

• Een onoverwinnelijk volk (Num. 23:23; Jes. 54:17; Micha 5:8). 

• Een volk dat veilig en alleen zou wonen (Num. 23:9; 2 Samuel 7:10 dit heeft 

betrekking op een plek buiten het Beloofde land).  

• Een volk dat blind is voor haar eigen identiteit (Jes. 6:9-11; 42:16-20; 43:8; Math. 

13:14 en 15 ; Rom. 11:8).  

• Een volk dat op eilanden en kustlanden (Noordwesten) zou wonen (Jes. 24:15; 41:1 

,5 : 42:4, 10, 12; 49:1; 51:5 ; Jer. 31;10).  

• Een welvarend volk die woeste streken bewoonbaar maakt (Gen. 27:28 ; 49:25 en 26 

; Deut. 33:13-166; Jes. 27:6 ; 35:1 en 2 ; 43: 19, 49:8 ; 54:3. 58:11 en 12; 61:4; Hos. 

14:6; Amos 9: 14; Zach. 8:12).  

• Een volk dat bij een andere naam genoemd zal worden (Jes. 62:2 ; 65 :15; Gen. 

21:12; Rom. 9:7).  

• Een volk met de leeuw en eenhoorn als symbool (Nu, 23:22-24; 24:8 en 9 ; Deut. 

33;17). 

• Een volk dat kinderen van de levende God genoemd zou worden (Hosea 1:10).  

• Een volk dat zeer talrijk zal zijn (Gen. 28:3 en 14; Hosea. 1:10, Jes. 27:6).  

• Een volk dat zich over de hele aarde zal verspreiden (Gen. 28:14; Jes. 49:12; Jer. 

31:18).  

• Een volk dat de poort van zijn vijanden zal bezitten (Gen. 22:17; 24;60).  

• Een volk dat het eerstgeboorterecht zou bezitten (Jer. 31:9 ) en  

• Een volk dat onder het hernieuwde verbond zou leven (Jer. 31:33).  

• Een volk dat psalmen zingt tot eer van de Rechtvaardige. 

Israël zal God weer graag dienen en God zal bij Zijn volk komen wonen, zoals Hij dat in de 

woestijn deed nadat Israël uit Egypte bevrijd was. Dit is geen wishful thinking. Ezechiël 37: 12 

Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt JHWH HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal 

ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israëls. 13 

En gij zult weten, dat Ik JHWH ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u uit uw 

graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk! 14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult 
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leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, JHWH, dit gesproken en gedaan 

heb, spreekt JHWH. 

In deze schitterende voorzegging belooft God de Israëlieten weer naar het beloofde land te 

brengen, namelijk de bestelde plaats buiten Palestina, 2 Samuel 7:10, waarbij Hij hun zijn 

Geest zal geven. De profeet Ezechiël krijgt de opdracht om een andere toekomstige 

gebeurtenis voor het volk van God te laten zien door een symbolische daad.  Het woord van 

JHWH kwam tot mij: Ezechiël 37:16 Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: 

Voor Juda, en voor de kinderen Israëls, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf 

daarop: Voor Jozef, het hout van Efraïm, en van het ganse huis Israëls, zijn metgezellen. 17 

Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden 

in uw hand. 18 En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen spreken, zeggende: Zult gij ons 

niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn? 19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt JHWH HEERE: 

Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls, zijn 

metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze 

maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand. 20 De houten nu, op dewelke 

gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen. 21 Spreek dan tot hen: 

Zo zegt JHWH HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, 

waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land; 22 

En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls; en zij zullen allen te 

zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch 

voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. 23 En zij zullen zich niet meer 

verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en 

Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze 

reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. 24 En Mijn Knecht 

David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in 

Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen. 

Ezechiël moest twee stukken hout nemen. Op het ene stuk moest hij schrijven: “Juda, en de 

Israëlieten die bij hem horen’. Dit duidt op de twee stammen (Juda en Benjamin) die vaak 

gezamenlijk werden aangeduid met de naam van de belangrijkste stam Juda. Op het andere 

stuk hout moest Ezechiël schrijven: ‘Jozef’. Dat is het stuk hout van Efraïm ‘en heel het volk 

van Israël dat met hem verbonden is’. Zoals Juda de twee stammen symboliseerde, zo was 

‘Efraïm’ als belangrijkste van de tien stammen representatief voor alle tien. Na het opschrift 

te hebben aangebracht moest Ezechiël de stukken hout aan elkaar vastmaken, zodat ze één 

stuk hout vormden. Op zo’n zelfde manier zou God het volk weer bij elkaar brengen. De 

profetie lijkt in onze ogen bijna onmogelijk te vervullen. In het begin van Ezechiël 37 maakt 

God echter duidelijk dat Hij precies dit schijnbaar onmogelijke van plan is. Onherkenbaar 

verstrooide stammen (gesymboliseerd door dode beenderen, zie vers 11) worden weer tot 

aparte individuen samengevoegd ondanks het feit dat dit voor Ezechiël onmogelijk moet 

hebben geleken, vers 3. In vers 20-28 herstelt God met ons Zijn verbond! 

Hij zal ervoor zorgen dat de tien stammen weer herkenbaar zullen worden (en zichzelf ook 

zullen herkennen alszijnde het volk Israël). Mozes sprak al over de grote Profeet in 

Deuteronomium 18:15 ‘Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u 

JHWH, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen; 16 Naar alles, wat gij van den HEERE, uw 

God, aan Horeb, ten dage der verzameling, geëist hebt, zeggende: Ik zal niet voortvaren te 

horen de stem JHWH, mijns Gods, en ditzelve grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet 
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sterve. 17 Toen zeide JHWH tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben. 18 Een Profeet zal 

Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond 

geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. 

RESUME: 

De belofte van de hereniging van Israël maakt duidelijk dat de profetie niet vervuld is toen 

God (alleen) de joden (Juda) uit hun ballingschap bevrijdde. Toen zijn de twaalf stammen niet 

verenigd. Alleen een klein deel van de stam Juda keerde terug. De tien stammen ‘Efraïm’ zijn 

immers nog nooit uit de ballingschap teruggebracht. De profeet Jesaja voorzegde in de 

achtste eeuw voor Jezus: ‘Hij zal als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jakobs 

nageslacht die met de misdaad breken – spreekt God’. Jesaja 59:20. 

En ook de profeet Jeremia voorzegde enkele eeuwen later iets dergelijks: “De dag zal komen, 

spreekt God, dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een hernieuwd verbond sluit, 

een ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit 

Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze Mij toebehoorden, 

spreekt God. Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt God: 

“Ik zal mijn wetten in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God 

zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: ”Laat 

God kennen”, want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al, spreekt God. Ik zal hun 

zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan’ (Jeremia 31:31-34). 

 

Vraag aan PP:  

Wat doe je als je verdwaalt 

bent? 

 

“Bidden. En wachten op een 

teken denk ik. En als dat lang 

duurt, maak ik wel een plan. 

Ik ga dan nadenken of ik iets 

herinner”.  
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Hoofdstuk 22 Het continent van ijdelheid, waar elke weg naar Rome leidt 

Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; 

Ik heb u den volken tot een profeet gesteld. Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! zie, ik kan niet spreken, want ik ben 

jong. Maar de HEERE zeide tot mij: Zeg niet: Ik ben jong; want overal, waarhenen Ik u zenden zal, zult gij gaan, en 

alles, wat Ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, om u te redden, 

spreekt de HEERE. En de HEERE stak Zijn hand uit, en roerde mijn mond aan; en de HEERE zeide tot mij: Zie, Ik geef 

Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u te dezen dage over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken, en 

af te breken, en te verderven, en te verstoren; ook om te bouwen en te planten. 

 

an slaan we nu de weg in van de verlengde T-splitsing. De Drie-eenheid. Dit 

hoofdstuk is niet zozeer gerelateerd aan de sabbath, maar wel prettig voor ons 

totaalbeeld. Stel, wanneer Jezus niet gezien wordt als een engel of halfgod. Zien we 

dat dan als een dwaling die steeds nog weer de kop opsteekt? Jezus, die niet als een 

Persoon deel uit maakt van een drie-eenheid? Hoe zouden we aan onze kinderen kunnen 

uitleggen aan de hand van het Woord, dat hij dat wel zou zijn? Waaruit blijkt dat Jezus 

zichzelf als God ziet? Is er een passage in de bijbel waarin Jezus zichzelf God noemt? Nu 

maak ik u misschien wild, maar zegt Jezus zelf niet dat Hij de mindere is en dat Zijn Vader 

meerder is? Zie: Johannes 14:28  Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en 

kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga 

heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.  

Jezus maakte Zichzelf toch niet tot een God-gelijke, wanneer wij Marcus 10:18 lezen? En 

Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God. Er zou 

volgens Marcus 13:32 binnen de triniteit onderling ontbrekende kennis (verdeeldheid) van 

zaken bestaan. Hoe kan dat wanneer er sprake is van drie-eenheid? Maar van dien dag en 

die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.  

De gedachte dat Schepper en schepping oorspronkelijk en uiteindelijk één zijn, accepteren 

we allemaal. De veelheid van alles om ons heen, zichtbaar en onzichtbaar, die wij ervaren, is 

dat schijn? Eckhart is een van de grootste mystieke denkers in de westerse geschiedenis 

(1260-1327). Hij werd geëerd in zijn orde der dominicanen en als een van de weinige niet-

Fransen een tijdlang professor geweest in de theologie aan de beroemde universiteit van 

Parijs. Eckhart gebruikt het beeld van de triniteit van God: de eenheid van Vader, Zoon en 

Heilige Geest. God, de Vader, is de bron van leven. Een bron zo vol en onuitputtelijk, dat Hij 

constant overstroomt. Het overstromende leven stelt Eckhart zich voor als de Zoon. God 

schept het leven in ruimte, tijd en veelheid, maar alle schepselen blijven verbonden met de 

bron. Bij mensen schuilt de oorspronkelijke eenheid met de bron in de ziel. Door de kracht 

van de Heilige Geest streeft de ziel naar eenheid met de bron. Hij vergelijkt het met een 

timmerman die bouwt aan een huis. Het huis WORDT door het werk van de timmerman, 

maar tegelijk wordt deze ook pas timmerman als hij werkt. “Veel eenvoudige mensen 

denken dat ze het zo moeten zien als stond God dáár en zij hier’, schrijft Eckhart. Deze man 

wordt aan het einde van zijn leven voor de Romeinse kerkelijke rechtbank gedaagd. Daar 

wordt hij op een aantal punten schuldig bevonden aan het doen van ketterse uitspraken. 

Onder zware druk verklaart Eckhart spijt te hebben. Korte tijd daarna sterft hij. Net als 

Augustinus keert Eckhart zich steeds diep in zichzelf. Eckhart heeft een diepgaande kennis 

van de tradities waaruit hij leeft. Hij gebruikt in zijn werk dan ook veel theologische en 

filosofische begrippen en thema’s. “God en ik, wij zijn één. Het werken en het worden is één. 

Als de timmerman niet werkt, wordt het huis niet. En waar de bijl rust, rust ook het worden. 

D 
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God en ik, wij zijn één in net zo’n werken: Hij werkt en ik word’. Dit is misschien wat 

misleidend, want in zijn denken neemt wat God de mens geeft een belangrijke plaats in. Op 

eigen kracht kan geen mens voorspoed inclusief diep vredegevoel krijgen (op lange termijn). 

Toch ligt de sleutel bij het menselijke vermogen zich open te stellen, om afstand te doen van 

alle beelden en zekerheden, om naar binnen te keren. God is kenbaar op drie niveaus: op dat 

van het bestaan, in het handelen en in de vereniging met God. Wie in staat is om te beseffen 

dat het bestaan hem of haar gegeven is, dat leven altijd afhankelijkheid en verbondenheid 

meebrengt, die realiseert al ruimte voor God. En wie nauwkeurig zijn handelen bekijkt, weet 

intuïtief wanneer zijn gedrag klopt en wanneer hij zichzelf of anderen kwetst. Op cruciale 

momenten in de geestelijke groei wordt steeds gewezen op de noodzaak van rust, stilte en 

ontvankelijkheid. De mens kan uiteindelijk niet veel meer doen dan het opruimen van de 

ballast van angst, verlegenheid en zondebesef. Daarmee ontstaat ruimte om te ervaren dat 

je niet je eigen bodem bent, dat je gedragen wordt. Daarmee ontstaat ruimte voor het 

geheim dat God heet. En wie tenslotte weet los te komen van zijn egocentrisme, begint deel 

uit te maken van de goddelijke werkelijkheid. Eigenlijk mag je je laten vallen in de loutere 

beeldloosheid die God is. Het is een daad van vertrouwen die tot diepe liefde leidt, en tot 

een stil genieten van alles wat geschapen is. Dit genot kan gloeien in je binnenste, het kan je 

vervullen, alsof er in het donker een beetje licht van je afstraalt. Je bevind je vanaf dat 

moment altijd in goed gezelschap. God en jezelf.  

Dat God een Geest is, belijden wij denk ik gezamenlijk. Kunnen wij God vervolgens 

benoemen en omschrijven als een God die uit drie Personen bestaat? Is God een Persoon, 

wat toch onmogelijk is wanneer Hij een Geest is? Waarom -indien God een drie-eenheid zou 

zijn- staat daarover niets wezenlijks in de Bijbel? Het comma-Johanneum is een latere 

toevoeging van de kerkvaders. Wikipedia: “Het Comma Johanneum is een korte zin 

("Comma") die in de meeste vertalingen van de Eerste brief van Johannes tussen 1522 en de 

tweede helft van de negentiende eeuw te vinden is, omdat de zin voorkomt in de veel 

gebruikte Textus Receptus (TR). In vertalingen die het zinnetje bevatten, zoals de 

Statenvertaling luidt 1 Johannes 5:7-8 als volgt: (het Comma is vet gedrukt:) 7 Want Drie zijn 

er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. 

8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie 

zijn tot een. Het resultaat wordt gewoonlijk begrepen als een duidelijke verwijzing naar de 

Drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest. De tekst komt in de oudste Griekse handschriften 

niet voor. Ook wordt hij door de vroege kerkvaders niet geciteerd, wanneer ze dit gedeelte 

van de Johannesbrief aanhalen. Kennelijk is het vers ergens tijdens de Middeleeuwen tussen 

de Latijnse tekst van het Nieuwe Testament geraakt. Misschien eerst als glos in de kantlijn en 

daarna bij het kopiëren in de tekst opgenomen. Moderne Bijbelvertalingen laten het Comma 

weg, plaatsen het in een voetnoot of zetten het tussen haakjes. 

Het dogma van de drie-eenheid blijkt een formeel geloofspunt te zijn, maar doet het aan het 

praktische geloofsleven af of toe? Het gaat immers om het praktische leven, zoals blijkt uit 

Jesaja 1, waar de zonden van het volk machtig veel waren, waarbij JHWH géén plezier schiep 

in vormendienst en offers. Maar Hij eiste: 17  Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den 

verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe.  

In het vroegere christendom won het verstand het in uitwendige zin van de geest, zodat het 

een geloof werd dat bestond uit formuleringen en belijdenissen. De (huis)gemeenten die 

gevormd werden door de apostelen dragen echter allemaal kenmerken van scholen. Zij 
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beleden dat God voor hen een Geest was, de scheppende Wijsheid en de Bron des Levens. 

Nergens lezen we over een drie-eenheid, dus triniteit is erg moeilijk uit te leggen aan 

kinderen. De Jezus-kracht was voor hen de vertegenwoordiging van de Geest, die harmonie 

in de zintuiglijke wereld bracht waar de disharmonie nog heerste. Vrees, in de vorm van 

ontzag, voor God. En daarom vrees in het hart zodat je Zijn geboden wilt doen. In de huidige 

wereld wil men liever geen vrees. ‘Naar’ woord overigens, we gebruiken liever ‘diep respect’. 

Waarom spreekt God daar wel over? Een vraag die pastoraal benaderd mag worden. 

Pastoraal is niet in tegenstelling tot theologisch. Maar alle pastoraat die niet rust op Zijn 

Woord, is hooguit maatschappelijk werk. God is ontzag. Diepst ontzag. Ontzag waar je stil 

van wordt en daardoor niet anders kunt dan Zijn geboden gehoorzamen. Dat is geen 

voorwaarde, maar het gebeurt. Als wij staan voor God, een rechtvaardig en heilig God, dan 

eist Hij dat wij onderzocht hebben of wij het goede doen. We zijn gelukkig geen robots, we 

hebben een goedwerkend brein gekregen. Omdat wij geestelijke wezens zijn willen wij 

geestelijk contact. Rust in onze ziel. We weten nog dat we drie kilo hersens hebben 

gekregen. God trekt ons door Zijn Woord op een liefdevolle wijze. Aan de ene kant is 

gehoorzamen nodig voor een zinvol leven en aan de andere kant volgt Prediker 8:15 

aansluitend: Daarom prees ik de blijdschap, dewijl de mens niets beters heeft onder de zon, 

dan te eten, en te drinken, en blijde te zijn; want dat zal hem aankleven van zijn arbeid, de 

dagen zijns levens, die hem God geeft onder de zon. 

De bijbel vergt onderzoek en nog eens onderzoek. Zelfreflectie en zelfovergave. Dat zien we 

al in de bijbel verschijnen. Hanna had het volle  vertrouwen dat er in de tabernakel naar haar 

geluisterd zou worden. Misschien kon niemand anders haar trieste situatie helemaal 

begrijpen, maar God wel. Overweldigd door verdriet begon ze te huilen. Terwijl haar lichaam 

schokte van het snikken, sprak Hanna onhoorbaar tot God. Haar lippen trilden terwijl ze in 

stilte de woorden formuleerde om haar verdriet te uiten. Ze deed echter meer dan God 

alleen maar vragen haar wanhopige verlangen naar een kind te vervullen. Hanna wilde niet 

alleen vurig dat God haar zou zegenen, ze wilde hem ook geven wat ze kon! Daarom deed ze 

een gelofte: ze zei dat als ze een zoon kreeg, ze het kind zou wijden aan een leven van dienst 

voor God. God nodigt zijn volk vriendelijk uit om zonder te aarzelen, vrijuit, tot hem te 

spreken en hun zorgen aan Hem voor te leggen zoals een kind dat vol vertrouwen bij 

liefdevolle ouders zou doen (Psalm 62:8, 1 Thessalonicenzen 5:17 In God is mijn Heil en mijn 

Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in God. 17 Bidt zonder ophouden.). Wat 

voor uitwerking had het op Hanna dat ze haar hart bij God had uitgestort en hem daar in Zijn 

tabernakel had aanbeden? Het verslag luidt: ”Toen ging de vrouw heen en at, en haar gezicht 

toonde geen bezorgdheid meer”. De kleine Samuel was beslist bevoorrecht een moeder te 

hebben die zo’n groot geloof in God had. Hoewel hij haar vast en zeker miste toen hij 

opgroeide, voelde hij zich nooit vergeten. En Hanna werd ook niet vergeten. God zegende 

haar met vruchtbaarheid en ze schonk Elkana nog 5 kinderen. Is er een probleem dat te 

zwaar voor God is? Nee, toen niet, nu niet, nooit! 

De oprechte mens die in staat was zich om te keren tot God, staat in verbinding met de 

wereld van de Geest en handelt daar ook daadwerkelijk naar. Bij hem heeft het wonder van 

de bewustwording plaatsgevonden, waardoor hij weer een oprecht mens werd. Dit verschilt 

wezenlijk van een intellectueel en verstandelijk beschouwen, en is de openbaring of 

bewustwording van Hem, het opstaan uit de geestelijke dood en een geleid worden door de 

Geest in het leven. De kerkvaders leerden juist dat God een Persoon was, drie-in-een 

Persoon, en dat de mens zelf eens een God zou worden. Deze zelfde kerkvaders hadden ons 
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ook al op een verkeerd been gezet met de alverzoening (Origenes) en later door Augustinus 

is de erfzondeleer en uitverkiezingsleer geïntroduceerd, zoals eerder beschreven. Op 

twintigjarige leeftijd publiceerde Servet zijn boek „Over de dwalingen van de Drie-eenheid”, 

een werk dat hem tot een belangrijk doelwit van de inquisitie maakte. Servet zag de dingen 

duidelijk. „In de bijbel”, zo schreef hij, „wordt geen melding gemaakt van de Drie-eenheid. . 

We leren God niet kennen door onze verwaande filosofische denkbeelden, maar door 

Christus.” Ook kwam hij tot de conclusie dat de Heilige Geest geen persoon is, maar Gods 

kracht in actie. Servet aanvaardde de christelijke leer van de drie-eenheid niet: hij zag Jezus 

als een voorbeeldig mens en de Heilige Geest als een kracht. Servet vergeleek de 

drievoudigheid met een monster met drie koppen. Hij wilde niet weten van drie Personen 

binnen de Godheid, maar sprak van drie krachten. Iets wat Calvijn teveel kietelde en deed 

aanzetten tot buitengewoon wreed gedrag. Calvijn was God, Servet was Jezus? En zo werd er 

wederom een leven vermoord. 

Kerkvader Origenes stelde dat de Vader en de Zoon twee verschillende substanties waren, en 

dat de Zoon vergeleken bij de Vader slechts een klein licht was. Mogen wij Alexandrië zien als 

de bakermat van de triniteit? Geeft het monotheïsme -dat JHWH één is- ruimte voor een 

drie-eenheid? Wanneer Jezus God-mens was en deel uitmaakte van een triniteit, hoefde hij 

toch niet de Geest te ontvangen tijdens zijn doop door Johannes? Dan was hijzelf één met de 

Geest. Waarom werd Jezus verzocht van de duivel wanneer hijzelf God was? God kan niet 

verzocht worden volgens Jakobus. Zo’n verzoeking had toch geen enkele zin? Heeft Jezus 

ooit de volgende vier woorden achter elkaar gezegd: "Ik ben de Messias"? Hoe kon Jezus -

indien hijzelf God was- in Johannes 20:17 zeggen: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet 

opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn 

Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God? Jezus noemt zichzelf geen God, maar 

spreekt over ‘Mijn God’. Wanneer Jezus zelf God was, zou hij toch niet over ‘Mijn God’ 

spreken? In het boek van ds. A.F. Troost ‘Engel naast God’ geeft de predikant te kennen dat 

Jezus zich kennelijk vergist heeft in het tijdstip van de definitieve spoedige oprichting van 

Gods koninkrijk. Hij noemt Jezus niet zonder méér God, maar stelt dat God in Jezus tot ons 

komt. Ook stelt de predikant dat Jezus nooit zei dat hij God was, en dat de duivelen hem zo 

nooit aanspraken. Ook dat Johannes niet zegt dat Jezus God is, maar wel dat Jezus Goddelijk 

is. Troost noemt de belijdenis dat ‘Jezus waarachtig God én waarachtig mens in één persoon’ 

zou zijn een filosofische spreekwijze. Het zou een filosofische oplossing zijn om te zeggen dat 

Jezus naar zijn Goddelijke natuur Alwetend was, maar naar zijn menselijke natuur niet. Dat 

houdt volgens Troost in dat zijn mensnatuur door zijn Godsnatuur onwetend (beknot) zou 

worden o.a. inzake de spoedige oprichting van het Godsrijk. Is dit een interpretatie die ook 

mogelijk is? Zoals eerder vermeld spreekt de Heidelbergse Catechismus van een God die 

betaling voor de zonde eist, en zou Jezus betaald hebben door zijn leven te geven als 

mensenoffer/Godsoffer. Is dit niet een Westers-Romeinse opvatting of denkwijze? Spreekt 

niet uit het zogenoemde ‘offer van Abraham/Izaäk’ dat JHWH géén mensenoffer of dood 

accepteert, om Hem gunstig te stemmen of om Zijn gekrenktheid te stillen? Abraham werd 

op een uiterst kritiek moment verhinderd een mensenoffer aan God te geven. Izaäk stierf 

niet, maar bleef levend. Vandaar dat het Israëlitisch geloof (men zegt vaak ‘jodendom’), geen 

traditie kent waarbij de dood een middel zou zijn om God gunstig te stemmen, ook niet om 

daarmee God iets af te betalen. Izaäks bijna-offer maakt hem tot een apologeet voor Israël, 

omdat Izaäk het lijden en het gezicht op de dood in geloof en zelfovergave aan JHWH heeft 
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omgezet in liefde en vertrouwen op JHWH. Vandaar dat de Tempel niet op Golgotha, maar 

op Moria werd gebouwd? 

Er bestaan geen verslagen van tijdgenoten meer over het Concilie van Nicea in 321 en 325. 

De geschiedschrijvers weten echter te melden dat de gemoederen er tot het uiterste verhit 

raakten en dat de discussies vol venijn waren. Sommige bisschoppen hielde de handen voor 

hun oren wanneer Arius aan het woord was. Constantijn zelf zou Arius ‘die onbeschaamde 

duivelsdienaar’ hebben genoemd. De theologische opvattingen van zijn met Arius 

sympathiserende adviseur, bisschop Eusebius, vond hij ‘dronkenmanspraat’. Toch heeft hij 

de twee maanden durende discussies tot het einde toe uitgezeten. Achteraf gezien, eeuwen 

later, lijkt de theologische kwestie die hier in het geding was niets anders dan een spel met 

woorden. In feite raakte het Ariaanse geschil echter de kern van het christendom in een tijd 

waarin de kerk zichzelf zo duidelijk mogelijk wilde presenteren. Enerzijds had zij de wereld 

een monotheïstische religie te bieden die voor iedereen was bestemd, anderzijds wilde zij 

zich door het geloof in de goddelijkheid van Christus duidelijk van het eveneens 

monotheïstische jodendom onderscheiden. Hoe goddelijk was Christus dan? Als hij volkomen 

goddelijk was, waren er dan niet twee goden of, de Heilige Geest meegeteld, zelfs drie? Een 

hoop trammelant om de geloofsbelijdenis vorm te geven. Om de tegenstellingen te 

overbruggen kwam Eusebius met de geloofsbelijdenis op de proppen die in Palestina en Syrië 

al sinds lang bij de doop gebruikelijk was en waar Constantijn mee akkoord ging. Kon de 

geloofsbelijdenis niet zo worden aangevuld dat er het woord homoousios (Grieks voor ‘één 

in wezen met‘) in voorkwam om de relatie tussen de Vader en de Zoon aan te geven? Met 

deze suggestie kwam Constantijn. Nu was dit ‘één in wezen met’ een beladen en omstreden 

term, die in de eeuw daarvoor gebruikt werd door theologen die waren veroordeeld omdat 

zij de Drie-eenheid ontkenden. Bovendien vonden velen het een bezwaar dat de term niet in 

de Schrift voorkwam. Op deze manier de zaken weer op gang brengen was niet alleen een 

dappere maar ook een slimme zet van Constantijn. Hij wist immers heel goed dat Arius juist 

tegen het ‘één in wezen met’ onoverkomelijke bezwaren had. Omdat de deelnemers aan het 

concilie in grote meerderheid tegen Arius waren, bood dit de nodige mogelijkheden. Dankzij 

het prestige en de overredingskracht van de keizer, en omdat anders excommunicatie 

dreigde, ging op Arius en twee medestanders na iedereen met het voorstel akkoord. De 

geloofsbelijdenis werd ’n fraai gerecht wat men zo op de tafel kon zetten. “Het besluit van 

driehonderd bisschoppen kan immers slechts worden beschouwd als het oordeel van God’. 

Op deze wijze sprak Constantijn over de in Nicea genomen beslissingen. We heffen het glas. 

Toen na jarenlange discussies in het zogenaamde Jezus-seminar (een gezelschap van 

prominente Amerikaanse bijbelgeleerden) de uitslag bekend werd van het onderzoek naar 

de authenticiteit van Jezus woorden in de evangeliën, schokte dat de wereld. De conclusie 

dat ‘eighty-two percent of the words ascribed to Jesus in the gospels were not actually 

spoken by him’ is ook verbijsterend. De meerderheid van deze geleerden waren van mening 

dat het koninkrijk waar Jezus over sprak niet iets vaags was voor de toekomst, maar een te 

realiseren toestand in het hier en nu. Zowel conservatieve als progressieve theologen zijn het 

er over eens dat het Koninkrijk een belangrijke plaats innam in de prediking van Jezus. Het 

woord Koninkrijk mag direct gekoppeld worden aan het proces van zelfkennis. Het koninkrijk 

is een zijnstoestand die de koestering van de eigen ‘zaligheid’ te boven gaat. Het is in ons, en 

buiten ons, lijkt Jezus te zeggen op meerdere plekken in de bijbel, Lucas 17:20 En gevraagd 

zijnde van de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord 

en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. 21 En men zal niet zeggen: Ziet 
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hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden. Misschien denkt u: maar 

niet heus, want hij bidt “Uw koninkrijke kome”. Dus was het er nog niet. Dan zullen we het 

maar op onze eigen manier ervaren. De grijze lucht kleurt altijd weer blauw. We mogen de 

verborgen zachte kern van Gods rijke koninkrijk ontdekken! 

RESUME: 

In het zich ontwikkelde christendom werd het Koninkrijk weg-getranscendeerd. Naar een 

verre plaats (hemel) en een verre tijd (eindtijd). Uitspraken van Jezus die de actualiteit van 

het koninkrijk benadrukten werden geamputeerd. Maar wellicht de grootste amputatie die 

ooit heeft plaatsgevonden is niet alleen dat het Koninkrijk buiten de mens werd geplaatst, 

maar ook de Geest. Niet de denkkracht maar dat wat men in het christendom de Christus-

geest of het Christus-bewustzijn noemt. De geest werd al snel geïdentificeerd met de Heilige 

Geest. En deze heilige Geest werd tot persoon verklaard; en voegde zich in de triniteit bij de 

al gekoppelde Jezus en Christus en die weer bij God. Het christendom is daarin uniek. De 

loskoppeling van lichaam, ziel en geest zou je bijna een ‘christelijke uitvinding’ kunnen 

noemen. Een uitvinding die de mens tot op heden niet gelukkiger heeft gemaakt. Dat Jezus 

de titel ‘christos’ kreeg was in overeenstemming met zijn aan JHWH toegewijde leven. 

Christos is geen naam maar een gewoon woord dat ‘gezalfde’ betekent in de zin van een ‘aan 

JHWH toegewijd’ persoon. Het Griekse woord ‘christos’ betekent hetzelfde als het 

Hebreeuwse ‘masjiach’ of in het Nederlands ‘Messias’. De bedoeling is dat ieder mens een 

christos of masjiach kan zijn door zich te wijden aan JHWH. De wedergeboorte is dat in ons 

deze nieuwe levens-christos opstaat, tot leven komt. Voor iedereen die wil is zo’n glansrol 

mogelijk. 

Calvijn leert dat de mens uit twee zelfstandigheden bestaat, die beiden hun eigen natuur 

houden maar toch die ene mens vormt. “En daarom worden over de ziel afzonderlijke dingen 

gezegd, die op generlei toepasselijk zijn op het lichaam, en over het lichaam aan de andere 

kant dingen, die niet passen op de ziel; over de mens in zijn geheel dingen, die noch van de 

ziel afzonderlijk, noch van het lichaam kunnen aanvaard worden zonder dat men dwaasheid 

zou spreken”. Deze dualistische mensopvatting van Calvijn doet geen recht aan de eenheid 

van de mens, strijdt met wat Gods Woord over de mens zegt. De leer dat de mens uit twee 

delen bestaat, een onsterfelijke ziel die in een lichamelijke kerker woont, is van Griekse en 

niet van Bijbelse afkomst. De onsterfelijkheid van de ziel probeert Calvijn te bewijzen vanuit 

Gods Woord door te verwijzen naar plaatsen waar Paulus spreekt over de onsterfelijkheid 

die de mens in de opstanding zal ontvangen. Wat in de herschepping aan de mens 

geschonken wordt, kent Calvijn aan de ziel toe vanaf de schepping, zodat de ‘opstanding des 

vleses’ voor Calvijn een bijkomende zaak wordt. Wordt het lichaam een kerker genoemd 

voor de ziel, dan is het niet vreemd te lezen dat Calvijn ons aanspoort tot ‘de verachting van 

het tegenwoordige leven’. Dan zit Prediker 9:7 er ‘naast’: Ga dan heen, eet uw brood met 

vreugde, en drink uw wijn van goeder harte; want God heeft alrede een behagen aan uw 

werken. 8 Laat uw klederen te allen tijd wit zijn, en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. 9 

Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, al de dagen uws ijdelen levens, welke God u 

gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want dit is uw deel in dit leven, en van uw 

arbeid, dien gij arbeidt onder de zon. 
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Vraag aan PP:  

Wat zou jij kunnen 

betekenen voor de wereld? 

 

“Verhalen vertellen over 

God. Ik wil wel naar de 

eerste kamer om te zeggen 

dat ze voor Gods natuur 

moeten zorgen niet ermee 

moeten rijden bijvoorbeeld 

(transport). We kunnen 

beter graan enzo eten. Ook 

alle uitlaatgassen en 

fabrieken vind ik heel erg. 

Iedereen moet een stukje 

land krijgen, na zeven jaar 

ruilen van eigenaar zoals 

God dat wil. Dan hebben we 

toch iedereen blij!” 
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Hoofdstuk 23 De god Dagon 

Uw God, die zelf door Zijn genade u ook in dit gebod wandelen doet!  

 

oe creëer je een ontspannen leven van gehoorzaamheid? God geeft kracht en rust, 

dat is zeker, maar wij mogen mijns inziens, niet proberen de geboden los van die gift 

te houden. Nadat wij gehoorzaamden (zie verderfengel in Egypte) kregen we 

verlossing. Stel je nu eens voor hoe God zich voelt als eindverantwoordelijke voor de 

mensheid. Zou Hij dan niet mogen eisen dat Hij gerespecteerd wordt en dat de mens zich 

tegenover Hem bescheiden opstelt? Of je nu de sabbath viert, of de zondag, of wellicht niets. 

Respect in de zin van samenleven en ontwikkelen. God eist geen respect om zijn ego te 

strelen. Hoe ziet het dan met de volgende stelling: Of de mens - uitgedrukt in de klassieke 

woordenschat – "zich zal vernederen en Hem zal vrezen". Sommigen ergeren zich misschien 

wel mateloos aan zo'n "vernedering". Is dit het bewijs van hun gelijk? "Wat is die God - als Hij 

überhaupt bestaat - toch aanmatigend! Is dat nu echt nodig dat we precies doen wat Hij wil? 

Zijn we dan niet kundig genoeg om zelf te beslissen? We keren toch niet terug naar de 

Middeleeuwen? Wij zijn toch geen kinderen die een leraar nodig hebben? Geen betutteling 

a.u.b.! Overschatten we ons en krijgen we daardoor als vanzelf een wantrouwen naar de 

motieven van de Leraar? Ook het idee dat de mens zich door God moet laten vernieuwen en 

bijsturen, en dat de "oude mens" – het ego - moet sterven, lijkt hen zo onwezenlijk. Dat de 

mens een probleem heeft, blijkt uit geschiedenisboeken vol van menselijk falen. En uit 

kranten die dag aan dag haastig nieuw bewijsmateriaal omtrent menselijk onvermogen 

toevoegen. Heeft de mens dan echt geen Leraar nodig ? Veel mensen erkennen de 

problemen en kennen ook hun limieten. Mensen kunnen pas echt mens zijn, wanneer God 

ook God mag zijn. Als je inziet dat je Gods medewerking nodig hebt, ben je nederig. Tegelijk 

ontdek je God dan als het Grote Antwoord: Diegene die geeft, veel meer dan Hij zou eisen. 

Diegene die niet zoekt anderen te kleineren, maar die juist groot wil maken. Of opnieuw in 

de klassieke woordenschat "Verneder u voor God en Hij zal u verhogen." In de bijbel 

ontmoet je meerdere mensen die diep onder de indruk zijn van het feit dat die grote God 

aandacht heeft voor mensen die hun beperktheid aanvaarden. David zette zijn impressies 

hieromtrent op muziek in Psalm 113. "Wie is als de HEER, onze God ? Die zeer hoog woont. 

Die zeer laag neerziet...? Die de geringe opricht uit het stof, de arme omhoog heft uit het slijk, 

om hem te doen zitten bij de edelen..." 

Jesaja zag God zeer hoog boven de mens verheven. Maar tegelijk ook zeer nabij en met een 

onstilbaar verlangen de nederige mens te helpen. Hij formuleert het zo in Jesaja 57:15: "De 

Heer is boven alles verheven, Hij woont in de hemel, voor altijd, zijn naam is heilige God. 

Hijzelf zegt: "Ik woon in de hemel, ongenaakbaar, maar ook bij wie verdrukt worden, bij wie 

gering zijn. Ik zal hen opbeuren en nieuwe moed geven." 

De voormelde teksten illustreren dat nederigheid geen eindbestemming is. Het is veeleer 

een blijk van realisme: een basisinzicht in wie we zijn. Zodat we hulp van de medemens en 

van God accepteren. God krijgt dan de kans ons rijker te maken en ons meer op Hem te laten 

lijken. Hij knipoogt als het ware naar ons. God probeert de mens te verhogen en op te tillen 

op Zijn niveau. Hoogmoed doet het tegendeel: het probeert de ander te kleineren en 

ondergeschikt te maken. Kaïn kiest in zijn hoogmoed voor de eliminatie van zijn broer. Vele 

generaties later spelen de farizeeërs het subtieler: ze verbergen hun intenties en zoeken een 

H 
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ander om dat vuile werkje op te knappen. Jezus proeft hun bittere hoogmoed en doorziet 

hun moorddadige ambities. Hij lustte hen rauw. 

Nieuwe menselijke regels. Het Nieuwe Testament staat er bol van. Daar valt ook ascese 

onder. Voor de asceet is het lichaam een ding dat moet worden gestraft, genegeerd en zelfs 

mishandeld. Het lichaam wordt gezien als slecht en de enige manier om het te verslaan is 

door het alles te ontzeggen wat ook maar het kleinste beetje verlangen kan opwekken. Door 

de eeuwen heen hebben duizenden tegen hun begeerten gestreden, door zich af te ranselen 

met bijvoorbeeld scherpe twijgen, of as over het eten strooien als het te lekker smaakte. In 

het kort is ascetisme het geloof dat als je maar genoeg fysieke negatieven bij elkaar optelt, je 

vanzelf een geestelijk positief krijgt. Gelukkig is dit geen regel van God. Wanneer iemand zich 

de normale gemakken van het leven met zoveel toewijding ontzegt, ben je dan snel geneigd 

dat aan te zien voor geestelijkheid? Waarom zouden we niet genieten van de kleuren die 

God ons geeft, bijvoorbeeld in onze kleding! Van producten om te eten. Persoonlijk vind het 

juist ‘geestelijk’ om te genieten van al het goede. Dit vereist wel een actieve houding. Zo is 

het niet nodig om in de winter een doosje zomer (bepaalde groente/fruit) te kopen, toch? 

We realiseren ons dat we de logistieke consequenties daarvan niet kunnen verantwoorden. 

Nadat de hogepriester zich gewassen had, na de ceremonie met de twee geitenbokken, trok 

deze zijn heilige witte kleding uit en trok zijn veelkleurige kleding weer aan. Niet om te 

veroordelen maak ik deze opmerking maar om bewust te maken wat kleuren betekenen 

voor bijvoorbeeld kinderen of je eigen stemming. Een van mijn kinderen zag elke zondag als 

hij naar buiten keek, een gezin wandelen dat op weg was naar de kerk. Een jong gezin, 

allemaal donker gekleed met donkerkleurige hoeden, donkere tassen, donkere schoenen. 

Mijn kind begreep dat ze naar hun Godshuis gingen maar voelde ook een soort verdriet. Een 

somberheid. Het besef als je naar God gaat, Hem ontmoet zoals vaak in de kerk wordt 

aangeduid, vervult een kind met blijdschap. Waardoor hij het uiterlijk van dit gezin niet kon 

rijmen met kinderlijke Gods-beleving: “We gaan zingen en een Bijbelverhaal horen’. Mocht 

er verdriet zijn in een familie, is een donkere kledingkeuze zeker te begrijpen en te verklaren 

aan een kind. Zoals naar voren komt in Psalm 42: Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 

 'Waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?' 

Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers,  

want ze zeggen heel de dag: 'Waar is dan je God?' 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.  

Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven,  

mijn God die mij ziet en redt. (9-11)’ 

Maar deze psalm geeft aan dat donkere kleding geen vorm van ascese is maar van een 

wanhopige geest die geen oog heeft voor kleuren. 

Een prachtig citaat van ds. J. Gebraad. Er kwam tijdens catechisatie een meisje naar hem toe 

met de vraag hoe ze gekleed moest gaan, ze wist het niet meer. Zijn antwoord was: “Kind, je 

moet zo gekleed gaan, dat Gods volk zich niet aan je ergert en de wereld niet met je spot”. 

Evengoed zal ik eens onderzoeken waarom zwart een veelvoorkomende kleur is op zondag 

bij kerkbezoeken en is hier wellicht een gegronde reden voor. Als zwart ons zou herinneren 
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aan onze zondigheid, dan hoop ik dat ik in dit boek u enige helderheid heb mogen geven dat 

JHWH veelvuldig vergeeft bij oprecht berouw. Het lijkt me dat God een geel kostuum ook 

niet zo handig vindt, maar uw eigen draai er aan geven met Zijn kleuren, zal Hij waarderen. 

Hij heeft het goede met de mens voor. Regels en verboden en zelfopoffering die voortkomen 

uit de mens zelf, zijn die nodig? God schept vreugde in onze gehoorzaamheid, omdat alles 

wat Hij ons opdraagt simpelweg goed voor ons is. Dr. A.Th. Jonker: “Zoals al eerder 

opgemerkt, zijn Gods bevelen te vergelijken met de (goede en juiste) recepten van de dokter, 

of de behandeling van een internist. Ze zijn bedoeld voor uw gezondheid en geluk. Wanneer 

er nu en dan pijnlijke bijverschijnselen optreden, is dat omdat de ziekte zo ernstig is, dat er 

een heel intensieve medicatie nodig is (Deuteronomium 6:24 en 10:12-13 24 En de HEERE 

gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen den HEERE, onzen God, ons voor altoos 

ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te dezen dage is. 25 En het zal ons 

gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht 

des HEEREN, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft.  12 Nu dan, Israël! wat eist de HEERE, 

uw God van u dan den HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te wandelen, en Hem lief te 

hebben, en den HEERE, uw God, te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel;13 Om te 

houden de geboden des HEEREN, en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede, u ten goede.). 

God schept vreugde in onze gehoorzaamheid omdat het een goede dokter iets kan schelen 

of we beter worden of niet. U hoeft daar zelf geen ‘nieuwe’ of aanvullende medicijnen 

(zelfbedachte leringen) aan toe te voegen.” 

Zondag vierende christenen proberen uiteraard te leven naar wat God van hen vraagt en zij 

vieren de zondag niet omdat zij ongehoorzaam willen zijn aan Gods wil. Verreweg de 

meesten onder hen zullen de zondag juist vieren vanuit het idee dat God dat het liefste 

heeft. Elke nieuwe overtuiging waar we toe komen, is misschien ook een mogelijke bron van 

hoogmoed. Zijn we immers niet net een stapje verder dan degenen die die bepaalde 

overtuiging (nog) niet hebben? Het is daarom noodzakelijk altijd onze drijfveren te blijven 

onderzoeken. Leidt God ons wel tot iets of is het ons eigen gevoel? Gevoelens van ‘maar bij 

ons….”.  

God zal iedereen die Hem volgt, in laten zien wat in zijn of haar leven op dat moment 

noodzakelijk is. Onze beweegredenen mogen daarbij zijn te streven naar wat ‘alleen’ God 

plezier vindt. Niet iedereen zit in zijn leven in dezelfde fase en er zijn veel terreinen waarop 

God ons kan leren. Dat betekent ook dat sabbathvierders, ondanks het feit dat ik geloof dat 

God graag ziet dat allemaal de sabbath vieren, niet christenen die de zondag vieren mogen 

veroordelen. Wanneer je wilt meebouwen aan Gods koninkrijk kun je alleen een goede 

knecht zijn door te luisteren naar anderen, te onderzoeken en datgene om te zetten in 

daden. Uiteraard in volle liefde. Wij mogen onze schuld tegenover God belijden vanwege het 

geloof in de vervangingstheologie en andere dwalingen uit het verleden. Geen mens staat 

onschuldig tegenover God en het is daarom niet fair de zonden van anderen aan te wijzen 

zonder daarbij doordrongen te zijn van eigen schuld. “Ik en mijn volk, wij hebben gezondigd” 

is de houding die ons in de bijbel wordt voorgeleefd. Het lijkt allemaal zo eenvoudig. 

Deuteronomium 30: Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen 

gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter 

harte nemen, onder alle volken, waarheen u JHWH, uw God, gedreven heeft; 2 En gij zult u 

bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden 

gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 3 En JHWH, uw God, 
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zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de 

volken, waarheen u JHWH, uw God, verstrooid had. 4 Al waren uw verdrevenen aan het einde 

des hemels, van daar zal u JHWH, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. 5 En 

JHWH, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult 

dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. 6 En 

JHWH, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief 

te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet. 7 En JHWH, uw God, zal 

al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters, die u vervolgd hebben. 8 Gij dan zult u 

bekeren, en der stemme JHWH gehoorzaam zijn, en gij zult doen al Zijn geboden, die ik u 

heden gebiede. 9 En JHWH, uw God, zal u doen overvloeien in al het werk uwer hand, in de 

vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws lands, ten goede; want 

JHWH zal wederkeren, om Zich over u te verblijden ten goede, gelijk als Hij Zich over uw 

vaderen verblijd heeft; 10 Wanneer gij der stemme JHWH, uws Gods, zult gehoorzaam zijn, 

houdende Zijn geboden en Zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn; wanneer gij u 

zult bekeren tot den HEERE, uw God, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 11 Want 

ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre. 

12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor 

ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen? 13 Het is ook niet op gene zijde der 

zee, om te zeggen: Wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons 

hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen? 14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw 

mond, en in uw hart, om dat te doen. 15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het 

goede, en den dood, en het kwade. 16 Want ik gebiede u heden, den HEERE, uw God, lief te 

hebben, in Zijn wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en Zijn 

rechten, opdat gij levet en vermenigvuldigt, en JHWH, uw God, u zegene in het land, waar gij 

naar toe gaat 

Een opmerkelijk verschil met de Israëlitische sabbathsviering ligt hierin, dat het zwaartepunt 

van de zondag in de kerkdiensten ligt en niet zozeer in de familiekring. Over het algemeen 

speelt de zondagsviering thuis een geringe rol. We hebben er in ieder geval nauwelijks 

vormen voor. Kennen we in de kerkdienst nog bepaalde rituelen, voor de eredienst thuis 

bestaan die nauwelijks. De één is daar wel mee bezig, de ander doet er niets mee. Toch zou 

de liturgie thuis minstens zo belangrijk mogen zijn. Het is een dag waarop je meer tijd voor 

elkaar kan en mag hebben. We mogen daar meer werk van maken, juist omdat de 

gemeenschapszin zo aan het afbrokkelen is. Mogen wij niet opnieuw leren om feest te 

vieren? Mij is heel duidelijk geworden dat de zondag al lang niet meer als feestdag wordt 

gehouden. De zondag is voor velen vaak een 'zware dag' van een preek geworden, de 

‘godsdienst’ of het God-dienen wordt bepaald door de kerk. Is er dan voor dankbaarheid, 

persoonlijke getuigenis, feest of spontaan lofgezang voldoende mogelijkheden? Misschien 

wel, en paste het gewoon niet bij mij als mens. Krijgen we genoeg tijd om Gods natuur te 

bewonderen en deze vorm van ontspanning in energie om te zetten? Veel is en wordt 

geregisseerd voor en door de kerk vond ik. Terwijl het veelal om zaken gaat die niet als ‘wet’ 

zijn ingesteld. Bijvoorbeeld de zegen. Het woord heeft in de loop van de eeuwen 

verschillende betekenissen in de kerk gekregen. Oorspronkelijk betekende het vooral 

lofprijzing. Toen de christelijke kerk steeds meer een volkskerk werd en niet-christelijke 

elementen in zich opnam, verschoof ook de betekenis van zegen van 'lofprijzing' naar 

'bezwering', het tegenovergestelde van 'vervloeking'. Zegenen werd een ritueel om de 

christelijke God of de aangeroepen heilige gunstig te stemmen. De zegen werd zelfs een 
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product die de middeleeuwse Kerk op lucratieve wijze ging verkopen, zoals nu nog steeds 

huisdieren en auto's worden gezegend. Evengoed is het zegenen een ritueel wat we zouden 

kunnen gebruiken om de gezinsband te verstevigen. Zo worden kinderen en wijzelf 

opgedragen aan wie we toebehoren. We vragen of JHWH als een vurige muur rondom ons 

wil zijn, in Zijn Naam.  

Tradities zijn vaak mooi, en symbolische handelingen kunnen je soms helpen bij het verstaan 

van Gods Woord. Je moet echter wel goed in de gaten houden dat tradities niet op hetzelfde 

niveau staan als Gods Woord. Het sabbathsgebod bijvoorbeeld, is een instelling van God, 

maar veel tradities over de invulling van dat gebod zijn dat niet. Ze zijn overleveringen van 

mensen, die je mag houden, maar die je ook naast je neer mag leggen. In de bijbel wordt 

bijvoorbeeld niet gesproken over het dragen van een keppeltje, het branden van kaarsen of 

over een inzegening van een huwelijk. Dan had Jezus dat wel gedaan in zijn eerste optreden, 

toch? De bijbel kent ook geen voorgeschreven liturgie. Er staan in de bijbel geen 

aanduidingen over welke passage op welke sabbath gelezen mag worden. Er staan geen 

aanwijzingen in, over hoe de tekst in de Thora moet worden voorgedragen. Er wordt in de 

bijbel geen appel in honing gedoopt met Jubeldag om elkaar een zoet nieuwjaar te wensen 

en er staat niet dat Grote Verzoendag als een vastendag moet worden gehouden. Zolang 

tradities geen zijwegen worden die van de waarheid afleiden, zijn ze toegestaan. Net zoals 

een traditioneel gebed, die in de dienst wordt voorgelezen. Ik geloof niet dat er een bezwaar 

tegen bestaat, maar ik geloof dat het vrije gebed, waar Gods Geest vrijer doorheen kan 

werken, niet mag worden veronachtzaamd door een traditie – hoe mooi die ook kan zijn. 

Jezus heeft niet geleerd om tot hem te bidden. Hij roept altijd Abba aan, zijn Vader. Van 

jongs af aan wordt een kind geleerd om te bidden ‘om Jezus wil’. Waaraan is dat te danken? 

De meest waarschijnlijke verklaring van deze nieuwe manier van spreken over GOD is Paulus 

bekering tot Jezus de Heer. Gewijzigd door Paulus in Maran Atha (Jezus, kom). Hoewel er 

geen directe overlevering is dat Paulus zijn ‘zoonschap ’terugvoert op de historische Jezus, is 

dit taalgebruik duidelijk aanwezig in de synoptische tradities. Paulus gebruik van de officiële 

messiaanse titel voor Jezus moet wel betekenen dat dit voortkwam uit Jezus eigen 

messiaanse bewustzijn of dat de eerste christenen die titel toekenden aan Jezus. In dit 

opzicht heeft Hengel aangetoond dat zowel de opstanding als de ten hemel opneming van 

rechtvaardige mensen, er niet toe leidde dat die personen als Messias werden beschouwd. 

Johannes Weiss zag de historische logica hiervan lang geleden al in toen hij vroeg: Hoe kon 

het geloof in Jezus Messiasschap als een compleet nieuw verschijnsel opkomen als hij er zelf 

niet de aanzet voor had gegeven?” Als Duits theoloog schreef hij vele invloedrijke boeken en 

documenten, met name over het Rijk van God. Traditie is een gewoonte die van generatie op 

generatie wordt overgebracht. Hoe ontstaat zo'n traditie? Iemand kan op een goede dag iets 

doen en dat steeds vaker gaan doen, totdat het een gewoonte wordt. De kinderen en 

familieleden van zo’n persoon kunnen door deze gewoonte worden beïnvloed en het gaan 

overnemen. Een traditie is geboren. Zo’n traditie hoeft niet altijd goed te zijn! Denk maar aan 

de roofbouw bij de Indianen. En zo zijn er nog meerdere voorbeelden van tradities die 

negatieve gevolgen kunnen hebben voor de mens. Als we om ons heen kijken, merken we 

dat er heel veel is dat traditie genoemd kan worden. Vaak is het zelfs zo, dat tradities 

meegaan met wat de bijbel ons leert. Daarentegen zijn er weer andere die lijnrecht tegen de 

religie ingaan. Ook zijn er tradities die we niet kunnen plaatsen als verboden, maar waar 

onze kennis en inzicht zullen moeten beslissen of het wel toegestaan is. Neem bijvoorbeeld 

de traditie binnen streng gereformeerden: we komen overal het vertrouwde cadans tegen 
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dat de man wordt ‘voorgetrokken’ t.o.v. de vrouw. Of neem het vieren van verjaardagen of 

het afsteken van vuurwerk. Niet verboden, ook niet geboden. Daar mag u zelf een rijke 

beslissing in nemen. Wie zoet is krijgt lekkers. Kijkend naar de tradities binnen het 

christendom kunt u zich dus terecht afvragen waarom de geboorte van Jezus op de 

zonnecultus-dag gevierd wordt. Of waarom de vastgestelde feesten (dus tradities van God) 

weer zijn weggevaagd. 

Paulus (hij weer) zegt: ‘Wie wel aan een traditie vasthoudt, mag niet neerzien op iemand die 

dat niet doet, en wie geen traditie houdt, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel 

doet. (Romeinen 14:3 en 1 Corinthiërs 8:8). Mijns inziens te eenvoudig, want hieruit blijkt 

niet dat het Woord als richtlijn wordt genomen: tradities moeten een juiste plek krijgen: een 

plaats ondergeschikt aan Gods Woord. Zo heb je bijvoorbeeld de traditie van veel 

sabbathsvierders dat zij op vrijdagavond een kaars branden. Het is de taak van de vrouw om 

dit te doen, omdat vrouwen het licht uitstralen. Dat is prima als je dat zou willen, maar het is 

geen Goddelijke instelling en je kunt er dus geen enkele religieuze waarde aan verbinden. 

Gods liefde is het grootste, mooiste en meest vitaliserende en inspirerende gevoel dat er 

bestaat. Het is als met vuur, als je het doorgeeft of deelt, groeit het. Gods liefde loopt dan 

ook als een rode draad door de Bijbelse menselijke geschiedenis. Zij krijgt steevast de 

belangrijkste plek. Universeel en individueel. Duurzame liefde is liefde waarvoor je kiest. 

Waarnaar je bewust leeft en waarin je investeert. De oude Egyptische hiëroglief voor liefde 

nadert duurzame liefde meer dan het Sanskriet. Het teken bestaat uit een schoffel, een 

mond en een man met de hand aan zijn mond. Het betekent letterlijk: willen, kiezen en 

langdurig verlangen naar. Met het ‘willen’ en ervoor ‘kiezen’ ga je bewust de verbintenis aan 

en zul je er ook naar handelen. “Niet de prediking is de eigenlijke plaats van het religieuze, 

maar het woordeloze in beelden beleven in de diepe lagen van de menselijke psyche, de 

droom wellicht, vormt het uitgangspunt voor inzicht in religieuze overlevering.” Tot dit 

inzicht kwam Drewermann, aan de hand van ontdekkingen van Freud en Jung.  

De laatste decennia beginnen we steeds meer te beseffen hoezeer we sectoren hebben 

gescheiden, die eigenlijk innig met elkaar verbonden zijn. Er is een proces op gang gekomen 

waardoor we inzien hoe nauw de samenhang tussen psyche en lichaam is en er ontstaat ook 

steeds meer behoefte om deze beide in relatie te zien met de spirituele dimensie van ons 

bestaan. Uiteindelijk wil elk mens een diepere betekenis en zin in zijn leven ontdekken, die 

en zijn psyche en zijn lichaam inspireert. Hoe subtiel ook, het is direct ervaarbaar in wat voor 

werkelijkheid dan ook: in de ogen van een mens, een steen, een feest, in lijden, sterven en 

geboren worden en … in de ogen van een schaap of koe. Voor al de objecten van Zijn 

schepping is de voorwaarde dezelfde – een leven, in stand gehouden door het leven van God 

te ontvangen, een leven dat geleefd wordt in harmonie met de wil van de Schepper. De 

overtreding van Zijn wet, hetzij fysiek, verstandelijk of zedelijk, staat gelijk met het plaatsen 

van zichzelf buiten de harmonie met het heelal. En dus met het binnenleiden van 

tweedracht, wetteloosheid en doelloosheid. Voor degene die haar lessen op deze wijze leert 

begrijpen, wordt de natuur verlicht; de wereld wordt een leerboek, het leven een school. De 

grote leraar bracht zijn toehoorders in aanraking met de natuur, zodat zij konden luisteren 

naar de Stem die spreekt door alles wat geschapen is. En wanneer hun hart zich opende en 

hun geest ontvankelijk werd, hielp Jezus hen om de geestelijke lessen van de dingen die zij 

aanschouwden, in zich op te nemen. De gelijkenissen, waardoor hij graag de lessen van de 

waarheid leerde, tonen hoe ontvankelijk zijn geest was voor de invloeden van de natuur, en 
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hoe graag hij de geestelijke leer ontleende aan alles wat men in het dagelijkse leven 

tegenkomt.  

Bij ethiek hoort intuïtie. Ethiek is een innerlijk voelen, weten en waarnemen wat volgens ons 

juist is om te doen of te laten. Deed de kerk dit ook tijdens de inquisitie? Miljoenen vrouwen 

werden verbrand omdat ze intuïtie hadden. Heksen deden dingen die ons verstand te boven 

gingen? “Onze intuïtie kan met gemak 5 miljoen eenheden per seconde aan. Ons verstand is 

in staat om maximaal 24 eenheden per seconde te verwerken”, aldus dr. J. Oldenkamp in zijn 

boek Oorsprong en bestemming van de mens. “Onze intuïtie heeft respect voor alles wat 

leeft. Onze intuïtie vertelt ons wat goed is om te doen. Het doden van mensen, dieren en 

planten druist volstrekt in tegen ons gevoel van liefde en respect voor alles wat leeft. Ook 

martelen of misbruiken we niets of niemand. Geen mens, geen koe, geen kip, geen boom, 

geen planeet en ga zo maar door. Wanneer we vanuit respect en liefde voor de ander, en dus 

niet voor de eigen ego behoeften, het beter is om een leven te beëindigen en ons gevoel 

zegt ons onmiskenbaar dat dit echt beter is, nogmaals voor de ander, dan zegt mijn gevoel 

dat dit goed is. Maar euthanasie of abortus uit carrière technische zin of welke andere 

egoïstische reden dan ook, kan voor mij, niet door de beugel. Ik weet waarover ik spreek”, 

aldus Oldenkamp. 

De kracht van ethiek is het aanvoelen, waarnemen of weten waar precies de grenzen liggen 

van wat ethisch kan worden verantwoord. Omdat iedere situatie uniek is en dus ook unieke 

grenzen heeft. Daarbij wordt benadrukt dat ethiek altijd gebonden is aan mensen.  

De voor de mens meestal belangrijke ethische vraagstukken betreffen die over leven en 

gezondheid. Ethiek zegt bijvoorbeeld: ‘gij zult niet doden’. God is Licht is Liefde is Leven. 

Deze goddelijke levensrichtlijn over onvoorwaardelijke Liefde brengt ons op het spoor van 

mededogen, geduld, vergevingsgezindheid, tolerantie en verdraagzaamheid. Toch zijn kerken 

en andere machtige instellingen verantwoordelijk voor ontelbare bruto moorden die in de 

loop van de tijd zijn gepleegd. Maar ook andere zaken zoals zedelijkheid aanleren die God 

niet beveelt met als doel indoctrinatie. 

‘Gomer voor den Sabbath’ van dr. A. Kuijper: ‘Aan uw sabbath hangt de eer van Gods heilige 

soevereiniteit. Stel toch, je wilt overtollige goede werken doen en twee, drie dagen van de 

week aan God wijden en je kiest daarvoor zelf de u schikkende dagen uit en je gaat nu in de 

verbeelding leven dat je hiermee God iets hebt gebracht, een Sauls-oordeel zou over je 

komen en de profeet zou u ook toeroepen: ”Gehoorzaamheid is beter dan offerande en 

opmerken dan het vette der rammen”. Nu begrijp je ook hoe Mozes in de Naam van God 

steeds aan het volk Israël herhaalt dat al deze heiligheden de rechten en instellingen en 

geboden van God zijn. En dat moest, want in Israël zat juist dezelfde zonde die ook in ons 

hart sluipt, om wel God de eer te willen geven, mits het geschieden kon naar eigen inzicht, 

eigen geestdrift, naar de prikkel van het eigen hart. Je wilt dan wel veel voor uw God doen. U 

zoudt alles voor Hem over hebben. Alleen maar, JHWH moet het niet van u in de weg van 

gehoorzaamheid vorderen. Hij moet het aan u overlaten wanneer. Ongetwijfeld ook de 

jaarkringen heeft God geschapen en ze beheersen uw leven en u moet zaaien niet als u er 

lust in hebt maar als het zaaitijd is; en je moet oogsten, niet wanneer het u in het gevlei 

komt, maar als God het graan rijp heeft gemaakt. En zo sta je onder Gods regering in heel uw 

natuurlijk leven. Want wel kunt u de dag tot een nacht maken en de nacht tot een dag. Maar 

straks wreekt dit zich, en komt de geschonden inzetting van God naar boven in uw leven op 

welke manier dan ook. De inzetting van de sabbath kun je zonder wezenlijke storing als voor 
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u niet bestaande beschouwen. Dat zie je om je heen. En zo geldt het hier dus een inzetting, 

waartoe de natuur niet vanzelf dringt, maar die alleen geëist kan worden door opzettelijke 

gehoorzaamheid. Om de sabbath te kunnen houden, moet je hem willen houden. God heeft 

de zevende dag geheiligd. Zoals Hij in zekere zin de nacht heeft geheiligd voor de rust van de 

slaap, zo heeft Hij in veel hogere zin de sabbath geheiligd voor de rust van uw ziel en 

lichaam. En omdat Hij u naar zijn beeld schiep, heeft Hij ook in u als mens die trek, die 

behoefte, die drang gelegd, om na zes dagen van arbeid een heilige pauze te laten intreden, 

een Goddelijk Selah. Dan houdt de drijver op. Dat jagen en voortzwepen, neemt een einde. 

En er komt over zijn mensenkinderen rust. De wereld mag op de sabbath uit uw overlegging 

en uit uw bezigheid weg. Op de sabbath heeft de wereld geen enkele eis op u. Het is de dag 

van God in die zin, dat je op die dag uw God niet in de wereld, maar in afzondering van die 

wereld mag dienen. Zoals de overige dagen, zo hij niet waakt en bidt en strijdt, hem 

onverbiddelijk van zijn God aftrekken, zo leidt deze heerlijke sabbath, tenzij hij opzettelijk 

tegen worstelt, hem naar zijn God op. Dit is dus de zegen op de sabbath, dat de pelgrim naar 

betere gewesten op de overige dagen met zijn geloof tegen de stroom oproeit maar op de 

sabbathdag den stroom mee heeft. Immers als God zegt, wil dat zeggen dat er een woord 

van zijn kracht ten goede uit Zijn mond uitgaat en dat de kracht van dat woord haar doel 

bereikt en ten goede werkt. Door eens en voor altijd zegen tot Zijn sabbath te spreken, heeft 

God dus een heilige kracht te werk gesteld, die zeer bijzonderlijk op de sabbath voorspoed 

brengt en naar Zijn kinderen uitgaat. Zo biedt u deze zegen van de sabbath een heerlijke 

belofte, een Goddelijk krediet, waarop u staat kunt maken. De zegen Gods, dien Hij aan Zijn 

sabbath schenkt, is dus geen uitwendige zegen voor het goed van de wereld, maar een 

inwendige zegen voor het goed des hemels. Op den akker des Koninkrijks druppelen de 

wolken ook in de week wel, maar op de sabbath komt de plasregen. Omdat God de God van 

de sabbath is, kan en mag Hij alleen uw sabbath keuren, en bent u Hem en Hem alleen, van 

uw sabbath rekenschap schuldig. Alles wat ook op de sabbath uit het geloof is, doet u vrij 

uitgaan; al wat niet uit het geloof is, is en blijft ook op het stuk van de sabbath zonde. 

Eigenlijk is het zo dat je nog tienmaal liever een slappe sabbath hebt, waarbij u zich met eer 

aan JHWH vervult, dan een strenger sabbath, waarbij u uw God niet aanziet maar vraagt naar 

het oordeel van de mensen. Vroomheid bedoelt Hij daarmee. Daarom heeft God met zijn 

Jacobs en zijn Jobs en zijn Davids dan ook zoveel banger en ontzettender te worstelen. Bij 

hen kon het niet bij zulk een worstelen in de consciëntie blijven, want bij zulke karakters 

misleidt de vrome natuur. En dan wordt het een hartaangrijpend worstelen in uw bestaan, in 

uw levenslot en in wat u lief is, en tot in uw bloed, En dan krijgt Satan, als bij Job, de vrijbrief, 

om niets te sparen, tot zelfs het eigen vlees niet. Dan stormt het zo verschrikkelijk om het 

hoofd en door het hart, en giert de huilende wervelwind in de snaren van ons fijnste 

innerlijke wezen. Dan is alles benauwing en banden des doods om ons. Dan zijn we tot voor 

de koperen deuren gedrongen. Wat krimpt uw arm mensenkind dan onder uw sterke hand 

weg. En God, die barmhartig en zeer ontfermende is, liet het, opdat we in deze verbrijzeling 

niet bezwijken zouden, ons door zijn liefde optuigen.’ Einde citaat. 

RESUME: 

Ik ben er van overtuigd dat wanneer God je in een bepaalde situatie geplaatst heeft, het 

onderzoeken van de sabbath bijvoorbeeld, je hele goede redenen moet hebben om van 

koers te wijzigen. God geeft op meerdere plekken in de bijbel aan dat alleen Zijn weg gevolgd 
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moet worden. Het is één van de moeilijkste pijlers van deze maatschappij, het loskomen van 

meningen van anderen. Het is natuurlijk prima om de zondag te vieren als dat volledig 

overeenstemt met uw geweten, maar wel nadat u alles onderzocht heeft. God eist dat: in 

eenzaamheid onderzoekt een kind van Hem wat Zijn waarheid is. Hij spreekt over je 

binnenste kamer, daar wil Hij je graag ontmoeten. Mattheüs 6: 5 En wanneer gij bidt, zo zult 

gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken 

der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik 

zeg u, dat zij hun loon weg hebben. 6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en 

uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het 

verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel 

verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van 

woorden zullen verhoord worden. 8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij 

van node hebt, eer gij Hem bidt. 

Kunnen we ons in bovengenoemde tekst herkennen als we zondags in de kerk zijn? 

Misschien verraad de lengte van het gebed, vers 7, onze kerk-instelling? Als we eieren kiezen 

voor ons geld… Zoals een “wijn-merk” vermeld dat elke dag bijzonder is, want waarom al het 

leuks voor het weekend bewaren? 

Vraag aan PP: 

Lijkt het je leuk om vertaler 

te zijn? 

 

“Nee, dat lijkt me saai. Ik 

vind het wel leuk om te zien 

dat iedereen papieren op de 

grond heeft liggen en druk 

bezig is. Maar ik weet niet 

zeker of het klopt. Ik ben 

liever archeoloog.” 
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Hoofdstuk 24 Ekklesia in de Sabbathviering  

Geluk is de kunst een boeket te maken van de bloemen waar je bij kunt.  

 

tel, u zou starten met het vieren van de sabbath. Nederland is een land waar voor de 

meeste mensen een vijfdaagse werkweek mogelijk is. Hierdoor heb je de mogelijkheid 

de sabbath voor God apart te zetten. Hoe je dit doet, is een persoonlijke zaak waar 

geen regels voor zijn. De sabbath is Gods dag en daardoor ook onze dag. Wanneer je 

ernaar verlangt deze voor Hem apart te zetten, zal Hij je zeker leiden in het zoeken naar een 

invulling die Hem een plezier doet, en wat jou een zegenrijk ontspannen leven geeft. Het 

enige wat absoluut noodzakelijk is, is leiding door Gods Geest. Je zou met mensen die dit 

willen, ook een gedeelte van de zaterdag kunnen besteden aan Bijbelstudie, gebed en zang. 

Zoals nu soms in een ‘kring’ wordt ingevuld. Of creatieve invulling van Bijbelteksten: laat 

Gods Geest tot uiting komen in een schilderij. In de natuur of abstract, om onder woorden te 

brengen hoe je Hem wilt dienen. Met elkaar musiceren is ‘voelen’. Er is in Nederland gelukkig 

een grote hoeveelheid christelijke lectuur te vinden die ons kunnen helpen bij het invullen 

van een Bijbelstudie. Eet op de sabbath bijvoorbeeld wat feestelijker zodat het een 

bijzondere dag wordt. Nodig daarbij (eventueel)  vrienden uit. Laat kinderen meekoken of 

bakken, gerechten bepalen uit Gods natuur. Zodat we uitleg kunnen geven over 

natuurproducten, Gods erf. Koop bijvoorbeeld samen met de kinderen ‘speciale’ 

sabbathskleding. Of maak een sabbathstafelkleed om zo voor kleinere kinderen duidelijk te 

maken dat het een andere, speciaal apart gezette, dag is. Doe geen dingen die je niet vindt 

passen bij een dag voor God en leg aan God de vraag voor wat past en wat niet. De sabbath 

is juist het rustpunt voor het gezin. Geen heen en weer reizen van a naar b. Maar een 

volledige dag samenzijn, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met elkaar. Ik geloof dat de 

sabbath een dag hoort te zijn die voor jong en oud plezierig is. Een feestdag, een dag om 

naar uit te kijken. Wanneer we kinderen hebben, kunnen we proberen een invulling te 

vinden die past bij hun leeftijd. We kunnen de tijd nemen om met ons gezin dingen te doen 

waar we samen van genieten. Misschien zijn dat ‘oude’ foto’s bekijken, sterren bekijken, 

voorlezen in boeken welke interesse je kind heeft, samen skeeleren of kleien. Het doen van 

Bijbelstudie met kinderen is fantastisch! Daarbij is het voor kinderen ongelooflijk belangrijk 

in de praktijk te leren en bij hun ouders te zien hoe je Bijbelstudie kunt doen. Ik denk dat de 

sabbath daar een goede gelegenheid voor biedt. Het vieren van de sabbath eist een actieve 

houding. Dat zal velen afschrikken, gewend aan informatie die vanaf de kansel gegeven 

wordt zonder zelf iets te hoeven zeggen en te doen. Toch is het jammer dat er geen 

communicatie over en weer is. Velen zullen de preek na kerkdienst met de kinderen 

bespreken om op die manier een actief geloofsleven te krijgen. Het is bijzonder belangrijk 

om kinderen te leren voor een mening, een gedachte, uit te komen. Voor veel mensen is het 

waarschijnlijk mogelijk een zondagse dienst te bezoeken (als u dat graag zou willen blijven 

doen) zonder dat ze die zondag als geheel voor God apart zetten. Een bijeenkomst op zondag 

is niet verkeerd; de eerste gemeente in Handelingen kwam immers elke dag bij elkaar. Het 

apart zetten van de sabbath, terwijl je lid bent van een zondag vierende gemeente, vereist 

echter wel de nodige creativiteit weet ik uit ervaring. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen 

de tijd kan missen om de sabbath voor God apart te zetten en daarnaast ook de zondagse 

dienst te bezoeken. In zo’n geval zul je keuzes mogen maken. Houdt het hoofd omhoog naar 

Hem gericht, niet naar je naaste. Wijzelf zullen met deze informatie een beslissing mogen 

nemen die we ooit mogen verantwoorden, en dan zijn de ‘naasten’ niet 

S 
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medeverantwoordelijk, jij alleen. Onze naaste zal helemaal niet in de picture zijn tijdens de 

verantwoordingsdag van onze keuzes tegenover God. Misschien helpt dit ons. Besef ook dat 

alle kerkvaders waar we wellicht ontzag voor hebben, in hun tijd leefden en wij in deze tijd 

met nieuwe ontdekkingen. En we hebben gemerkt dat veel voorvaderen teleurstellende 

motieven hadden om zaken van God te wijzigen. Waar wij weer keuzes over zullen moeten 

maken. En wat zo grappig is, we lagen ooit allemaal bijzonder vertederend als baby’tje in een 

wiegje. Van Constantijn tot Luther tot u en ik. Allemaal hetzelfde, niemand was meer dan de 

ander. Misschien had de één een iets grotere mond (en ego) dan de ander… We liggen op de 

begraafplaats als een hutspot door elkaar. Een ongelovige naast een streng orthodoxe. Ik 

dacht – totdat ik op mijn 15
e
 een begrafenis bijwoonde – dat net zoals de kerken in ‘hokjes’ 

geplaatst kunnen worden, deze afbakening ook op het kerkhof terug te vinden zou zijn. 

Totdat ik de grafsteen las naast degene waar ik de begrafenisdienst van beleefde. Deze 

grafsteen stond haaks op hetgeen waar ‘mijn overledene’ voor stond. Ik vond dit een 

wonderlijke gang van zaken en besefte dat het maken van onderscheid in je leven, een grote 

verantwoordelijkheid vergt. Je kunt dus in levende lijve elkaar het vuur aan de schenen 

leggen om vervolgens naast elkaar te eindigen. Of dat dan in vrede is, blijft de vraag. 

Onder het volk deed het volgende spreekwoord de ronde: namelijk dat hun vaders onrijpe 

druiven hadden gegeten en dat als gevolg daarvan de tanden van hun kinderen stomp waren 

geworden. Deze gedachtegang was echter onjuist, en de profeet Ezechiël ontmaskert het 

manco ervan op eenvoudige wijze. Hij stelde het volk voor dat JHWH de eigenaar is van elke 

Israëliet, zowel van de vader als van de zoon. Ieder heeft individueel zijn eigen 

verantwoordelijkheid tegenover het verbond van JHWH. Als je zelf rechtvaardig bent zul je 

leven! Wanneer de zoon van een vader niet rechtvaardig is, kan de vader daarvoor niet 

worden gestraft, andersom idem dito. Hieruit blijkt dat er geen enkele mogelijkheid tot 

plaatsvervanging is! De ziel die zondigt, die zal sterven. Wie zijn zonden inziet en zich 

omkeert tot God, volgens vers 28 (Ezechiël 18), die zal zeker leven. Het advies luidt daarom 

nogmaals in dit boek: 30 Daarom zal Ik u richten, o huis Israëls! een ieder naar zijn wegen, 

spreekt JHWH HEERE, keert weder, en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de 

ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. 31 Werpt van u weg al uw overtredingen, 

waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want 

waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? 32 Want Ik heb geen lust aan den dood des 

stervenden, spreekt JHWH HEERE; daarom bekeert u en leeft. 

JHWH’s ogen zijn op degenen die Hem accepteren, en Hij zal kennis nemen van alle werken 

van de mensen. Hij heeft niemand geboden goddeloos te zijn, en heeft niemand verlof 

gegeven om te zondigen. Zou JHWH eerst de onmogelijkheid van plaatsvervanging aan de 

Israëlieten hebben voorgehouden, om daarna te veranderen en Zijn ‘zoon’ te stellen tot een 

losprijs voor velen? Het is van Jeremia een doordringende boodschap, over de werking van 

Gods wetten, o.a. de wet van oorzaak en gevolg: 5 Zo zegt JHWH: Vervloekt is de man, die op 

een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt! 6 Want 

hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer het goede komt; maar 

blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land. 7 Gezegend daarentegen is 

de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen JHWH is! 8 Want hij zal zijn als 

een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt 

het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte 

zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen. 9 Arglistig is het hart, meer dan enig 
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ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? 10 Ik, JHWH, doorgrond het hart, en proef de 

nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. 

En weet dat je beter alleen kunt wandelen dan met duizenden op een weg die niet door God 

gevraagd of geëist wordt. Elke zegen die je krijgt getuigt van Zijn grote Liefde. God kwam tot 

Israël. “En het geschiedde ten derde dage, dat er op de berg donder en bliksem waren, en een 

zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het 

leger was”. Onze nieuwe vertaling heeft: “ik antwoordde u in donderomhulsel” (Psalm 81). 

Een uitdrukking die niet fraai klinkt, maar die de bedoeling van de psalmist zo juist 

weergeeft, veel duidelijker dan onze gewone overzetting. De Franse vertaling heeft in 

dezelfde trant: “caché dans le tonnerre”, verborgen in de donder.” 

En zo is Hij gekomen ook tot ons. In ons eigen leven. In heldere zonneschijn wandelden we; 

we doen vrolijk ons werk; we zijn rijk in het liefhebben van wie ons hun liefde gaven en rijker 

nog in het liefhebben waarmee we hun onze liefde schonken; vol vertrouwen op het leven; 

vol vertrouwen op de toekomst. Een dof gerommel in de verte, wat was dat? Een nauwelijks 

merkbare dreiging. Een dreiging die nog geen bedreiging leek, die bijna klonk als een soort 

van passie-muziek. Daar kwamen ze opzetten aan de horizon, de onheilspellende 

donderkoppen. Misschien trekt de onweer nog weg. Maar het trok niet weg. Het kwam al 

hoger en hoger, en dichterbij, zwarter en zwarter. En de donderslagen barsten over ons los, 

zo geweldig dat de fondamenten van ons leven dreunen. Om te bezwijken van schrik. Om te 

sterven van schrik. De donder echter doet geen kwaad. De bliksem, die doet kwaad. 

Verpletterend met Gods beproevingen. Alsof Hij alleen maar kwam om te vernielen en te 

verteren. Ds. Paauwe: “Zoals de bliksem inslaat en stukslaat het sterke en het hoge, zo 

verbrijzelt Hij ons de heerlijkheden van ons leven, het allerbeste en het allerliefste dat we 

nog in dit leven hebben. Nu hebben we te kiezen. Of wanhoop, of geloof! En als ons geloof 

geen echt levend geloof is, dan zal wat wij voor geloof houden, toch omslaan in wanhoop. 

Indien ons geloof levend genoeg is, om de fluisteringen van Gods liefde te vernemen in de 

donder waarmee Hij ons komt verschrikken, om aan Zijn trouw te kunnen vasthouden, als Hij 

ons met zijn bliksemstralen verplettert, voorzeker, dan hebben we reden om te lachen zoals 

we nog nooit gelachen hebben. Dan kunnen we met het onweer goed terecht, misschien nog 

beter dan met het mooie weer. Nood en dood, dat zijn eigenlijk de allerbeste gelegenheden 

om het oneindige grootte van Zijn goedheid te ervaren. Hij meent het serieus met u en mij. 

Geen kroon zonder strijd. Geen boter zonder karnen. Geen goud zonder smelten, geen zegen 

zonder beproeving. (auteur PM: Beproeving in de zin van: is die persoon Mijn Liefde wel 

waardig?) God werpt geen parelen voor de zwijnen. Met als trouwe troost dat je nooit boven 

vermogen beproefd zult worden! Zijn niet juist al deze bonte levenservaringen welke wij 

doormaken, bij uitnemendheid geschikt om ons levenswijsheid te leren? En kan niet de 

heldere herinnering van de wonderlijke uitreddingen van God ons een o zo gezegend middel 

worden om ons in moeilijke omstandigheden het hoofd boven water te helpen houden? Elk 

ogenblik heeft zijn taak. Elk ogenblik is niet slechts een punt van de tijd maar ook een punt 

van de eeuwigheid. En in het verzuim van een ogenblik ligt dus een verzuim van de 

eeuwigheid. Het heden verdient onze aandacht, aldus ds. Paauwe.  

God zal alle tranen van de ogen afwissen. Is het hier voor ons dan de tijd om te huilen, te 

lijden? Gods kinderen hebben tranen in de ogen, anders kon er toch ook van het afwissen 

geen sprake zijn. De troost onderstelt het verdriet. Laten we het niet vergeten! Voor al Gods 

kinderen, wij, is het lijden hier op aarde niet iets exceptioneels; niet iets dat ons slechts als 



~ 297 ~ 

 

een uitzondering op de regel, als toevallige ervaring overkomt; niet iets vreemds dat wij toch 

eigenlijk ook wel zouden kunnen missen.  

Integendeel, het is iets dat noodzakelijk hoort bij de toestand welke voorafgaat aan het 

gevoel van hemels geluk. Hieruit volgt vanzelf dat Hij ons het huilen niet verbiedt, zolang het 

uur van verlossing niet heeft geslagen. De mensen zeggen soms: houd je groot, draag je 

kruis! Maar dat mag met vochtige ogen of bange zuchten. Misschien zijn we tegen de 

verzoeking beter bestand als we wat vaster rekenden op het aanbreken van de dag waarop 

God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Alle tranen worden afgewist! Gelooft, en hoopt, 

en aanbidt! En die hoop maakt blij! Wat is het ongelofelijk fijn om dat te beseffen! Hij ziet 

ons en wil ons ondersteunen op de reis naar goede knechten. Omdat wij geestelijke wezens 

zijn willen we communiceren met Hem. Door te doen wat Zijn wil is, verblijd je Hem, jezelf en 

je omgeving! De bijbel waarschuwt je vaak voor het kijken naar je omgeving en daar 

beslissingen op te baseren. Ben ik er ten volle van overtuigd dat de sabbath noodzakelijk is 

voor ons behoud, om volledige zegening te ontvangen? Omdat de rode draad in de bijbel het 

woord ‘gehoorzamen’ bevat. Gehoorzamen uit liefde en passie voor JHWH. Wellicht durf ik 

dit te stellen omdat we zover met lezen (en schrijven) zijn gekomen in dit boek. Het geeft mij 

het vertrouwen dat u zult onderzoeken. Mensen die tot dit moment niet exact wisten hoe de 

kerkhistorie ervoor gezorgd heeft dat de sabbath gewijzigd is in de zondag, weten het nu. 

Vanaf nu geldt dan ook onze verantwoordelijkheid. Vergelijk het met alle waarschuwingen of 

ontdekkingen, zienswijzen, die we in ons leven krijgen. Denk aan het verhaal van Kain en 

Abel. God gaf Kain nogmaals de keuze. Hij had immers zijn excuses kunnen maken naar God. 

De Tien Geboden heeft God bedacht zodat het voor de mensen makkelijker was om een 

maatstaf te hebben waaraan zij goed en kwaad konden en kunnen afmeten. Het kwaad was, 

zo zag Augustinus het, een beroving van het goede; geen opzichzelfstaande entiteit, maar de 

verkeerdheid van de menselijke wil die zich van God heeft afgewend. God wist dat als alle 

mensen een rustdag per week hadden, ze meer zouden genieten van hun werk op de andere 

dagen, en niet ziek zouden worden door oververmoeid te raken. Hoe kon zo’n groot heilig 

gebod veranderen? Zijn wegen leren kennen kost moeite. Maar als ons het lukt voelen we 

vrede, kunnen we alleen maar danken voor Zijn goede grote zorg. Grijp Zijn wijsheid zodat 

Hij ons sterk kan maken. Kain reageerde boos nadat God het offer van Abel mooier vond. 

Abel had immers het beste van ‘zichzelf’ gegeven. God tegen Kain: ”Als jij het goede doet, 

aanvaard ik dat. Maar als je verkeerd handelt, wordt het steeds gemakkelijker om dat nog 

eens te doen. De keus is aan jou, zei God. Ik zal je helpen als je dat wilt.” Maar Kain wilde 

boos zijn. Hij vond God oneerlijk. God had gezegd dat Kain zelf kon kiezen. Nou, dan koos hij 

voor boos zijn. Vervolgens bedacht hij hét plan, zoals we weten. Zo geeft God aan u en mij 

keer op keer, de kans opnieuw te kiezen tussen goed en kwaad. 

Maar omdat ik dat noem, hoeft u het niet te geloven. Wel neem ik mijn recht om al uw 

meningen en gedachten te verwerpen, als u mij niet kunt verklaren, hoe God u geleerd heeft 

in betrekking tot deze belangrijke gebeurtenissen in de bijbel. En dan zeg ik u bij voorbaat 

dat ik geen warm respect zal voelen voor alles wat u wilt zeggen om welke kerk van deze tijd 

dan ook, te verdedigen. Het gaat mij niet om een kerk, het gaat mij om u. Ik wil niet zeggen 

dat de prediking onvruchtbaar is, de dagbepaling en rituelen echter wel. Het samen zingen 

daarentegen is zo’n belevenis en zo’n immense verering naar JHWH toe, dat ik dat erg mis als 

‘thuisblijver’. Heel graag sta ik open voor uw waarheid om mij te overtuigen – los van welke 

kerk - dat mijn beleving niet op waarheid zou berusten. Ieder stukje feedback is een 

aanmoediging. Ik wil graag alle aspecten van mezelf zien, zodat ik in staat ben om bepaalde 
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dingen te veranderen. Evengoed heeft dit boek een belofte voor ons beiden: ‘Want gelijk de 

regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar 

doorvochtigt de aarde, en maakt dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve de zaaier en 

brood de eter; alzo zal Mijn Woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot 

Mij wederkeren maar het al doen hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen 

waartoe Ik het zend’, Jesaja 55. Samen bidden we daarom om wijsheid en om geopende 

harten. De sabbath is Gods feest. Laat Hij dan ook met vreugde naar ons kunnen kijken als 

het gaat om het vieren van de liefde tot elkaar! Paulus stelt een ander niet te veroordelen. 

Dat is een wezenlijk verschil met mijn innerlijke drang het zo graag willen laten terugkeren 

van de sabbath omdat dit door een ‘keizer’ is gewijzigd naar de zondag. In Jesaja 50 lezen we 

dat JHWH geloofsvertrouwen schenkt, zodat de gelovige -ook al zit hij tijdelijk in 

duisternissen- altijd blijft vertrouwen op Hem! Deze tekst is een redding! Blijf Hem 

aanroepen! 10 Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts 

hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam 

JHWH, en steune op zijn God.  

Uit ervaring mag ik zeggen dat Hij u zeker redt! 

In de kerk mocht ik liefde ervaren, weliswaar liefde in ruil voor aanpassing en 

onderworpenheid aan de wil van anderen die op ‘goddelijke inspiratie’ beslissingen nemen. 

Zoals het bedenken van sacramenten tot aan het vieren van de zondag. Al snel voelde ik dat 

je liefde mag ervaren door samen te zingen. Maar mijn vermoeden echter dat al deze 

mensen zich van mij af zullen keren als ze weten dat ik twijfel aan alle menselijk ingestelde of 

gewijzigde geboden, liet mij inzien dat het een voorwaardelijke liefde is. Of misschien 

ervaarde ik het als wederzijdse liefde, en zij als een andere emotie-vorm. Is het zo dat ze 

alleen van mij houden, van iemand die precies doet zoals zij? Doen zij net zoveel voor mij als 

kerkverlater als voor de andere naasten binnen de veilige kerkmuren? Of is het “uit het 

hoofd, uit het hart”? Of zijn zij bereid om meer liefde te tonen aan buitenlanders dan aan 

een kerkverlater? Er wordt immers volop hulp geboden door middel van acties om geld in te 

zamelen of het opzetten van speciale vangnetten voor integratie van buitenlanders. Onder 

de noemer ‘naastenliefde’ leeft men naar eigen inzicht zo goed mogelijk.  

“Maar er zijn even zoveel gedachten van de Schepper als er schepselen zijn en zij zoeken hun 

weg op vele wijzen, aldus J. Boehme, auteur van verschillende prachtige 15e eeuwse boeken. 

Op de weg is het donker en zij stoten zich aan elkaar in de duisternis. Maar vaak straalt het 

hart van God uit hen, en dan herkennen zij elkaar…”. Dit lijkt mij oprechte naastenliefde. God 

zorgt voor een “verstotene” die haar/zijn eigen zaakjes weer op de rit moet zien te krijgen. 

Want als school en kerk verbonden zijn weet je dat de consequentie is dat je helemaal 

opnieuw mag beginnen. Het lijkt op het uittreden van iemand die z’n hele leven Mennoniet 

is geweest. Je verlaat een traditie, een cultuur. Die warme veiligheid, die vormen van liefde, 

blijkt een schijnwereld te zijn. Er wordt ongetwijfeld nog voor de kerkverlater gebeden. In 

praktische zin voor deze kerkverlater ‘zorgen’ is een station te ver. Of leeft men 

hoofdschuddend -wellicht medelijdend- het leven verder. Is het zo dat we nog net zoveel 

naastenliefde voor kerkverlaters hebben nu zij hun waarheid volgen, buiten de gevestigde 

kerkmuren om? De realiteit is anders. De gelederen sluiten zich. Er is een afwijkende mening 

die niet getolereerd kan worden voor het behoud van de rust en orde binnen het instituut. 

Deze verdrietige conclusie heb ik vele malen gehoord van mensen die deze stap durven, 
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kunnen en willen maken. Inclusief mijn gezin. Kneed mij, JHWH, ook als het soms wel eens 

pijn doet, kneed mij, JHWH, U weet precies hoe ik zijn moet! 

Wie durft de stap aan om 'verstotene' te worden? En alle 'aanzien' op te geven? Is het nodig 

om de kerk te verlaten? Een cruciale vraag. Is het zo dat iemand het recht van God heeft 

gekregen om kerkverlaters “een verstotene” te noemen terwijl men wellicht juist de kerk 

verlaat om dichter bij God te willen zijn? En stel dat u ‘aanzien’ (ambt) heeft binnen de 

kerkelijke muren, is het dan niet buitengewoon vreemd en onmenselijk van God als u zonder 

deze aanzien niet buiten de kerkmuren zou kunnen leven? Wie heeft ‘aanzien’ ingesteld of 

nodig gevonden voor de mensheid? Een voorbeeld mogen zijn voor een ander is niet 

hetzelfde als ‘aanzien genieten’. Dit laatste is ego-versterkend en werkt hoogmoedigheid in 

de hand. Kan het zo zijn dat ‘aanzien’ een aangeboren fenomeen is typerend binnen het 

kerkelijke gezag? Het is wellicht maar hoe we het zelf bekijken. Aan een kind is het moeilijk 

uitleggen dat ‘aanzien’ wordt vergeleken met ‘goddelijk voorbeeld’. 

’n Lied wat ik in deze periode fijn vond om naar te luisteren is van Stef Bos: “Ik kijk niet om, ik 

blijf niet staan. Ik begin van voor af aan. De zon komt op, de dag breekt aan. Er is nog niets 

verloren. We zien in de verte de torens van de stad al staan. Het is niet ver meer lopen, het is 

een rechte weg. De poorten staan al open, de tafel staat gedekt…” 

Thomas Merton is een monnik die de wereld in 1948 deed opschrikken met zijn boek 

Louteringsberg. Dit boek vertoont opvallend veel overeenkomsten met die van vele vele 

eeuwen eerder, Belijdenissen van Augustinus. Beiden hanteren een taal zo krachtig, zo vol 

verbeelding en scherp geschilderde details dat ze hun lezers automatisch meevoeren in een 

zelfonderzoek. Beiden trokken zich uiteindelijk terug om een geestelijk leven te leiden, en 

bleken daarin meer op de wereld betrokken dan ooit tevoren. Er is een belangrijk verschil dat 

het zoeken van Merton tot een tocht van onze tijd maakt. Zijn belangrijkste vraag is niet of 

God bestaat, maar hoe Hij te kennen is. Dat perspectief is in onze tijd radicaal veranderd. 

Geloven in God is een keuze geworden, zelfs voor de meest orthodoxe christen. Mertons 

vragen zijn: Hoe mag ik leven, wat maakt mij werkelijk gelukkig, hoe word ik wie ik ten 

diepste ben, waar hoor ik thuis? 

Hij leest de Belijdenissen van Augustinus en de Navolging van Christus van Thomas a Kempis. 

Merton begint genoeg te krijgen van het leven dat hij leidde. Zijn gulzigheid om het leven 

buiten zichzelf te ervaren had hem geen echt en blijvend plezier gegeven. Later schreef hij: Ik 

was de wereld ingetrokken die ik had menen te plunderen en beroven, om alle genoegens, 

alle bevrediging die zij kon geven tot de mijne te maken. En ik ontdekte dat ikzelf beroofd en 

leeggeplunderd was… Door alles te grijpen, had ik alles verloren. Ik was bezig dood te 

bloeden’. Vanaf dat moment groeit in hem het verlangen om priester te worden. Maar het is 

een tegenstrijdig verlangen, dat we in de kern bij veel kerkvaders en mystici tegenkomen. 

Vooral bij krachtige persoonlijkheden die gewend zijn hun leven zelf in de hand te houden. 

Ze voelen dat de weg van activiteit en controle niet de oplossing voor hun onrust is, en dat ze 

op de drempel staan om iets op te geven, los te laten. Ze moeten zich in vertrouwen durven 

overgeven aan een kracht die ze in zichzelf voelen dagen, maar die niet hun eigen verdienste 

is. Ze moeten afscheid durven nemen van de beheersing en het willen begrijpen. Merton wil 

stiller en eenvoudiger leven en is de jachtigheid van New York beu. Hij zoekt onderdak bij de 

franciscanen. Daar wordt hij echter afgewezen als hij in alle eerlijkheid vertelt hoe zijn leven 

tot dat moment is gelopen. Het brengt hem tot diepe overpeinzingen over wat het betekent 

om zich niet aan te passen aan de verwachtingen van anderen. Hij komt tot de conclusie dat 
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trouw aan zichzelf en aan God hetzelfde is. “Hoe kan ik oprecht zijn, als ik mijn innerlijk leven 

voortdurend verander om het in overeenstemming te brengen met de schaduw van wat ik 

meen dat anderen van mij verwachten? Anderen hebben geen recht om van mij te verlangen 

dat ik iets anders ben, dan wat ik mag zijn in Gods ogen. Dat is het enige wat God van mij 

verwacht, het enige wat ik mag doen. Maar het is ook het enige waarvan niemand verwacht 

dat ik het ZAL doen. Men wenst dat ik zou zijn zoals men me ziet: een verlengstuk van 

henzelf. Zij beseffen niet dat door volkomen mezelf te zijn, mijn leven als een aanvulling en 

een voleinding is van hun leven. In 1941 gaat Merton in retraite bij de trappisten van de abdij 

van Gethsemani. Maar het is zo druk in de abdij, 270 monniken wonen er, dat Merton moet 

leren om de stilte zelf te creëren. Hoe krijg je het stil van binnen? Merton doet dezelfde 

ervaring op die de woestijnmonniken zo tekende: je kunt de wereld wel ontvluchten maar de 

grootste onrust draag je zelf met je mee. ‘De ziel die zichzelf heel en al laat opslorpen door 

haar activiteit, en zichzelf zoekt, buiten in het werk dat zij door haar wil tot stand heeft 

gebracht, is als een gek die slaapt op het trottoir voor zijn huis in plaats van erbinnen te 

wonen waar het rustig is en warm.’ Merton leert dat hij de onrust niet kan uitroeien door er 

tegen te strijden maar dat hij de drukte langzaam kan laten afnemen door het er eenvoudig 

te laten ZIJN. Zo vindt er in het tot rust komen een tweede omkering in Merton plaats. De 

wereld die hij haatte en wilde ontvluchten, blijkt een deel van hem zelf te zijn. Langzaam 

ontdekt hij het vermogen om vriendelijk, met mededogen en zonder oordelen naar de 

wereld te kijken. Merton leeft dan nog 26 jaar als monnik, een tijd waarin hij zijn abdij bijna 

nooit verlaat, ofschoon de wereld vaak naar hem toe komt. 

Het is buitengewoon interessant om te onderzoeken hoe Jered (Genesis 5:18-20), in zijn 

162e jaar, de zevende dag doorbracht en of hij al zijn 962 jaar ook trouw naar de kerk ging. 

20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf. God 

bestemde de zevende dag tot een voorrecht. Herdenking van de schepping. Dus voor 

iedereen mag dit gelden. De sabbath-dag herinnert aan de constructie, de Melacha, van het 

scheppingswerkstuk, door op die dag elke melacha achterwege te laten, zoals bewerking van 

het land, bewerking van ruwe stof of het afbouwen van een woning. Het is een voorrecht 

voor mens en dier. We mogen als we willen een hele dag stil zijn. Op de manier zoals in dit 

hoofdstuk beschreven. Een enorme uitdaging kan ik u zeggen. Bijna ‘werk’. Op de sabbath-

dag is er een verplichte werkonthouding voor alle wereldbewoners omdat zij allemaal 

onderdeel zijn van het geconstrueerde werkstuk. Vergelijk het met de bomen in het paradijs. 

Het enige verschil tussen de verboden boom en de andere bomen is, dat hij verboden is. 

Gehoorzaamheid aan de Schepper gaat voor alles. Wat zou u doen? We mogen 

gehoorzaamheid nooit laten overheersen door redenen als voorkeur, bereikbaarheid, 

kwaliteit, smaak en dergelijke. De scheppende kracht die de werelden deed ontstaan, ligt in 

het woord van God. Dit Woord verleent kracht; het verwekt leven. Elk gebod is een belofte; 

wanneer het door de wil wordt aangenomen en in de ziel opgenomen, brengt het leven van 

de Oneindige. Het verandert de natuur en herschept de ziel naar het beeld van God. Het 

verstand, de ziel wordt opgebouwd door dat waarmee wij ons voeden. Bij ons ligt de 

beslissing waarmee onze kinderen gevoed zullen worden. Het ligt binnen de macht van  

iedereen, de onderwerpen te kiezen die de gedachten zullen bezighouden en het karakter  

vormen. Van elk menselijk wezen dat het voorrecht heeft de Bijbel te bezitten, zegt God: ”Ik 

schrijf hem tienduizendvoudig Mijn wetten voor”, Hosea 8:12. Met het Woord van God in zijn 

handen, kan ieder mens, wat ook zijn levenslot mag zijn, die gemeenschap hebben welke hij 

verkiest.  
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Ellen G. White in haar boek Karaktervorming: “Op de bladzijden van het Boek kan de mens 

spreken met de nobelsten en besten der mensheid, en luisteren naar de stem van de 

Eeuwige wanneer Hij spreekt met de mensen. Hij kan in het gezelschap verkeren met 

engelen. Hij kan treden in de voetstappen van de hemelse Leraar en luisteren naar Zijn 

woorden, zoals Jezus leerde op de berghelling, aan de oever van het meer, of in het veld. Hij 

kan in deze wereld verkeren in de atmosfeer van de hemel terwijl hij bij de bedroefden en 

verzochten van de aarde hoopvolle gedachten en een verlangen naar heiligheid verwerkt. 

Juist daardoor zal hij dichter, steeds dichter in gemeenschap komen met de Onzienlijke om, 

evenals de mens uit het verre verleden die met God wandelde, steeds dichter de drempel 

van de eeuwige wereld te benaderen, tot de poorten opengaan en hij zal kunnen 

binnengaan. Hij zal zich daar niet als een vreemdeling voelen. De stemmen die hem daar 

zullen begroeten, zijn de stemmen van de heiligen die – niet zichtbaar – zijn metgezellen 

waren op de aarde. Stemmen die hij hier leerde kennen en liefhebben.” Stel we kiezen om te 

gehoorzamen en niet van de verboden boom te eten, dan zijn we logischerwijze ook bereid 

de door God bestemde voorrecht-dag te onderhouden, toch? 

RESUME: 

Misschien kunnen we ook bidden of God de kracht wil geven radicaal te zijn. Om desnoods 

dingen voor Hem op te willen geven, als Hij dat van ons vraagt. Het gaat er niet om of wij als 

christenen ons ei kwijt kunnen op de sabbath of de zondag, of wij ons er goed bij voelen, of 

wij er het nut wel van inzien, of wij het allemaal wel kunnen inpassen in ons drukke schema. 

Daar kunnen we eindeloos over bakkeleien. Het gaat er niet om wat de buurman doet, of de 

dominee. Ons enige doel moet zijn: Hem lief te hebben door te luisteren naar wat Hij zegt, te 

doen wat Hij belangrijk vindt, en zo te leven. Dat alleen garandeert volledige ontplooiing van 

onszelf. Het is werkelijk een zaak van leven en dood! Ik hoop dat we beseffen dat ook als we 

ons maar voor een uur buiten Zijn inzicht stellen, we God verloochenen. Misschien willen we 

beiden het volgende bidden in onze binnenkamer: ‘Wat wilt U dat ik doen zal?’ los van de 

consequenties. 

1 Joh.5 2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God 

liefhebben, en Zijn geboden bewaren. 3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden 

bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de 

wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.

Vraag aan PP: 

Wie denk jij dat Jezus is en 

wie is de duivel? 

“Een normale profeet. 

Misschien zondigden de 

mensen wel die Jezus 

gekruisigd hebben. Want je 

mag niet een ander doden. 

Ik hoop dat ik ook een 

profeet mag zijn. Ik denk dat 

de duivel het verkeerde is. 

Het verkeerde in de wereld 

maar ook wat ik zelf nog niet 

goed doe.”  
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Hoofdstuk 25 Het etiket 

Vertrouwen is de uitkomst van je leven. Hoe groter het vertrouwen, hoe meer energie we hebben, want het 

vertrouwen is net als liefde een energie. Als we diepgaand naar de aard van onze liefde kijken, zien we ook ons 

vertrouwen. Als we leven met vertrouwen, zijn we nergens meer bang voor. 

 

e filosofie van de moderne wereld is dat alleen datgene wat we op dit moment 

kunnen ervaren van belang is. Het hoogste plezier, het optimale genieten van dit 

moment heeft slechts betekenis. Het genot van het ogenblik is het enige redelijke 

doel in het leven. De bijbel omschrijft deze levenshouding in 1 Corinthiërs 15:32: 

Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. 

In dit hoofdstuk beproeven we onszelf! 

Vrijheid wordt doelloosheid, doelloosheid wordt wanhoop. Het Bijbelse evangelie geeft een 

geweldig perspectief op een doel, een toekomst en een eeuwige bestemming. Het hele 

universum, nu nog een geweldig geheim, is geschapen voor de mens. De bijbel zegt dat 

sterven het einde van het bestaan op deze aarde is. Sterven is een incident in het leven. 

Want daarna komt in Gods wondervolle plan de volgende fase: het nieuwe leven, de 

opstanding uit de dood. Er is maar één weg: het leven is een aaneenschakeling van 

beslissingen. Wij nemen tijdens deze levensreis heel wat besluiten die naar zijwegen leiden. 

Iedere seconde in ons leven kunnen we besluiten nemen, zowel goede als verkeerde. Geloof 

is zo’n beslissing. Die kan ieder zo maken. 

Iedereen wil een zinvol leven leiden, en iedereen beschouwt het leven als iets kostbaars. 

Mogen we daaruit dan niet concluderen dat iedere dag en iedere minuut ook kostbaar is? 

Uiteindelijk is ons streven er voortdurend op gericht iets waardevols tot onze wereld bij te 

dragen. Vandaar dit zoveelste boek over de sabbath, zucht u misschien. Als er zoveel tijd 

moet worden ingeruimd voor werk en maaltijden en nachtrust, voor het vervullen van onze 

sociale verplichtingen, hoeveel tijd blijft er dan over om te voldoen aan het noodzakelijke, 

hoeveel tijd blijft er over voor het nastreven van meer verheven doelen? Riekt naar 

Boeddhisme? Stellen we onszelf eens de vraag hoeveel echte stille tijd we voor God hebben 

op een willekeurige dag of met name onze rustdag? Door tijd te besteden aan onze ziel, stille 

momenten, in alle eenzaamheid rusten, zal God tot ons spreken. M.J. Wetberg in het 

Verbondsboek: “Glanzende glittercultuur en liefdevolle sociale omgang zijn sterke 

trekpleisters van een religieuze instelling. Maar is ‘god’ daar? Hoewel het je vanzelfsprekend 

heel vrij staat om alles te geloven wat je wilt. Je bestaan wordt definitief anders, wanneer je 

je door de intelligentie achter de schepping laat inhalen. Het moment in je leven, waarop je 

tot de erkenning komt dat de grote onbekende niet een naamloos iemand is; geen geest 

waar je hoogmoedig door heen kunt grijpen en al helemaal niet een persoon die achteloos 

voorbijgaat aan je rugtasje vol schuld. De macht die je heeft gemaakt, is persoonlijk. Hij is 

met gevoelens betrokken. Hij wil met genegenheid dichtbij komen. Deze macht is geen ‘god’; 

hij heeft een naam. Hij zoekt niet naar heilige plaatsen, want alleen Zijn plaats is heilig. Deze 

macht zoekt de mens. Hij zoekt u en mij. De macht die zich aan ons volk verbond, geeft ons 

geen blanco visitekaartje. Hij noemt een naam. Hij roept de nederigste mensen in het 

voorbijgaan zijn naam toe. Zijn naam is JHWH. Te vinden in stilte”. 

Stil zijn als een vorm van concentratie, die de storm in je hoofd een beetje tot bedaren laat 

komen, je even afsluiten voor die stortvloed aan prikkels. In het binnenste van je kamer. 

D 
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Zanger Stef Bos: “Wie de zwijgzaamheid verdragen kan, voelt zich nooit alleen. Niets heeft 

zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. Niets is sterker dan het woord dat niemand 

hoort.” Iemand die bewust aan ademhalingsoefeningen doet, merkt dat dit in het begin 

moeilijk is. Het is ons overgeven aan ons brein. Sommige mensen kunnen simpelweg de 

spanning niet aan van een kwartier te gaan zitten en alleen adem te halen. Toch is dit 

ontspannen of hoe u het wilt noemen, een cultuur van stilte. Het stil laten worden van 

lichaam, ziel en geest is geen lediggang maar de zwaarste arbeid. Na vier jaar kerkgang vond 

ik het een verrijking dat ik thuis Zijn Woord tot mij door kon laten dringen, zonder enige 

afleiding en ook zonder vermoeidheid. Een ongekende vrijheid die ons gezin aankon. Omdat 

een passieve houding omgezet kon worden in een persoonlijke actieve houding. Neemt niet 

weg dat ik veel vreugde heb beleefd aan predikingen en met name de muzikale omlijsting.  

Het woord stilte heeft meerdere functies in de Bijbel. Gewoon echte stilte natuurlijk, maar 

ook de dood, die wordt de stilte genoemd. Stil worden voor God kan betekenen dat je ontzag 

voor Hem krijgt. Psalm 76: Vanuit de hemel klonk Uw oordeel, de aarde vreesde en werd stil 

(9). Dat is een belangrijke betekenis. Stil worden voor God is diep onder de indruk raken. Je 

wordt er stil van. En dan is dus die stilte niet een weg naar iets toe maar een reactie op iets. 

Je ziet iets van God, je hoort iets over Hem. Puur ontzag. Wat prettig is, is discursieve 

meditatie: meditatie in gespreksvorm. Gesprek met God en gesprek met jezelf. In een poging 

grip te krijgen op de werkelijkheid klampen we ons aan van alles vast. Meditatie leert je los 

te laten en in dat proces ontstaat vertrouwen. Vertrouwen op God, vertrouwen dat het leven 

goed is. Zo loopt de weg altijd terug naar God. Dit is niet zomaar de zoveelste truc die uit de 

kast wordt gehaald om dichter bij God te komen. Dit is een manier van meditatie die je in de 

Bijbel kunt terugvinden. Het bekendste voorbeeld is Psalm 42:6 waar de ziel zichzelf 

toespreekt: Wat buigt gij u neer, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik 

zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God. Dus iemand die zichzelf tot de orde roept. 

Een gesprek. Je gaat bij jezelf op bezoek, of beter gezegd: je komt jezelf tegen in stilte. Dat 

kan tegenvallen maar deze confrontatie levert je altijd diepgang op want je krijgt de 

mogelijkheid te veranderen. Je vindt dat in veel Psalmen terug. Vergeet niet een van Zijn 

weldaden, noem ze op en trek daar je conclusie uit. Alleen al het cadeau dat onze ogen 

mogen zien. Iemand verkeert in bepaalde omstandigheden, bedenk dan wie God is, wat Hij 

heeft gedaan en wat Hij heeft beloofd. Op grond daarvan vindt je rust en de stilte in je 

situatie, laat je de paniek los of de ergernis of de overbezorgdheid. Je mag ook je aandacht 

bewust richten op geestelijke dingen. We zouden onszelf eens de vraag kunnen stellen 

hoeveel jaar zou ik nog hebben te leven en wat wil ik met die tijd doen? Wat is de zin van die 

jaren? Hoe vaak heeft JHWH tot mij gesproken? Welke opdrachten liggen er, ben ik bereid? 

Waar mag ik aan werken? Of je komt tot schuldbelijdenis. Met wie mag ik ‘iets’ goedmaken. 

Of je komt tot lofprijzing en aanbidding. Of tot blijdschap. Discursieve meditatie, of gewoon 

gespreksmeditatie, is dus in feite actief inzetten wat je gelooft. Je te binnen brengen wie God 

is. Om de consequenties in de praktijk om te zetten naar daden. Een citaat uit 

‘Overdenkingen’ van ds J. van Lodensteyn: ‘Een aanspraak aan de ziel leidt het slotgedeelte 

van de overdenking in.’ Hier gaat de enkele weergave van de gedachte over in een vorm van 

innerlijk overleg. In het overgrote deel van de meditaties vindt een dergelijke wending 

plaats. Alleen wanneer Van Lodensteyn een langere reeks van dagen over één onderwerp 

mediteert, schort hij het zelfberaad een enkele maal op. Deze wending van meditatie naar 

innerlijk overleg kenmerkt Van Lodensteyns denken. Het wordt in beweging gebracht door 

iets wat hem opvalt of zorgen baart. Een beweging van "buiten" naar "binnen". Maar de 
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beweging van het denken mag niet in verwondering blijven steken. Zij moet ergens toe 

leiden. De meditatie moet voor het leven vruchtbaar worden gemaakt. Het doel van de 

meditatie ligt "buiten". Daarin ligt ook het eigene van Van Lodensteyns mediteren. Hij is niet 

de eerste die zijn eigen ziel toespreekt. Hij sluit daarmee aan bij een lange traditie. De aanzet 

tot deze manier van spreken ligt in het "Loof den HEERE, mijn ziel!" uit de Psalmen. Vanuit de 

lofzang wordt zij naar het terrein van de meditatie overgebracht. De kerkvader Augustinus 

en middeleeuwers als Thomas a Kempis spreken bij hun eenzame overpeinzingen hun eigen 

ziel toe. Van Lodensteyn doet hetzelfde, met dit verschil dat de zelfaansporing niet alleen de 

intensivering van het geloofsleven, maar vooral ook zelfcorrectie, verandering van denken en 

handelen beoogt. Zo loopt de onderhavige meditatie uit op het voornemen zich niet willoos 

aan de bewegingen van de ziel over te geven, maar daarbovenuit naar een vast punt in God 

te zoeken. 

In een mailwisseling tussen een oudere vriendin en mij liet ze mij over het volgende 

nadenken: “Nog is het een tijd van vrede, waarin de mens in rust en ingetogenheid zich met 

geestelijke vragen bezig kan houden, wanneer hij het wil. En hij heeft dus alleen de strijd te 

voeren met zichzelf, door alle aardse gedachten uit te schakelen en zich alleen met datgene 

bezig te houden, wat voor zijn ziel dienstig is; door na te denken over zijn opdracht op aarde, 

over zijn begin en over zijn doel. Alleen in momenten of langere tijd van het zich afwenden 

van de aardse wereld kan hij zulke gedachten nagaan. En dit zich afwenden moet hij vaak 

opzoeken, de uren van stilte waarin hij zich kan bezinnen en aan zichzelf kan werken. Niet 

lang meer, dan zal hij door het wereldgebeuren verontrust worden, zodat hem de tijd voor 

bezinning steeds zeldzamer wordt. En de wereld zal zich op de voorgrond plaatsen en zijn 

gedachten helemaal in beslag nemen, omdat de gebeurtenissen elkaar razend snel opvolgen. 

Omdat de aandacht van ieder mens wordt gericht op datgene, wat zich in de wereld afspeelt. 

En dan zal het moeilijk zijn zich aan geestelijke gedachten te kunnen wijden en het zal al zeer 

gewaardeerd worden, wanneer de mens vaak slechts kortstondige gedachten omhoog zendt 

naar Hem, die het lot van alle mensen stuurt, die ook weet dat het wereldgebeuren zich zo 

ontwikkelt als het te zien is. Want de verbinding tot stand te brengen met Hem zal uitermate 

zegenrijk zijn. Want dan stroomt de mens ook kracht toe voor de zware strijd van het aardse 

bestaan. En dan zal hij zich steeds daarheen wenden, waar de Grondlegger van de kracht is, 

die hem ook voortdurend ervan zal voorzien. Want de krachteloosheid kan steeds alleen 

maar worden opgeheven, wanneer de verbinding met de Bron van de kracht tot stand wordt 

gebracht. En krachteloos zal zich ieder voelen bij het zien van gebeurtenissen, die dreigend 

en verontrustend dichterbij komen en de verbinding met de Schepper en Vader van 

eeuwigheid uitermate nodig maken.  

Zodra het de mens lukt zich in de stilte terug te trekken en een tweegesprek te houden met 

zijn God en Schepper, zodra het hem lukt als kind de Vader te roepen en Hem te vragen om 

kracht en raad, zullen de aardse gebeurtenissen op de achtergrond raken en aan 

verschrikking verliezen. Want de mens wordt dan merkbaar de krachttoevoer gewaar en rust 

en vrede nemen hun intrek in zijn hart, in het besef dat er niets gebeurt zonder Gods wil of 

Zijn toelating en dat alles wat geschiedt daarom Gods wil of toelating is en dus ook zegen kan 

opleveren voor de ziel. De mens die zich met God verbindt, die zijn gedachten vaak omhoog 

zendt naar Hem, zal zich ook door aardse gebeurtenissen niet laten tegenhouden steeds 

weer bij Hem troost, kracht en raad te halen. En alleen deze zal de wereld overwinnen, maar 

deze hoeft de komende gebeurtenissen niet te vrezen, want kracht zal hem worden 
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toegestuurd, onmetelijk, omdat hij voortdurend met de Bron van de kracht in verbinding 

blijft.” Einde citaat van de mailwisseling. 

Als de mensen in Nehemia 8:11 de wet voorgelezen krijgen, na zo lange tijd, dan barsten ze 

in tranen uit. Er is verdriet. En dan manen de Levieten het volk tot stilte. Ze zeggen: Wees stil, 

dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. Stilte als een correctie van verdriet. Je moet nu 

je tranen drogen, word stil. Of Psalm 37:7 Wees stil en wacht op de Heer, erger je niet aan 

wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. Hier is de stilte een correctie van 

ergernis. Stop met je ergernis, word stil en wacht op de Heer. Of Jesaja 30 waar de bekende 

woorden staan: In stilheid en vertrouwen ligt jullie redding…maar jullie wilden niet. Jullie 

zeiden: Nee! Te paard vluchten we weg! Hier staat de stilte tegenover de paniek, tegenover 

de zelfredzaamheid. Wij gebruiken in verband met stilte graag het woord inkeer. Maar als je 

deze teksten zo ziet dan zou je haast beter het woord bekering kunnen gebruiken. Stil 

worden voor God betekent je ergernis opgeven, je verdriet in Zijn hand leggen, je 

verbittering doorbreken, je opstand beëindigen. Geen inkeer maar bekering of om-kering. Ik 

wil nog één voorbeeld geven. Psalm 131:2 Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. En dan 

wordt als voorbeeld gebruikt een pas gespeend kind, dat rust vindt in de armen van zijn 

moeder. Maar wat is een pas gespeend kind? Dat is een kind dat op een gegeven moment 

gedwongen wordt over te stappen van de borst van de moeder naar andere voeding. Een 

crisis. Het kind vindt het niet fijn. Een belangrijke, verwarrende verandering in dat kleine 

leventje. Zo’n crisis speelt ook in deze Psalm. “Ik was trots, hoogmoedig, ik greep naar dingen 

die te hoog voor me waren. Ik zie dat nu in, ik bekeer mij van die weg en mijn leven komt tot 

rust.” Zoals een pas gespeend kind zich toch aan zijn moeder toevertrouwt. Weet dit als je 

naar stilte zoekt! Misschien komt onze onrust wel uit zonde voort. Een citaat van 

Drewermann in zijn boek Dieptepsychologie en exegese welke al eerder werd vermeld: “Niet 

de prediking is de eigenlijke plaats van het religieuze, maar het woordenloze in beelden 

beleven in de diepe lagen van de menselijke psyche, vormt het uitgangspunt voor inzicht in 

religieuze overlevering”. Drewermann spreekt over dromen waar de bijbel ook veelvuldig 

over spreekt. Droomuitleggers behoorden tot de meest verheven ambtdragers. Het 

verklaren van dromen was aan het Egyptische hof een belangrijke bezigheid. Er bestonden 

hele handleidingen voor. Dromen werden beschouwd als aanwijzingen van hoger hand. 

Koningen hechtten grote waarde aan een uitleg want het was een manier om iets over de 

toekomst te weten te komen. Enkele uren per nacht zitten we in onze eigen bioscoop en 

aanschouwen het spektakel van ons diepere zielenleven. Het gaat me hier niet om de 

rationaliseringen die rond dromen (uit de bijbel) geweven zijn, het gaat mij er nu om dat 

hieruit blijkt hoezeer deze mensen ervan overtuigd waren dat slapen en dromen 

fundamenteel waardevolle menselijke bezigheden zijn. Net als muziek: muziek ‘begrijpen’ is 

onmogelijk. Je kunt eromheen praten, maar je bent niet in staat om te zeggen wat het je 

doet. Er blijft ons alleen maar de limbische taal over: wat kreten en uitroepen en we merken 

hoe onze ademhaling reageert. Limbische taal is een groep structuren in de hersenen die 

betrokken zijn bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen. Muziek is in staat 

onze oerimpulsen aan te raken, net zoals beelden en symbolen (metaforen). De 

kerkhistoricus Parmentier toont treffend aan, dat de oosterse christenen het eeuwenlang 

normaal vonden, te ‘slapen in de kerk’, om zo via dromen passief gewaar te worden wat God 

wil, omdat volgens hen het goddelijke werkte als de bezielende kracht van het menselijke. 

De westerse christenen, die het goddelijke streng scheidden van het menselijke, verzetten 

zich van meet af aan tegen deze ‘slaapsessies’ en beklemtoonden dat een mens via waken, 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Emotie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geheugen_(mens)
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bidden en vasten geestelijk gezond diende te worden en te blijven. Toch spreekt God vaak in 

nachtelijke visioenen, dromen, als wij in diepe slaap vallen of sluimerend liggen op bed; dan 

wil Hij gehoord worden. 

Wat mij opviel in de ‘zwaardere’ gemeenten was dat men zonder te schrikken (sommigen 

vielen zelfs in slaap, maar dan anders dan onze oosterse vrienden gewend zijn) de meest 

vreeswekkende preken over het hoofd liet gaan. Preken waarin over de ‘nimmer eindigende 

eeuwigheid’, de vreselijke hel, de verdoemenis, de erfzonde, de verkiezing van enkelen en de 

verwerping van velen, wordt gesproken. Ik begreep het in slaap vallen van sommige 

kerkgangers overigens wel. Dit werkt passiviteit in de hand. Waarom zou ik mijn best doen 

als er maar zo weinig uitverkoren zijn? Dit geeft een afschuwelijk verlaten gevoel. Als alles 

toch al vastligt, heeft het weinig zin te proberen iets te veranderen. De gedachte dat je moet 

accepteren wat je uit Gods hand toekomt, kan mensen een noodlotsgevoel bezorgen en 

neemt hun bovendien hun eigen verantwoordelijkheid af. Vandaar dat orthodoxe gelovigen 

in geestelijk opzicht vaak van die tobbers zijn, voortdurend bekommerd of het wel goed met 

hen zit. Velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. Deze tekst heeft door de eeuwen heen heel 

wat wanhoop, onzekerheid en twijfel gebracht. Terwijl Gods Woord anders spreekt: in 

eenvoudige en ‘simpele’ woorden. Iedereen heeft recht op Zijn verbond. De eis van JHWH 

voor het krijgen van zegeningen leest u Deuteronomium 10:12 Nu dan, Israël! wat eist 

JHWH, uw God van u dan den HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te wandelen, en 

Hem lief te hebben, en den HEERE, uw God, te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse 

ziel; 13 Om te houden de geboden JHWH, en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede, u ten 

goede.  

en Micha 6:8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist JHWH van u, dan 

recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God? 

Jesaja 56 En de vreemde, die zich tot den HEERE gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: JHWH 

heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden; en de gesnedene zegge niet: Ziet, ik ben een 

dorre boom. 4 Want alzo zegt JHWH van de gesnedenen, die Mijn sabbathten houden, en 

verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, en vasthouden aan Mijn verbond; 5 Ik zal hen ook in 

Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan 

der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal 

worden. 6 En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den 

Naam JHWH lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie den sabbath houdt, dat hij 

dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden; 7 Die zal Ik ook brengen tot Mijn 

heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers 

zullen aangenaam wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden 

voor alle volken. 

Bij Mozes lezen we dat hij nog 70 mensen extra moet aanwijzen waar God zijn Geest over 

kan uitstorten. Je zou kunnen zeggen, hoe meer hoe beter. Zou dat dan betekenen dat de 

rest van het volk niet uitverkoren zou zijn? Niet eens een kans hebben op behoudenis? Nee, 

er zijn 70 leidende dienaren. Zoals een kerkenraad bijvoorbeeld. Zij mogen hun levenswandel 

als voorbeeld stellen voor het volk. Wat niet inhoud dat het volk niet behouden zou kunnen 

worden. Behoudenis wil zeggen, het krijgen van zegeningen en voorspoed op basis van 

vertrouwen en geloven vol overgave door het doen van Zijn wil. Dat blijft een persoonlijke 

keuze. De vijftien schriftprofeten uit het Oude Testament zijn van zeer verschillende afkomst 

en karakter. Zou u willen? Amos ontkent glashard dat hij een profeet is. Jeremia probeert er 
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ook onderuit te kronkelen, net zoals Mozes. Jesaja staat ook niet te popelen en Jona gaat er 

vandoor. Dus, zouden wij wel uitverkoren willen zijn (een ambt zoals de 70 van Mozes). 

Zouden we de taak willen om een voorbeeld te zijn en Gods woord te vertellen en voor te 

leven? Profeten maken meestal geen vrienden leert de bijbel. Het volk blijft vaak hardnekkig 

andere goden dienen in plaats van of naast JHWH. Neem Jeremia. “Mijn plan met jullie staat 

vast”, zegt God tegen Jeremia. En die mag het aan de Israëlieten verkondigen. Dat zijn dus de 

mensen die hem gevangen nemen, slaan en in de waterkelder hebben opgesloten, 

uitgehongerd en gegeseld. Het aanzeggen van rampspoed maakt niemand populair. Hopelijk 

is Jeremia ook weer uit die nare kelder gekomen na het sneuvelen van Achab.  

We hebben stilte nodig, zodat de eigen kracht uit de oergrond kan opstijgen. Daarna kan 

men eventuele verachting van de mensen aan om in volle vrijheid en verantwoordelijkheid 

voor zichzelf, uit te groeien. Op een plek van niks, blijkt vaak hoe vol en druk het is in je 

hoofd. Herinneringen, gedachten, tegenwerpingen, verlangens: wie de stilte zoekt, hoort de 

herrie pas goed. In het boek ‘de cultuur van de stilte’ wordt beschreven dat er een gelovig 

geduld nodig is om stilte vol te houden. Dan zal de innerlijke oproer langzaam verdwijnen. 

Met stilte moet je leren leven, is mijn ervaring (erg moeilijk, maar het was onmisbaar voor 

mijn vorming). Het is veel gemakkelijker je te verzuipen in bezigheden, prikkels en vertier, af 

en toe wat stoom afblazend door te verklaren dat je het heel druk hebt. Probeer het maar 

eens: alle ballast wegdoen, de lijnen doorsnijden met wat je vasthoudt in dit leven (tijdelijk 

doorsnijden), om op zoek te gaan naar de stilte. Naar er ‘zijn’. De wereld is geen slechte plek, 

maar het is er wel erg druk. Net als het hoofd en het hart van een mens open kunnen staan 

voor God, en tegelijk vol ballast kan zitten. Velen voor ons kozen voor de leegte van de 

‘woestijn’. De aantrekkingskracht van die leefwijze schuilt in de vraag hoeveel je echt nodig 

hebt. Misschien, zo zeggen de woestijnvaders, hebben wij mensen niet meer nodig dan 

vriendelijke zelfkennis en een ontvankelijke houding, niet meer dan een helder hoofd en een 

open hart. Zij willen arm en gehoorzaam leven. Klinkt niet als een pretje? Maar de leefwijze 

die eraan vast zit heeft een veel positiever doel dan deze woorden suggereren. Arm betekent 

voor hen: onthecht zijn van alle soorten van bezit. Waarom zou je je vasthouden aan 

bezittingen als je elk moment het leven, de liefde en de hele wereld krijgt? Als je niet langer 

bezig bent van alles om je heen te verzamelen en te houden, ontstaat er ruimte om verbaasd 

te zijn over de schoonheid en de kracht van het leven. Liefde houdt niet vast, maar stroomt. 

Het is er in overvloed, en zonder voorwaarden bovendien. Al het zoeken naar status, rijkdom 

en prestige, al het opnemen van maskers uit behoefte aan veiligheid, werkt uiteindelijk tegen 

je. Pas wie zich bevrijdt van de angst om bezit of aanzien te verliezen, voelt zich vrij en veilig. 

Citaat van ds. W.  Huntington: “JHWH houde u allen bij de eenvoudigheid van het Evangelie. 

Dan zult u veilig spelen, al is het ook in het hol van een adder. De borsten der vertroosting, in 

de mond van het schreiend en biddend geloof, geven aan de zuigelingen in de genade zoveel 

voeding en maken dat zij de God aller genade en de Vader van alle vertroosting zo vast 

aankleven, dat er weinig vrees voor hen bestaat, om bij het hol van een adder vergiftigd te 

worden. Dat u een wettig spel moge spelen en zodoende de kroon behalen, is de begeerte en 

het gebed van hem die innig liefheeft en u graag om Zijnentwil ten dienste staat.” 

Hij opent zich voor al het schone dat er te zien is en voelt mededogen met wie lijden. Als we 

losraken van het proberen ons ego op te bouwen, zien we dat we slechts een onderdeel zijn 

van de schepping. En dat we elk moment, bij elke hartenklop, leven ontvangen. Liefhebben 

en mededogen voelen met wat kwetsbaar is, gaat dan als vanzelf. Gehoorzaam leven 

betekent: leven in vertrouwen. Je kunt als mens niet alles bedenken, beredeneren en 
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verantwoorden. Wie leeft in gehoorzaamheid aan God, stelt zich open voor wat hem of haar 

toevalt. Die kern ligt in het besef geschapen te zijn, begiftigd met een ziel die in staat is, zelfs 

bestemd is, om lief te hebben. Die bestemming komt dichterbij als je beseft dat er al 

grondeloos en onvoorwaardelijk van je gehouden wordt. De ervaring bemind te worden en 

geschapen naar Gods beeld en gelijkenis roept een grote ‘trots’ wakker. Van liefde ga je 

groeien, durf je rechtop te lopen. Je beseft dat je jezelf gegeven bent. Je staat uiteindelijk 

niet alleen en op jezelf maar bent ten diepste verbonden met de Schepper en je 

medeschepselen. Dit te weten ver-ander-t je, van binnenuit. Liefde maakt vrij en fier, stelt 

Hadewijch. Zij was leidsvrouwe in een revolutionaire vrouwenbeweging in de dertiende 

eeuw. In verschillende steden, met name in de Lage Landen, stonden toen vrouwen op die 

zich niet wilden laten opsluiten in een opgelegd huwelijk of een klooster. Ze noemen zich 

begijnen en legden zich, alleen of in kleine leefgemeenschappen, toe op sociaal werk, gebed 

en studie. Haar intenties zijn nuchter en ook in onze tijd goed aan te voelen. Ze stelt: “ben je 

niet, als lichaam en geest, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis? Is dat niet iets om trots op 

te zijn?” Fierheid is belangrijk om de momenten te doorstaan waarop je je alleen en 

afscheiden voelt. Mensenliefde schiet altijd te kort. Voor Hadewijch is dat echter geen reden 

om bij de pakken neer te zitten. Integendeel: weten dat er van je gehouden wordt terwijl je 

evenzeer weet dat je onvolkomenheden hebt, maar het wonder van die liefde des te groter 

voelt. Bovendien houdt het de begeerte naar de ander in stand. Want als je momenten 

beleeft dat je gedragen wordt door de liefde van een ander, wil je die grens vaker 

overstijgen; je oefent je vermogen om jezelf te accepteren en te geven. Zo zijn de gebreken 

voor Hadewijch van belang bij de ervaring van het gebruiken (genieten). Zo creëert 

Hadewijch een eigen en intelligente manier om over God na te denken. Niet met het doel om 

Hem te begrijpen als was Hij een studieobject, maar om te groeien in haar leven en haar 

vermogen om uit de liefde te leven, om vervuld te raken. Daarbij is de verbondenheid met 

God zoals Jezus die in zijn leven uitdroeg, haar lichtend voorbeeld. Want wie met open vizier 

de liefde tegemoet treedt, zo vindt zij, fier en kwetsbaar tegelijk, kan aan de ‘Godmens’ gelijk 

worden. Want het kwade schept pijn en beweging, en het goede schept wezen en kracht, en 

deze twee wezenheden zijn toch slechts één wezen, zoals vuur en licht één wezen zijn, zoals 

ook duisternis en licht één wezen zijn, zo delen zij zich echter in twee machtige 

onderscheidenheden en toch is er geen scheiding. Wij denken altijd dat het gemene en het 

zinloze gewoon is, maar dat is fout. Het gemene en zinloze is een afdwalen van het eigenlijke 

wezen. Wij mensen zijn gewoon het goede en ware, als een uitzondering op de regel te 

zien.” 

RESUME: 

In het kader van miljarden lichtjaren en vergane en komende eeuwigheden zijn de 70 of 80 

jaar leven op deze planeet maar een lichtflits. Vanaf deze planeet gezien zijn we langer dood 

dan levend. Daarom is het van levensbelang met deze dingen bezig te zijn. We beklimmen 

niet graag een berg om op de top te ontdekken dat het de verkeerde is. Het loont om tijd te 

reserveren voor het lezen en bestuderen van het Woord van God. Door de Goddelijke 

wetten voor een prachtig leven te respecteren breng je heiligheid, rust en een zekere 

geordendheid binnen je bereik. Alleen dan zullen we de helderheid vinden die angst en vrees 

vernietigd. Al kost dat wel veel energie. God heeft ons allemaal de capaciteiten en 

hulpbronnen geschonken die nodig zijn om de uitdagingen die het leven brengt, te 
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overwinnen. Een dergelijk vertrouwen gaat zich verspreiden door je hele leven. Als je hebt 

geleerd je op de essenties van het leven te concentreren zul je niet langer worden geplaagd 

door de vraag of je wel voldoet aan de geldende normen of christelijke tradities. Gods 

normen zijn van een hogere waarde dan die van de mens, in feite gemakkelijker na te leven. 

Terwijl het waardensysteem van de mens onduidelijk is en voortdurend verandert, zijn de 

spirituele waarden eeuwig van aard. Denk aan de geboden en weet dat je verblijf op aarde 

een doel dient dat verhevener is dan de indrukwekkendste menselijke verworvenheden. 

Door Zijn richtlijnen te volgen open je de weg voor Zijn zegeningen! 

Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt JHWH.  Zoals klei in de 

hand van de pottenbakker, zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer!  

Vraag aan PP:  

Hoe voel jij je in een kerk? 

 

“Niet zo fijn, want het is 

allemaal heel groot. De 

dominees praten alleen, de 

anderen niet, dus is het saai. 

En mensen geloven allemaal 

andere dingen. Het is te stil 

in de kerk. Ook mogen er 

geen dieren mee en ook 

Noortje niet. En mam, ze 

bidden 4x in de kerk dus dat 

betekent dat als je twee 

keer gaat, je al 8 keer bidt en 

dan nog bij het eten en bij 

het slapengaan. Dan is het 

toch handiger om gewoon 

met God te praten de hele 

dag door?” 
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Hoofdstuk 26 Eet, bid en heb lief in het hier-nu-maals 

Het is zo’n ironie, zo’n constante contradictie dat we steeds maar zoeken naar hoogtepunten van beleving. Terwijl 

de hoogtepunten aanwezig zijn in alle dingen om ons heen die ons oog in verrukking brengen. 

 

en interessant onderwerp waar misschien wel miljoenen boeken over geschreven zijn. 

Wetenschap versus God. Of liever: God in wetenschap. De nieuwe atheïsten vinden 

dat religieuze dogma’s aan de kaak gesteld en afgedankt moeten worden en 

vervangen moeten worden door logica en feiten. De nieuwe atheïsten verwijten 

religie van alles, maar vereren de wetenschap en beweren zelfs dat die bewijst dat er geen 

God is. Als het moet dan lopen we naar de maan. De Britse filosoof A. Flew genoot onder zijn 

collega’s veel aanzien als atheïst. Theology and Falsification, een artikel van zijn hand uit 

1950 werd “de meest herdrukte filosofische publicatie van de twintigste eeuw”. Daarom 

kwam het voor velen als een schok toen hij in 2004 bekendmaakte van mening te zijn 

veranderd. Wat deed hem van gedachten veranderen? De wetenschap. Hij raakte ervan 

overtuigd dat het universum, de natuurwetten en het leven zelf, niet door toeval ontstaan 

konden zijn. Natuurkundige Paul Davies wijst erop dat het de wetenschap heel goed lukt 

natuurkundige verschijnselen zoals regen, te verklaren. Maar zegt hij: “Wanneer het 

aankomt op vragen als “waarom zijn er natuurwetten?” is de situatie minder duidelijk. Flew 

schreef in 2007: ‘Van belang is hier niet alleen dat er regelmatigheden in de natuur bestaan, 

maar dat deze regelmatigheden wiskundig exact, universeel en ‘onderling verbonden’ zijn.” 

Einstein noemde ze ‘de geïncarneerde rede’. De vraag die wij moeten stellen is hoe de 

natuur deze opmaak heeft gekregen. Wetenschappers van Newton tot Einstein en 

Heisenberg hebben zeker deze vraag gesteld – en beantwoord. Hun antwoord: het Verstand 

van God. Er zijn heel wat gerespecteerde wetenschappers die het niet onwetenschappelijk 

vinden om in een intelligente Eerste Oorzaak te geloven. En het idee dat het universum, de 

natuurwetten en het leven gewoon door toeval zijn ontstaan is intellectueel niet 

bevredigend. Uit wat we om ons heen zien, weten we dat voor ieder ontwerp, en vooral voor 

geavanceerde ontwerpen, een ontwerper nodig is. Met een vergelijkbare redenering zegt de 

Bijbel: ”Natuurlijk wordt elk huis door iemand gebouwd, maar hij die alle dingen heeft 

gebouwd, is God”. De nieuwe atheïsten stellen zich een wereld voor zonder religie: geen 

zelfmoordaanslagen, geen godsdienstoorlogen, en geen tv-dominees die mensen geld uit de 

zak kloppen. Rijst bij mij de vraag of er bewijzen zijn dat universeel atheïsme tot een betere 

wereld zou lijden. Er zijn wel 1.5 miljoen Cambodjanen omgekomen bij de pogingen van de 

Rode Khmer om een godloze marxistische staat te stichten. Helaas wordt het geloof in God 

onder andere ondermijnd door het kwaad dat in Zijn naam gedaan wordt. Daarom hebben 

sommigen de conclusie getrokken dat de mensheid zonder religie beter af zou zijn. In de 

officieel atheïstische Sovjet-Unie zijn onder de dictatuur van Stalin tientallen miljoenen 

mensen om het leven gekomen. Natuurlijk kan dit niet rechtstreeks aan het atheïsme 

worden toegeschreven. Maar het laat wel zien dat een atheïstische regering geen garantie 

biedt voor vrede en harmonie. Is het de schuld van God dat religie veel lijden heeft 

veroorzaakt? Het land dat in de oudheid aan het volk Israel werd gegeven, werd bewoond 

door de Kanaanieten. Een verdorven en immoreel volk dat zich onder andere bezighield met 

incest, sodomie, bestialiteit en het brengen van rituele kinderoffers (Leviticus 18:2-27). 

Archeologen die opgravingen doen in de ruines van Kanaanitische steden verbazen zich 

erover dat God hen niet eerder vernietigde. Zo bleek uit opgravingen dat kinderen van 3 tot 

12 maanden op een altaar werden verbrand, of bij de bouw van een huis in een muur of 

E 
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fundament werden gemetseld, of werden begraven onder de drempel van het huis. Dat 

allemaal om de afgoden af te schrikken. Dat God de Kanaanieten uitgeroeid heeft, is een 

vurige waarschuwing voor ons dat Hij niet eeuwig zal toelaten dat er in Zijn naam verkeerde 

dingen gedaan worden.  

In elk stadium van de evolutie van het leven en van het menselijk brein bestond het risico 

van een evolutionaire doodlopende straat. In een complexe en vijandige omgeving zijn er 

zoveel manieren waarop de evolutie van het leven fout kan lopen, dat het onbeschaamd zou 

zijn om te stellen dat alles mogelijk is als er maar voldoende koolstof en voldoende tijd 

beschikbaar is. Houden we ook in gedachten dat het leven geen willekeurige verzameling 

chemische elementen is. Het is gebaseerd op een uitzonderlijk geavanceerde 

informatievorm, die gecodeerd is in DNA. Soms zijn we God zo dankbaar om wat we 

ontdekken als om een bos bloemen van een geliefde. Een bos bloemen waarvan we het 

waarom en de afzender niet weten is ook mooi op de tafel. Maar die haalt het niet bij de bos 

die we van die ene kregen. Wetenschappelijk onderzoek is altijd boeiend, maar met het 

geloof in de Schepper is het veel boeiender, aldus verschillende wetenschappers in het boek 

‘Omhoog kijken in platland”. In 1543 verscheen het boek Over de omwenteling van de 

hemelbanen van de Poolse Copernicus. Hierin huldigde hij de opvatting dat de zon het 

centrum van de eindige, bolvormige kosmos is, terwijl de aarde om de zon beweegt en om 

haar as draait. Kepler volgde met een boek over de toen nog cirkelvormig-gedachte banen 

van de planeten die zich op hemelsferen (bollen) bevonden. Gekoppeld op ingenieuze wijze 

aan de vijf regelmatige lichamen (viervlak, kubus, achtvlak, twaalfvlak, twintigvlak). Het 

pentagram of 5 puntige ster, als symbool voor de mens, heeft betrekking op de vijf zintuigen, 

waardoor de ziel zich in de materie bewust moet worden. Hij was ervan overtuigd dat hij 

hiermee het goddelijk bouwplan van de kosmos ontrafeld had. Bovendien had God Zijn 

wezen erin uitgedrukt: de centrale zon is het beeld van de Vader, de vaste sterren zijn het 

beeld van de Zoon en de ruimte vullende ether is het beeld van de Heilige Geest. Hij betoogd 

dat de astronomen ten opzichte van het boek van de natuur priesters van God zijn. Zij 

behoren dus niet hun eigen talent te prijzen, maar de eer van God op het oog te hebben. 

Elke gave is een woord van God, waarmee Hij zeggen wil hoeveel Hij van ons houdt. Talenten 

zijn geen persoonlijke bezittingen. Kracht, tijd en verstand zijn geleende schatten. Behoren 

allen aan God toe. God verwacht daar vruchten van. Elk kind (en ouder) heeft een werk te 

doen. Voor God, dus voor een goede bijdrage aan de wereld.  

Daarna volgde rond 1600 Galileo Galilei, hoogleraar wiskunde in Padua. Hij vond de 

sterrenkijker uit en stelde dat er bergen waren op de maan en vier manen op Jupiter. Hij 

werd door de Rooms katholieke kerk er op gewezen dat zijn standpunt geen harde bewijzen 

bevatte. Men stelde dat in diverse Bijbelteksten zo duidelijk over een stilstaande aarde en 

een bewegende zon gesproken zou zijn dat een heroverweging van hun betekenis pas nodig 

zou zijn als het tegendeel werkelijk bewezen was. Galilei kreeg daarom de raad de 

aardbeweging als hypothese te gebruiken. Dit advies heeft hij niet op willen volgen, 

overtuigd als hij was van de waarheid van het heliocentrisch wereldbeeld. Hoewel alleen 

theologen de bevoegdheid hadden de Schrift uit te leggen, besloot Galilei zijn visie op papier 

te zetten. Zijn visie op de wetenschap is gebaseerd op de overtuiging dat de waarheden die 

we door de bijbel te weten komen en de waarheden die we door onderzoek van Gods open 

boek de natuur, te weten komen, niet met elkaar in strijd kunnen zijn. Contradicties kunnen 

zowel door foutieve waarnemingen en redeneringen ontstaan als door oppervlakkige 

exegese van Bijbelteksten. Op die manier krijgen we een heus ‘knip- en plak’ bijbelwerk. 
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Zoals bij Jozua 10:12 laat Kepler de letterlijke tekst los, Galilei niet. Zonnestilstand betekent 

voor hem dat de aswenteling van de zon wordt stopgezet, waardoor ook de rotatie van de 

planeten om de zon ophoudt. In 1624 verzekert paus Urbanus VIII hem dat hij vrij over het 

copernicanisme (Copernicus is bekend geworden door zijn heliocentrische theorie over het 

zonnestelsel) kan schrijven, als hij het maar voorstelt als een beschrijvend model zonder 

waarheidspretenties. Acht jaar later verschijnt Galilei’s dialoog en in 1633 wordt hij 

veroordeeld wegens ketterij en gedwongen het copernicanisme af te zweren. De Galilei-

affaire is het standaardvoorbeeld geworden van het conflict tussen wetenschap en religie. 

Waarom dwong de paus Galilei tot intrekken van de hypothese? Wat was er met de theorie 

aan de hand?  

De kosmos is voor Boyle, empirisch onderzoeker, nodig om de natuur die ons door God is 

gegeven, te bevestigen zoals Hij haar wilde. Theorieën die door het experiment worden 

tegengesproken, moet men daarom laten vallen. Het boek van de schepping en het boek van 

de Schrift kunnen elkaar niet tegenspreken, want ze hebben een en dezelfde auteur. 

Oppervlakkige natuurstudie kan incidenteel tot atheïsme leiden, maar grondige natuurstudie 

voert de geest terug naar de religie. Boyle koos bewust voor een mechanistisch wereldbeeld: 

de kosmos is een machine waarin alle processen verklaard worden door contactwerking van 

bewegende materiedeeltjes. Het beeld van een machine past naar zijn overtuiging beter bij 

de kosmos dan het oude, aristotelische beeld van een organisme. Een organisme kan immers 

op zichzelf bestaan, maar een machine heeft permanent onderhoud nodig. De kosmos is 

voor Boyle echter niet alleen een mechanisme, maar ook een heiligdom. Daarbij denkt hij 

aan de tempel van Jeruzalem. De overeenkomst met Kepler is treffend. De mens is geroepen 

in deze kosmische tempel priester te zijn en de dienst voor God te verrichten. Het is zijn 

plicht zowel voor zichzelf als voor de hele schepping God het offer van dank en lof te 

brengen. Wie de mensen afhoudt van natuuronderzoek, doet dan ook een afbreuk aan de 

eer van God. Voor het begrip van Bijbelse wonderen kunnen zowel wetenschappelijke als 

historische hulpmiddelen worden ingezet. Ze kunnen bijvoorbeeld worden opgesplitst in 

wonderen die voor een door de voorzienigheid beschikte timing worden ingezet, en 

wonderen die uitsluitend als een schending van normale oorzaak-gevolg relaties kunnen 

worden beschouwd. Het eerste is bijvoorbeeld het wonder van de overtocht over de Jordaan 

door het volk van Israël. Een hoogleraar in de materiaalkunde in Cambridge, Colin 

Humphreys, heeft dit wonder tot in bijzonderheden bestudeerd en merkt op dat de tekst een 

aantal ongebruikelijke aanwijzingen bevat, waaronder het gegeven dat het water op grote 

afstand bij een bepaalde stad werd tegengehouden. Deze plek waar de Jordaan soms tijdelijk 

wordt afgedamd, wanneer sterke aardbevingen grondverschuivingen doen ontstaan, zou 

hiermee worden verklaard. Voor veel wetenschappers maakt het feit dat God via natuurlijke 

processen werkzaam is, het wonder gemakkelijker te aanvaarden. Natuurlijk doet dit niets af 

aan het feit dat er sprake was van een opmerkelijke timing. Er zijn ook wonderen in de bijbel 

die elke beschrijving in termen van moderne wetenschap tarten. Zoals de opstanding van 

Jezus. Zoals we lezen in Johannes 19:34 “Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en 

meteen vloeide er bloed en water uit’. De moderne geneeskunde zou dit als een duidelijke 

aanwijzing beschouwen dat het hartzakje, een vlies rond het hart, doorboord was, de 

bevestiging dat hij echt dood was. Hoe meer we weten over de ontbindingsprocessen die na 

de dood inzetten, hoe minder waarschijnlijk het wordt dat Jezus langs niet natuurlijke weg 

uit de dood had kunnen opstaan. De wetenschap vindt dat de opstanding – als deze zich 

inderdaad heeft voorgedaan – moet hebben plaatsgevonden door een directe input van 
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bovennatuurlijke macht in het netwerk van oorzaken en gevolgen dat onze wereld gaande 

houdt. De opstanding vormt het kernstuk in de christelijke geloofsleer: ”En als Christus niet is 

opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos’, 1 Corinthiërs 15:14. Ze 

hebben dus vroeger ook getwijfeld. 

B.Hobrink: ”Talloze wetenschappers (zowel evolutionisten als creationisten) zijn het er over 

eens dat het erop lijkt dat alles in het heelal nauwkeurig is ontworpen om leven op aarde 

mogelijk te maken. Zoals een wetenschapper zei: ”De kosmos balanceert op het scherpst van 

de snede”. Voorbeeld: Als de zwaartekracht in het heelal slechts 1 op 10 anders was geweest 

dan nu, dan zou er geen leven bestaan. Als de krachten in een atoomkern één procent meer 

of minder waren geweest, zou er geen leven bestaan. Als de afstand van de aarde tot de zon 

groter of kleiner zou zijn, zouden we doodvriezen of verbranden. Hugh Ross noemt zeventig 

van zulke ’toevalligheden’ in de natuurkunde en in de sterrenkunde. Michael Denton geeft er 

een aantal vanuit scheikunde, de geologie en de biologie. William Demski geeft een 

filosofische verklaring voor deze theorie.” 

In de 13e eeuw streefden geleerden naar een ordening, een coherent systeem waarin 

temperamenten, intellectueel en moreel leven onder te brengen waren. Het werk van 

Thomas van Aquino is subliem in de voorstelling van deze ordening. Thomas ontwierp een 

rationeel systeem waar alles in paste en waarbij hij logisch te werk ging. Zijn werk geeft 

onder meer een beeld van de middeleeuwse kosmologie, met haar bekende elementen: de 

zeven sferen en zeven planeten, twee of drie hemelen (waarbij het aantal hemelsferen op 

negen of tien komt), de vier elementen (aarde, water, lucht en vuur), de cirkelvormige 

beweging van de hemellichamen (die wijst op hun volmaaktheid), de tegenstrijdige beweging 

van de dingen op de (onvolmaakte) aarde (aarde en water van boven naar beneden, vuur en 

lucht van beneden naar boven). Bovenal was Thomas een theoloog met een scherp gevoel 

voor mysterie. Steeds gaat het in zijn werken om God: alle andere dingen zijn relevant voor 

zover ze betrekking op God hebben. Daarbij is hij zeer precies in de taal die we voor God 

gebruiken: wat kunnen we nog wel zeggen, en waar houdt onze kennis op? Thomas van 

Aquino was de eerste theoloog die onderscheid maakte tussen het goddelijke en menselijke 

recht, tussen geestelijke en wereldse macht. Hij stelde dat "het goddelijke recht dat op 

genade gebaseerd is, het menselijke recht dat uit de rede voortkomt niet wegneemt." De 5 

godsbewijzen van zijn theologica behoren tot zijn belangrijkste ideeën (wikipedia):  

1. Het bestaan van God kan worden aangetoond door het concept verandering. Er moet een 

oorzaak zijn voor alle veranderingen. De eerste beweger is God.  

2. Oorzaken komen altijd voor in series, er zou een eerste oorzaak moeten zijn, anders zou er 

geen serie kunnen ontstaan.   

3. We zien dat dingen in de wereld komen en verdwijnen. Niet alles zou zo kunnen zijn, want 

dan zou er een tijd zijn geweest waarin er niets was, maar dan had er ook niets kunnen 

ontstaan, want iets kan niet uit niets voortkomen. Er moet dus iets zijn dat altijd bestaan 

heeft.  

4. Sommige dingen komen in diverse kwaliteiten voor. Deze verschillende kwaliteiten 

worden veroorzaakt door iets wat de grootste hoeveelheid of perfecte hoeveelheid van die 

kwaliteit bezit. Er moet een volledig ‘goed’ ding zijn dat alle andere dingen goed maakt: God.   
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5. Gebaseerd op het concept  van Aristoteles: Alle dingen streven naar een ultieme bedoeling 

of verwezenlijking. Het hebben van een doel impliceert een geest die het doel stelt; die geest 

is God. Volgens Thomas zijn niet alle geloofswaarheden redelijk te bewijzen. Thomas kent de 

beperkingen van de rede: het valt rationeel niet te bewijzen dat de wereld uit het niets is 

geschapen – maar het staat in de schrift, en dus heeft de heidense filosoof ongelijk. Voor het 

eerst wordt toegegeven dat bepaalde geloofsdogma’s buiten de sfeer van de rationele 

bewijsvoering liggen. Daarmee groeit er ook een geleidelijke verzelfstandiging van de 

filosofie (kennis verkregen door rede) ten opzichte van de theologie (geopenbaarde kennis). 

Thomas kent geen tegenstelling tussen het aardse en het goddelijke, tussen natuur en 

genade. "[...] de genade heft de natuur niet op, maar vervolmaakt haar." Beiden streven naar 

hetzelfde. Er is niets in het verstand dat niet eerst in de zintuigen was. De zintuigen zijn het 

vertrekpunt en leveren het materiaal waaruit begrip kan ontstaan. Volgens Thomas ligt het 

startpunt voor de menselijke kennis in het onderzoek van de individuele dingen om ons 

heen. 

Thomas kent twee systemen: redeneren en intuïtie (intellect= onmiddellijk inzicht). Het 

intellect staat zowel aan het begin als aan het eind van het redeneren. Het intellect is het 

zintuig van de engelen. Er bestaat een onmiddellijk en intuïtief inzicht in de waarheid. 

Thomas poogt het platonische en het aristotelische te integreren: intellect als inzicht = 

platonische opvatting waarin hoogste vorm van kennis bereikt wordt door het bekijken van 

de ideeën. Nadruk op zintuiglijke is terug te voeren op Aristoteles. Natuurrecht vormt het 

ijkpunt voor de menselijke handelingen, maar de specifieke omstandigheden waarin een 

handeling plaatsvindt spelen ook een rol in Thomas’filosofie. 

De ouden kenden grote betekenis toe aan de getallensymboliek. Na Plato, Pythagoras en 

Aristoteles veranderde de fysica van betekenis voor de mensheid. Immers, wanneer het waar 

is dat alles periodiek verandert, dan kan de fysica hierop geen uitzondering maken, aldus 

Henschel. “Dit verklaart waarom zij voor de oude Grieken in de eerste plaats metafysica 

betekende, door middel waarvan men de wetten en verhoudingen leerde kennen en 

toepassen, volgens welke het immateriële vormen schept. (Thema's die de metafysica 

bestudeert zijn: Wat betekent 'zijn'? Waardoor, waarvoor bestaan wij? Wat voor manieren 

van 'zijn', zijn er (bijvoorbeeld personen). De thema's waarmee metafysica zich bezighoudt, 

worden bepaald door deze vraag te stellen). 

Aristoteles sloot een bepaalde ontwikkelingsperiode af, als gevolg waarvan deze innerlijke 

kennis geleidelijk uit het menselijk bewustzijn verdween. Henschel: “In plaats van zich 

geestelijk verder te kunnen ontwikkelen, moest de mensheid de materiele zijde van haar 

bestaan leren kennen, teneinde hiervan alle ervaringen te verwerken en tot een volledig 

begrip van ‘leven’ te komen. Dat een geestelijk en een materiaal aanzicht heeft.” Aristoteles 

geldt als de grondlegger van fysica, logica en natuurlijke historie. Kant getuigde van zijn 

logica, omdat sinds hij haar wetten formuleerde, zij geen stap heeft vooruitgezet maar ook 

geen stap terug heeft hoeven te doen. Er is evenwel een groot verschil tussen Aristoteles en 

Plato op te merken, dat door Goethe als volgt wordt geformuleerd: “Plato staat tegenover de 

wereld als een zalige geest die erin toestemt enige tijd op haar oppervlak te vertoeven. Het 

gaat er bij hem minder om haar te leren kennen, als wel haar de dingen, die hij meebrengt, 

en die zij nodig heeft, bereidwillig mee te delen. Het dringt tot alle diepten door en streeft 

naar omhoog, vol verlangen naar de goddelijke Bron weer te keren. Alles wat hij zegt, staat 

in verband tot het Geheel: het Goede, Ware en Schone. Aristoteles daarentegen beschouwt 
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de wereld als bouwmeester. Nu hij eenmaal hier is, wil hij ook werken en bezig zijn. Hij 

onderzoekt de grond, maar niet verder dan tot hij vaste bodem heeft gevonden. Wat zich 

vandaar tot aan het middelpunt van de aarde bevindt, is hem onverschillig. Hij ontwerpt een 

prachtig plan voor zijn gebouw; sleept van alle kanten materialen aan, die hij ordent en 

opstapelt, om op regelmatige wijze een piramide op te bouwen, terwijl Plato als een obelisk 

of gelijk een spitse vlam de hemel opzoekt. Nu is het tijdperk door Aristoteles ingeleid, dat 

van het materialisme. Om een nieuw area van geestelijke ontwikkeling aan te kunnen 

vangen. Daarom begint er een nieuw geestelijk besef te ontwaken in de mensheid en 

worden de oude en versleten waarden achteloos opzij geworpen. Vandaar de groeiende 

belangstelling voor de geesteswetenschappen, getallensymboliek en astrologie. Weliswaar 

worden deze zaken nog in hoofdzaak negatief belicht, maar hoe meer de tijd voortschrijdt en 

grote groepen zich op elk gebied van het leven willen onderzoeken, hoe meer stemmen er 

zullen opgaan die eisen dat deze wetenschappen positief worden toegepast. Om aan het 

scheppen van nieuwe maatschappelijke toestanden en harmonische verhoudingen onder de 

mensen mee te werken. Getallen bezitten een allesbeheersende betekenis. Volgens de 

Pythagoreïsche getallenleer gaf dit stelsel de sleutel tot een volkomen inzicht in de 

kosmogonie; met behulp hiervan kwam men tot de ontdekking van de grond van alle dingen; 

van wat het Absolute wordt genoemd’. Einde citaat. 

Terugkomend op de natuurwetten: zoals men vroeger leefde vanuit intuitie volgde men 

automatisch de natuurwetten. Liever er mee instemmen dan tegen de natuurwetten in 

roeien. Men was zich bewust en zou zich nu ook weer bewust mogen worden dat je 

tegenover God een verantwoording schuldig bent. Maar ook aan je medeschepselen. En dat 

zijn niet alleen mensen maar ook de dieren en planten. Je levenshouding zal erdoor worden 

gewijzigd als je je bewust bent van de natuurwetten. Want eerbied voor het Leven in iedere 

vorm zal toenemen. Meer en meer zul je beseffen dat alle levensontwikkeling aan vaste 

wetten is gebonden, die als richtsnoer voor het leven zullen dienen. Als gevolg van dit alles 

zullen we begrijpen dat het van de mensen zelf afhangt of zij in vrede, welvaart en liefde met 

elkaar zullen leven ofwel dat oorlog, armoede en vijandschap over ons heersen zal. Want het 

eerste ontstaat wanneer de wetten van God worden gekend en toegepast; het laatste als 

deze door onwetendheid worden overtreden. Het kennen van de natuurwetten brengt mee 

dat de mens zich bewust wordt van zijn roeping; mede-bouwer in de natuur te zijn, en leert 

streven naar opbouw van een evenwichtige samenleving op grond van de wet van kosmische 

Harmonie. Het tastbare – de materie en symmetrie – en het ongrijpbare – geest- maken een 

groot verschil uit. Geloof moet het hebben van openbaring en wetenschap van 

ontdekkingen. Geloof berust op aanvaarde aannames, wetenschap op waargenomen feiten. 

Geloof komt van boven, wetenschap van beneden. De wetenschap behoort tot het terrein 

van de natuur, maar de religie behoort tot het domein van de bovennatuur. Maar wat is die 

scheppende hand van God? God is een ondoorgrondelijk mysterie: we kunnen die hand niet 

aanwijzen. We kunnen Hem zien als ontwerper, als bouwmeester, als wetgever, als 

kunstenaar, maar het scheppingsgeloof houdt meer in. Deze werkelijkheid staat in een 

voortdurende afhankelijkheidsrelatie tot de Schepper. God is aanwezig in en achter de 

dingen, ook in alle gebeuren dat volledig verklaart zou kunnen worden door wetmatigheid of 

toeval. De alfa en omega van dit universum. Die Geest geeft het scheppingsproces van dit 

universum een spiritueel karakter, een innerlijke stuwkracht, een rusteloos streven naar 

verbetering en volmaking, waardoor het zich ontplooit, evolueert, van elementen en 

moleculen tot de mens. In dat ontsluitingsproces zien we het aantal vrijheidsgraden 
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toenemen: de levende organismen communiceren en leren, knutselen en experimenteren, 

steeds nieuwe oplossingen creërend, alsof er een soort van geheimzinnig collectief 

bewustzijn bestaat. De huidige fysica is gericht op het tastbare, maar het blijkt dat er veel en 

veel meer is, en dat van het tastbare het ontastbare de basis is, of het fundament. Energie 

kan niet geschapen worden, en ook niet worden vernietigd. Het is er en blijft er. Energeia in 

het Grieks betekent zoveel als werkzaamheid, activiteit. In het Sanskriet betekent de naam 

Jezus zoveel als pure energie, of ook wel gemanifesteerde energie. De Essenen noemden het 

ook zo. Het gaat om de pure essentie van ons hart, hart-energie. Het pure licht is wit, bevat 

alle kleuren die zichtbaar worden wanneer het licht op een prisma valt. Het ongrijpbare en 

onzienlijke is God. God speelt echter geen verstoppertje. Zijn manifestatie is er in heel de 

schepping. Mozes mocht zelfs een glimp van Hem opvangen. Voor ons oog is gas en elektra 

ook onzichtbaar. Wij kennen gas en elektra aan de manifestaties. Voor ons oog is een atoom 

ook onzichtbaar. Vroeger dacht men dat het atoom het allerkleinste ondeelbare was. 

Momenteel weten wij dat er quarks zijn in een atoom, en ionen, barionen etc. 

Maar hoe zit het met de Brave New World met betrekking tot het klonen van mensen? We 

vinden het normaal dat implantaten in ons lichaam worden geplaatst. Denk aan pacemakers. 

Hier regeert de menselijke maat. Eerst waren dit losse hulpmiddelen aan de buitenkant van 

het lichaam, denk aan gehoorapparaten. Nu kan men chirurgisch een binnenoorprothese 

aanbrengen. De werkelijke discussie gaat echter niet over de kennis en techniek zelf, maar 

over de toepassingen ervan. En daarmee gaat het over de visie op de mens en zijn plaats in 

deze wereld. Wat is een juiste houding ten aanzien van de toepassing van nieuwe 

technologieën? Waartoe willen we die inzetten? We mogen werken vanuit onze 

cultuuropdracht om de aarde verantwoord te beheren en te bewerken. En als het waar is dat 

we nog niet begrijpen hoe vogels zo koersvast over grote afstanden kunnen navigeren, zal 

het God toch zeker een grotere eer bewijzen als we het mechanisme onderzoeken waarmee 

zulke opmerkelijk prestaties geleverd worden: Spreuken 25:2 Eer aan God omdat gij dingen 

verbergt, eer aan de koning omdat hij dingen onderzoekt’. Zoals het verhaal van Elia op de 

Karmel (1Koningen 18:20) laat zien, is het in het Oude Testament wel degelijk geoorloofd 

‘experimenten’ met Gods macht aan te gaan. Het is immers een profetenwedstrijd om de 

superioriteit van JHWH voor eens en voor altijd vast te stellen. Het verzoeken van God blijkt 

in de bijbel steeds te bestaan in het doen van iets wat tegen Gods wil en Gods geboden 

ingaat, niet in het doen van proefondervindelijk onderzoek naar Gods werkzaamheid. Wie 

zich verdiept in deze materie, zal beseffen dat de mensheid op een belangrijke tweesprong 

staat in de geschiedenis: blijft technologie, zoals millennia lang het geval was, een werktuig 

ten bate van de mens, of gaat de technologie ingrijpen op de kern van de menselijkheid zelf? 

Hoe dan ook, bestreden wordt door Dawkins een God die niet langs wetenschappelijke weg 

is gevonden. Maar die langs de weg van het gebed aan elke gelovige afzonderlijk is 

toevertrouwd in een persoonlijke betrekking. Eerder erotisch is dan verstandelijk, en waar 

helemaal geen speciaal vernuft aan te pas is gekomen. Hoe het komt dat Hij zich kenbaar 

maakt, is van oneindig veel minder belang dan dat Hij het leven richt. Cees Dekker, Rene van 

Woudenberg en Gijsbert van den Brink, auteurs van het boek Omhoog kijken in platland: 

“Intussen is het een schoon schouwspel, deze dans van wetenschappers. Groot en 

fantasierijk geleerde Dawkins schond het Grondprincipe door te willen bewijzen dat God niet 

bestaat. Wie buiten de godhypothese om werkt, kan het bestaan van God nooit aantonen, 

en ook Zijn niet-bestaan niet. En toch moeten we het hem nageven: Dawkins heeft beter 

beseft dan menigeen wat het betekent dat er geleerden bestaan die op eigen hoge niveaus 
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de wetenschap vooruithelpen en de Verrijzenis als levensrichtend principe hebben aanvaard. 

En dat ook nog hardop zeggen, omdat ze ervan overtuigd zijn dat het, niet voor de methode, 

maar voor de openheid die zo noodzakelijk is om op ideeën te komen, om vastlopende 

denkpatronen te doorbreken, om niet bang te zijn voor het onverwachte, van eminent 

belang is om te geloven in een God bij wie alles mogelijk is. Het betekent op zijn minst dat 

mensen als Dawkins grondig moeten gaan nadenken over het verschil tussen kennen en 

kennen, meten en bidden, rede en hart, letter en geest. Het systematisch wegredeneren van 

steeds het tweede begrip is vergelijkbaar met het willen verwijderen van de bolle kant van 

een lens. Als je dat maar lang genoeg doet verdwijnt ook de holle kant. Als er uiteindelijk 

alleen nog maar materie is als verklaring voor alles, is niets de moeite van het verklaren meer 

waard.“ 

Wilson heeft de volgende theorie ontwikkeld: volgens hem is het geloof dat het een 

objectieve morele verplichting is om te handelen volgens de Gouden Regel, tezamen met de 

neiging om die regel in de praktijk te brengen, het resultaat van groepsselectie. Religieus 

geloof is ontstaan en wijd verspreid geraakt door groepsselectie, omdat het een nuttige 

vorm van sociale controle mogelijk maakt. Volgens hem is het doel, of de functie, van het 

calvinisme, of het christendom, de vergroting van fitness; een groep met een dergelijke 

religie zal het beter doen dan een groep zonder zo’n religie. Wilson: ’Onze uitdaging is het 

om het concept van God en zijn verhouding met mensen te interpreteren als een uitgewerkt 

geloofssysteem dat ontworpen is om de genoemde gedragingen te motiveren”. Het gedrag 

van een gelovige zou adaptief zijn doordat het aanpassingsgedrag motiveert. Kenmerken van 

het Geneve van Calvijn: het geeft eenheid en samenhang aan een bevolkingsgroep zodat het 

een gemeenschappelijk doel kan verwezenlijken door collectieve actie.  

Dan nog meester van het wantrouwen, Sigmund Freud aan het woord: ‘Religie is een illusie. 

Maar illusies hebben functies. De functie van religieus geloof is het om gelovigen in staat te 

stellen door te gaan in deze koude en vijandige, of in elk geval onverschillige, wereld waarin 

we leven.’ Freud noemt het ‘wensvervulling’. Verlamd en ontzet door alles wat we 

meemaken, aan natuurwetten en psychologische invloeden, bedenken we een vader in de 

hemel die onze aardse vaders overtreft in zowel macht, kennis, goedheid en welwillendheid. 

Het alternatief zou zijn een verzinken in depressie, verdoving, verlamming en uiteindelijk de 

dood. Deze illusie stelt ons in staat om door te gaan en te overleven. Kunnen we het 

christelijk geloof accepteren en tegelijkertijd Freuds verklaring? Freud besteedde vooral veel 

aandacht aan het onbewuste, terwijl de wetenschap vooral uitgaat van meetbaarheid. Freud 

kreeg veel kritiek op zijn werk, niet alleen doordat veel mensen zijn theorieën niet 

aantoonbaar vonden, maar ook door de grote nadruk op seksualiteit. Dat was in die tijd, 

begin 1900, een taboe. Toch bleek hij ook erkenning te krijgen. Zijn theorieën hadden niet 

alleen grote invloed op de geesteswetenschappen, maar ook op de literatuur. Dit is tot op de 

dag van vandaag nog duidelijk merkbaar. 

Het is mogelijk dat God wil dat we ons van Hem bewust zijn door de werking van een 

mechanisme als wensvervulling. Volgens Augustinus is ons hart onrustig totdat het rust vindt 

in God. Dan zou het kunnen zijn dat God ons besef van Hemzelf geeft door het proces van 

wensvervulling: we willen zo graag bij Gods nabijheid zijn, zozeer Zijn liefde beleven, dat we 

dit gaan geloven. Als dit alles zou zijn wat Freud zegt, dan zou er geen reden voor hem zijn 

om geloof in God een illusie te noemen. Freud zegt dan ook meer, namelijk dat 

wensvervulling niet ‘werkelijkheidsgericht’ is. Wij mensen hebben een groot aantal 
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mechanismen die geloof voortbrengen, zoals waarneming en geheugen. Doel is 

voortbrenging van ware overtuigingen. Sommige cognitieve processen zijn echter niet 

gericht op waarheid maar op iets anders. Volgens Johannes 16:21 is een vrouw angstig 

wanneer ze moet bevallen van haar kind. Maar ze denkt niet meer aan de pijn zodra de baby 

geboren is. Dit is geen disfunctioneren maar het proces in dit voorbeeld, is niet gericht op 

waarheid. Ze genereren geloof dat op een andere wijze nuttig is. Precies zo is het gesteld 

met Freuds verklaring: geloof wordt niet voortgebracht door een proces dat op waarheid is 

gericht, maar door een proces met een andere functie. Op dit punt zal een christen van 

mening verschillen met Freud. De serieuze gelovige vindt dat God ons zo heeft geschapen 

dat we Hem kunnen leren kennen: en de functie van het cognitieve proces dat geloof in God 

voorbrengt is om ons oprecht geloof te geven. Dus ook al stemt hij in met Freuds 

wensvervullings-principe, dan denkt hij dat deze vorm van wensvervulling waarheidsgericht 

is. Het is de wijze waarop God ons leert zien dat Hij er is en zich om ons bekommert. 

SAMENVATTEND: 

Hoewel de nieuwe atheïsten zich graag onder de banier van de wetenschap scharen, is het 

een feit dat niet het atheïsme net zomin als het theïsme volledig op wetenschap gebaseerd 

is. Voor beide is geloof nodig: voor het atheïsme in doelloos blind toeval en voor het theïsme 

in een intelligente Eerste Oorzaak. Als we het over het ontstaan van het leven hebben, 

hebben we het dus ook over het ontstaan van de biologische informatie. Zou door toeval 

complexe informatie kunnen ontstaan zoals een computerprogramma, een wiskundige 

formule, een encyclopedie of zelfs maar het recept voor een taart? Kortom: het ontstaan van 

het leven blijft een mysterie. Er is altijd een ‘meer’ dat ons uitnodigt om opnieuw en anders 

naar de dingen te kijken. Het is een oude en taaie discussie of ruimtevaarders bijvoorbeeld, 

daarboven nuttige dingen doen. De wetenschappelijke opbrengst is in verhouding tot het 

geïnvesteerde geld in elk geval magertjes te noemen, concludeert Wubbo Ockels. Je zou 

denken dat het elk moment Nobelprijzen kan gaan regenen vanuit de kosmos. Bemande 

ruimtevaart valt voor Andre Kuipers in dezelfde categorie als de ontdekkingsreizen die 

vroeger werden uitgevoerd. Voor deze reizen had men allerlei redenen. Een zoektocht naar 

goud en macht bijvoorbeeld, of naar godsdienstvrijheid. Of uit pure wetenschappelijke 

nieuwsgierigheid. Men bezocht gebieden waar de mens eigenlijk niet thuishoort. De mens is 

nu eenmaal gemaakt voor omstandigheden met één keer de zwaartekracht en een keer de 

luchtdruk. Hij functioneert het beste bij 25 graden Celsius en haalt een snelheid van 

ongeveer vijf kilometer per uur. Zodra we als mens buiten deze specificaties treden, moeten 

we aanpassen. We beschermen ons tegen koude en hitte. We gebruiken schepen om 

oceanen over te steken, duikpakken om lang onder water te zijn en zuurstof om hoog de 

bergen in te gaan. We beschikken inmiddels over de technologieën om ons via het luchtruim 

te verplaatsen. “Het ligt nu eenmaal in het karakter van de mens om zijn omgeving te 

verkennen”, aldus hemelbestormer Andre Kuipers. Uiteindelijk gaat het erom of we zo door 

deze levende God zijn aangesproken dat alles wat daartegen strijdt alleen maar dient om de 

relatie met Hem te verdiepen. En alles wat er verder in de wereld is, kunnen we met een 

gerust hart onderzoeken. Het zijn gewoon medeschepselen. 

De natuurwetten zijn vaste wetten. Lucht die we allemaal inademen. Want niet alleen is 

Gods wil onveranderlijk, maar veranderlijke wetten zouden nadelig voor de mens zijn, wat 

strijdig is met Gods goedheid. Een belangrijke kwestie voor de meeste achttiende-eeuws 
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onderzoekers is de vraag met welk doel de dingen geschapen zijn. Musschenbroek stelt dat 

God gewild heeft dat alle delen van de schepping een samenhangend geheel zouden 

vormen. Daarom behoort het bij de taken van een natuuronderzoeker het doel en nut van de 

dingen op te sporen. Niet alle doelen zijn overigens te achterhalen. Vorm en grootte van de 

atomen bijvoorbeeld hangen af van de wil van de Schepper, die ze naar ‘zyn vrymagtig 

welbehagen’ gemaakt heeft zoals ze zijn. De reden daarvan weten we niet. Nieuwe 

technologieën mogen ingezet worden ten dienste van de mensen om ons heen, mensen die 

allemaal beelddragers van God zijn en om die reden van grote waarde. De toetssteen is hoe 

die technologie het geluk dient van de naaste en de natuur waarover wij als rentmeesters 

zijn aangesteld. Op allerlei levensgebieden, van benzinepomp tot mobiele telefoon, 

aanvaarden wij de toepassingen van veel wetenschappelijke inzichten. De theologische 

scheppingsleer kan de geologische conclusies dan ook niet negeren. Zij zal zich rekenschap 

moeten geven van wat in de natuurwetenschappen, waaronder de geologie, naar voren 

wordt gebracht. Elke dag laat God op een onvoorstelbare wijze de zon opgaan, met een 

trouw en regelmaat waar we eigenlijk alleen maar perplex van kunnen staan, zeker als we in 

de Schrift lezen dat Hij ook de zon kan stil zetten. De elke dag weer in beweging gezette zon 

geeft een idee, een beeld, een symbolische voorstelling van hoe God al het andere, ons 

bestaan incluis, mogelijk maakt. Er blijft ontzagwekkend veel onverklaarbaar. Hij verschijnt 

op manieren die we nooit hadden kunnen bedenken. Als engel bij Abraham, als brandende 

braambos, als stem die zegt dat hij is wat worden zal.  

Henschel in Van chaos tot harmonie: “Om het mysterie van het leven te verstaan, moesten 

astronomie en astrologie als een eenheid worden bestudeerd. Immers, schenkt de eerste 

inzicht in de beweging van de hemellichamen aan het firmament, waardoor men leert weten 

dat de opperste Bouwheer van het heelal met meetsnoer en passer het bestek van de 

schepping maakte, waarin alles door vaste maten en verhoudingen wordt gekenmerkt; de 

tweede leert aard en wezen van door iedere hemelbol uitgestraalde kracht of macht kennen, 

welke wederzijdse invloeden niet alleen elkaars ontwikkeling stimuleren, maar bovendien 

het aardse leven beïnvloeden en in het ene tijdperk harmonie scheppen en in het volgende 

disharmonie en chaos.” Dit gold bijvoorbeeld ook voor koning Salomo, van wie de bijbel 

spreekt die de burgers van Athene de wetten schonk die van zijn verheven wijsheid 

getuigden. Wijsheid is altijd identiek met kennis van de goddelijke Wetten, volgens welk 

moeder natuur evenwicht schept in alle levensverhoudingen. Om deze wetten te leren 

kennen, moest men worden ingewijd in de kennis van veel zaken zoals muziek, fysica, 

evolutie, astrologie, kosmos. 

Vraag aan PP:  

Mis jij dingen op de 

sabbath? 

“Nee, lekker rusten en 

wandelen (geen kip te 

bekennen want iedereen is 

aan het winkelen). En na 

vrijdag komt gelukkig gelijk 

de rustdag, want na vijf 

dagen school ben ik echt 

moe. We maken altijd 

lekkers. Ik heb goed 

nagedacht en ik mis geen 

sport, of is de pc ook sport?” 
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Hoofdstuk 27 De zevende bazuin, want mijn oude wereld zal vergaan 

Spreuken 6:6-8 “Ga naar de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs. Ofschoon ze geen aanvoerder, beambte of 

heerser heeft, bereidt ze in de zomer haar voedsel; ze heeft in de oogst haar voedselvoorraden verzameld”.  

 

n dit hoofdstuk snuffelen we wat rond in de openbaring-toekomst maar ook in het aardse 

nu. De auteur van het boek Openbaring kan blijkbaar in drie tijdsdimensies berichten: hij 

kent de voorgeschiedenis, hij verslaat de actualiteit en hij weet exact hoe het afloopt. In 

sommige kerken blijft het boek Openbaring gesloten. In de veronderstelling dat het een 

duister boek is vol met allegorische voorstellingen. Het boek is bijna bezweken onder het 

gewicht van z’n uitleggers, maar z’n diepste geheimen heeft het nooit prijsgegeven. 

Openbaring geeft een geweldige beschrijving van dingen die in de toekomst met de wereld 

en haar bewoners staat te gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat God een mobilisatiebevel 

heeft uitgevaardigd. Want er barst een titanenstrijd los tussen goed en kwaad. Het finale 

duel tussen God en de vijandige macht. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is de 

komst van de Messias en het voor Hem te stichten vrederijk het centrale thema. Dat lijkt van 

vitaal belang. Zijn komst zal een duidelijke manifestatie zijn van universele macht en 

stralende heerlijkheid. Gaan daar spectaculaire gebeurtenissen aan vooraf? Die hun 

schaduwen vooruitwerpen en zij die de tekenen begrijpen, weten dat er aan Zijn komst een 

tijd van verdrukking vooraf zal gaan? De ‘anti-christ’ zal de wereld misleiden. Hij zal de 

tempel in bezit nemen en zich tot God laten uitroepen. Hij zal voor zeven jaar regeren, de 

ene helft in valse vrede, de andere drie-en-een-half jaar in chaos, verdrukking en vervolging. 

Hij verontreinigt de tempel en plaatst zich in het heilige der heilige (2 Thessalonicenzen 2:4 

Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat 

hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.) 

Voor de periode van 1260 dagen (Openbaring 13:5 en Daniël 11) 4 En zij aanbaden den 

draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit 

beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? 5 En hetzelve werd een mond gegeven, om 

grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te 

doen, twee en veertig maanden. 6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn 

Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. 7 En hetzelve werd macht 

gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd 

macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen 

hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat 

geslacht is, van de grondlegging der wereld. 9 Indien iemand oren heeft, die hore. 

Zijn nummer zal 666 zijn. Israël zal worden aangevallen. We lezen wat er in Openbaring 13:12 

geschreven staat: En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van 

I 
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hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens 

dodelijke wonde genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den 

hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. 14 En verleidt degenen, die op de aarde 

wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van 

het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des 

zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken. 15 En hetzelve werd macht gegeven 

om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou 

spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood 

zouden worden. 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en 

vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 

17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van 

het beest, of het getal zijns naams. 18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het 

getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en 

zestig. 

In dit verband werd onlangs (2008) een programma uitgezonden op tv/radio waarin werd 

medegedeeld dat computerwetenschappers een minuscuul chipje hebben ontwikkeld dat 

onder de huid kan worden aangebracht, waarin alle persoonlijke gegevens zijn opgeslagen 

en waardoor bijvoorbeeld creditcards, bankpasjes, en legitimatiebewijzen overbodig worden. 

Anno 2011 meldt Wikipedia ons dat de Radio frequency identification (identificatie met 

radiogolven, RFID) een technologie is om van een afstand informatie op te slaan in en af te 

lezen van zogenaamde RFID-tags die op of in objecten of levende wezens zitten. Een nieuwe 

ontwikkeling is de printbare RFID-tag. Deze wordt gemaakt met een vrij nieuwe techniek die 

het mogelijk maakt om metaal te printen. Hiervoor kan een normale inkjetprinter aangepast 

worden om metaalzoutoplossingen, van koper of zilver, te kunnen printen. De geprinte tags 

moeten daarna alleen onder een warme pers gedroogd worden. Met deze ontwikkeling 

wordt het gebruik van RFID nog goedkoper.  

Wie dit teken niet heeft zal geen inkopen kunnen doen, hij kan niet deelnemen aan het 

economische verkeer. Deze zin wordt realiteit als een RFID chip voor elk schepsel verplicht 

gesteld zou worden. Dit is zoiets groots, van immense impact, kan het waarheid zijn? 

Salarissen die gestort worden op onze huidige digitale rekeningen: maar stel we hebben niet 

meer de beschikking over een bankpas, wat dan? Omdat alleen met de chip (in ons lijf) te 

kopen en te verkopen valt. Denk aan hypotheken die betaald moeten worden, aan voedsel 

en medische hulp. In de dierenwereld is deze situatie al een feit. Zo kunnen wij geen dieren 

aanschaffen zonder chip, oormerk en vaccinatie. Gelukkig zijn velen het oneens met deze 

manier van omgaan met leven en bestaat er nog een ruime ‘handel’ in dieren zonder deze 

verminking. 

In de laatste dagen zullen moeilijke tijden aanbreken. De oorzaak van deze zware tijden is 

zelfzucht, ongehoorzaamheid, liefdeloosheid, ontrouw en rebellie van de mensen onderling 

en tegenover God (2 Timotheüs 3:1-8 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen 

zware tijden. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, 

laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 3 

Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de 

goeden, 4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers 

Gods; 5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend 

hebben. Heb ook een afkeer van deze. 6 Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, 
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en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei 

begeerlijkheden gedreven worden; 7 Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis 

der waarheid kunnen komen. 8 Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo 

staan ook deze de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk 

aangaande het geloof ).  

Een net van wegen omspant de wereld. Niet alleen de stad, ook het land, de wateren, de 

zeeën en de luchten behoren toe aan de mens. Voor wilde dieren is weinig ruimte over, 

behalve in reservaten of in gevangenschap. Positief zijn de ecoducten die bedoeld zijn om de 

teruggang van de biodiversiteit af te remmen. De visstand wordt door de mens bepaald. De 

vogels worden geringd; sommige soorten sterven uit, andere passen zich aan. Uit veel 

gebouwen, ziekenhuizen en kantoren, worden alle insecten geweerd. De bacteriologie en 

moleculaire biologie openen nieuwe gebieden waarop de mens gaat regelen. Woeste 

gronden zijn vaak als zodanig gereserveerd, andere gronden wachten op exploitatie. Zeeën 

en meren zijn bedijkt, beken en rivieren worden gekanaliseerd. Over de oceanen en door de 

luchten worden vaste verbindingsdiensten onderhouden. De beïnvloeding van het weer 

wordt gewenst en mogelijk gemaakt. Denk aan het omleiden van golfstromen, het bevloeien 

van de woestijn en het verbeteren van klimaten. Er zijn tijden geweest waarin ijs of de 

varens, de amfibieën, de reptielen of andere planten en dieren door een grote verbreiding 

beslag op de aarde hebben gelegd. Het is onmiskenbaar dat de wereld in de handen van ons 

mensen is gelegd. Met onze manier van leven brengen we de aarde in grote problemen. 

Terwijl dat helemaal niet nodig is betoogt Gunter Pauli. Onvermoeibaar zet hij zich in voor 

productiemethoden die de natuur als bontgenoot zien en niet als vijand. “We kunnen in alle 

basisbehoeften van de mensheid voorzien zonder de aarde uit te putten”. Het begon met het 

verschijnen van ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome in de jaren zeventig, verteld 

Pauli. Het boek liet zien dat we onze planeet met onze leefwijze leegplunderen. “In deze 

eeuw krijgen we te maken met tekorten aan drinkwater, voedsel, energie en grondstoffen. 

We weten dat in de natuur alle dieren hun voeding rauw gebruiken. Ook de mens at in het 

begin zijn voeding rauw. Door het verlaten van zijn oorspronkelijke biotoop moest de mens, 

om te overleven, zich beginnen te voeden met voedingsmiddelen die rauw niet of nauwelijks 

eetbaar zijn, soms zelfs giftig (bijvoorbeeld maniok, peulvruchten). Hij is ze op alle mogelijke 

manieren gaan bewerken met instrumenten zodat ze voor hem eetbaar zouden worden. Hij 

is voedingsmiddelen gaan telen en bewaren en zo begon de ontwikkeling van de landbouw 

en de cultuur. In dit licht kunnen ook granen, die rauw niet of nauwelijks te eten zijn, gezien 

worden als reservevoedsel voor tijden van voedselschaarste. Het gebruik van granen o.a. in 

de vorm van brood is een traditie geworden.” Tradities zijn niet noodzakelijk gezond. De 

voedingsindustrie en zelfs de overheid zijn voedingsmiddelen gaan onderzoeken en 

promoten, los van de vraag welke voedingsmiddelen van oorsprong geschikt zijn voor het 

menselijk spijsverteringsstelsel. Laten we bedenken dat Eva niet op de aarde werd gezet met 

een fornuis en een stel kookpotten… 

De aarde kan gered worden door het complexe geheel van planten- en dierenleven, wat we 

biodiversiteit noemen, goed te ondersteunen want zij zorgt immers voor ons drinkwater, 

voor onze voeding en voor onze gezondheidszorg. Dertig procent van de geneesmiddelen is 

inmiddels puur natuur. Dat zal alleen maar meer worden want over enige tijd werken 

synthetische antibiotica bijvoorbeeld niet meer. De natuur heeft daarvoor de alternatieven. 

Logisch. Ze liggen voor het oprapen. Om maar wat te noemen: zijde is sterker dan titanium; 

als je alleen al voor scheermesjes zijde zou gebruiken bespaar je jaarlijks 100.000 ton 
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roestvrij staal en titanium. Er is een rood zeewier dat in staat is om contact tussen 

ziekmakende bacteriën uit te schakelen; deze eigenschap kan ons helpen alternatieven te 

vinden voor antibiotica en bestrijdingsmiddelen. “Een Namibische woestijnkever kan met zijn 

vleugeltjes elk druppeltje vocht, hoe klein ook, opvangen; zo overleeft hij in een omgeving 

waar het misschien eens in de zeven jaar regent. Als we achterhalen hoe dat kevertje dat 

doet, hebben we mogelijk het drinkwaterprobleem in de wereld opgelost. Zo zijn er 

duizenden voorbeelden van planten en dieren en hun onderlinge relaties, die ons 

antwoorden geven op de vraagstukken waar we nu mee worstelen”, aldus Pauli. Onlangs 

verscheen zijn boek “The blue economy” waarin hij een nieuwe economie beschrijft die niet 

meer gebruikt dan de aarde – de blauwe planeet – te bieden heeft. Niet produceren tegen 

de natuur, maar met de natuur. We hoeven er dan niet naar te streven om de natuur steeds 

maar meer te laten produceren. We mogen veel meer doen met wat de natuur nu al 

produceert. Dat vraagt volgens Pauli om een nieuw economisch model. Een model dat ons in 

staat stelt meer te doen met wat we al hebben. Zo’n model zorgt voor werk, inkomen en 

bestaanszekerheid. Dat gaat verder dan beschermen. Door de economische crisis is de 

bereidheid, zeker bij overheden, om deze weg in te slaan niet groot. Natuur en milieu 

worden nog altijd beschouwd als kostenposten. Men realiseert zich niet voldoende dat 

biodiversiteit de garantie is voor de leefbaarheid van onze planeet. En dat het economische 

duurzaamheid garandeert. Hopelijk zal de nieuwe generatie zich laten inspireren door deze 

technologie die zich allang heeft bewezen. Het jaar 2010 was het Jaar van de Biodiversiteit. 

Het belang is overduidelijk. Iedere keer dat een plant, dier of alg uitsterft, gaan honderden 

en soms wel duizenden relaties verloren, die zich in miljoenen jaren hebben 

geperfectioneerd. Verlies betekent dus dat het systeem wordt uitgehold. De consequentie 

daarvan is dat we steeds minder mogelijkheden overhouden om oplossingen te vinden voor 

onze problemen. En dan zijn we genoodzaakt om ons redding te zoeken in genetische 

verandering en in toenemend energieverbruik. Dat is inefficiënt en duur. De groene 

economie was een goede start maar we mogen en kunnen beter. Een cascade is een 

waterval. Het vereist geen macht, het stroomt met de kracht van de zwaartekracht. Zo werkt 

het nieuwe economische model ook. Het transport van voedingsstoffen tussen biologisch 

koninkrijken - geabsorbeerde mineralen voeden micro-organismen, micro-organismen 

voeden planten, planten voeden andere soorten met het afval van het ene voedsel voor een 

ander. Cascading energie en voedingsstoffen leidt tot duurzaamheid door de vermindering of 

afschaffing van inputs, zoals energie en het elimineren van afval en kosten, niet alleen de 

vervuiling, maar ook als een inefficiënt gebruik van materialen. In de ecosystemen is er geen 

afval, omdat producten van een proces weer input voor een ander proces kunnen zijn. Het 

cradle-to-cradle project is ook een prachtige manier om actief te zijn voor het heelal. 

Om het heelal inzichtelijk te maken voor kinderen, maakte mijn zus met elk kind een mobiel. 

Twee houten stokjes zijn de basis, daaraan komen alle planeten te ‘hangen’ aan 

ijzerdraadjes. De planeten zijn gemaakt van verschillende piepschuim bollen. Grote oranje-

rode zon en verschillende formaten planeten in blauwe groen en bruine kleuren. Nu is 

duidelijk waar ‘wij’ wonen, werken en leven. En hoe onmetelijk groot God dus is. Onze 

probleempjes werden er op slag door verminderd. Een vraag die een kind mij stelde: “Is het 

dan echt zo dat God met een speldenknopje op Israël ‘gedrukt’ heeft en hen bevrijd heeft uit 

slavernij en dat daardoor de Bijbel is ontstaan voor alle planeten? Of heeft God op Mars 

weer een andere bijbel ‘neergelegd’? “ 
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Daarom is het zo belangrijk dat je op het spoor komt wat je diepste verlangens zijn. Want in 

het vervullen van dat verlangen is God het meest dichtbij te ervaren.  Daarin speelt een grote 

rol waar je geboren wordt. Die plek heeft God bepaald. Zoals de verloren zoon in de parabel 

uit het Nieuwe Testament weer naar huis terugkeert, aangetrokken door herinneringen aan 

zijn jeugd en hun sterke maar subtiele invloed op zijn denken en hart; zo mogen wij ook 

terugkeren naar God, naar het leven op aarde om in dit huidige Koninkrijk vruchten te 

leveren. Ik herken zelf ook mijn wortels in dit boek en voel het verlangen diep in mij om met 

die kennis en ervaringen anderen bij te staan, in eerste instantie mijn gezin. 

In 'Ik heb het leven lief', schrijft Toon Hermans dat hij het liefst aan zijn kleinkinderen 

‘appelverhaaltjes’ vertelt. Die boeien steeds weer. “Appels zeggen me, dat hun appelvlees 

aan een steeltje hangt, zoals ons mensenvlees ook aan een steeltje hing, toen wij begonnen. 

Goed, ons strengetje is wat langer en het appelsteeltje is wat ‘minder’ streng, maar het komt 

op hetzelfde neer. Ze zeggen me ook dat de appel zich vasthoudt aan het steeltje en dat het 

steeltje zich vasthoudt aan de tak, waar zich ook de bladeren aan vasthouden en dat de tak 

zich weer vasthoudt aan de boom en dat de boom zich weer vasthoudt aan de aarde. En dat 

de aarde zich weer vasthoudt aan het licht, aan de zon en aan de regen. En dat wij door die 

regen lopen of door die zon. En dat wij die appel plukken…  Om een lang verhaal kort te 

vertellen: Ze zeggen me dat het ene zich vasthoudt aan het ander en dat alle leven samen 

leeft. Ik kan niet zeggen: ‘Dit ben ik” zonder binding te voelen met al het levende. ’t Is de 

liefde”.  

Ons levensverhaal is een appelverhaal. Er zijn geen begin- of eindpunten aan te wijzen. Het 

heelal is een proces, en wij maken daar deel van uit. Wanneer we dat proces negeren, 

komen we in moeilijkheden. Het is daarom van essentieel belang daarmee verbonden te 

blijven. Basisfuncties waarborgen juist deze binding. Het meest prototypisch zien we dat bij 

onze ademhaling. Van het ogenblik dat de vader na de geboorte de navelstreng van zijn kind 

doorknipt, worden de longen actief en gescheiden van de placenta, die de mens bindt aan de 

kosmische moeder. 

Op veel gebieden zijn wij de natuurwetten uit het oog verloren. Neem bijvoorbeeld de 

invoering van het kunstlicht, dat is pas zo’n 125 jaar geleden. Wij kunnen het ritme van 

donker en licht beïnvloeden. Daarmee verstoren we echter direct het normale hormonale 

ritme zoals dat in onze genen is vastgelegd. Onze verre-verre voorouders konden alleen in de 

zomer veel koolhydraten eten omdat er dan fruit en knollen waren (er was toen nog geen 

landbouw!). Door het natuurlijke aantal uren licht in de winter te vergroten met kunstlicht, 

krijgt het lichaam het idee dat het permanent zomer is. Een drang naar koolhydraten in de 

zomer is genetisch bepaald omdat onze verre voorouders dan juist vet moesten opslaan om 

de schaarste in de winter te overleven. Kunstlicht in de winter leidt tot een zomergevoel in 

het hoofd waardoor ook in de winter meer koolhydraten worden ingenomen en zo meer 

insuline aanmaakt. Meer insuline betekent meer cortisol, meer oestrogeen en minder 

progesteron. De hormonale ritmes van de natuur zijn dus uitermate belangrijk (tussen 06.00 

en 08.00 uur ‘s morgens het hoogste cortisolniveau van de dag, van 09.00 tot 12.00 uur is de 

insuline gevoeligheid hoog en tussen 20.00 en 24.00 uur wordt de melatonine verhoogd en is 

er een daling van cortisol en lichaamstemperatuur).  

Als we een zuivere omgeving willen creëren is het van belang te kijken naar zuivere voeding. 

Hoe zuiver zijn de etenswaren die we in de supermarkt kopen? Door het consumeren van 

vlees is bijvoorbeeld deze bio-industrie een zeer uit de kluiten gewassen werkelijkheid 
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geworden, waarin het welzijn van het dier meestal van ondergeschikt belang is. Hoe zuiver is 

het nog wanneer het op ons bord ligt? Het ‘reguliere’ eten zit boordevol schadelijke E-

nummers. Voedsel dat gemaakt is via genetische manipulatie is al jaren normaal, 

goedgekeurd door de EU. De weilanden met genetisch gemanipuleerd voedsel draaien volop. 

Als we vlees eten, is het aan te raden te weten waar het vlees vandaan komt. Of het vrij is 

van groeihormonen, antibiotica en kunstmatige voeding. Geraffineerde suiker is, na 

elektromagnetische straling, het gevaarlijkste gebruiksmiddel dat ooit door de mensheid 

ontwikkeld is en in nagenoeg al onze voedingsmiddelen wordt gebruikt als smaakmaker en 

conserveringsmiddel. Geraffineerde suiker richt grote schade aan in ons energetisch 

systeem. De Candida-schimmel kan op deze manier in onze darmflora welig tieren. Naast 

miljoenen soorten vriendelijke gistsoorten leven er normaal gesproken een aantal families 

van gistkiemen op onze slijmvliezen. Gist voelt zich vooral thuis in de warme, donkere 

uithoeken, zoals die in ons spijsverteringskanaal. Candida is een gist, die in een aantal 

gevallen verandert in een ziekteverwekkende schimmel en zo het immuunsysteem kan 

ondermijnen. Geraffineerde suiker staat haaks op natuurlijke suikers die niet ongezond zijn, 

maar juist nodig zijn als fundamentele brandstof. Een ongezonde leefwijze heeft vaak ziekte 

als gevolg. Dat willen we niet graag. Gezondheid is datgene wanneer ons lichaam optimaal 

functioneert. Genezing is een biologisch proces van het lichaam zelf, niet een kunst van de 

farmaceuten welke zij van buitenaf op het lichaam toepassen (uitzonderingen daargelaten). 

Gezondheid kost eigenlijk niets, alleen moeten we de lessen van de natuur gehoorzamen. 

Ziekten komen volgens de Heidelbergse Catechismus ons toe van Gods vaderlijke hand. 

Ongelofelijk pijnlijk, wat een hard oordeel. Voor God en voor ons persoonlijk. We kunnen de 

fout ingaan, maar de weg terug is er altijd. God is geen plaaggeest. We weten dat Hij juist 

door middel van de geboden en inzettingen ons welzijn en geluk buitengewoon goed heeft 

willen organiseren. Wat is onze rol? Voorzichtig durf ik te stellen dat voor veel ziekten wijzelf 

verantwoordelijk zijn. Het is geen ver-van-mijn-bed-show. Door het gebruik van producten 

en materialen die niet natuurlijk zijn en dus niet afgestemd zijn op ons systeem, is de kans op 

het ontstaan van ziekten groot (of groter). Elke dag spat het van de krantenpagina’s af dat 

we een drievoudige crisis beleven: financieel-economisch, sociaalmoreel en ecologisch. 

Ondertussen creëren we elke dag opnieuw het systeem dat ons gevangen houdt. Het is niet 

mijn bedoeling te insinueren dat mensen die in hun leven met tegenslagen te kampen 

hebben, dit per se moeten wijten aan het slecht functioneren van hun basisfuncties. Het 

levenslot kan ons op verschillende wijze van buitenaf en van binnenuit treffen, hoe gezond 

we misschien ook leven. Wel meen ik, dat gezond leven veronderstelt dat onze basisfuncties 

hun rijkdom aan energie kunnen leveren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze functies 

een steun zijn om het leven goed en beter aan te kunnen, om er eventueel weer boven op te 

komen. In ieder geval lijkt het me zeker dat mensen die de basisbehoeften verwaarlozen, 

veel minder zijn opgewassen tegen verstoringen in hun levensritme dan zij die op een 

gezonde wijze slapen, dromen, vrijen, voeden en weten te ademhalen. Een storm waait 

eerder een ontwortelde boom om dan één die stevig met de aarde vergroeid is. 

We maken deel uit van het mineralen-, planten- en dierenrijk, we ademen dezelfde gassen 

en drinken dezelfde vloeistoffen. Daarom is zuiver water ook behoorlijk belangrijk. Kunnen 

we erop vertrouwen dat het waterbedrijf haar uiterste best doet om het water zo zuiver 

mogelijk aan te leveren? En is het pak ‘bronwater’ in de winkel ook echt bronwater? 

Waterzuivering vindt veelal plaats met chemische reinigingsmiddelen. Daarnaast worden 

allerlei deeltjes uit het water gefilterd via membraanfiltratie. Voor drinkwater wordt 
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ultrafiltratie gebruikt. Kleine moleculen en ionen worden hierbij niet of nauwelijks 

tegengehouden. Steeds meer mensen raken bekend met het werk van Dr. Masaru Emoto. 

Deze Japanner ontdekte dat de scherpte en geraffineerdheid van het waterkristal evenredig 

zijn met de zuiverheid van het water. Aan de hand van foto’s van kristallen van water kan 

visueel worden vastgesteld in welke mate de betreffende waterloop of bron van het 

mineraalwater levend is. De ecologische toepassingen van dit systeem zijn voor de hand 

liggend. Iets spectaculairder wordt het, wanneer we bewust informatie aan water 

doorgeven. Wanneer men bijvoorbeeld neutraal water gaat blootstellen aan (zuivere) 

muziek, het achteraf gevormde waterkristal daarvan getuigt door harmonische patronen te 

vertonen terwijl het niet behandelde water een veel eenvoudiger en ruwer beeld geeft bij 

kristallisatie. Het wordt nog veel boeiender wanneer we een foto onder het water leggen en 

de boodschap van de foto in het water wordt ingeprent. Bijna ongelofelijk wordt het, 

wanneer op de fles een etiket wordt gekleefd met een bepaald woord. Zo geeft ‘dank u’ een 

prachtig kristal terwijl ‘domkop’ een heel ruwe kristallisatievorm geeft. Plaatjes, muziek en 

woorden werken dus, maar ook het leggen van zuivere kristallen in of bij het drinkwater. Via 

al deze technieken maken we ons drinkwater weer levend. We bestaan 70% uit water! Wees 

lief voor jezelf en de ander, krijgt een extra dimensie hierdoor. We kunnen ons water 

zuiveren in een zuiverinstallatie, gewoon op het aanrecht. Of zuiver water kopen bij de 

natuurwinkels. Van de natuur leren we dat Gods wijsheid superieur is aan die van ons. De 

filosoof Kant heeft eens gezegd dat hij bij het zien van een vogelnestje steeds de behoefte 

voelde om te knielen. Tjeu v.d. Berk, werkzaam aan de Theologische Universiteit in Utrecht, 

aan het woord in zijn boek Het mysterie van de hersenstam: “Neem onze stofwisseling, of 

ademhaling. Dit voor onze cortex uiterst gecompliceerd gebeuren, voltrekt zich zonder enige 

controle van ons bewustzijn, en wel met zo’n precisie dat men enkel vol verwondering en 

eerbied zichzelf hierbij kan gadeslaan. We mogen ons realiseren wat zo’n simpel woord als 

‘stofwisseling’ wil zeggen. Dit houdt in, dat alles wat wij voortbrengen, voortkomt uit de 

energie die we uit ons voedsel halen. Ons lichaam is geen koud onbeweeglijk object, het is 

een gebeuren dat beter omschreven kan worden als een verterend vuur. Er vindt 

verbranding van ons voedsel plaats en de energie die daardoor vrijkomt, wordt aangewend 

in allerlei activiteiten. We zijn een stroom van licht, warmte, lucht, water en van allerlei 

soorten voedsel die we tot ons nemen. En dit voedsel verlaat ons na vertering in 

verschillende ‘stoffen’: sperma en eicellen, werken en bidden, politiek en wetenschap, 

bouwkunst en muziek, schaken en fietsen. De meest spirituele abstracties, al onze emoties, 

onze spierbewegingen, ze zijn enkel mogelijk dankzij het mysterie dat we zo laconiek 

‘stofwisseling’ noemen. Wie hiervan doordrongen is, kan niet anders dan met een zekere 

eerbied het dagelijks voedsel benaderen.” Als Hij dingen beter kan ontwerpen dan 

menselijke uitvinders, is het dan niet logisch dat Hij ons ook beter advies kan geven dan 

menselijke adviseurs? Gods advies vinden we terug in de natuur, de logische natuurwetten. 

Maar ook in het Woord. De Ontwerper van de organen waarmee we kunnen communiceren, 

wil graag met ons communiceren. 

Naast de hiervoor genoemde negatieve zaken, zijn er natuurlijk ook veel positieve 

ontwikkelingen te noemen, denk alleen maar aan de stijging van de welvaart in ons land of 

aan het stijgende niveau van de medische wetenschap (even los van het feit of bepaalde 

medische vooruitgang in overeenstemming is met Gods Woord). Neem bijvoorbeeld de 

nano-technologie. Volgens technologiewatchers is het de volgende technologische golf na de 

informatie- en communicatietechnologie en de biotechnologie. Allerlei materialen kunnen 
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op heel kleine schaal bewerkt worden, zodat ze nieuwe eigenschappen krijgen. Nano-

materialen en nano-apparaatjes kunnen in bijna elk product verwerkt worden, van 

chemotherapie met minder bijwerkingen via zonnecellen, naar textiel en voeding. Over de 

ethische implicaties is nog weinig nagedacht.  

Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen als toenemende individualisering en nadruk op de eigen, 

persoonlijke ervaring waar te nemen. Het lijkt alsof voor de moderne mens het eigen gevoel 

en het eigen milieu de horizon van het denken en spreken vormen. Volgens economen zijn 

we inmiddels het tijdperk van de “experience economy” binnengetreden, oftewel de 

economie van de ervaring/beleving. Voor de moderne consument wordt een ervaring of 

beleving gecreëerd. Hij koopt geen stoel, nee, hij koopt “een woonbeleving”. Slimme 

marketing- en reclamemensen hebben een profiel van de moderne consument ontworpen, 

getiteld de “Egomaan”. Zij constateerden dat onze maatschappij zich kenmerkt door een 

verschuiving van waarden, naar steeds egoïstischer gedrag. In hun studie identificeerden zij 

zeven gebieden waarop het toenemende egoïsme vooral van invloed is, waaronder: 

maximale ervaringen; goed leven; doen waar je zin in hebt en eruitzien zoals je wilt. Het zou 

echter ook te gemakkelijk zijn om de kenmerken van onze huidige cultuur alleen maar te 

bekritiseren. Immers, een gezonde aandacht voor het gevoelsleven en de eigen 

individualiteit is een goede zaak. Wel noodzakelijk om als basis te hebben (eerst jezelf leren 

kennen en accepteren). Niet voor niets hebben we van God een eigen identiteit ontvangen, 

en geloven we met ons hart en ons verstand. Tenslotte zullen we ook persoonlijk voor de 

rechterstoel van Hem moeten verschijnen. Het is ronduit fascinerend hoe ver de mensheid is 

gevorderd qua intellect. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat in Geneve de diepste 

raadsels van het heelal worden onderzocht: honderd meter onder Genève bouwen technici 

en natuurkundigen aan de krachtigste deeltjesversneller ter wereld. Bijbelonderzoeker en 

auteur van religieuze boeken P.F. van der Meer aan het woord: “Daarmee wil men de 

raadsels van de moderne natuurkunde oplossen. De Large Hadron Collider ging vanaf 

september 2008 op zoek naar het mysterieuze Higgs-deeltje (ook wel “gods-deeltje’ 

genoemd) en naar het verschil tussen materie en antimaterie. Bij elk normaal deeltje hoort 

een anti-partner met dezelfde massa, maar met tegengestelde andere eigenschappen. 

Bovendien vernietigen een deeltje en een anti-deeltje elkaar als ze botsen. Bij de oerknal, zo 

stelt men, werden materie en antimaterie in gelijke hoeveelheden aangemaakt, maar in ons 

huidige heelal zien we alleen gewone materie. Waar is de antimaterie gebleven? Vanaf eind 

2008 jaagt het gigantische bouwwerk deeltjes met de lichtsnelheid tegen elkaar en 

onderzoeken natuurkundigen van over de hele wereld de botsingen om de basiskrachten van 

het heelal te begrijpen. Op volle toeren zit er bijvoorbeeld meer energie in de 

deeltjesbundels dan in een konvooi van 80 voortrazende vrachtwagens en slurpt CERN tien 

procent van de lokale energievoorziening op. Deeltjes flitsen met 99,9999% van de 

lichtsnelheid langs, 11.000 keer per seconde. Om ze in hun 27 kilometer lange cirkelbaan te 

houden zijn miljoenen euro’s aan supergeleidende magneten nodig. Om het begin van ons 

heelal te begrijpen is er “iets anders” nodig. Met de LHC hopen natuurkundigen de eerste 

hints van die nieuwe natuurkunde te vinden. De grote vraag van de fysici o.a. te Cern 

(Geneve) is welk deeltje ervoor zorgt dat het tot nog toe voor ons ongrijpbare zichtbaar 

wordt. Er moet immers iets zijn dat aan de materie massa geeft. Maar wat? Deeltjes hebben 

massa, en dat moet ergens vandaan komen. Zijn we ons ervan bewust dat bepaalde 

mentaliteit niet past bij Hem? Geloven is naar zijn aard immers gericht op Iemand anders: je 

geloofd in God! Je leeft voor Hem. Je onderwerpt je aan Hem. In het Oude Testament werd 
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Israël gewaarschuwd om de gebruiken van de heidense volkeren niet over te nemen. 

Misschien mogen wij ons de eerlijke vraag stellen in hoeverre we zelf ook niet, misschien 

onbewust en ongemerkt, beïnvloed worden door de negatieve kenmerken van de huidige 

samenleving? JHWH stelt aan Mozes dat zij naar de praktijken van het land Egypte waarin zij 

hebben gewoond, niet mogen handelen. Maar ook naar de praktijken van het land Kanaän 

waarheen zij gebracht werden, mochten zij niet handelen. Aan hun gewoonten mochten ze 

zich niet aanpassen. Zijn instellingen en Zijn rechtsregels mogen (moeten) in acht genomen 

worden, waarvan geldt dat de mens die ze doet, daardoor zal leven. In tegenstelling tot 

rechtsregels van andere volkeren die niet altijd tot een rechtvaardige levenswandel leiden. 

Het doen van deze voorschriften van JHWH, garandeert een leefbare maatschappij. En een 

leven zoals beschreven in Daniels visioenen. Zonder een ultiem doel zouden wij afstevenen 

op volkomen zelfvernietiging. Er is dan ook een doel voor ieder mens en de mensheid, 

namelijk om de eenheid van het heelal te leren kennen, de Schepper lief te hebben die alles 

prachtig maakte, en om de waarheid van alles op te sporen. Om met JHWH te wandelen in 

overleg en gehoorzaamheid, de schepping te beheren en de aarde te bebouwen en zich te 

vermenigvuldigen met verstand en wijs beleid. Zelfhandhaving is een oerdrift die 

overwonnen kan worden. Laat het allemaal maar los, de status, bezittingen, familie en erken 

dat het eerste doel mag zijn om in overeenstemming met de wil van onze Schepper te leven. 

Als vanzelf kunnen we daarna onze familie nog meer liefde geven dan voorheen en zien we 

onze status en bezittingen als gezamenlijk en ons karakter zal hulpgevend ingezet worden 

door God. Daniel en zijn vrienden waren goed onderwezen in de wetten van het Woord van 

God. Zij hadden geleerd het aardse op te offeren aan het geestelijke, om het hoogste bezit te 

zoeken. En zij oogsten hun beloning. Hun gewoonte ten aanzien van matigheid en hun 

verantwoordelijkheidsgevoel als vertegenwoordigers van God, droegen bij tot de edelste 

ontwikkeling van de krachten van lichaam, verstand en ziel. Aan het einde van hun opleiding, 

toen zij met andere kandidaten naar de gunsten van het koninkrijk op hun bekwaarheid 

werden getoetst, “werd niemand gevonden gelijk zij”. Een mooi karakter is het resultaat van 

zelfonderzoek en beheersing. De overgave van het eigen-ik aan de dienst van de liefde naar 

God en de medemens. Begrijp de godheid door middel van de godheid in u. Niet te 

verwarren met NewAge die stelt dat wij God kunnen worden. Nee, we hebben wel 

goddelijke gaven! Want er is geen andere mogelijkheid het goddelijke te begrijpen dan door 

ons eigen goddelijke deel. Begrijpt het varken de man die hem hoedt? Nee, want het varken 

heeft het menselijke stadium niet bereikt. Maar de mens begrijpt de mens en door middel 

van de god in hem begrijpt de mens het goddelijke. Grootheid herkent grootheid. Genie 

antwoordt op de stem van het genie. Het goddelijke herkent het goddelijke. Wanneer men 

eenmaal dit innerlijke pad volgt naar zijn eigen goddelijk wezen, komt men tot het besef dat 

wij van hetzelfde maaksel zijn als het heelal. De gedachte die door heel Jobs ondervraging 

heen speelt is deze of Job zulke wondervolle scheppingsdaden kon doen en of hij zijn 

creativiteit daarin kon ten toon spreiden. Zou Job bijvoorbeeld een dier kunnen scheppen 

met zoveel verschillende kenmerken als een nijlpaard? Hij krijgt ook de vraag of hij weet 

wanneer een dier zal bevallen. Of hij dat kon regelen. God is het die de natuurwetten 

beheerst. Het gaat er niet om of de geboorte van deze dieren een geheimzinnig karakter 

draagt maar er wordt bedoeld dat ook hierin een plan tot uiting komt van de Schepper en 

Beheerser van de natuur. 

Toch zijn veel dingen niet voor niets verborgen, of ‘nog’ verborgen. Een boom heeft wortels, 

maar als we deze wortels blootleggen zal de kracht verdwijnen. Wat God verbergt heeft en 
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wanneer wij het kennen (zichtbaar maken) dan is het verdwenen, gaat het dood. De 

gedachte is dat alles wat in de wereld verborgen is, sterft wanneer het gedwongen wordt 

tevoorschijn te komen (neem bijvoorbeeld de ingewanden van de mens). Wordt het aan de 

buitenlucht blootgesteld, dan leidt dit tot de dood. Prediker 8:17 had ons al gewaarschuwd: 

Toen zag ik al het werk Gods, dat de mens niet kan uitvinden, het werk, dat onder de zon 

geschiedt, om hetwelk een mens arbeidt om te zoeken, maar hij zal het niet uitvinden; ja, 

indien ook een wijze zeide, dat hij het zou weten, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. 

Is de waarheid over Jezus te achterhalen? Er bestaan veel visies over hem en er blijft ook veel 

raadselachtig.  

Mijn kinderen vonden onderstaand verhaal mooi. “Er staat een schilderij ergens in het bos en 

er komt een man voorbij en die zegt, ‘wow wat een mooi schilderij, dat heeft die schilder 

mooi gemaakt...wat een pracht van een schilderij!’ Ik vraag aan die man, hoe weet u dat dit 

schilderij door iemand is gemaakt? Misschien stond dit er ineens? De man lacht en zegt, 

‘hallo dat kun je toch wel aannemen dat het schilderij door iemand is gemaakt, het schilderij 

staat hier toch, of denkt u dat het vanzelf is gemaakt?’ Nee, zeg ik dan, maar wie zou dan de 

aarde en alles erop en erin hebben gemaakt? En de mens, dat kun je toch ook zo zien dat die 

is gemaakt is door iemand? Ik bedoel, u ziet de schilder niet en toch neemt u aan dat hij er is, 

en God neemt u niet aan omdat u Hem niet kunt zien maar wel Zijn werk, dat is toch 

hetzelfde? Kijk om u heen en zie wat God allemaal heeft gemaakt, voor u en mij, maar als u 

niet het mooie schilderij ziet waarin wij leven, dan bent u blind met uw ogen open.” 

Er is een soevereine God wiens handelen gericht is op dat ene doel en het hele universum is 

beschikbaar om Zijn plan uit te voeren, om Zijn doel te bereiken (Jesaja 46:11). Het 

universum, inclusief onze planeet, werd voor dit ene doel geschapen om als woonplaats te 

zijn voor het menselijk geslacht. De mens is geschapen om met Hem het heelal te beheersen. 

De bijbel spreekt over ‘erfgenamen’ en ‘het regeren met Hem’. Dat is de reden van de 

schepping van de mens. Paulus realiseert zich dat Gods plan zo onbeschrijfelijk en 

verwonderlijk is dat alleen de Heilige Geest ons een vaag idee geeft van de verheven positie 

die de mens te wachten staat. Zoals de psalmist het uitdrukt in Psalm 8: “Gij hebt hem bijna 

goddelijk gemaakt”. Dit is iets anders dan de geëvolueerde aap van Darwin. Het is God er 

niet om te doen dat de mens probeert iets beter te zijn (natuurlijk, ook), God kent de 

moeilijkheden in ons leven. Het is Gods plan om de mens radicaal te verlossen uit deze 

wereld en binnen te laten gaan in een eeuwig volmaakt Vrederijk. De Bijbelse boodschap is 

dat de persoonlijkheid van de mens de lichamelijke dood overleeft, niet slechts in een 

schimmige geestenwereld, maar als een bewuste persoonlijkheid. In de bijbel belooft God 

ons niet een eeuwig leven als ‘geesten zonder lichaam’, maar als persoonlijkheden met een 

nieuw en onvergankelijk lichaam. Ik denk persoonlijk niet dat een bijna-doodervaring 

hetzelfde is als wat God met voorgaande tekst bedoeld, maar het is wel opvallend dat 

mensen die het hebben meegemaakt, allemaal spreken over liefde in de allermooiste vorm. 

Er zijn wetenschappers die een ervaring – bijna-doodervaring – beschrijven. Zij komen tot de 

conclusie dat sterven het vooruitzicht is God te ontmoeten. En allen die een klinische 

doodervaring hebben, zijn absoluut niet bang om te sterven. Pim van Loon beschrijft in zijn 

boek “Eindeloos Bewustzijn” na jarenlange studie dat het algemene thema is dat de mensen 

die een klinische doodervaring hebben, deze ervaring buiten het bereik van woorden ligt. 

“Gij legt mij (Jezus) in het stof des doods.” En toch, er sprak in dat woord vertrouwen. Hij 

werd niet door dat stof getrokken, maar God legde hem erin. Het is alleen ontwikkeling, 
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ontplooiing, uitwerking van het eeuwig Plan. En dat maakte dat deze diepe treurpsalm (22) al 

halverwege in de toon van lof en jubel omslaat: Gij, die God vreest, prijst Hem al zijn zaad 

Jacobs, vereert Hem en ontziet u voor Hem, al gij zaad van Israël. 

We zien op dit moment wel steeds beter hoeveel macht bankiers blijken te hebben, en 

hoeveel macht de bedrijfsindustrie / marketing uitoefent op onze levens. Het lijkt er zelfs op 

dat de grenzen tussen mens en machine, tussen leven en niet-leven zullen vervagen. 

Misschien is wat Fredriksson stelt correct: “Degene die de werkelijke waarheid beweert te 

kennen, is niet met de waarheid bezig maar met macht”. Fredriksson is de Zweedse 

schrijfster van “Anna, Hanna en Johanna’ en ‘volgens Maria Magdalena’. Veel plotters 

(wellicht is de term ‘waarheidzoekers’ een juistere benaming) zien in de komst van RFID 

chips het gezicht van een macht die enorm veel pressure op onze levens wil gaan uitoefenen. 

Hier is natuurlijk heel veel voor te zeggen, want zo'n dreiging bestaat en wordt voorspeld in 

de bijbel. Wanneer we wat dieper spitten, komen we erg indrukwekkende citaten tegen die 

authentiek zijn over het willen stichten van een Nieuwe wereld Orde. Verschillende 

presidenten hebben ooit iets dergelijks gezegd. Vooral de citaten over de private bankiers en 

de Federal Reserve Bank in de VS zijn na te trekken. Toch blijven de debatten doorgaan over 

de voors en tegens van dergelijke citaten. Dat is natuurlijk goed te noemen, om de waarheid 

van fictie te kunnen onderscheiden. Veel mensen kunnen er niet meer omheen dat de 

verhalen over een machtsgroep achter de schermen van het grote geld, wel degelijk bestaat. 

Maar is het een 'duivels' complot? (Let wel: God staat het kwade toe. Nog wel. Net zoals het 

hart van de farao in Egypte zich verhardde, zal God de wereldmachten zover laten 

ontwikkelen als hij nodig acht in Zijn plan.) Het is dan wel een verduiveld goed complot te 

noemen, of het nu goede doelen nastreeft of niet. Wanneer we kijken naar de Council on 

Foreign Relations, de Bilderberg groep, de Club of Rome, zien we veel verschillende 

mensen/achtergronden met dito belangen. Ook het soort mensen dus, waar de Amerikaanse 

president Woodrow Wilson in zijn boek The New Freedom voor waarschuwde. Dat men een 

wereldsysteem probeert te creëren met daarboven één enkele wereldregering is wel degelijk 

een feit. We zouden hier zelfs kunnen denken aan de ideale staat van Plato. In feite is het, 

wanneer we de geschiedenis van dergelijke roundtable groepen bekijken, bijna Jezuïtisch te 

noemen. Het gaat hun om de vergoddelijking van de mens (niet te verwarren met gnostiek), 

zoals in New Age ook het geval is. Dat noemt men apotheosis. Apotheosis is niet alleen de 

vergoddelijking van de mens, maar ook van een systeem. 

We kunnen bijna ruiken dat hier ook zeer belangrijke beslissingen worden genomen voor de 

wereldpolitiek, waardoor het ook logisch wordt dat de belangrijke mensen die hiervoor 

worden uitgenodigd in feite eveneens met wereldpolitiek te maken hebben of er directe 

invloed op uitoefenen. Dit kunnen we ook duidelijk zien aan de ledenlijsten door de jaren 

heen. Maar in feite weten we niet precies - ook al kunnen we het enigszins proberen te 

analyseren - wat de verdere ontwikkelingen zijn geweest van deze groep(en).  

De Messias zal alle demonische, satanische machten vernietigen. Dan zullen zij die in JHWH 

geloofden en gestorven zijn, opstaan uit de dood. De gelovigen die dan op de aarde leven, 

zullen in één oogwenk veranderd worden en een onsterfelijk lichaam ontvangen. Het einde 

van de tijden, de opname van de gelovigen, de wederkomst van de Messias is niet zoals veel 

mensen schijnen te denken ‘het einde van de wereld’. Integendeel. De Messias, regerend 

vanuit het nieuwe Jeruzalem, brengt vrede, gerechtigheid, geluk, voorspoed, welvaart en 

gezondheid. De geschiedenis heeft bewezen dat profetieën letterlijk worden vervuld, hoewel 



~ 331 ~ 

 

ze soms ook in figuurlijke zin betekenis hebben. Vaak wordt het duizendjarig rijk 

‘vergeestelijkt, genegeerd of gedegradeerd’ tot een mythologisch verhaal. De bijbel zegt dat 

het wel in Gods plan, Zijn heilsgeschiedenis voor de mens past. Hij belooft rechtvaardigheid 

in een verdorven wereld, vrede in een wereld verscheurt door oorlogen, welvaart in een 

economische chaos, nieuwe normen voor het geestelijk en sociaal leven, herstel voor milieu 

en ecosystemen en genezing voor wereldwijd verspreide epidemieën. Nanotechnologie, 

robotica, neurowetenschappen, genetica en biotechnologie, heel verschillende richtingen die 

meer en meer bij elkaar komen en elkaar overlappen. De verwachtingen voor de impact op 

lange termijn is hoog gespannen. Nanotechnieken worden gebruikt voor basis onderzoek 

naar de bouwstenen van zowel levenloze als levende materie. Medische apparatuur, 

dataopslag in computers, zelfreinigend textiel, dit alles biedt prachtige mogelijkheden. 

Zonder uitgemaakt te worden voor soft, kunnen we proberen iedere vorm van geweld te 

vermijden, want werkelijke geweldloosheid bestaat uit de kracht van de geest, uit inzicht, 

bewustzijn, mededogen, volharding, vergeving, edele vriendschap. De kracht van de liefde. 

De wijze mens, zei Lao Tse (chinees filosoof), verafschuwt het gebruik van wapens en 

gebruikt die uitsluitend, en dan nog met grote tegenzin, in uiterste nood. Ook woorden 

kunnen wapens zijn. “De scherpe toon, de agressie en de haat laten bij de ander niet alleen 

wonden achter, maar vergroten vooral woede. Zoals één vonkje een heel woud in brand kan 

zetten, zo kan één vonkje haat een (wereld)oorlog ontketenen.” Proberen van alle wapens af 

te zien, is een immense opgave. Steeds meer vindt er een vergroving plaats in het 

maatschappelijk leven, zowel in woord als gebaar. Nogal wat mensen tonen weinig of geen 

respect voor hulpverleners (brandweerlieden, ziekenverzorgers, ambulancepersoneel, 

wijkagenten, ziekenhuispersoneel, chauffeurs van bus, tram en taxi, machinisten en 

conducteurs in treinen). Elkaar, liefst anoniem, bestoken of bedreigen met e-mails getuigt 

van weinig respect. Anonieme brieven, berichten en bedreigingen manifesteren niet alleen 

lafheid, maar overschrijden primair iedere norm van menselijke waardigheid. We moeten 

elkaar tot voorbeeld zijn, welke positie we in het maatschappelijk leven ook innemen. Ook in 

kleine dingen. Een hartelijke groet, openstaan voor elkaar, respect, beleefdheid, het 

schoonhouden van onze omgeving. Dit staat natuurlijk niet gelijk aan een onkritische 

houding of een geveinsde neutraliteit, waardoor wantoestanden, schrijnend lijden, uitbuiting 

van mensen en exploitatie van de natuur niet aan de kaak gesteld zouden mogen worden. 

Meer dan ooit is een andere levenshouding, die de basis creëert voor het openhouden van 

het gesprek, de dialoog, noodzakelijk. Zelfs ten opzichte van degenen die een vijandige 

houding aannemen tegenover het leven, is het krachtig om zich te oefenen in 

geweldloosheid.  

Een voorbeeld hoe God zorgde voor gelijke voorspoed (en dus meer liefde tot elkaar). In de 

verdeling van het erfdeel onder Zijn volk, was het Gods bedoeling om hen, en door hen de 

geslachten na hen, de juiste beginselen te leren met betrekking tot het eigendomsrecht op 

het land. Het land Kanaän werd verdeeld onder het hele volk, met uitzondering van de 

Levieten die dienst deden in het heiligdom. Hoewel de mogelijkheid bestond dat iemand 

gedurende een tijd van dat recht afstand deed, kon hij toch het erfdeel van zijn kinderen niet 

voor goed verkwanselen. Hij kon het altijd inlossen indien hij daartoe in staat was; elk 

zevende jaar werden de schulden kwijtgescholden, en in het vijftigste jaar, het jubeljaar, 

vielen alle eigendomsrechten op het land weer terug aan de oorspronkelijke bezitter. Zo was 

ieder gezin van zijn bezit verzekerd en was men ertegen beveiligd in uitersten te vallen, ofwel 

in rijkdom of in armoede. Bij de verdeling van het land onder het volk voorzag God, evenals 
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dat het geval was bij de bewoners van het paradijs, in de bezigheid welke het best geschikt 

was voor hun ontwikkeling, namelijk de zorg voor planten en dieren. Een verdere voorziening 

wat betreft de opvoeding, was het onderbreken van de arbeid in de landbouw gedurende elk 

zevende jaar, waarin de akkers braak lagen, en de producten die vanzelf daarop groeiden, 

aan de armen te geven. Zo werd gelegenheid geschonken voor een studie, voor 

vriendschappelijke omgang en aanbidding, en voor het beoefenen van de weldadigheid, 

dingen die door de zorgen en de drukte van het leven zo vaak in de verdrukking komen. 

Wellicht een sleutel voor de problemen van onze tijd! Zouden deze wetten ingevoerd 

worden in onze tijd, wat verrassend zou dat zijn! Er zou geen verdrukking van de armen meer 

zijn, er zouden eigenlijk geen rijken meer zijn dus geen haat van de armen richting de rijken. 

En wat minder hoogmoedigen wellicht. Het zou de opeenhoping van grote fortuinen hebben 

verhinderd en hebben voorkomen dat tienduizenden slecht betaalde arbeiders nodig waren 

voor de opbouw van die enorme kapitalen. Wellicht een vredelievende oplossing van de 

problemen die nu de wereld in anarchie en haat dreigen te verstikken. Het wijden aan God 

van een tiende van alle inkomsten (van akker, dieren of arbeid van hoofd en hand) hadden 

de bedoeling de mensen steeds de waarheid voor te houden dat God de eigenaar is van 

alles. Dus ook van hun kans om de kanalen van Zijn zegeningen te zijn. Het was een opleiding 

die alle bekrompen zelfzucht zou vernietigen en het karakter grootheid en ziele-adel zou 

geven. Kennis van God, gemeenschap met Hem in de studie en in de arbeid, gelijkenis met 

Hem in karakter, moesten de bron, het middel en het doel zijn van Israëls opvoeding. De 

opvoeding die door God gegeven werd aan de ouders en weer werd doorgegeven aan de 

kinderen. Verlangen naar politieke macht en zelfverheffing leidden tot een verbond met 

heidense volken. Het zilver van Tarsis en het goud van Ophir werden verkregen door 

opoffering van de onkreukbaarheid en door verraad van heilige goederen! De muren die God 

had opgericht om Zijn volk te beveiligen, werden o.a. door deze wijze neergehaald. 

Wie de politieke debatten af en toe volgt, zal wellicht het schaamrood op de kaken staan. 

Nogal wat volksvertegenwoordigers en ministers sturen aan op polarisatie, gebruiken soms 

scherpe taal en luisteren nauwelijks naar elkaar, manifesteren ego gekwetstheid en maken 

zich daardoor onwetend tot speelbal van een krachtenveld, dat ze nauwelijks meer kunnen 

bijsturen. Aangemoedigd door de media, die niet vies zijn van enige sensatie, wordt men in 

een richting geduwd om te scoren in plaats van op waardige wijze het debat aan te gaan. 

Gelukkig zijn er uitzonderingen. Populistische taal doet het wellicht een tijdje goed bij hen 

die de ‘oude politiek’ meer dan beu zijn, maar waar bevolkingsgroepen tegen elkaar worden 

uitgespeeld door voortdurend angst aan te wakkeren in plaats van op basis van argumenten 

in een open houding van vertrouwen heikele kwesties aan te pakken, draagt men bij tot de 

ellende in de wereld. Uit recent onderzoek blijkt dat het aantal bedreigingen van politici, 

vergeleken bij vorig jaar, schrikbarend toeneemt en één op de drie bedreigingen geuit 

worden door minderjarige jongeren (met name via twitter, hyves). Dan zou dit een teken aan 

de wand moeten zijn omdat we blijkbaar een onheilzame richting zijn ingeslagen. Het 

politieke spel tussen overheid en burger is uit de hand gelopen. We dreigen de menselijke 

waardigheid en het respect voor elkaar te verliezen. Scherper dan ooit tevoren kunnen we in 

deze tijd zien waaruit onze welvaart en rijkdom is opgebouwd. We weten inmiddels dat 

pensioengelden ook in wapens, zelfs nucleaire, worden belegd en dat het ‘rustpensioen’, 

zoals de Belgen zeggen, tegelijkertijd een ‘onrustpensioen’ is geworden; onze overvloed aan 

voedsel de honger betekend voor miljarden mensen; dat de globalisering van de planeet één 

grote leugen is, die de macht, bodemschatten en rijkdom in de handen van weinigen houdt. 
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De tijd zal komen wanneer het als een schande voor een mens beschouwd zal worden om te 

sterven en grote opeenhopingen van geld en goederen achter te laten. De genetische 

manipulatie van voedsel mag dan tijdelijk de hongerige magen van massa’s mensen stillen en 

de bankrekeningen van de bedrijven die zich met dit soort praktijken bezighouden gigantisch 

verrijken, maar is uiteindelijk het begin van de ondergang van onze gezondheid. En draagt 

het zaad in zich van immense opstanden van boeren en burgers die doorkrijgen hoe het 

systeem in elkaar zit. Inzicht verspreidt zich razend snel, sneller dan het gemanipuleerde 

virus van een pandemie. Farmaceutische bedrijven die betrokken zijn bij veel schandalen, 

zoals uit talloze publicaties blijkt, zullen straks geen pillen meer kunnen maken om de mens 

nog zieker te maken. Ondanks rampzalige gebeurtenissen, mogen we niet vergeten dat er 

ook talloze mensen zijn die elkaar in moeilijke omstandigheden steunen, die behulpzaam zijn 

bij natuurrampen, die eenzame mensen opzoeken en in stilte hun diensten aanbieden, die 

opkomen voor dieren en planten, voor de sacraliteit van de schepping. Die huis, geld en 

goederen ter beschikking stellen om het lijden te verzachten. Goed nieuws krijgt niet veel 

aandacht in de mainstream-media. “Maar er is ook veel goedheid en genegenheid die steeds 

weer door laarzen der duisternis vertrapt lijken te worden, die evenwel als bloemen van 

liefde zullen blijven opbloeien”, aldus dr.A.Th Jonker. 

Alle menselijke structuren, kerkelijke muren, religieus geharrewar en frustraties zullen ooit 

verleden tijd zijn. Communistische, socialistische en kapitalistische systemen worden met 

wortel en al uitgeroeid. Er is maar één weg die naar de waarheid en het leven leidt. Uit het 

verleden kunnen we leren, niet uit de toekomst, weet u nog?  

De wereld vergaat niet, maar de wereld gaat een periode van voorspoed, welvaart en geluk 

tegemoet waarin elk vals systeem verleden tijd zal zijn. Wat een fascinerende gedachte! 

(Jesaja 65:18-23, 35:5-7 18 Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid 

in hetgeen Ik schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging, en haar volk een 

vrolijkheid. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn volk; en in haar 

zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. 20 Van 

daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn dagen 

niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een 

zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden. 21 En zij zullen huizen bouwen en 

bewonen, en zij zullen wijngaarden planten, en derzelver vrucht eten. 22 Zij zullen niet 

bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen niet planten, dat het een ander ete, want de 

dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en Mijn uitverkorenen zullen het werk 

hunner handen verslijten. 23 Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring; 

want zij zijn het zaad der gezegenden des HEEREN, en hun nakomelingen met hen.). 5 Alsdan 

zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. 6 

Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de 

woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. 7 En het dorre land zal tot 

staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren; in de woningen der 

draken, waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn.  

Een gezonde economie en sociale rechtvaardigheid zal het leven beheersen (Jesaja 11:3-4 En 

Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; 

Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen. 4 Maar Hij zal de armen met 

gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch 
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Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den 

goddeloze doden.  

Ezechiël 34:25-30 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, en zal het boos gedierte 

uit het land doen ophouden; en zij zullen zeker wonen in de woestijn, en slapen in de wouden. 

26 Want Ik zal dezelve, en de plaatsen rondom Mijn heuvel, stellen tot een zegen; en Ik zal 

den plasregen doen nederdalen op zijn tijd, plasregens van zegen zullen er zijn. 27 En het 

geboomte des velds zal zijn vrucht geven, en het land zal zijn inkomst geven, en zij zullen 

zeker zijn in hun land; en zullen weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik de disselbomen huns juks 

zal hebben verbroken, en hen gerukt uit de hand dergenen, die zich van hen deden dienen. 28 

En zij zullen den heidenen niet meer ten roof zijn, en het wild gedierte der aarde zal ze niet 

meer vreten; maar zij zullen zeker wonen, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke. 29 En Ik 

zal hun een plant van naam verwekken; en zij zullen niet meer weggeraapt worden door 

honger in het land, en den smaad der heidenen niet meer dragen. 30 Maar zij zullen weten, 

dat Ik, de HEERE, hun God, met hen ben, en dat zij Mijn volk zijn, het huis Israëls, spreekt de 

Heere HEERE.  

Amos 9:13-14 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat de ploeger den maaier, en de 

druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al 

de heuvelen zullen smelten. 14 En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij 

zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver 

wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten. 15 En Ik zal ze in hun land 

planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, 

zegt de HEERE, uw God).  

Er zal geen sprake meer zijn van negatieve ervaringen.  

Er worden duizenden opdrachten gegeven aan de mens, waarin zijn creativiteit en 

denkvermogen tot ontplooiing komen. Want de opdracht in Genesis 2:15, om de wereld te 

bewerken en te bewaren, is onlosmakelijk van de schepping en van toepassing op het hele 

universum. Ook in Daniels visioenen zijn de profetische beelden de climax van de Messiaanse 

glorietijd. Het weerzien van ouders, broers, zusters, familie en vrienden is een niet te 

evenaren blijdschap die ons beloofd wordt. Bij de dood gaan wij dus niet naar een lager maar 

naar een hoger levensplan. Het één is een voortzetting van het ander. Niet verwarren met 

reïncarnatie. 

RESUME: 

 

Vraag aan PP:  

Kun je de technische 

middelen, bijvoorbeeld pc, 

goed en fout gebruiken? 

 

“Ja. Auto’s kun je ook goed 

gebruiken om ergens snel te 

komen als er nood is, of om 

iets te vervoeren wat niet 

anders kan. Maar je moet 

zelf goed opletten. Je kunt 

ook met de auto een ruit 

van de bank inrijden om te 

stelen, dan is het fout. Met 

de pc kun je fijne dingen 
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mailen en mooie plaatjes 

zoeken maar ook pestmails 

sturen en rare dingen 

opzoeken. Als ik er over 

denk, is het met alles zo.” 
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Hoofdstuk 28 Louterende Gods-gang 

Vele van de inzichten van een heilige spruiten voort uit zijn ervaring als zondaar.  

e nemen weer plaats in de kerkbanken. De frequentie van twee kerkgangen per 

dag is hoog. Misschien te hoog? Prediking met zoveel voorbeelden en wat we 

graag willen omzetten in de praktijk, bleek voor mij persoonlijk teveel om te 

verwerken in mijn hart. ‘Wie de tweemalige kerkgang loslaat en volstaat met 

eenmalige kerkgang maakt het zichzelf erg moeilijk om het karakter van heel de zondag als 

dag van JHWH te bewaren’, was een onbeschreven regel. Nee, geen eigen 

verantwoordelijkheid hierin. Juist door één kerkgang kon ik redelijk actief de verdere dag 

met mijn gezin in Hem bezig zijn, me verwonderen over de natuur, over elkaar, alle 

zegeningen ‘tellen’ en Bijbelse opdrachten bedenken voor de kinderen. De passiviteit van 

aanhoren vond ik voor mijn gezin niet opbouwend, na de kerkgang was iedereen moe en niet 

bereid om na te spreken. Uiteindelijk moest ik tot de conclusie komen dat ook één kerkgang 

niet voor een rustdag zorgde. Op tijd uit bed, aankleden, reizen, preek aanhoren en 

wederom onder de mensen dus communiceren, om vervolgens weer huiswaarts te keren. 

Dat overtuigde mij om zelf stille tijd in te bouwen door middel van onderzoek, meditatie en 

‘niets’. Waarna je als gezin samen aan de slag kunt en er veel meer enthousiasme en vreugde 

is. Het interactieve, dialogische karakter is van groot belang voor het overbrengen van de 

dingen die daadwerkelijk belangrijk zijn. Voor kinderen erg prettig. Zeker als we beseffen dat 

de kinderen al vijf keer in de week ‘in de pas’ moeten lopen op school en leerkrachten het 

merendeel input geven. Ik wilde juist zelf mijn kennis overdragen in plaats van via 

zondagscholen, catechismus of via de dominee. Reacties van kinderen zijn weer een 

leermoment voor ons volwassenen. Het maken van verbinding met je kind op religieus 

gebied is het allergrootste geluk tussen ouder en kind, kan ik gerust stellen. Vaak begrepen 

zij de kerkdienst niet, maar ik had niet altijd puf om alles samen te vatten en na te bespreken 

als ik wist dat ik 's middags nog eens ‘mocht’. Een ander plan: Als je ‘s ochtends wakker 

wordt, wacht dan even met opstaan en denk een ogenblik diep na. Wat betekent het te 

ontwaken en in leven te zijn? Begin iedere dag met een gebed voor jezelf en voor je familie 

en dierbaren. Bedenk wat je plannen zijn voor die dag om er een zinvolle van te maken. Als ’s 

ochtends je eerste gedachte en ’s avonds je laatste gedachten gericht zijn op de verbintenis 

met God, wordt iedere handeling die tussen die twee momenten ligt van een nieuwe 

zingeving doortrokken. Dit geldt voor alle dagen maar in het bijzonder voor de sabbath! We 

besloten als gezin om daadwerkelijk Gods inzettingen te volgen en radicaal te kiezen voor 

een actieve gezinsdag in rust met Hem. De sabbath werd een wekelijkse feestdag!  

Een karakteristieke opmerking voor het instellen van de kerkgang is: (1 Corinthiërs 11:17; 

14:26; Hebreeën 10:25; Jacobus 2:2; Openbaringen 1:3). 17 Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, 

prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. 26 Wat is het dan, 

broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, 

heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen 

geschieden tot stichting; 25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk 

sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, 

dat de dag nadert. 2 Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan 

den vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man in met een slechte kleding; 3 

Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen 

in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij. 

W 
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In samenkomsten ontmoet men JHWH en krijgt men samen deel aan Zijn werk en weldaden. 

Zo wezenlijk zijn de samenkomsten voor christenen dat men antwoordt op de vraag waaruit 

zijn/haar geloof blijkt: dat ik 's zondags naar de kerk ga. Daaruit blijkt dan dat ze hun houvast 

en hun bestemming ergens anders zoeken dan in zichzelf. Iedere gelovige kerkgang zou een 

publiek eerbewijs aan God en belijdenis van de Zoon des mensen zijn. In iedere kerkgang ga 

je naar JHWH (Hebreeën 10) 19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te 

gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 Op een versen en levenden weg, welken 

Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; 21 En dewijl wij hebben 

een groten Priester over het huis Gods; 22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in 

volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het 

lichaam gewassen zijnde met rein water. 23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop 

vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw); 24 En laat ons op elkander acht 

nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken;25 En laat ons onze onderlinge 

bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; 

en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert.  

Je schuilt bij Hem en proeft Zijn liefde. Je weet je verbonden met en je voegt je in Zijn volk en 

werk van alle eeuwen (Hebreeën 12:22-24) Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de 

stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 23 Tot 

de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 

opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 

rechtvaardigen; 24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der 

besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.  

‘De regelmatige kerkgang is ook het middel waardoor JHWH het geloof in ons doet ontstaan 

en groeien’, is een toevoeging die men haalt uit de HC Zondag 25. Vraag 65 

Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar 

komt zulk geloof? Antwoord 65: Van den Heiligen Geest , die het geloof in onze harten werkt 

door de verkondiging des Heiligen Evangelies, en het sterkt door het gebruik van de 

Sacramenten. Vraag 68 Hoeveel Sacramenten heeft CHRISTUS in het nieuwe Verbond of 

Testament ingezet? Antwoord 68 Twee, namelijk den Heiligen Doop en het Heilige 

Avondmaal. 

Niet voor niets zou daarom de Schrift ons oproepen geen bijeenkomsten te verzuimen 

(Hebreeën 10:25 hierboven al vermeld), maar te luisteren naar wat de Geest tot de 

gemeente zegt, waar zich de mogelijkheid maar voordoet. Die regelmatige kerkgang zouden 

wij ook nodig hebben, immers: ‘iedere patiënt weet hoe belangrijk het is zijn medicijnen 

trouw te gebruiken en de kuur af te maken’. Als je dagelijks je “kruis” op je moet nemen, en 

als elke dag van de week genoeg heeft aan zijn eigen “kwaad”, dan is het heerlijk wanneer je 

per week ook een dag hebt waarop je JHWH twee keer ontmoeten mag en je je twee keer 

heel nadrukkelijk sterken mag in Hem. En hoe meer de mens van vandaag zichzelf tot wet 

wordt en weigert te luisteren naar een Ander, hoe belangrijker de zondag wordt als dag 

waarop we leren luisteren en buigen voor Gods Woord. 

Misschien herkennen we ons hierin? Een aantal tegenvragen: het is een dag om je te 

verwonderen over Gods voortgaande werken, om die in alle rust te onderzoeken en daarin 

vreugde te vinden (Exodus 20:11; Deuteronomium 5:15; Psalm 27:4; 92; 104:31-35; Efeziërs 

1:3-14; 1 Petrus 1:3-5). Wat vinden we ervan dat er na de dood van Jezus geen kerk was? En 
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is het ook maar de vraag is of Jezus ooit een kerk zou hebben gewild? Naar alle 

waarschijnlijkheid hooguit een ekklesia, een gemeenschap van gelijkgestemden, zonder 

enige vorm van lidmaatschap, geloofsbelijdenis of wat dan ook. Op basis van interactieve 

communicatie. Waar kinderen zeker (en dier) welkom zijn en op dit niveau gecommuniceerd 

wordt. In Leviticus 23 staat vermeld wat de heilige bijeenkomsten zijn waarop God verwacht 

– eist- dat wij voor Hem verschijnen. Zoals Jezus deed. De sabbath was een wekelijkse 

rustdag, iedereen in zijn eigen woning. Alleen voor de Levieten gold het offer-beleid op de 

sabbath. Pas na de Babylonische terugkeer is de synagoge ingesteld en kreeg men wekelijkse 

diensten. Op de rustdag mag je voor de heilige God komen. Als dit volledig vanuit je hart is, is 

het dan mogelijk om in grote aantallen bij elkaar te zijn? Persoonlijk vond ik het best moeilijk 

om niet in snikken uit te barsten, van geluk/dankbaarheid of van vernedering/ootmoed? 

Waarom past het de mens psychologisch beter om met 2 of 3 bijeen vergaderd te zijn om te 

uiten wat er leeft in ieders hart? God heeft immers beloofd dat Hij in hun midden zal zijn. Die 

combinatie is moeilijk, het emotioneel niet kunnen uiten in de kerkbank tot het laten 

doorwerken van de tekst die je te horen krijgt. Je zoekt als zondaar je redding bij de God van 

alle voorspoed. Je nadert tot de God van je jubelende vreugde (Psalm 43).  

Wat ik om me heen hoorde was ook: ‘in de preken en in de andere onderdelen van de 

eredienst krijgen we aangereikt wat we nodig hebben om alle dagen van de week te 

functioneren voor Gods aangezicht.’ Prachtig. Wellicht nog mooier zou zijn als we dit 

zelfstandig proberen (en samen met vrienden of kleine groepjes) te ontwikkelen waarbij we 

tegelijkertijd onze talenten en emoties samen kunnen laten komen en zo eenheid creëren. 

Dan is alles tot stand gekomen rechtstreeks vanuit ons hart en geven we Hem onze echte 

eer. Zijn we er ten volle op ingesteld om met twee dagelijkse kerkgang JHWH te ontmoeten? 

Worden we niet afgeleid door andere mensen (kleding of gedrag om maar iets te noemen). 

Als we een boek lezen heeft het onze volle aandacht. Aanhoren is een vorm van 

communiceren die veel moeilijker is voor onze gedachtenbeheersing. Zijn we er van 

overtuigd dat God ons roept en dat we ons dus bij kerkverzuim aan Zijn verlangen 

onttrekken? Kunnen we dit terugvinden in Zijn Woord of in ‘onze’ onbeschreven 

regeltraditie? Geloof kan niet zonder kerk of zonder gemeenschap, hoor ik vaak. “Een 

christen alleen is in gevaar” werd gezegd door kardinaal Danneels of positief gezegd: waar 

twee of meer in Jezus’ naam zijn, daar is Hij in hun midden. In hoeverre wordt de 

verwondering en vreugde in uw diensten gevoed en geuit over het mogen verschijnen voor 

Gods troon, het mogen luisteren naar Hem, over Zijn liefde en vergeving? En is het 

daadwerkelijk zo dat we de prediking kunnen verwerken -voor de doorwerking van de 

diensten in de rest van de week- zonder zelf de bijbel opgeslagen te hebben? Mmh, 

schaamteloze vragen. 

Wat zo bijzonder is, is dat er veel boeken blijken te zijn die ons wat meer inzicht bieden in 

opvoeden binnen de natuurwetten, in plaats van binnen kerkmuren door derden. 

Bijvoorbeeld Ellen White: “God schenkt de allergunstigste voorwaarden voor 

karakterontwikkeling. De mensen die zich onder Zijn leiding stellen, houden zich steeds aan 

het levensplan dat Hij in den beginnen heeft bekend gemaakt. Wie zich afkeert van God 

bouwt voor zichzelf een stad en sluit zich aan met anderen die dit willen en zijn blij in de 

pracht van de stad, de weelde.” De mensen die zich vasthouden aan Gods levensbeginselen, 

gaan toch echt wonen in de velden en heuvelen bij wijze van spreken. Je zoekt een stukje 

eigen grond, het liefst om te bewerken, je hebt graag wat dieren, of eentje is ook prima. 

Maak een mogelijkheid voor je kinderen om de natuur van dichtbij te beleven, elke dag 
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weer. Niet om de natuur te vereren, maar de Maker ervan die het ons gaf. Op die manier is 

het zoveel eenvoudiger om door God onderwezen te worden, want God is immers de 

schepper van de natuur. Dat was de opvoedingsmethode die God in Israël wilde toepassen. 

Maar toen ze uit Egypte werden uitgeleid, waren er onder de Israëlieten slechts weinigen in 

staat om met Hem samen te werken in de opleiding van hun kinderen. De ouders zelf 

hadden onderricht nodig. Als slachtoffers van een levenslange slavernij, waren ze onwetend, 

ongeschoold en eigenlijk ontaard. Ze hadden weinig kennis meer van God omdat ze zover 

van de natuur af leefden. Door valse leringen hadden ze verwarde ideeën en zij waren 

wellicht verdorven door hun langdurig contact met het heidendom. God wilde hen op een 

hoger peil brengen, en om dit te bereiken probeerde Hij hun kennis van Zichzelf bij te 

brengen. In Zijn bemoeienissen met de zwervers in de woestijn, in al hun zwerftochten, in 

hun blootstaan aan honger, dorst en vermoeidheid, in het gevaar waarin zij verkeerden door 

heidense vijanden, en in de openbaring van Hem om hen te verlossen, probeerde God hun 

geloof te versterken door hun de kracht die steeds bezig was voor hun bestwil, te 

openbaren. En toen Hij hun geleerd had te vertrouwen op Zijn liefde en kracht, wilde Hij, in 

de geboden van Zijn wet, hun het peil tonen van het karakter dat Hij hen door Zijn liefde 

wilde doen bereiken. In de voorbereiding van het heiligdom en zijn uitrusting moest het hele 

volk samenwerken. Daar was arbeid voor hoofd en hand. Een grote verscheidenheid van 

materiaal was nodig en allen werden uitgenodigd daartoe bij te dragen zoals hun hart hen 

ingaf. Zo werd hen geleerd in het werk en het geven van onderricht, met God en met elkaar 

samen te werken. En zij moesten ook samenwerken in het gereedmaken van het geestelijk 

bouwsel, Gods tempel in de ziel. Muziek was daarin een belangrijk middel. Zo werden hun 

gedachten afgeleid van de beproevingen en moeilijkheden van de reis, de rusteloze, woelige 

geest werd gekalmeerd, de beginselen van de waarheid werden in het geheugen vastgelegd 

en het geloof werd versterkt. Alle muziek komt tot uiting door trillingen, welke zijn te 

beschouwen als bewegingen van de Wereldgeest. De gezamenlijke zang leerde een eenheid, 

en de mensen werden in nauwer contact met God en elkaar gebracht. Zo is het ook met 

kleuren.  

Om bepaalde ziekten te genezen gebruikte men vroeger gedeelten uit de Homerische 

werken Odyssee of Ilias muziekstukken of bereikte men eveneens goede resultaten met de 

toepassing van kleuren bij het genezingsproces. “Boven de school van Pythagoras, de grote 

wijsgeer van Croton stond geschreven: “Laat niemand hier binnentreden, die onbekend is 

met muziek en mathesis”. Jezus illustreert de onsterfelijke waarheid door middel van de 

vogels, de leliën, de zaaier en het zaad, de herder en de schapen. Hij ontleende zijn 

illustraties ook aan de voorvallen in het leven, ervaringen waarmee de luisteraars vertrouwd 

waren, het zuurdesem, de verborgen schat, de parel, het visnet, de verloren penning, de 

verloren zoon, de huizen op de rots en op het zand. In zijn onderricht was iets dat iedereen 

belangstelling kon inboezemen, dat sprak tot elk hart. Zo werden de bezigheden van elke 

dag, in plaats van een steeds terugkerende sleur zonder hogere gedachten te zijn, geplaatst 

in een meer verheven licht door ze aanhoudend in verband te brengen met het geestelijke 

en het onzichtbare.  

Zo mogen wij ook onderwijzen! Graag leer ik de kinderen in de natuur een uitdrukking van de 

liefde en de wijsheid van God te zien; de gedachte aan Hem verbinden aan vogels, bloemen 

en bomen; alles wordt zichtbaar. Voor kinderen de vertolker van het onzichtbare en al de 

voorvallen in hun leven wordt een middel om het goddelijke onderwijs in zich op te nemen. 

Wanneer zij de lessen in al het geschapene leren herkennen, en alle ervaringen bestuderen, 
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kunnen we tonen dat dezelfde wetten van de natuur en levensgebeurtenissen, er zijn voor 

ons bestwil. Alleen in gehoorzaamheid aan die wetten zullen we echt geluk en succes vinden. 

Alle dingen, zowel in de hemel als op aarde, laten zien dat de grote wet van het leven, dienen 

is. God dient het leven van elk levend schepsel. Engelen dienen. Dezelfde wet van het dienen 

staat geschreven op alle dingen van de natuur. De vogels, de dieren, de bomen, de bladeren, 

het gras, de bloemen, de zon aan de hemel, de sterren, zij allen hebben hun taak. Elk neemt 

om te geven! Volmaaktheid bestaat zowel in de kleinste als in de grootste werken van God. 

De hand die de werelden in het luchtruim plaatste, is ook de hand die de bloemen op het 

veld hun vorm gaf. Bekijk maar eens onder de microscoop het kleinste en gewoonste 

bloempje dat langs de weg groeit. Zo kan in het minst – voor het oog – ongelukkig levenslot, 

een volmaaktheid gevonden worden. De gewoonste bezigheden verricht met een liefdevolle 

trouw (soms erg moeilijk en vermoeiend), zijn heerlijk in Gods oog. Een nauwgezette 

aandacht, besteed aan kleine dingen, zal ons tot Zijn medearbeiders maken en zal ons een 

blij gevoel geven! Bijvoorbeeld het maken van de lunchtrommels kan zo’n sleuractie zijn 

totdat je beseft dat je door God mensen zijn gegeven, waar je voor mag zorgen. Stel je eens 

voor hoe je leven zou zijn als Hij jou niet die mensen gegeven zou hebben! Het geheim van 

een heilig leven is te zien in de waterlelie die aan de rand van een slikkerige poel, te midden 

van onkruid en afval, met haar wortels is geplant in de zuivere grond op de bodem en, zich 

daaruit voedend, haar geurende bloemen ontvouwt in een smetteloze reinheid.  

Het is ook erg leuk om de kinderen eens te vragen over God. Waarom heeft God de lucht 

blauw gemaakt, en waarom niet bruin? Hoe is het mogelijk dat Hij zo’n prachtige rijk 

gevarieerde schakering van kleuren heeft kunnen bedenken en gebruiken? Wanneer ze 

bloemen plukken, kun je vragen wat ze voelen. Wat doet een bloem met een kind en vice 

versa. En hoeveel plukken we? De schoonheid van kind en bloem heeft God aan ons 

gegeven. Nakomelingen uit het Paradijs. Leer hen de bewijzen op te merken die overal in de 

natuur te vinden zijn van Gods zorg voor ons en hoe alle dingen zijn aangepast aan onze 

behoefte en ons geluk. Misschien wilt u eens met elkaar bidden tijdens een fietstocht, voor 

de geuren, voor het uitzicht, voor het met-elkaar-zijn. Zo wordt de natuur een sleutel tot de 

schatkamer van het Woord. Door zo’n gemeenschappelijke omgang kunnen ouders hun 

kinderen met zichzelf verbinden en zo ook met God door banden die nooit verbroken 

kunnen worden. Als kinderen eenzaam zijn in bepaalde perioden in hun leven, als er 

moeilijke gebeurtenissen zijn, als er dichtbij groot verdriet of ziekte is, of bij hun dieren, leer 

hen om naar God te gaan. Met u èn zonder u. Een kind kan al jong zelf bidden. Vlak voor het 

houden van een spreekbeurt of bijvoorbeeld bij het afzwemmen. Hij zegt: ”Ik, JHWH, grijp 

uw rechterhand vast, … Vrees niet, Ik help u”, Jesaja 41:13. Het is zo’n kracht, en ook zo’n 

blijdschap, als dit in het leven van ons en onze kinderen mag zijn. Het liefst worden deze 

lessen in het begin van hun leven geleerd maar als dat anders loopt, is voor God niets te 

wonderlijk. Zij zullen ooit ontvouwt krijgen in de hemel, net als wij, hoe de dienst van de 

engelen, in het eigen leven is verricht. Hoe God door middel van engelen, onze kinderen 

heeft geholpen, beschermd, opgetild, gewaakt. Wat een gebeurtenis zal dat zijn! Want 

waarom werd Satan, of vijandige machten, niet bij het begin van zijn opstand vernietigd? Dat 

was omdat het heelal wat betreft Gods handelwijze met het kwade, van Zijn 

rechtvaardigheid overtuigd zou worden. Het geloof wijst juist een weg om daaruit bevrijd te 

worden. Neem profeten, discipelen en andere leermeesters. Allemaal zijn ze ‘bang’. Ze 

weten dat machten ver reiken. Ze manifesteren zich niet alleen in de volken maar ook in de 



~ 341 ~ 

 

mens zelf, dus in de profeet, in de discipel, in ons. Als gevolg daarvan wordt de levensstijl van 

een gelovige beschouwd als een ‘weg om te gaan’. Een halacha. 

Drewermann in zijn boek Dieptepsychologie: ”Vertrouwen: nog een beeld uit de bijbel op dit 

punt zo sprekend komt uit Mattheus waar Petrus over het water loopt. Het verhaal begint 

met Jezus weigering van de toejuichingen van de massa. Een mens wordt niet gedragen door 

de golven van verering en enthousiasme, integendeel, die zullen als een aardverschuiving 

morgen al bedelven wat ze nu nog omhoogstuwen. Echt dragend is echter de ruimte van het 

gebed, waar een mens zich in vertrouwen overgeeft aan de macht die zijn leven schiep en in 

stand houdt, daarin geborgenheid zoeken, volgens het woord uit Psalm 56. ‘Op God vertrouw 

ik, ik ben niet bang; wat kan een mens mij doen?’ 

Dat is de enige vaste grond van het menselijke bestaan. En wat Mattheus in wat volgt naar 

oude mythische tradities beschrijft, is als een bevestiging van deze waarheid in het eigen 

leven. Vaak genoeg, zo vertelt dit aan mythen verwante verhaal van Petrus, zien wij datgene, 

wat ons zou kunnen redden, aanvankelijk alleen maar als een nachtelijk spook, een griezelig 

paniekaanjagende nachtmerrie. In slapeloze nachten, achtervolgt door niet te vatten 

angsten, begint bij ons het eerste vermoeden te dagen van de gestalte, die ons roept tot 

hem te komen en die zwevend, als een spookachtige schim, in de letterlijke zin op ons af 

komt, als iets onvermijdelijks. Iets dat met ons en niemand anders te maken heeft, en dat wij 

toch willen vermijden. Als iets vertrouwds dat we al lang kennen, en dat ons toch op het 

ogenblik waarop de angst ons overvalt, zo vreemd voorkomt. Maar intussen gaat het er juist 

helemaal om, in deze gestalte, die van de ‘andere oever’ over de ‘zee’ op ons toekomt, de 

persoon te herkennen, de gestalte van de mens zoals God ons wil en heeft bedoeld. Want 

alleen dan zullen wij de stap wagen waarmee wij de veiligheid van de ‘boot’ verlaten en het 

grote waagstuk aangaan; het onbegaanbare, het nooit betredene te betreden, het schijnbaar 

afgrondelijke als grond te beschouwen – en niet te gronde te gaan. Het is hier, alsof de scene 

van de Uittocht zich nogmaals herhaalt. Het ‘water’ is een symbool voor alles, wat er in het 

leven maar te ervaren is aan gebrek aan houvast en steun, aan afgrondelijks: de angst voor 

de dood, de angst voor de mislukking, de angst voor de zinloosheid, de angst voor de 

opdringerige macht van de driften van het onbewuste, de angst voor alles wat nog 

onvoltooid is, ongevormd, onbehouwen, onstuimig. De symboliek van de slang in het 

overgangsgebied tussen niet-zijn en zijn komt in de mythen en sprookjes vaak voor in de 

betekenis van dit ‘water’. Haar reusachtige lijf slingert zich aan de grenzen van het bestaan 

om de vertrouwde, bewuste wereld en omknelt die in angst en benauwdheid. Haar 

reusachtige bek is als een gapende afgrond onder de geschapen wereld die altijd klaar is om 

de aarde en alles wat bestaat in het water van de chaos van de oertijd terug te slingeren. 

Daarom komt het er op aan, in het menselijk leven een absolute keuze te doen, en alle 

verschijnende gestalten en gedaanten die van de ‘andere oever’ op ons toekomen, zijn alleen 

maar in staat om ons de noodzaak van die keuze bewust te maken en de beslissing naar 

vermogen ten goede te keren. Wij moeten kiezen tussen angst en vertrouwen, tussen oever 

en afgrond, tussen eenheid en ondergang. Want als wij de golven zien en de wind horen, dan 

stijgt de angst met golven omhoog en is de wereld niets dan een verslindend gat, en van alle 

kanten valt het ons aan; maar kijken wij onafgewend vooruit naar die gestalte van de andere 

oever, dan draagt het ‘water’, en keren wij terug in de ‘boot’, samen met die ‘heel andere’ 

persoon die in Christus leefde en leeft en tot wie wij geroepen zijn en die ons kan ontmoeten 

in ieder mens die wij zo liefhebben. Zijn persoon wordt voor ons doorschijnend tot een licht 

van de andere oever, een oproep tot bevrijding van ons eigen wezen, een lokroep tot het 
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rijpen van onze ware bestemming. Laten wij de gestalte van deze ‘andere’ tot ons toe, dan 

gaat de ‘storm’ liggen en verdwijnt de angst; doen wij dat niet, dan zullen wij uit angst van 

angst omkomen, en zal het ons niet anders vergaan dan de profeet Jona”. Einde citaat. 

Het mag duidelijk zijn dat de beschrijving van de tien plagen geen ooggetuigenverslag is. En 

het tiental is niet zomaar willekeurig: het zijn er tien zodat analfabeten ze op hun tien vingers 

kunnen natellen. Het verhaal is weloverwogen opgebouwd uit geschiedenissen die van vader 

op zoon zijn doorverteld. Uit de geschiedenis kan men een les leren, niet uit de toekomst. Er 

spreekt een stuk kennis over Egypte uit, die uit directe waarneming ervaren is. Het verhaal is 

kritiek op de ontgoddelijking van de natuurmachten die er vereerd werden: van de 

vergoddelijkte Nijl, de heilige kikkers en de andere dieren tot de vernielde oogst, de 

verduisterde zon en tenslotte farao, de ‘Zoon van de Zonnegod’ toe. Het is een protest tegen 

de ‘privatisering’ van facetten uit de schepping van God die in Egypte tot zelfstandige 

machten (‘goden’) verheven zijn. Te midden van die rampen staat Mozes, de stotteraar, de 

zoon van het slavenvolk, dat zich in Egypte vermeerdert en vruchtbaar wordt. De profeet 

tegen wil en dank, wijst op de ontoereikendheid van de Egyptische godenwereld, inclusief de 

macht van farao, en wijst daar bovenuit op JHWH die zal ingrijpen. Maar farao verzet zich 

daartegen, en verhardt zijn hart zoals JHWH voorspelt. In de opbouw van die plagen is een 

schematisering te ontdekking van gelijke opbouw en verergering in driemaal drie plagen: de 

aankondiging van de eerste, vierde en zevende plaag vindt plaats als de zo(o)n in de morgen 

uit het water(bad) opkomt; de tweede, vijfde en achtste plaag geeft een directe ontmoeting 

aan (in het paleis?: ‘ga tot farao’), terwijl de derde, zevende en negende plaag zonder 

aankondiging losbreken. Eerst weten de eigen geleerden de plagen wel te verergeren maar 

niet te bestrijden (‘het is een vinger Gods’) dan komt het volk in opstand, en tenslotte moet 

Farao door de knieën gaan. God mag in de straf die Hij oplegt graag de echo van de 

oorspronkelijke overtreding laten weerklinken. De laatste plaag komt overeen met de 

maatregel die de farao heeft afgekondigd tegen de Israëlitische baby’s aan het begin van het 

verhaal. Uit Egyptische bron horen we zo goed als niets van een grote economische terugslag 

door het verlies van weggetrokken slaven. Wat er ook verklaard kan worden van dit 

gebeuren in Egypte, er ligt over dit alles toch de verwondering dat farao zich uiteindelijk 

openlijk gewonnen geeft en het volk laat gaan. Bij de uittocht wordt het dan ook gezongen: 

“het is JHWH zelf die voor Zijn volk strijdt”. Op dat geloofsbesef berust het bestaan! 

Beproeving als cadeau ontvangen 

M.J. Wetberg in het Verbondsboek: “Als je bij jezelf denkt… deze volkeren zijn me te 

machtig; hoe kan ik die ooit wegjagen. Wees voor hen dan niet bevreesd. Laat je helder voor 

de geest komen wat God met Farao en met heel Egypte heeft gedaan. De ondraaglijke lasten 

die zijn geweest, de bewijzen en wondertekens, de krachtige hand en de uitgestrekte arm 

waarmee God je weghaalde. Hetzelfde zal God doen met alle volkeren waarvoor je zo 

terugschrikt. Hem, die je door die grote en vreeswekkende woestijn leidt, met venijnige 

slang, schorpioen en uitdroging en waar geen water was te bekennen. Hem, die water voor 

je uit een hard rotsblok tevoorschijn bracht. Hem, die je in de woestijn manna te eten gaf, 

dat zelfs je voorvaders niet hebben gekend, met de bedoeling je te onderzoeken en je aan te 

sporen om je in de toekomst des te beter te kunnen verzorgen. Dat je niet bij jezelf zou 

denken: mijn eigen kracht; de inspanning van mijn eigen hand is het die mij onaantastbaar 

heeft gemaakt… je moet goed in gedachten houden dat het je Almacht is die je kracht geeft 

om onaantastbaar te zijn, doordat Hij Zijn verbond gestand doet dat Hij met een eed aan je 
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voorvaders beloofde. Tegenspoed is soms nodig om het besef wakker te houden dat men bij 

voorspoed dankbaar moet zijn en niet hooghartig.” 

Ds.J.v.d.Poel lag eens in het ziekenhuis met een zware longembolie. “Dan geeft het niet meer 

wat je hebt, dan kun je de kanker ook hebben. Toen was de dag net zo donker als de nacht. 

Ik was vlak bij de dood en de hoofdzuster vroeg aan mij of ik bang was. Alsof ze wilde zeggen: 

‘Het kan sterven worden’. Ik zei: “Nee zuster, ik ben het wel geweest. Maar ik zal alleen bang 

zijn als u mij ergens brengt waar God niet is; dan alleen zal ik bang zijn”.  

Het is duidelijk (zie ook Job) dat er voor iemand die JHWH liefheeft, niets beters is dan op te 

merken dat zijn verdriet en zorgen komen uit de hand van zijn Vader (wel via een tweede 

macht, zie het verhaal van David die opmerkt dat zijn vijand hem zeer hard gestoten), want 

dan zal hij kunnen zeggen: Gods wil geschiede. Dat is het belangrijkste punt in de visie van de 

gelovige op zijn beproevingen: “Hij veroorzaakt pijn en verbindt; Hij slaat wonden en heelt 

die”. Onze grootste blijheid en dankbaarheid ontstaan door de bitterste pijnen. De boosheid 

van onze Vader over onze zonden zal nooit oplaaien tot een aanval van woede over ons, ook 

al zal Hij onze zonden bestraffen door het om te zetten in een beter leven vanuit onszelf. Zie 

dan de liefdevolle grenslijn: “JHWH heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood 

niet overgegeven” (David). We hebben nog nooit een moeite ondervonden die niet erger had 

gekund. De ene beproeving heft de andere op: de wind blaast nooit tegelijk uit oostelijke en 

westelijke richting. Als God u neerslaat met Zijn linkerhand richt Hij u weer op met Zijn 

rechterhand. Als een gelovige moeiten ondervindt, krijgt hij grote troost als hij vertrouwt op 

de liefde en trouw van God. JHWH tuchtigt zijn zonen, maar Hij slaat hen niet terneer. De 

gelovige zegt: “JHWH mag mij zwaar kastijden maar Hij zal mij geen werkelijk kwaad 

toebrengen, noch iemand toestaan mij te kwetsen tot de dood zou volgen. Hij zal niet meer 

last op mijn schouders leggen dan goed voor mij is, en ook niet meer dan ik kan dragen. Hij 

zal er zijn met Zijn hand als Hij ziet dat de krachten mij ontbreken. Als God doodt is het om 

levend te maken; als Hij wonden toebrengt is het om te helen.” 

Laat niets of niemand ons afleiden van dit vertrouwen, want de waarheid is haar fundament. 

God is goed, en Zijn barmhartigheid duurt eeuwig. Het is niet om te doden maar om te 

genezen, als God het scherpe lancet in Zijn hand neemt. Het bittere medicijn dat het hart 

ziek maakt, zorgt voor genezing van een ziekte die nog erger is. “Zijn barmhartigheden 

hebben geen einde”. Spurgeon: “Hij zal vaak een bitter medicijn verstrekken maar staat 

daarna meteen klaar met een zoete drank om de slechte smaak weg te nemen. Voor een 

kort moment heeft Hij ons verlaten maar komt dan met onuitsprekelijke liefde tot ons terug. 

U hebt een doeltreffende troost als uw geloof u laat vasthouden aan het gezegende feit van 

Gods vaderlijke ontferming. Maar zij die niet van God zijn blijven ongekastijd, omdat God van 

hen gezegd heeft: Laat dezen maar*. Ze zijn overgegeven aan hun afgoden. Ongebroken 

voorspoed en ongestoorde gezondheid kunnen tekenen zijn van ‘overgegeven’. En dat zijn ze 

in die gevallen waar men aan de zonde is toegewijd (welbewust kwaad doen), zonder dat het 

geweten begint te spreken. Als Hij u beproeft laat Hij zien dat Hij u niet heeft overgegeven! 

Zolang de vader zijn zoon kastijdt heeft hij hoop dat het zal helpen. Als hij ermee stopt 

mogen we bang zijn dat hij denkt dat het vechten tegen de bierkaai is. Wees dus blij, dat nu 

JHWH ons eventueel hard kastijdt, onze naam niet is uitgewist in Zijn hart en handen. En dat 

Hij ons niet heeft overgegeven in de macht van de vijand. Israël was afgedwaald van God. 

Het volk had de Allerhoogste vergeten en was afgeweken naar de dienst van Baal. Ze hadden 

de dienst van JHWH veronachtzaamd. En daarom waren ze overgegeven aan hun vijanden. 
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Toen JHWH hen uit Egypte voerde, instrueerde Hij hen hoe ze moesten leven in het land 

waar Hij hen zou brengen. En Hij waarschuwde hen dat, als ze Hem zouden verlaten, ze 

gekastijd zouden worden. “Als gij ook hierom Mij niet horen zult, maar met Mij wandelen zult 

in tegenheid, zo zal Ik ook met u in heetgrimmige tegenheid wandelen, en Ik zal u ook 

zevenvoudig over uwe zonden tuchtigen”. *Zij die zeker ook bij Hem mochten komen maar 

doelbewust hebben geweigerd. 

Deze bedreiging werd vervuld, zodat de Filistijnen goddelijke toestemming kregen om grote 

verwoestingen aan te richten bij de afgodische Israëlieten en hen in gruwelijke slavernij te 

brengen. De enige manier om uit de problemen te komen was: omkeren naar JHWH. De 

enige genezing van hun pijn was te vinden in berouw. Dan zou alles weer goed komen. Maar 

dat is wel het laatste wat de mens graag wil doen. Ons verstand houdt meestal wel van 

geestelijke dingen. We willen ons best inzetten voor uiterlijke plichten. Maar om ons hart 

oprecht te onderwerpen aan de goddelijke wil, onze geest te uiten voor de Allerhoogste, dat 

is moeilijk. Drewermann: “Christus deelt in het Nieuwe Testament deze overtuiging. 

Weliswaar verklaart hij in de sterk bewerkte novelle van Johannes 9:3, dat de ziekte van de 

blinde geen gevolg is van zijn persoonlijke zonde, maar in Marcus 2:5 vergeeft hij, helemaal 

overeenkomstig de leer van de eeuwige samenhang tussen ziekte en zonde, de lamme toch 

eerst zijn schuld, voordat hij hem ook lichamelijk tot het heil roept.” En zo zijn er meerdere 

genezingen op basis van zondevergeving.  

Op het gebied van geneeskunde zouden we veel kunnen leren van de natuurvolkeren. Je mag 

je bedenkingen hebben over de gemechaniseerde, zielloze omgang met de ziekte 

respectievelijk de zieke in onze uiterst vertechniseerde, onpersoonlijke, citadelachtige 

ziekenhuizen. Hoewel het verplegend personeel waar ter wereld ook, meestal een 

zachtmoedigheid laat merken welke een Godsgeschenk is als je terecht komt op een bed in 

een ziekenhuis. Het is duidelijk, dat de opvatting van de natuurvolkeren over de ziekte 

aanleiding geeft tot geneesmethoden, die slechts zelden bewondering maar meestal een 

hoofdschuddende minachting wekken bij de voorstanders van de Europese geneeskunst. 

Neem de pijp van de Indianen. De pijp is voor de Indianen niets minder dan een symbool van 

universele eenheid; ze belichaamd de hele aarde, boven en beneden, alle levende wezens en 

alle dingen op aarde; de heilige pijp roken betekent dan ook, uit het isolement treden en de 

verbondenheid met de totaliteit van de hele werkelijkheid aanvaarden. Alleen zo kunnen wij 

de alles overheersende betekenis begrijpen, die bij het genezingsproces aan de pijp wordt 

gehecht. Neem de ziekencommunie in de katholieke kerk. Men verwacht van deze laatste de 

facto nog nauwelijks enig geneeskracht. De Christus is oneindig veel meer verbonden met de 

geschiedenis, met de persoon van Christus, dan met de ‘wereld’, en zo hoeft het ons niet te 

verwonderen dat de christelijke symbolen, van hun band met de natuur losgemaakt, ook 

machteloos en zonder genezende kracht staan tegenover de innerlijke natuur van de mens. 

Maar wij kunnen heel zeker constateren dat de Europese opvattingen over ziekte en 

genezing bij degenen, die tot de natuurvolkeren behoren, eerder schade dan nut 

teweegbrengen en teweeg hebben gebracht. Zolang de mensen bij de boom in het midden 

van de tuin (de wereld) leven en bij hun God thuis zijn, kunnen zij dan misschien wel sterven, 

maar zij zijn in zich gezond en vrij van ziekte. Maar een bestaan, dat uit het middelpunt van 

de oertijd wegvalt, is zelf in chaos en ervaart de hele wereld om zich heen als gebroken en 

ziek. Het is duidelijk, dat het psychische factoren van vertrouwen en angst zijn, die in 

werkelijkheid over leven en dood beslissen. Het hele mensenleven voltrekt zich in de 

cirkelbeweging langs de vier windstreken, tussen aanvang en einde, tussen jeugd en 
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ouderdom. Het gaat er om, in het middelpunt van de wereld het genezend kruid met de vier 

bladeren te vinden, om het bestaan als geheel vanuit het middelpunt te beleven en er vanuit 

het middelpunt vorm aan te geven. Bijvoorbeeld als we zeker weten dat ons geloof juist 

wordt beleefd, is dat de Boom. God. De manier waarop we leven (daden) is de tuin. We 

kunnen dus onze tuin goed in de gaten houden. Soms zullen we onkruid moeten wieden om 

de Boom weer goed te zien. Of er zouden appels in het hoge gras kunnen vallen welke we 

niet opmerken. Zo gezien, is gezondheid niets anders dan het resultaat van een juiste 

gecentreedheid van het leven. De wonderen die Jezus verrichtte zijn zeldzaam 

indrukwekkende getuigenissen van een diepe en ware menselijkheid, en de wonderverhalen 

van de Bijbel willen ook alleen maar zo worden gelezen. De wonderen van Jezus zijn niet 

‘goddelijk’ in die zin, dat ze al het menselijke willen doen vergeten, maar omgekeerd: juist 

omdat ze die menselijkheid, die wij voortdurend bij de natuurvolkeren (bijvoorbeeld 

sjamanen) tegenkomen, zichtbaar willen maken, blijken ze een uiting van goddelijke werking 

en bewijzen ze, dat Jezus een ware gezant van God is. Juist omdat Jezus klaarblijkelijk 

eenzelfde vermogen tot waarachtig menselijk handelen bezat, als waarvan de sjamanen 

getuigden, werd hij betiteld met alle namen die verwijzen naar het gebied van goddelijke 

zending en volmacht: heiland, Godsgezant, tweede Mozes, tweede Elia, de profeet, etc. De 

wonderen gebeuren, letterlijk zoals het Nieuwe Testament het zegt, omdat een vertrouwen 

– dat door de ontmoeting met Jezus teweeg wordt gebracht – de macht van de ziekte 

overwint. Pas omdat er van Jezus zo’n vertrouwenwekkende macht uitgaat, blijkt dat er in 

hem echte goddelijke macht, en niet de onmacht van de schriftuitleggers woont. Vergelijk 

het met iemand die u wellicht in uw leven hebt ontmoet en die zo’n positieve kracht in u 

stimuleert waardoor u enthousiast en vol goede moed uw weg vervolgt. Wat de sjamanen 

wilden, was niets anders dan het einde van alle gespletenheid in de mens bewerkstelligen, 

want daarin zagen zij volkomen terecht de oorzaak en het wezen van de ziekte. Zij wilden dat 

God tot in het meest innerlijke toe lichamelijk voelbaar zou zijn, zoals Psalm 16 het uitdrukt 

met de woorden: ‘Daarom is er vreugde in mijn hart getrokken, mijn hele wezen is een 

lofgezang, en ook mijn lichaam vindt zijn rust in geborgenheid’. Waar dat gebeurt, voltrekt 

zich de wonderbare genezing van de sjamanen: het opnieuw samensmelten van de ziel met 

het lichaam en met heel de wereld. Zo zegt ook Plinius de Oudere: Het is voor de mens God, 

als iemand de ander helpt! Hij schreef het boek Countries that have no trees.  

In die zin gebeurt God. God is niet als substantie, maar als gebeurtenis werkelijk en 

tegenwoordig. Jezus zegt immers tegen de vader van een ‘bezeten’ jongen dat hij alles kan, 

alles is mogelijk voor wie gelooft! Dat is helemaal in overeenstemming met de houding van 

vertrouwen, die de grondslag vormt voor wonderbare genezing. Inderdaad neemt de vader 

van de zieke jongen het antwoord van Jezus dan ook in deze zin op: ‘Ik geloof!’ roept hij, 

‘kom mijn ongeloof te hulp’. Het geloof, waarvan hier sprake is, is niets anders dan het 

vertrouwen in de macht, die vanuit God werkzaam kan worden in een mens. Geweldig toch! 

Voor iedereen die zichzelf door vertrouwen op God laat dragen; het is hetzelfde soort geloof 

dat wij ook bij natuurvolkeren tegenkomen. Van deze houding van vertrouwen die tot 

wonderen in staat is, dacht Buber, dat zo’n geloof klaarblijkelijk onzin was. ‘Want’, zo 

verklaarde hij, ‘ik geloof, dat ik deze mens kan genezen’, verwijst naar een innerlijke 

zekerheid, zoals elk met ‘dat’ geconstrueerd ‘geloven’. Dat deze zekerheid voldoende zou 

zijn, om het ‘vermogen’ (namelijk om door een wonder te genezen) teweeg te brengen, 

druist in tegen de ervaring van het mensengeslacht’, en hij voegt hieraan nog aan toe, dat 

het verhaal blijk geeft van een ‘bedenkelijke verwantschap met de magiër’. Want: ‘Wat zijn 
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magiërs anders dan mensen, die geloven dat zij kunnen genezen?’ (Tezamen met de filosoof 

Franz Rosenzweig vertaalde Buber in de jaren 1926 tot 1936 de joodse Heilige Schrift, de 

Tenach, naar het Duits. Daarbij ging het de beide geleerden vooral om de taalkundig precieze 

overdracht van de Hebreeuwse grondtekst met behoud van zijn volle betekenisrijkdom. Zijn 

hoofdwerk draagt de titel "Ich und Du" (Ik en gij) en behandelt de verhouding van de mens 

tot God en de medemens als dialogische religieuze beginselen.) Buber had zeker volkomen 

gelijk, toen hij wees op de ‘magie’ in de geloofsopvatting van de genezingsverhalen. Maar hij 

had er ongelijk in, zo’n ‘magisch’ geloof ‘absurd’ te vinden en de ervaring van het 

‘mensengeslacht’ daartegen in het geweer te brengen. Juist is, dat zo’n geloof, als in Marcus 

9:14-29 beschreven wordt, geen voorrecht van Jezus is, maar voor de mens als zodanig 

toegankelijk is – ook de vader van de jongen smeekt nu juist om zo’n geloof. Maar Buber had 

ongelijk, toen hij een plaats als Jesaja 28:16 als ‘Israëlitisch’ tegen dit zogenaamd 

‘hellenistisch’ geloofsbegrip in stelling probeerde te brengen: “De gelovige zal niet 

overhaasten’, zo vertaalt Buber het moeilijke woord van de profeet. Hij interpreteert dit als 

volgt: ‘de gelovige werkt in het tempo van God’, d.w.z. hij wil geen andere gang van de 

geschiedenis afdwingen dan die, welke God verkiest; hij wenst vooral geen openbaarheid van 

God daar, waar God zich verbergt. Maar zo’n tegenstelling, als Buber hier tussen het 

‘Israëlitische’ en het ‘hellenistische’ ‘geloof’ van de wonderverhalen construeerde, raakt toch 

niet datgene, wat aan het geheim van de wonderverhalen ten grondslag ligt. De heiland, de 

sjamaan, de goddelijke arts matigt zich volstrekt geen macht aan die hem niet toekomt of die 

hij niet bezit, zoals bijvoorbeeld Simon Magus, die voor keizer Nero pochte dat hij kon 

vliegen en bij het uitvoeren van zijn kunstwerk neerstortte. Een echte wonderdoener die kan 

genezen waagt het ook niet, ‘magisch’ over God te beschikken. Hij voelt alleen maar in 

zichzelf dat het genezend en goed is, in God, het centrum van de wereld, geworteld te zijn. 

De kracht van dit vertrouwen geeft hij door. Heeft veel weg van Socrates; die geloofde dat hij 

uiteindelijk alleen gebonden was aan zijn Daimonion, aan de innerlijke stem van het 

goddelijke in het eigen hart. En wel, indien nodig, tegen de mening van zelfs alle burgers van 

Athene in. Omgekeerd geloofde Socrates erin, dat er ook in anderen een verborgen kennis 

van het ware en goede bestond, waarvan men zich slechts bewust hoefde te maken om 

geest en lichaam op de juiste weg te brengen. We zeiden al: de wonderverhalen getuigen 

niet in de eerste plaats van een specifiek geloof in een bepaalde inhoudelijkheid of bepaalde 

persoon. Ze beschrijven de macht van een algemeen menselijk vertrouwen tegen de 

verwoestende energie van de angst. En pas indirect, om dit vertrouwen in de eigen persoon 

te wekken en te concentreren, is de persoon van de sjamaan, de priester of de Godsman 

zeer zeker van beslissende betekenis. De wonderverhalen hebben dan ook een afkeer van 

elke systematiek, en ze zijn juist uit op een getrouwe weergave van individuele details. 

Anderzijds zijn de wonderverhalen geen individuele, biografische beschrijvingen, maar 

verhalen die bedoeld zijn als voorbeeld, en wij hebben dan ook categorieën nodig die het 

begrip angst – en dus ook het begrip geloof – zozeer concretiseren, dat wij daardoor inzicht 

krijgen in de aparte vormen van genezing in hun individuele en hun algemene karakter. 

Alleen zo krijgen de verhalen van vroeger actualiteit voor het heden. Neem de bezetene van 

Gerasa; het gaat hier niet om de vraag, of er in de dogmatische zin een ‘duivel’ bestaat of 

niet; het gaat er om, nu eerst eens zo diep in te gaan op de ervaringen van het menselijk 

lijden, van de verscheurdheid en machteloosheid van het mensenhart, dat wij ons een 

voorstelling kunnen maken van het beslissende alternatief van het menselijk bestaan tussen 

angst en geloof. Wat de figuur van de bezetene van Gerasa in zijn tegenstrijdigheid op een 
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schokkende manier duidelijk maakt, is precies deze absolute confrontatie, dit uiterste verzet, 

dat ontstaat als een mens die slechts uit angst bestaat, zijn verlosser ontmoet.  

Spurgeon: “In plaats van te trachten in het reine te komen met God, dachten de Israëlieten 

dat als ze de ark van het verbond maar vanuit Silo naar hun kamp brachten, ze dan wel zeker 

zouden zijn van de zegen. Toen de ark in het leger aankwam waren ze zo enthousiast alsof 

hun banieren al wapperden over een zegevierend leger. Ze verhieven hun stem zo luid dat de 

aarde ervan beefde en de Filistijnen, die hun gejubel hoorden en de reden daarvan 

vernamen, zeer bevreesd werden. De Israëlieten begingen een grote vergissing. Ze gingen 

naar Silo om de ark op te halen, in plaats van God zelf te zoeken. De ark was de geheiligde 

plaats waar God zichzelf openbaarde in de dagen dat Zijn volk Hem naar waarheid diende. 

Alleen al het zien van de ark wakkerde de Israëlieten hun eigendunk aan en ze waren vol 

vertrouwen, nog voordat ze de zegen hadden behaald. De Filistijnen maakten een ander 

soort vergissing, want ze waren bang zonder dat er een echte reden voor was. Ze zeiden: 

JHWH is in het leger gekomen. En dat was helemaal het geval niet. Het was alleen de Ark met 

de cherubs. Ze verwarden het zichtbare met het onzichtbare. Deze ark van het verbond, een 

kist van hout, bekleed met goud, met engelenfiguren op het deksel, was slechts een teken 

van de aanwezigheid van God onder Zijn volk. Maar de Israëlieten veranderen haar in een 

heilig voorwerp, dat hoog diende te worden vereerd, dat aanbeden kon worden en waarop 

ze hun vertrouwen konden stellen. De oudsten zeiden: “Laat ons van Silo tot ons nemen de 

Ark, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onzer 

vijanden”. En zo schreven ze aan de ark toe, wat alleen door God gedaan kon worden. Dat is 

een neiging die we allemaal hebben. We vertrouwen op mensen. We willen ook graag een 

symbool, het een of ander teken, voor ogen hebben. En als het ook nog iets is dat artistiek 

verantwoord is, des te beter.” 

We kunnen vluchtige emotie verwarren met oprechte godsdienstigheid. Men kan denken dat 

God in het kamp is gekomen alleen al vanwege een zekere religieuze gewoonte, of een 

bepaalde ceremonie die men uitgevoerd heeft, of omdat de een of andere vergulde kist 

onder hen is opgericht. De Israëlieten maakten nog een andere vergissing: die ook nu nog 

wordt gemaakt. Ze stelden ambt boven karakter. In hun grote nood lieten ze Hofni en 

Pinehas halen, in plaats van tot God te roepen. Waarom wendden ze hun harten tot hen? 

Eenvoudig omdat het priesters waren en het volk een verering had voor het heilige ambt. 

Maar deze beide jonge mannen waren buitengewoon grote zondaars voor God. En nu, 

omdat ze eenmaal het ambt van priester bekleedden, werden ze in plaats van God gesteld. 

Stellen we ons eens voor: een man die een heilig leven leidt, die een onbaatzuchtig karakter 

heeft, die trouw is in zijn woord, krachtig is in het gebed. Maar hij wordt niet als bevoegd 

gewaardeerd, omdat hij geen theologische studie heeft gevolgd waarvan misleide mensen 

denken dat die noodzakelijk is om op de kansel te mogen bidden. Denk aan bepaalde 

‘werkzaamheden’ die een dominee wel mag en anderen niet mogen uitvoeren op basis van 

een theologische studie. Gelukkig zien we meer denominaties ontstaan waarbij dit probleem 

is weggeveegd. Hier staan Hofni en Pinehas. Zij staan in de lijn van Aaron dus stelt men 

vertrouwen in hen en worden ze zelfs in de plaats gesteld van God. Hebben we er wel eens 

bij stilgestaan dat God mogelijk ‘niet is’ met de dienaar naar wie we horen in de kerk? Als we 

kunnen aantonen dat deze dienaar niet overeenkomstig het Woord vertelt en leeft? Dan is 

het logisch te vragen waarom we luisteren? Als de leider van een kerk niet iemand is die 

wandelt met God, waarheen zal hij ons dan leiden? De blinde kan wel een teken dragen 

waaruit valt af te leiden dat hij een erkende gids is, maar denkt u dat u niet in de gracht zult 
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vallen omdat hij lid is van de orde van de gidsen en het teken van bekwaamheid bij zich 

heeft? De Israëlieten juichten en schreeuwden, ze verwarden enthousiasme met geloof. 

Iedereen mag de verering van God beleven zoals men wil, maar het is vreemd te 

veronderstellen dat omdat er veel lawaai wordt gemaakt er ook geloof moet zijn. Geloof is 

een stil water met diepe gronden. Het kan zich uiten in springen en juichen maar ook in 

stilte. Misschien nog wel veel vreugdevoller. Er is een gevoelsuiting die te groot is voor 

woorden. Er zijn gevoelens die te zwaar zijn om te uiten.  

Spurgeon: “Maar het kan ook waarheid zijn, dat God naar ons kamp komt. God komt in het 

leger van Zijn volk. Dan zullen we met kracht spreken dat God in ons midden was. We krijgen 

nieuwe energie. Als God in ons leger komt overtuigd Hij mensen van zonde, van 

gerechtigheid. De aanwezigheid van God vertroost bovendien zondaars. Ze zetten hun 

zorgen van zich af en werpen die op Hem die zo duidelijk nabij is. Als God in het leger is, 

geeft Hij durf aan ons geloof. De belangrijkste les aan ons is dat we ons uiterste best mogen 

doen om de aanwezigheid van God in het leger te krijgen. We moeten belijden dat we 

hulpeloos zijn zonder God. Als we afzien van onszelf maken we ruim baan voor God. We 

mogen ook heel zorgvuldig zijn in ons leven. God zal niet naar een onheilige ‘kerk’ komen. De 

heilige Duif zal nooit naar een vuil nest gaan. Er moet een zorgvuldige gehoorzaamheid zijn 

aan Zijn Woord, een zich strikt houden aan Zijn waarheid, Zijn leer, Zijn voorschriften, Zijn 

regels en wetten. Wettisch? Nee, alle verhalen met betrekking tot gehoorzaming en oproep 

tot gehoorzamen in de bijbel, zijn er voor ons om verantwoordelijke keuzes te maken. Om te 

kunnen kiezen voor het leven. Hij zal ons Zijn gunst niet bewijzen, tenzij we zorgvuldig elke 

stap volgen die Hij heeft gezet. “Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt 

JHWH, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader 

zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt JHWH, de Almachtige”. Tot zover 

Spurgeon. 

Geloof is gegrondvest op een innerlijk besef van waarheid en werkelijkheid, dat veel sterker 

is dan de logica alleen. Hoe heeft Abraham God gediend? Hij had geen bijbel, er was geen 

kerk met wekelijkse samenkomsten. Abrahams hart verzoende zich met God, hij 

gehoorzaamde. Genesis 26:5 ‘Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en 

heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten.’ 

Dit besef stijgt uit boven het verdriet dat door het kwaad wordt veroorzaakt. De paradox van 

het kwaad schrijft ons voor dat wij God enerzijds aanspreken op Zijn daden, en anderzijds 

aanvaarden wat Hij doet, omdat wij beseffen dat Gods werkelijkheid ver boven de onze 

verheven is. Wij zullen uiteindelijk Zijn ondoorgrondelijke wegen nooit begrijpen. Terwijl de 

geest zich pijnigt om een rationele verklaring te vinden, leert het hart liefde te geven. Wij 

spreken God aan en vragen Hem het kwaad en het lijden uit te bannen. Tegelijkertijd 

realiseren we ons dat alleen God weet waarom het lijden wordt toegelaten. Het enige echte 

antwoord dat het hart kan geven is stilte. Een mens gelooft zichzelf, hij gelooft zijn naaste. 

Vaak zoeken we daarom ‘heil’ bij onszelf en bij de naaste. God komt ons (met Zijn liefde) 

tegen door ziekte, ramp, gevaar (via het externe kwaad, als een tweede macht), om ons 

ertoe te brengen ons vertrouwen niet langer te stellen in onszelf en in onze naaste. Hij geeft 

ons Zichzelf, Hij biedt Zichzelf aan. De moeilijkheden zijn er om de mens te ontnuchteren, tot 

nadenken te brengen, en te brengen tot Zijn Hulp. Wij mogen ervaringen interpreteren als 

een uiterste uitdaging, die wij met standvastigheid en vastberadenheid tegemoet mogen 

treden. We mogen niet toestaan dat een ‘ramp’ ons verlamt, we mogen er inspiratie in 
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vinden om onze toewijding aan de krachten van het goede te versterken. Gods hand wordt je 

gewaar in je lijden. Hij houdt je vast. Deze hand zal je sterken, niet door de moeilijkheden 

weg te nemen maar door je in de moeilijkheden te bekrachtigen. God werkt niet voor je, 

maar met je. Ds.J.P. Paauwe: “Dat een kind van God door het dal der moerbeibomen gaat is 

zijn groot voorrecht. Want wat doet God? Ons inwinnen voor het lijden, wonderlijk soms 

voorbereiden op het lijden, zodat we dan met grote moed het kruis op ons nemen en van 

harte bereid zijn de weg te gaan die JHWH wil, dat wij zullen gaan (Psalm 32:3) Welgelukzalig 

is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog 

is. 3 Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag. 4 

Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. 5 

Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal 

belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid 

mijner zonde. 6 Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop van 

grote wateren zullen zij hem niet aanraken. 7 Gij zijt mij een Verberging; Gij behoedt mij voor 

benauwdheid; Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.  

Paauwe gaat verder. “Degene die ‘lijdt’ zou dat voor de hele wereld niet willen missen. 

Moeite en verdriet, het zijn ten diepste de allerbeste dingen in dit leven.” (Ook heel goed uit 

te leggen aan kinderen overigens). (Psalm 90:10) 2 Eer de bergen geboren waren, en Gij de 

aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. 3 Gij 

doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen! 4 

Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als 

een nachtwaak. 5 Gij overstroomt hen; zij zijn gelijk een slaap; in den morgenstond zijn zij 

gelijk het gras, dat verandert; 6 In den morgenstond bloeit het, en het verandert; des avonds 

wordt het afgesneden, en het verdort. 7 Want wij vergaan door Uw toorn; en door Uw 

grimmigheid worden wij verschrikt. 8 Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke 

zonden in het licht Uws aanschijns. 9 Want al onze dagen gaan henen door Uw 

verbolgenheid; wij brengen onze jaren door als een gedachte. 10 Aangaande de dagen onzer 

jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste 

van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen. 11 

Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt? 12 Leer ons 

alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. 13 Keer weder, HEERE! tot hoe lange? 

en het berouwe U over Uw knechten. 14 Verzadig ons in den morgenstond met Uw 

goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen. 15 Verblijd ons naar 

de dagen, in dewelke Gij ons gedrukt hebt, naar de jaren, in dewelke wij het kwaad gezien 

hebben. 16 Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun 

kinderen. 17 En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk 

onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat. 

Wat doet JHWH nog meer?  

Ds. Paauwe: “Zich onttrekken waardoor we ons eenzaam voelen, zodat het de schijn heeft 

dat wij alleen staan. Denk aan Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde (of hij wel of niet 

historische bestaansrecht heeft doet niet ter zake). Denk aan al het lijden om ons heen, de 

martelaren van vroeger en nu. Dan komt bij ons het ongeloof, de wereld, de vorst van de 

duisternis, de adem van onze vrouw/man, van onze kinderen, van onze vrienden en 

bekenden. Dan wordt het Magor Missabib (schrik van rondom). Dan komt ook het diepe 

gevoel van onze afhankelijkheid. En hier, in deze weg zal JHWH ons zolang laten, totdat er 
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enige beproeving, enige loutering geweest is, want er staat in Maleachi 3:3: “En Hij zal zitten, 

louterende en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levie reinigen en Hij zal ze 

doorlouteren als goud en als zilver”. Daarop verschijnt JHWH, na kortere of langere tijd. De 

dankbaarheid die dan vrijkomt is te vergelijken met het moment dat je baby geboren wordt. 

Omdat dit intens belangrijke momenten in je leven zijn, is het stil staan bij je lijden zo 

belangrijk. Ds. Paauwe: “Wat is uw kracht, wat geeft u levensmoed? Is dat uw betrekking, uw 

huisgezin, uw kapitaal? Of is het God, die u moed geeft. Is de wereld aantrekkelijk in het 

zichtbare en tastbare dat u moed geeft? Als de gelovigen gewaar worden dat God goed is, 

dan grijpen ze moed en terwijl ze moed grijpen worden ze gezegend. De regen komt van de 

hemel (Jesaja 55:10) en wat ze in het dal der moerbeibomen ontvangen, komt van boven. Zij 

stellen God tot een fontein. Dat zijn de mensen die gekozen hebben om te geloven. Dal der 

moerbeibomen, wanneer de mensen naar Sion gingen, dan moesten zij door een dor en 

droog dal. Een moeilijk oord passeren. Anders konden deze mensen niet aan de oefening op 

de tempelberg deelnemen. Maar dit heeft natuurlijk een ruimere en diepere zin. In het kort 

wil het dit zeggen: een kind van God moet een moeilijke weg passeren. Hij kan deze weg niet 

ontgaan. In de eerste plaats omdat het hier het land van de rust niet is. Een christen is een 

mens die op zichzelf staat. Hoe is hij toch zo gekomen? JHWH heeft hem – net zoals anderen 

– de mogelijkheid gegeven naar Hem te komen. Dan kan iemand zeggen eenvoudig en vanaf 

de bodem van zijn ziel: Wie heb ik nevens U in de hemel, nevens U lust mij ook niets op de 

aarde (Psalm 73:25). Wat is een mens, die door het dal der moerbeibomen gaat gelukkig! 

Want uit Hem, en door Hem en tot Hem zijn alle dingen! De nodiging is voor alle mensen van 

Zijn volk: “Wendt u naar Mij toe; wordt behouden al gij einden der aarde; want Ik ben God en 

niemand meer”(Jesaja 45:22). Wanneer de ziel in deze weg is, dan wil zij van het lijden niets 

af hebben. Integendeel, zij heeft er zich volkomen, dat is met een volkomen hart mee 

verenigd. En als ze dit door hebben, laten zij het wel na om deze dingen van God af te 

bidden. Ds. Paauwe gaat nog verder: Geliefden, ze ziet de noodzakelijkheid van het lijden, 

want het gezicht van Gods waardigheid, majesteit en heerlijkheid, dat ze nu heeft, zou ze 

niet hebben gehad, als ze het lijden, het kruis, de bezwaren niet had gehad. En nu zou ieder 

kunnen begrijpen, dat hoe meer, hoe helderder zulk een gezicht van het alleswaardige 

Opperwezen is, des te dieper de vernedering is en des te hartelijker de verfoeiing van zichzelf 

en des te oprechter het beschaamd staan is voor JHWH. Dan is het niet dat God ons zalig 

maakte en dat dat ons zo gelukkig maakt – maar dit is het, dat God is Degene die Hij is, dat 

maakt ons zo gelukkig! Dat is dus een vreugde in God, geen vreugde in zichzelf, geen vreugde 

in eigen doen en laten. Het kennen zelf van die God, dat is de blijdschap! En dan de grote 

verwondering daarover dat dit ons werd geschonken. Dan komt het er niet meer op aan of 

hij met twee, met zeventig of met honderdtwintig mensen is samengekomen. Maar hij mag 

weten dat hij IN Gods weg is. Anders heeft hij geen toevlucht met het oog op de zaken die 

zich voordoen. Hij mag de vrijmoedigheid hebben om tot God te kunnen en te mogen 

zeggen: JHWH, het gaat niet om mijn zaak, het gaat om Uw zaak! Als een mens niet zo 

hoogmoedig was en wilde bukken voor JHWH, opzij en achteruit gaan, hij zou altijd worden 

verwelkomd. Daarom staat er: “Doet gij u dit niet zelf, doordien gij JHWH verlaat, ten tijde als 

Hij u op de weg leidt?” Jeremia 2:17.  

Soms denkt de mens misschien: oh God wees mij genadig!” Maar God wil onuitsprekelijk 

graag helpen. Hij is veel gewilliger om ons te helpen dan wij om ons te laten helpen! JHWH 

denkt meestal het gunstigst over een mens die Hij veel laat beleven, zoals de dichter het 

heeft uitgedrukt in Psalm 34:9: “Veel wederwaardigheen, veel rampen zijn des vromen lot, 
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maar uit die alle redt hem God, Hij is zijn heil alleen”. We bezitten het vermogen ons tegen 

de krachten van het kwaad te verweren, we kunnen het kwaad overspoelen met het licht van 

het goede. En wij hebben de zekerheid dat het goede de overhand zal krijgen. Dit 

vertrouwen gaat verder dan gewoon optimisme. Wij zullen intuïtief goed van kwaad 

onderscheiden en ons handelen daarop afstemmen. God geeft in ons hart het vermogen om 

te onderzoeken en ons leven zo in te richten dat het in overeenstemming is met onze daden. 

Dit vereist een grondig onderzoek. Soms denkt of vreest een christen verzwolgen te worden. 

David heeft uitgedrukt: “Nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen” en Jakob meent 

dat “hem alle dingen tegen zijn”. De mens is niet bestand tegen deze dingen. Maar de 

gelovige zegt toch: En wij weten, dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken 

ten goede. Want alle gelovigen bij elkaar hebben verdriet wanneer ze het leed in de wereld 

zien, want zij weten dat de wereld hoe rijk zij is aan invloed en hoe hoog begaafd, bestemd is 

om het te verliezen buiten God. We zien de mensen werken en lopen, iedereen voor zijn 

eigen huis. Is dat om eigen zaak te dienen of om Gods zaak te dienen, of een combinatie?  

De ark is in handen van de Filistijnen gevallen ondanks alle pogingen die men had 

aangewend tot bescherming ervan. Wat iemand is overkomen die de ark stutte zien we in de 

bekende geschiedenis als de ark naar Jeruzalem werd gevoerd. En als nu de ark in de handen 

van de Filistijnen is en het, wat betreft het zichtbare en tastbare, reddeloos verloren is, wat 

gebeurt er dan? Dan zorgt de ark weer voor zichzelf, want Dagon ligt met zijn aangezicht ter 

aarde gevallen. Vertrouw maar. Geef niet toe aan moedeloosheid want JHWH is machtig te 

doen boven alles wat wij bidden of denken. Bij Hem zijn uitkomsten die niet verwacht 

worden en ook niet verwacht kunnen worden. Hij schenkt ons hulp, keer op keer. Dat brengt 

tot verwondering, tot beschaming, tot verlegenheid en tot aanbidding. Ds. Paauwe: “Hij redt 

wonderbaar en het is ook in deze weg, dat men hoe langer hoe meer ziet dat het middel is 

gelegen in een eenvoudig toevlucht nemen tot God en dat de voorwaarde daarvan is: het 

sterven aan zichzelf. En het gaat nooit anders dan ten koste van eigen leven. Dus wanneer 

een mens door God zo in zijn hart is geslagen dat hij zich kent als een die om zijn zonde ‘niets 

waard is’, dat is dan juist de mens die God door het eerste woord heeft neergestoten. Maar 

door deze stoot heeft Hij hem de band of de strik van Zijn goddelijke liefde omgedaan, 

waardoor Hij hem trekt, zodat hij nu hulp en raad mag zoeken voor zijn ziel. Tevoren heeft hij 

bij Hem geen hulp en raad kunnen vinden, deze ook niet begeerd. Maar nu vindt hij de 

eerste troost en belofte van God. Je zult ontvangen als je bidt, vinden als je zoekt. Door deze 

belofte wordt de mens hoe langer hoe moediger en krijgt steeds meer en groter vertrouwen 

op God.“ Einde citaat. 

“Alle negatieve gebeurtenissen, zegt Debbie Ford in haar boek Licht op schaduw, zijn een 

zegen, ook al kun je dat niet vaak direct zien.” Sommigen van ons leven in de illusie dat nare 

dingen gebeuren zonder dat daar een reden voor is. Maar pijn heeft een doel. Ze onderwijst 

ons. Het is belangrijk dat je inziet dat alles in de wereld op de juiste tijd en op de juiste plek 

plaatsvindt. Er worden geen fouten gemaakt. Er gebeuren geen ongelukken. De wereld is een 

wondermooie hemel en een bodemloze put. Ieder van ons is uniek en we gaan allemaal onze 

eigen bijzondere weg. Je kunt je vrijer en wijzer voelen door wat je in het verleden hebt 

meegemaakt. Daarvoor moet je de verantwoordelijkheid op je nemen voor alle 

gebeurtenissen die in jouw leven hebben plaatsgevonden. Verantwoordelijkheid nemen 

betekent dat je tegen jezelf kunt zeggen: “dat heb ik gedaan”. Er is een groot verschil tussen 

de dingen die je de wereld aandoet en de dingen die je jezelf aandoet. Pijn kan onze beste 

leraar zijn. Zij brengt ons altijd naar plaatsen waar we uit onszelf niet naar toe zouden gaan. 
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We komen allemaal op aarde met een andere opdracht, en wij zullen zelf uit moeten vinden 

welke dat is. Wanneer je het vanuit dit standpunt bekijkt, kun je zien dat alle gebeurtenissen 

in je verleden je de mogelijkheid verschaffen om te onderzoeken, te leren, te veranderen en 

te groeien.” 

SAMENVATTEND: 

P.F. van der Meer junior aan het woord: “Toen Augustinus de erfzondeleer introduceerde en 

de HC nadien in deze lijn stelde dat de mens ‘onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle 

kwaad’ werden de mensen op non-actief gesteld. Dan moest God het maar doen. Deze 

erfzondeleer werkte verlammend op de mensen, zodat zij zich niet positief konden inzetten 

om tot een meer leefbare samenleving te komen, om geestesvruchten voort te brengen. Het 

feit dat een mens wel ‘deugdzaam’ moet leven waarbij de kerkgang min of meer vereist 

wordt, in de hoop dat God hen eens bekeerd, gaat van kracht. Maar hoe anders leert de 

bijbel ons. Wijzelf mogen terugkeren tot God en dan zal Hij tot ons wederkeren. De zondaar 

hoeft niet eerst een ‘opknapbeurt’ te krijgen, nee ga maar zoals je nu bent. Het initiatief ligt 

bij ons, wij zijn afgeweken van Gods geboden en inzettingen die Hij ons geboden heeft. Wij 

zijn gaan leven zoals wij dat zelf goed achten. Probeer los te komen van alle leugens, die door 

de eeuwen heen in onze godsdienst geslopen zijn. Los komen van alles wat niet in 

overeenstemming leeft (en is) met de geboden en inzettingen van God. Gegeven door Hem 

voor ons ten leven.” Weer die overgave. Een woord dat als een rode draad door de bijbel 

loopt. We kunnen zo mee wandelen. Vandaar dat er veel waarschuwings-teksten te vinden 

zijn die dezelfde strekking hebben als in Spreuken 28: 9 ‘Die zijn oor afwendt van de wet te 

horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn.’ De Bijbelse wijsheidsliteratuur is nog steeds 

sterk, uitgedrukt in een wat stoffige Nederlandse zegswijze: “wie goed doet, goed ontmoet”. 

Wanneer je op deze manier in het leven staat, is het letterlijk van levensbelang om te weten 

hoe je je moet gedragen. Wat je moet doen en wat je moet laten. Overgave. Om zover te 

komen om werkelijk verlost te worden van de angst van het kwade is het nodig te luisteren 

naar God, altijd, altijd, te luisteren naar God. En zo naar Hem te luisteren, zo stil en vol 

vertrouwen, dat wij Hem, ook onder het bulderen van de stormwind in onze lijdensnacht, 

horen fluisteren: “kind, mijn kind, wees gerust”! Is er enig gevaar dat Gods uitverkoren volk 

Hem zal vergeten? Deuteronomium 8:11 Wacht u ervoor, Jahwe uw God te vergeten, en zijn 

geboden, voorschriften en bepalingen, die ik u heden opleg, niet na te leven. 

De bekendste baptistenprediker in Londen aan het einde van de negentiende eeuw, ds. C.H. 

Spurgeon: “Laat het toch zo zijn, dat u en ik, als we beproefd worden door het geloof in God 

in staat zijn de moeiten tegemoet te treden met moedige gedachten en woorden. We 

kunnen onze onverschrokkenheid niet tonen wanneer we geen moeiten en problemen 

ondervinden. Een soldaat kan geen veteraan worden zonder dat hij in de strijd is geweest. 

Verheugt u daarom in uw beproevingen, want ze geven u de mogelijkheid blijk te geven van 

een gelovig vertrouwen, ter ere van de Naam van de Allerhoogste. Maar zorg ervoor dat uw 

geloof een waar geloof is in God. En word geen speelbal van veronderstellingen en nog 

minder slaaf van de meningen van anderen.” Een rijke bron van troostrijke gedachten is het 

verhaal van David. Hij werd hard gekastijd maar is er niet aan verloren gegaan. Psalm 118: 17 

Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken JHWH vertellen.18 JHWH heeft mij wel 

hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. 
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Om te beginnen heeft de gelovige zicht op zijn beproevingen: “JHWH heeft mij wel hard 

gekastijd”. Op het eerste gezicht is al duidelijk dat David inziet dat zijn beproevingen van God 

komen. Wel is het zo dat hij begrijpt dat hij ook nog met een tweede macht te doen heeft. 

Want hij zegt in vers 13: “Mijn vijand had mij zeer hard gestoten, tot vallens toe”. Zijn 

aanvechtingen waren het werk van een wrede vijand. Jawel, maar de aanslagen van die 

vijand werden door God gebruikt om het goede voor hem te bewerken. Uiteindelijk zegt hij 

dat de eerste handelende persoon probeerde mij te vernietigen, maar de Grote Schepper 

van alle dingen veroorzaakte, dat mijn geloof groeide en bevestigd werd!   

 

Vraag aan PP:  

Heeft God jou eens 

geholpen? 

 

“Natuurlijk. Toen ik het eens 

heel moeilijk had, krijg ik 

weer kracht en kan ik iets 

doen omdat ik dan niet 

meer bang ben.” 
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Hoofdstuk 29 Onnodig pijnlijke scheidslijn   

Het is een van de mooiste vergoedingen van het leven,  dat niemand oprecht een ander kan helpen zonder zichzelf 

te helpen. 

e gaan nog even wat kerkvaderen ‘interviewen’. Jammer dat we zo weinig 

kerkmoeders hebben om iets over te schrijven. Iets over de labadistische of 

semi-labadistische structuur van veel kerken. (Wederom niet uit te leggen aan 

kinderen.) Deze term verwijst naar de hechte groep mensen rond Jean de 

Labadie (1607-1678), een ultra-gereformeerde afsplitsing van de oude calvinistische kerk in 

Nederland. U denkt wellicht: waarom in een sabbaths-boek? Ik wil graag laten zien hoe 

mensen hun eigen voorkeuren, principes etc. net zo hard hebben mee laten wegen als Gods 

Woord. En soms is die weegschaal niet ten gunste van God afgesteld. Immers, zodra het 

‘daden’-verhaal niet overeenkomst met Gods richtlijnen, is het duidelijk dat de weegschaal in 

disbalans is. Het labadisme veronderstelt een gemeente met twee kringen: een buitenste 

kring met ‘gewone’ kerkleden en een binnenste kring van ‘ware gelovigen’. Er zijn dus twee 

scheidslijnen. Eén tussen de buitenwereld en de gemeente en één tussen de ware gelovigen 

en de rest van de gemeente. Bij de labadistische structuur hoort het verschijnsel dat de 

groep van ware gelovigen oordeelt tussen welke gemeenteleden precies die laatste 

scheidslijn loopt. Bij dat oordeel zijn uiterlijke kenmerken heel belangrijk, veel belangrijker 

dan je zou verwachten in een groep waar het om ieders relatie met God gaat. Interessant is 

dat voortdurend blijkt dat de kenmerken van de buitenste kring (de gemeente) een zwakkere 

afspiegeling vormen van de kenmerken die aangelegd worden voor de binnenste cirkel van 

ware gelovigen. Wanneer de ware gelovigen zich bijvoorbeeld in het zwart kleden, dan zal de 

gemeente de gewoonte hebben om zich donker te kleden. Wanneer de gemeenteleden 

weinig sociale contacten met anderen onderhouden, dan zullen de ware gelovigen helemaal 

op een afstand blijven van derden. De driedeling tussen buitenwereld, gewone 

gemeenteleden en ware gelovigen moet zichtbaar blijven, kenbaar voor alle gemeenteleden. 

Door De Labadie kwam opnieuw een rooms-katholiek element de Nederlands gereformeerde 

kerk binnen.  

De Labadie was een in 1650 tot het calvinisme bekeerde roomse geestelijke die in Nederland 

predikant werd en die zijn afkomst voor een deel trouw bleef. Het kloosterleven, het principe 

van de afzondering van een klasse van ‘geestelijke specialisten’, klonk in zijn prediking door. 

Hij werd erg populair omdat hij de monnik-achtige zuiverheid predikte als ideaal, bedoeld om 

een geestestoestand te creëren waarin men zich helemaal op God kon richten. Omdat zoiets 

helemaal inging tegen het genade-begrip uit de gereformeerde theologie (je moet je geloof 

van God krijgen en mag niet proberen om je tot zuiverheid op te werken) kreeg De Labadie 

als theoloog weinig waardering. Maar als prediker bracht hij duizenden mensen in 

vervoering: dit was iemand die preekte dat je verrukt mocht zijn van de vreugde door Gods 

aanwezigheid die je soms voelde! De Labadie haalde in feite een belangrijk christelijk 

denkbeeld onderuit: het idee dat Gods goede bedoelingen met de mensen die in Hem 

geloven tijdens hun aardse leven nog niet volledig werkelijkheid worden. God zal pas in de 

hemel, het leven na dit leven, van de gelovigen verloste mensen maken. Verlost van hun 

neiging om toch verkeerde dingen te blijven doen, verlost van het leven in een onzuivere, 

verdeelde wereld. Volgens de gereformeerde theologie leeft een gelovig christen in 

afwachting daarvan, hij gelooft daarin en juist daarom, omdat hij naar een toestand uitziet 

waar anderen niets van waarnemen, is dat wat hij in essentie doet, ‘geloven’. De verlossing is 

W 
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een belofte en zowel de doop als het avondmaal dat in de kerk gevierd wordt als 

nagedachtenis aan het lijden van waarmee Jezus voor de gelovigen de verlossing verdiende, 

maken die verlossing zichtbaar. Doop en avondmaal zouden voortekenen van de verlossing 

zijn. Ze verwijzen naar Gods toezeggingen in de bijbel, de toezeggingen van het heil dat de 

gelovigen pas na hun aardse leven werkelijk zullen meemaken. De gewezen monnik leerde 

gelukkig dat de gelovigen hier op aarde al zuivere mensen zijn en een stukje goddelijkheid 

vertegenwoordigen. Het gaat immers om ‘Gods kinderen’, om het groepje gelovigen en hun 

collectieve leven. Hij stelde dat niet de doop of het avondmaal, maar de bevinding zelf het 

voornaamste teken van Gods beloften was. Hoewel de gemeente van De Labadie aan het 

eind van de zeventiende eeuw volledig uit elkaar viel, blijven de grondtrekken van zijn ideeën 

hier en daar in Nederland bij een deel van de volgelingen van de Nadere Reformatie hangen 

en werden ze op volgende generaties overgedragen. Theoloog Jodocus van Lodensteyn 

(1620-1677) deed zijn intrede. Hij gebruikte mystieke termen als hij over de geloofservaring 

preekte en beweerde dat echte gelovigen aan ‘zigtbare uitstekendheid’ te herkennen zijn. Hij 

stelde zulke hoge eisen aan de gelovigen dat hij zelfs weigerde om in zijn gemeente het 

avondmaal te houden. Zijn vrijgevigheid tegenover de armen bewijst evengoed zijn goede 

hart. Het ontbrak hem niet aan financiële middelen en die wendde hij bijna uitsluitend aan 

voor zijn misdeelde geloofsgenoten. Ook voor die in het buitenland: de vervolgde Waldenzen 

en de gemeenten in Piedmont. In de achttiende eeuw kwamen optimistische visies uit het 

‘verlichte’ Frankrijk overwaaien.  

Er kwamen theologen die het belangrijkste van het christenleven niet meer het geloven in 

Gods genadige verlossing van de mens vonden, maar het bereidwillig gehoorzamen ‘aan al 

Gods bevelen”. Niet meer de genade, het door God aan de mens gegeven geloof, stond 

centraal maar de deugdzame mens die uit zichzelf al wil wat God van hem vraagt. De uit 

Schotland afkomstige Comrie ontwikkelde een nieuw soort nadruk binnen de gereformeerde 

theologie over Gods omgang met de mens. Het was de nadruk op de uitverkiezing van de 

gelovigen ‘van eeuwigheid’. De uitverkiezing was op zich een oud en vertrouwd begrip in de 

gereformeerde theologie. De uitverkiezing lijkt het toppunt van onrechtvaardigheid, maar 

dat verwijt is door de dogmatici gepareerd. Volgens hen is de uitverkiezing juist een bewijs 

van Gods goedertierenheid. Alle mensen verdienen door hun zondigheid de hel en het is 

uitsluitend aan de goedheid van God te danken dat er toch een paar de dans ontspringen. 

Comrie nam geen duidelijke standpunten in als het ging om kerkbestuurlijke zaken en ook 

ging hij niet vaak op huisbezoek maar maakte des te meer werk van zijn preken. Comrie was 

erg bewogen met de medemens: "O, mijn geliefden, ik vrees uit de grond van mijn ziel voor 

velen; zij zijn hoog en spreken uit de hoogte van de grootste daden van het geloof; zij 

hebben nooit pijn noch gevoelige angsten gehad en weten net zo min als de prior wat 

verbrijzelde beenderen zijn en kunnen evenwel velen meester-achtig veroordelen, ofschoon 

zij geen blijken geven van een ingewrochte geloofskennis van God noch van zichzelf." 

De Nederlandse Geloofsbelijdenis is in 1561 door Guido de Bres opgesteld om de 

gereformeerde leer te verdedigen tegenover koning Philips II, een overtuigd katholiek. Zaken 

als de drie-enigheid, de schepping, de erfzonde en de uitverkiezing passeren de revue. In 

artikel 15 wordt over de erfzonde gezegd dat deze ‘genoegzaam om het menselijk geslacht te 

verdoemen’. Van de vrije wil moet De Bres niets hebben. Artikel 14 typeert de mens als een 

‘slaaf der zonde’ die uit zichzelf niets goeds kan willen. Ook spreekt de NGB over het laatste 

oordeel, waarbij de levenden en de doden zullen worden geoordeeld, naar wat zij in deze 
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wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. De NGB bracht de uitverkiezing van de 

gelovigen door God ‘in sijnen eeuwigen ende onveranderlijcken raet’ in verband met Gods 

barmhartigheid. Omdat alle mensen uiteindelijk zondig waren, was Gods keus om een aantal 

van hen desondanks het geloof en daarna het hemelse leven te geven, onverdiend en dus 

een blijk van Zijn liefde. De uitverkiezing van de gelovigen was op die manier voorgesteld, 

niets meer dan een bewijs hoe genadig God is. Bij Comrie werd dat anders. In zijn theologie 

lag alle nadruk op hoe God al ‘in de eeuwigheid’, dus buiten de tijd, beslist heeft wie er wel 

en wie er niet zullen geloven. Wie een duik neemt in de kerkgeschiedenis raakt al snel het 

spoor bijster. Steeds opnieuw hebben mensen nieuwe kerken gevormd, omdat ze het met 

bepaalde leerstukken niet eens waren. Eén woord kon al aanleiding zijn voor een 

kerkscheuring bij wijze van spreken. Overigens ook logisch, er moet een groot belang 

gehecht worden aan de zuivere uitleg van de bijbel. Dominee Schortingshuis (1700-1750) 

was een man die door zijn boeken en zijn preken de emotionele beleving van ‘de omgang 

met God ‘ heeft bevorderd. Er werden stromen tranen vergoten onder zijn prediking, schrijft 

kerkhistoricus K. Exalto. Er was bij Schortingshuis een zoet genot in het voelen van allerlei 

ellende. Schortingshuis was helemaal geen man van de vierschaarbeleving; hij vond het 

zuchten en steunen om je zondigheid en al die tranen om Gods liefdevolle bedoelingen veel 

belangrijker. Als je die emoties steeds weer bij jezelf terug ziet (voelt) komen, dan ben je een 

ware gelovige. Zo werd de theologie van de Nadere Reformatie over Gods omgang met 

mensen in het geval van Schortingshuis nog weer menselijker gemaakt. De menselijke 

moeite was belangrijker geworden dan de Bijbelse boodschap. Vreemd genoeg hadden 

mensen zoals Schortingshuis helemaal niet door dat ze hun eigen gereformeerde traditie 

behoorlijk ‘verbouwd’ hadden. Op zijn manier was Schortingshuis dicht bij De Labadie 

gekomen; hij vond dat echte gelovigen elkaar automatisch als zodanig zouden kunnen 

herkennen. Die herkenning had altijd iets emotioneels. Schortingshuis bekeek immers 

iedereen door de bril van zijn eigen geloofsleven, wat van zijn eigen ervaring afweek, mocht 

hij dan ook afwijzen. Het was vooral een ervaring van Godsgemis en je zorgen maken of je 

wel een echte gelovige zou zijn: Schortingshuis invloed bevorderde het piekeren en gaf de 

bevindelijkheid het accent van de zwaarmoedigheid mee. In feite vermengde de sfeer van de 

theologie zich met die van de geloofsbeleving. Het menselijke element kreeg in de traditie 

die doorgaf hoe God omgaat met de gelovigen, een grote plaats. Aan de achttiende-eeuwse 

theologen en hun weergave van de bekering werd zoveel waarde gehecht dat precies die 

type bekeringen die zij beschreven, als norm voor alle bekeringen gingen gelden.  

Dat betekende volgens de kerkhistorici C. Graafland en F.A. van Lieburg dat de 

bevindelijkheid gesystematiseerd werd. De bekering zoals die in de negentiende-eeuwse 

bronnen wordt beschreven, was een langdurig proces. Meer stadia moest je beleven of 

doorworstelen en elk stadium kreeg een steeds vastere plaats tussen eerdere en latere. 

Kortom, er kwam een modelvolgorde waarin de bekering beschreven werd en die 

beschrijving kreeg waarschijnlijk het karakter van vóórschrijven. Ook werd de kloof wijder en 

wijder tussen de weinige ‘ware gelovigen’ die hun bekering precies tot het laatste stadium 

hadden meegemaakt en daarover vertelden, en de anderen binnen de gemeente die dat 

(nog) niet hadden meegemaakt. Er ontstond ook een ware leescultuur. Maar het maakte 

verschil wat je las: preken uit de ‘gewone’ Nadere Reformatie waren heel wat 

gereformeerder dan verhalen van achttiende-eeuwers die een bepaald bekeringsmodel (de 

vierschaarbeleving of mystieke vroomheid of het voortdurend gevoel van Godsgemis) 

beschreven. Evengoed was Schortingshuis een erg liefdevol persoon. Hij zorgde voor zijn 



~ 357 ~ 

 

moeder en voor haar kinderen toen zijn vader was overleden. Toen deed ds. G.H. Kersten 

(1882-1948) zijn intrede. Onder leiding van deze voorman zouden vaste structuren 

uitgebouwd worden. Hij werd bovendien oprichter en leider van de Staatkundig 

Gereformeerde Partij. Een van de dingen die Kersten wilde bereiken in de snel groeiende 

Gereformeerde Gemeenten – er traden steeds vrije gemeenten toe, toen het kerkverband zo 

bleek op te bloeien onder zijn leiding – was het terugdringen van allerlei al te bevindelijke 

elementen in de geloofsbeleving. Kersten vond dat er niet teveel kenmerken van de bekering 

in preken genoemd mochten worden, alleen maar ‘enkele van de meest wezenlijke’. Een 

diep schuldbesef was niet nodig om je een ware gelovige te mogen noemen en ook niet een 

heel emotionele beleving van het moment waarop God je definitief tot geloof brengt. ‘Sta 

niet naar zwaarheid, maar naar klaarheid’, zo hield Kersten zijn kerkleden soms prachtig 

voor.  

God gebruikt altijd iemands geweten, zijn overtuiging van schuld en zonde, om hem of haar 

tot bekering te bewegen. Die overtuiging verbond Kersten altijd heel direct aan de persoon 

van Christus als verlosser. Met zijn theologische school die Kersten in 1927 oprichtte, 

probeerde hij dat gereformeerde element te versterken. Mannen die heel graag wilden 

preken over Gods omgang met de mens maar weinig kenden van de gereformeerde 

theologie, werden systematisch opgeleid. Vooral de theologie van de Nadere Reformatie en 

de dogmatiek – Kerstens eigen verwerking van de gereformeerde traditie – vormden de 

lesstof. Het was wel jammer dat het Kersten aan kennis ontbrak om, zoals in de grotere 

kerken gebruikelijk was, zijn dominees het Hebreeuws en het Grieks te leren waarin de bijbel 

oorspronkelijk geschreven is. Kerstens concentratie op de theologie en de dogmatiek, 

bedoeld om de al te bevindelijke inslag van het kerkvolk en de toekomstige voorgangers in 

de Ger.Gemeenten in te tomen, had echter gevolgen. Toen hij zich in zijn eenheidsstreven 

gedwongen zag om een echte systematische theologie te ontwerpen, kon hij toch niet om de 

erfenis van enkele eeuwen theologie heen. Er waren andere invloedrijke predikanten in de 

Ger.Gemeenten die zo populair waren dat hun bevindelijke benadering niet zomaar opzij 

gezet kon worden. Een daarvan was J. Fraanje (1878-1949). Zo kwam het dat de theologie 

van Kersten uiteindelijk erg ging lijken op die van de achttiende-eeuwer Comrie. In 1931 

namen de Ger.Gemeente zes stellingen aan die als toevoeging op de oude gereformeerde 

belijdenisgeschriften gingen functioneren. In de eerste zin van de eerste stelling wordt 

gezegd: ‘Het verbond van de genade staat onder beheersching van de uitverkiezing tot 

zaligheid’. Achter elke preek over de verlossing voor zondige mensen (doordat Jezus voor 

zondaars in de bres is gesprongen) lag dus de veel diepere werkelijkheid van de eeuwige 

uitverkiezing. Zo kon je gaan twijfelen of je wel echt op de bekeringsweg zou terechtkomen; 

je kon immers ook wel ‘uitverkoren’ zijn om niet te geloven. In de laatste van de zes 

stellingen was wel sprake van de oproep van het evangelie om in Christus te geloven, maar 

helemaal op de voorgrond stond die oproep toch niet. Het geloven kwam in de stellingen 

niet voor als een zelfstandige daad van de mens. Integendeel, het gemiddelde kerklid, dat 

niet wist of hij of zij wel uitverkoren was, moest maar zien te proberen of hij of zij de wet van 

God kon vervullen. Dat niemand daartoe in staat is volgens de christelijke overtuiging, wist 

Kersten ook wel. Dit was een theologische formulering die bedoeld was om de overheersing 

van de uitverkiezing te ondersteunen. De Christelijke Gereformeerden leerden immers dat 

de oproep om te geloven voor ieder kerklid datgene was waar het op aankwam. Daar was 

deze formule een alternatief voor, dat bovendien een deel van de ‘zwaarste’ bevindelijken 

aansprak. Bepaalde dominees zoals Fraanje gebruikten in hun preken een model van de 
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bekeringsweg waarin je pas definitief met Jezus de verlosser geconfronteerd werd nadat je 

koste wat kost had geprobeerd om volgens de Tien Geboden te leven. Dat was een idee dat 

voortkwam uit een typisch volkse vermenging van heel verschillende elementen uit de 

Nadere Reformatie: het strenge en sobere leven enerzijds en de trapsgewijze bekering met 

de nadruk op zwaarmoedig Godsgemis anderzijds. Toch zat er ook iets gereformeerds in: 

‘alle calvinisten zijn het erover eens dat je wel moet beseffen dat je zondaar bent op het 

moment dat je gelooft dat Jezus voor je zondigheid gestorven is.’ Dat zou niet meer dan 

logisch zijn. In niet-bevindelijke calvinistische kerken had dit simpele besef dan ook nooit de 

status van een verplicht stadium op de weg naar de bekering gekregen. Maar vanaf 1931 

raakte dit element dus steeds meer vervlochten met de officiële theologie van de 

Geref.Gemeente. Het oude calvinistische accent op genade en geloof had in feite terrein 

verloren in bevindelijk gereformeerde kringen. Aan de hand van de innerlijke beleving van 

het ‘heil’, kon geconcludeerd worden of je al dan niet wedergeboren was. Fraanje bad ’s 

nachts uren in eenzaamheid, ’s morgens vroeg ging hij met het hele gezin op de knieën. ‘Net 

als Henoch wandelde hij met God’, aldus zijn zoon. Het maakte Fraanje tot de invloedrijkste 

predikant binnen de gereformeerde gemeenten, na Kersten, met wie hij op een aantal 

punten van mening verschilde. Kersten ijverde voor de oprichting van een theologische 

school: om goed te kunnen preken moest je studeren. Fraanje, autodidact, bestreed dit, 

maar zou later zijn verzet tegen de school staken en zelfs voorzitter van de commissie van 

toezicht worden. Hij keerde zich ook tegen Kerstens lidmaatschap van de Tweede Kamer, 

namens de SGP. Ambtsdragers hadden volgens Fraanje niets in de politiek te zoeken. Hij ging 

zelfs zo ver dat hij kerkenraadsleden die lid waren van een kiesvereniging, het avondmaal 

onthield en zijn gemeenteleden opriep niet te gaan stemmen. Fraanje was niet alleen weinig 

studieus, maar zou ook een afkeer hebben gehad van alles wat met organisaties en 

regelgeving te maken had. Hij volgde louter zijn hart, ook in zijn preken die een verslaggeving 

waren van zijn innerlijke geloofsleven. ‘Je moet er oren naar hebben om dat te kunnen 

beluisteren,’ beaamde zijn zoon jaren later. In de Nadere Reformatie is pas het syllogisme 

opgekomen. De formele logica, de wetmatigheid van het denkproces: oorzaak en gevolg. Een 

voorbeeld van een syllogisme: major: Alle mensen zijn sterfelijk, minor: Grieken zijn mensen. 

Conclusie: Grieken zijn sterfelijk.  

In de jaren na 1980 maakte de visie van ds A. Moerkerken opgang in de Geref.Gemeente, die 

de verschillende stadia in de bekeringsweg weer op de voorgrond van theologie en prediking 

plaatste. Waarschijnlijk deed hij dat om tegemoet te komen aan al die mensen in de 

kerkbanken die zielsgraag de omgang met God zouden willen ervaren maar die ervoor 

terugschrokken om zich een echte gelovige te noemen. Voor hen bestaat traditioneel de 

term ‘bekommerden’. Gezien de vele honderden preken die ze beluisterd hadden met daarin 

de uitverkiezing dreigend aanwezig op de achtergrond, was zo’n houding niet zo 

verwonderlijk. In Moerkerkens waarneming was ze in elk geval zo algemeen en zo 

theologisch verantwoord dat hij zijn preektrant er mede door liet bepalen. Moerkerken 

richtte zich op de volkse traditie die dacht dat echt, zeker geloof, een ‘extraatje’ is voor een 

klein deel van de gelovigen. De anderen moeten het maar niet vreemd vinden als ze die 

zekerheid van geloven nooit zouden krijgen. Moerkerken neigde er dus naar om het twijfelen 

dat vanzelfsprekend uit die gedachte voortvloeit, tot norm te verklaren. De stadia op de 

bekeringsweg zijn volgens hem dan ook geen ‘fasen, die men passeren kan en die dan ook 

hebben afgedaan’. Nee, schreef hij, zo ligt het in de bevinding van de heiligen nooit. Het 

uitgangspunt ligt volgens dit citaat dus wel heel duidelijk bij de menselijke ervaring, niet in de 
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bijbel. Als rector heeft ds. Moerkerken mede het gezicht bepaald van de Gereformeerde 

Gemeenten. Hij is wel ”het boegbeeld” genoemd. „Ik vind dat zó naar, want een boegbeeld 

wordt zomaar een afgodsbeeld. Ik kan er ook nooit tegen als er gesproken wordt over de 

leiding van de Gereformeerde Gemeenten. Dan denk ik: We werken toch niet bij Philips, of 

bij Shell? Ik kan eerlijk zeggen dat ik naar geen enkele functie heb gesolliciteerd, maar dat ik 

slechts doe wat de kerk via de kerkelijke weg aan mij heeft gevraagd.” Door de jaren heen 

heeft ds. Moerkerken nogal wat wind gevangen. „Men heeft mij wel verweten dat ik van de 

standen in het genadeleven een systeem zou hebben gemaakt. Maar ik heb niets nieuws 

gedaan en ben zeker in het spoor van ds. G. H. Kersten gegaan (alsof dat een vereiste zou 

zijn, auteur PM). Als ik oude preken lees van bij voorbeeld ds. L. Rijksen, dan denk ik: Kijk nu 

toch! Hier heb je de standen nog veel gedetailleerder. Het enige wat ik misschien heb 

gedaan, is het inzichtelijk maken van het Schriftuurlijk spreken van Gods kinderen.” 

Inmiddels kiest men steeds vaker voor het lezen van preken van twintigste-eeuwse 

voorgangers, dus voor een latere interpretatie van de Nadere Reformatie. Net als in de 

andere kerken kent de geloofsbeleving in Oud-Gereformeerde kringen variaties. De absolute 

onvolmaaktheid van de mens wordt gedekt door ‘de vijf nieten’: ik wil niet, ik kan niet, ik heb 

niet, ik deug niet en ik weet niet. Hopelijk herkennen mijn kinderen zich hier af en toe in, 

maar liever niet al te veel. In behoorlijk veel gemeenten is een somber accent te beluisteren. 

Diverse invloedrijke voorgangers brachten het evangelie namelijk met de toevoeging dat je 

pas door Gods liefde naar Jezus toegebracht wordt, nadat je in de veronderstelling verkeerd 

hebt in de hel te zullen komen. Theologisch zit die ervaring in de buurt van de 

vierschaarbeleving: beide ervaringen horen bij een voorstelling van God als eisend rechter. 

Andere christelijke stromingen benadrukken deze bekering eveneens. Alleen de bevindelijk 

gereformeerden onderscheiden zich door hun overtuiging dat het van een ieder geeist wordt 

maar dat lang niet allen het ontvangen. Naar de opvatting van sommige kerkstromingen is 

het uitverkiezingsdogma komen te vervallen. Zij stellen dat het in het leven niet “nodig is” te 

strijden om in te gaan in Gods huis. Want naar hun, wellicht passieve, opvatting IS hun plaats 

in de hemel al gereserveerd. Door Jezus zoenoffer.  

Er bestaan allerlei varianten van geloven. Van reformatorische evangelisten tot evangelische 

reformatorischen. Misschien kan het boek van Ds. J.M.D. de Heer hierover een heldere 

oplossing geven. Hij geeft aan dat hij bij de samenstelling van zijn boek lering heeft 

getrokken uit Voetius ‘Proeve van de kracht der godzaligheid”. Voetius maakt onderscheid 

tussen lering en persoon. Hij bestreed met kracht de remonstrantse leer, maar gaf tegelijk 

aan dat er vrome remonstranten zijn, die oprecht met God leven. Op die manier heeft De 

Heer een hoge achting voor John Stott, een integer mens en diepgravend Bijbelonderzoeker 

en auteur van religieuze boeken. “Maar als ik in zijn boekje over christen worden lees dat ons 

leven als een huis met een deur is waarvan de sleutel aan mijn kant zit, en God wacht tot wij 

de deur openen, dan kan ik het daar onmogelijk mee eens zijn”. De term lekentheologen 

durft De Heer prima in zijn mond te nemen. Om toch maar liever een gewortelde theologie 

te volgen? De Heer stelt dat de evangelische beweging in ons land eigenlijk nog nauwelijks 

theologen kent die op grondige wijze theologie bedrijven. Nederland zou vooral mee liften 

op de golven die van elders komen, met name Amerika. “Het stuit mij tegen de borst als de 

‘second blessing’ bij pinksterlingen wordt vergeleken met de rechtvaardigmaking in de 

vierschaar bij kinderen van God”. De Heer stelt dat het waar is dat in elke kring, ook de 

reformatorische, vreemde uitwassen voorkomen, maar die worden ook als dusdanig 



~ 360 ~ 

 

gezien(!!). Dominee Kersten en dominee Mallan waarschuwden regelmatig tegen bijzondere 

ervaringen en een mystieke invulling van de rechtvaardiging in de vierschaar. “We moeten 

theologische opvattingen niet gaan beoordelen op grond van de uitwassen”. Ferme taal. 

Berust het louter op de rijkdom van de menselijke fantasie zodra we het niet aan onze 

kinderen kunnen uitleggen? Wat zegt Wikipedia ons over de vierschaar: Een vierschaar is het 

gerechtelijk bestuur van een plaatselijk gebied in de gewesten van de Lage landen tijdens de 

Middeleeuwen. De naam vierschaar komt van de vier 'geschoren' (gespannen) touwen 

waartussen de rechtspraak plaats vond. Oorspronkelijk werd er buiten recht gesproken, 

traditioneel onder een linde. Bij die boom waren vier banken in een vierkant geplaatst, 

waarop de schepenen plaats namen; in het midden stond dan de beschuldigde. Het is niet de 

opstelling van de vier banken waarnaar de 'vierschaar' is genoemd, maar de vier gespannen 

(geschoren) touwen; de vierschaar werd dan gespannen, daarbinnen werd recht gesproken. 

Autoritaire systemen werken graag met dogma’s, stelt Ben Bos in zijn boek “Je bent het zelf, 

psychosynthese’. Dogma’s blokkeren volledig de weg naar het innerlijk of accepteren alleen 

die elementen die in het dogma passen. Ervaringen zijn nooit te dogmatiseren. Daarom 

worden bepaalde ervaringen die niet in het dogma passen verworpen, ‘zondig’, ‘foutief’ of 

‘verwerpelijk’ verklaard. Gedogmatiseerd ben je blind voor jezelf en voor anderen. 

Dogmatisering maakt ook snel respectloos. Dat hebben we in dit gemerkt helaas. Neemt niet 

weg dat we positief en negatief naast elkaar kunnen laten leven. Vandaar dat ik graag van 

elke ‘kerkvader’ ook een positief punt heb vermeld, ter verrijking van ons leven. Ook zij 

waren ons tot voorbeeld! 

CONCLUDEREND: 

Hoe dan ook, we nemen onbewust veel overtuigingen over van onze families. De keuzes die 

wij in ons leven maken worden door deze overtuigingen beïnvloed, en we vragen ons nooit 

af: ”Maakt deze overtuiging mij krachtig?” We treden vaak gewoon in de voetstappen van 

onze familieleden. Dat is prima als de manier van leven die je overneemt je gelukkig maakt. 

Maar als dat niet het geval is, onderzoek haar dan. Vooroordeel wordt doorgegeven, pijn 

wordt overgedragen, schuld wordt geërfd en schaamte wordt overgeleverd. Iedere keer 

zorgvuldig kijken naar je automatische reactie, brengt je bewustzijn op een hoger plan. Als 

we bereid zijn lering te trekken uit onze ervaring, kunnen we inzien dat iedere gebeurtenis 

ons de gelegenheid biedt te leren en te groeien. Iedereen weet dat in alle grote werken van 

onze wereldliteratuur het innerlijke proces staat beschreven dat ieder mens de neiging tot 

‘zondigen’ moet overwinnen. 

Vraag aan PP:  

Zijn er veel kerken, en waarom? “Ja. 

Komt omdat ze denken dat het een 

tempel is om bij elkaar te komen en 

met God te praten. Maar dat kun je 

thuis ook doen, overal eigenlijk. 

Iedereen praat over de kerk, terwijl 

ze het eigenlijk heel saai vinden. Ik 

vind praten met God niet saai”.   
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Hoofdstuk 30 Buiten gewoon in Tweestromenland  

Ik heb ontdekt dat je je kinderen het beste raad kunt geven door uit te vissen wat ze zélf willen, en ze dat vervolgens 

te adviseren. Pablo Picasso 

 

n dit hoofdstuk zal de aandacht gevestigd worden op Paulus. Juist op hem, omdat hij door 

velen wordt gezien als degene die brak met de oudtestamentische wet. Hoofddoel van dit 

hoofdstuk is het handhaven van een ‘balance of power’ tussen de supermachten Paulus 

en Jezus. Tot nu toe heb ik benadrukt dat er een grote mate van continuïteit is tussen het 

Oude en het Nieuwe Testament. Maar werd de Messias al aangekondigd aan Adam en Eva? 

De Israëlieten werden in het Oude Testament al ‘behouden’ op grond van het geloof  en niet 

alleen op grond van het houden van de geboden (want dat ging als vanzelf). Het ging ook in 

het Oude Testament al om de liefde tot God en het houden van de geboden was slechts een 

antwoord op Gods liefdevolle verlossing. De gelovige krijgt Gods Geest in zich en kan daarom 

met zijn hele hart Hem volgen. Dit navolgen van God houdt in dat je je als verloste mens aan 

Gods geboden houdt. Dit is principieel hetzelfde als de situatie in het Nieuwe Testament. 

Paulus komt in de bijbelhistorie na Jezus, na de Heilige Geest uitstorting. Paulus heeft 

uitspraken gedaan die alom als dè waarheid wordt aangenomen en bepaald het denken en 

doen in de huidige kerken. Was Paulus stichter van het christendom, of op z’n minst een 

katalysator voor een radicaal andere richting van de beweging? Zijn warrige houding heeft 

hoe dan ook de gelederen sindsdien stevig bezig gehouden.  

Preekte Paulus een soort twee-wegenleer? De Israëliet kon (vrijwillig) de ‘moeilijke’ weg van 

het houden van de Mozaïsche wet volgen, terwijl zowel de Israëliet als de niet-Israëliet ook 

de mogelijkheid had om eenvoudig in Jezus te geloven en zo ‘behouden’ te worden? Paulus 

beschuldigt uitdrukkelijk zowel de niet-Israëlieten als de Israëlieten van zondigheid. Degenen 

die onder de wet zijn, hebben daarin geen uitzonderingspositie. 

Als er een profeet komt die anders leert dan Gods geboden, weet dan dat God je kan 

beproeven, zegt God. Wanneer God ons geloof ‘test’, brengt Hij ons nooit in verleiding 

(Jakobus 1:13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God 

kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 14 Maar een iegelijk 

wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. 15 Daarna 

de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den 

dood). Het doel van dit goddelijke testen is ons te heiligen en sterker te maken. Het doel van 

satanisch verleiden is om ons te vernietigen. Er is geen kwaad in het hart van God, en Hij 

heeft het kwaad ook niet gemaakt. Maarten Luther formuleerde het prachtig als volgt: ‘Je 

kunt niet voorkomen dat vogels over je hoofd heen vliegen, maar je kunt wel voorkomen dat 

ze een nest in je haar bouwen’. Hij wilde daarmee zeggen dat verleiding zonde wordt 

wanneer je ermee instemt. God geeft ons een houvast hoe iemand te herkennen als 

‘verkeerde’ profeet. Vers 21 en 22: “…. Als zijn woord niet vervuld wordt en niet uitkomt”.  

Deuteronomium 18:20 “Maar een profeet die overmoedige genoeg is om in Mijn naam een 

woord te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven.  

Maar Paulus dan? Zei Paulus niet dat het wet was en nu genade is? En zegt Paulus niet dat 

het houden van de sabbath niet meer gewenst is, of in ieder geval niet meer zo belangrijk is? 

Leerde Paulus iets anders dan het Oude Testament? Leerde hij wellicht iets anders dan 

Jezus? Naar mijn mening leerde hij iets anders dan de apostelen te Jeruzalem. Jezus maant 

I 
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de mensen aan in Johannes 14:15 om God lief te hebben en hoe moeten ze God liefhebben? 

Door Zijn geboden te onderhouden. “Als jullie Mij liefhebben, bewaar dan Mijn geboden”.  

Jezus laat het zo vaak weten (waardoor wij de juiste leer kunnen blijven volgen), zie ook in 1 

Johannes 5:3 “Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden bewaren”. Er zijn veel 

teksten in de bijbel waaruit blijkt dat Paulus en Jezus haaks op elkaar profeteren. Ik wil u 

uitnodigen de volgende teksten te lezen.  

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn 

niet zwaar. 

2 Johannes 1:6 En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk 

gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen. 

Johannes 12:49 Want Ik heb uit Mijzelven niet gesproken; maar de Vader, Die Mij gezonden 

heeft, Die heeft Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen zal, en wat Ik spreken zal. 

2 Johannes 1:9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God 

niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. 

De tekst in Deuteronomium 13:1-5 spreekt voor zich: Wanneer een profeet, of dromen-

dromer, in het midden van u zal opstaan, en u geven een teken of wonder; 2 En dat teken of 

dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: Laat ons andere goden, die gij niet 

gekend hebt, navolgen en hen dienen; 3 Gij zult naar de woorden van dien profeet, of naar 

dien dromen-dromer niet horen; want JHWH, uw God, verzoekt ulieden, om te weten, of gij 

den HEERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 4 Den HEERE, uw God, 

zult gij navolgen, en Hem vrezen, en Zijn geboden zult gij houden, en Zijn stem gehoorzaam 

zijn, en Hem dienen, en Hem aanhangen. 5 En diezelve profeet, of dromen-dromer, zal 

gedood worden; want hij heeft tot een afval gesproken tegen den HEERE, uw God, Die 

ulieden uit Egypteland heeft uitgevoerd, en u uit het diensthuis verlost; om u af te drijven van 

den weg, dien u JHWH, uw God, geboden heeft, om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze 

uit het midden van u wegdoen. 6 Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of 

uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het 

heimelijke, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt, gij 

noch uw vaderen; 7 Van de goden der volken, die rondom u zijn, nabij u, of verre van u, van 

het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; 8 Zo zult gij hem niet ter wille 

zijn, en naar hem niet horen; ook zal uw oog hem niet verschonen, en gij zult u niet 

ontfermen, noch hem verbergen; 9 Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal eerst 

tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand des gansen volks. 10 En gij zult hem 

met stenen stenigen, dat hij sterve; want hij heeft u gezocht af te drijven van den HEERE, uw 

God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft. 11 Opdat gans Israël het hore 

en vreze, en niet voortvare te doen naar dit boze stuk in het midden van u. 12 Wanneer gij 

van een uwer steden, die JHWH, uw God, u geeft, om aldaar te wonen, zult horen zeggen: 13 

Er zijn mannen, Belials-kinderen, uit het midden van u uitgegaan, en hebben de inwoners 

hunner stad aangedreven, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet 

gekend hebt; 14 Zo zult gij onderzoeken, en naspeuren, en wel navragen; en ziet, het is de 

waarheid, de zaak is zeker, zulk een gruwel is in het midden van u gedaan; 15 Zo zult gij de 

inwoners derzelver stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards, verbannende haar, en 

alles, wat daarin is, ook haar beesten, met de scherpte des zwaards. 16 En al haar roof zult gij 

verzamelen in het midden van haar straat, en den HEERE, uw God, die stad en al haar roof 
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ganselijk met vuur verbranden; en zij zal een hoop zijn eeuwiglijk, zij zal niet weder gebouwd 

worden. 17 Ook zal er niets van het verbannene aan uw hand kleven, opdat JHWH Zich wende 

van de hitte Zijns toorns, en u geve barmhartigheid, en Zich uwer erbarme, en u 

vermenigvuldige, gelijk als Hij uw vaderen gezworen heeft; 18 Wanneer gij de stem JHWH, 

uws Gods, zult gehoorzaam zijn, om te houden al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, om te 

doen wat recht is in de ogen JHWH, uws Gods. 

Paulus ‘leert’ het afschaffen van de wet. Paulus is leidraad voor de mensheid en 

christendom. Hij profeteert echter een nieuwe theologie. Met als gevolg dat de 

Schriftgeleerden zullen zeggen: er is daardoor een kloof ontstaan tussen het Oude en het 

Nieuwe Testament. Met de duidelijke neiging om het Oude Testament te degraderen. 

Nergens in de bijbel wordt naar Paulus als profeet verwezen. Mogen wij vraagtekens 

plaatsen als er een leer wordt verkondigd wat zegt: weg met de wet? Tot nu toe heb ik al 

zeer veel teksten als bewijs aangevoerd wat Gods wil is. Past dit bij het beeld wat Paulus 

neerzet? 

Johannes 3:36 “Hij die in de Zoon geloofd, heeft het eeuwige leven; maar hij die de zoon 

ongehoorzaam is, zal het leven niet zien maar de toorn van God blijft op hem.” 

Paulus is ongehoorzaam aan Jezus, toch? Jezus leefde zoals God het wilde; naleven van de 

geboden waaraan je liefde voor JHWH zichtbaar wordt. Paulus verkondigt een religie die 

tegenovergesteld is aan Jezus. Bovengenoemde tekst leert ons dan dat God zijn toorn aan 

Paulus zal ontbloten. Dat is een ongelooflijk heftige conclusie zult u wellicht denken.  

‘Paulus was een man, klein van postuur, met een kaal hoofd en kromme benen, 

samengegroeide wenkbrauwen en een ietwat hoekige neus, zo gezond als het maar kan en 

één en al vriendelijkheid; soms ziet hij er uit als mens, maar soms ook heeft hij een 

engelengezicht’. Deze levendige beschrijving van Paulus in de apocriefe Handelingen van 

Paulus en Tekla is een van de weinige die van een apostel bekend zijn. Indrukwekkend heeft 

deze bekeerde Farizeeër er zeker niet uitgezien. Toch heeft hij bij zijn geloofsverkondiging 

door heel het Middellandse Zeegebied – naar schatting legde hij daarbij zo’n 15.000 km af – 

blijk gegeven van een bijna bovenmenselijke energie en onvoorstelbaar 

uithoudingsvermogen. Bovendien overleefde hij schipbreuken, een steniging, stokslagen, 

opsluiting, vernederingen, de ontberingen van het primitieve reizen en nog veel meer voor 

van de verspreiding van ‘de blijde boodschap’. Wat is de beste verklaring voor zijn succes als 

geloofsverkondiger, schrijver(?), bestuurder en verdediger van het geloof? Hij zegt dat hij 

zichzelf slaaf van allen gemaakt heeft om zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Hij vindt 

dat de relaties tussen christenen van een liefde moet getuigen waarbij alle egoïsme moet 

plaatsmaken voor gemeenschapszin. We mogen ervan overtuigd zijn dat Paulus goede 

bedoelingen heeft gehad. Maar of het zuiver goddelijk is geweest mogen we onderzoeken. 

Welke rol heeft Paulus? Heeft hij zich deze toegeëigend of is hij ‘gezalfd’ door God? En welke 

waarde moeten we daaraan geven? Waar is onze logica als Paulus zich weerspreekt op 

verschillende plaatsen in de bijbel. Waarom is hij warrig? In Romeinen 1:11 deelt Paulus 

geestelijke gaven (Grieks: ‘Metado”) uit terwijl in Handelingen 2:4 verwoordt wordt dat de 

Heilige Geest dit alleen kan bewerkstelligen 11 Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige 

geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden; 4 En zij werden allen 

vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest 

hun gaf uit te spreken.   
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In Romeinen 1:16, 3:22 en 29, 10:11-13 verkondigt Paulus dat voor iedereen in de wereld 

redding is. Paulus brengt nieuws! Tot die tijd kan men nergens in de bijbel deze bewering 

tegenkomen! We zullen het nader onderzoeken. De Heilige Geest wordt alleen over het volk 

Israël uitgestort, Ezechiël 39:28 Dan zullen zij weten, dat Ik, JHWH, hunlieder God ben, dewijl 

Ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder verzameld in 

hun land, en heb aldaar niemand van hen meer overgelaten. 29 En Ik zal Mijn aangezicht 

voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben 

uitgegoten, spreekt JHWH HEERE. 

In Deuteronomium 28:64 zegt God dat Hij Zijn volk zal verstrooien onder alle natiën omdat 

ze zijn geboden niet volgden. Dus het volk Israël woont in alle uithoeken van de wereld. Ook 

Jezus bevestigd dit in Mattheüs 15:24 waarin hij aangeeft dat hij gestuurd is voor de verloren 

schapen van het huis Israël, eerder al besproken in dit boek. Jezus is dus met zijn discipelen 

niet ‘op een weg naar heidenen’ gegaan. Zou hij dat dan opeens anders willen zien na zijn 

opstanding zoals in Mattheus 28:19 staat dat opeens het geloof naar alle volken op de hele 

wereld zou moeten worden verkondigd? Dan had hij dat toch in zijn leven al laten zien, 

voorgeleefd, zoals hij alles voorleefde? Van een leraar mag je verwachten dat alles wat in het 

huidige leven wordt voorgeleefd, nagevolgd wordt door het gevolg. Het onderscheid tussen 

‘toen’ en ‘nu’ is nog steeds van kracht. Zou Jezus bijvoorbeeld quasi nonchalant hebben 

opgemerkt om na zijn opstanding maar naar alle volken te gaan? En zou Jezus ook op deze 

zelfde nonchalante wijze alle spijzen rein verklaard hebben? Het zijn bewuste kortstondige 

vluchten uit de geschiedenis van Jezus toen, naar de situatie van de lezer nu.  

Jezus discussieert in Johannes 8 met de Farizeeërs; voor hen is geen redding mogelijk. Niet 

naar heidenen, niet in het huis van Samaritanen, alleen naar de afvalligen van het volk Israël. 

Mattheüs 7:6 Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; 

opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u 

verscheuren.  

In Deuteronomium 23:2 zegt JHWH dat geen enkele bastaard in de vergadering toegelaten 

zal worden. Geen bastaard zal in de vergadering JHWH komen; zelfs zijn tiende geslacht zal in 

de vergadering JHWH niet komen. 3 Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering 

JHWH komen; zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering JHWH niet komen tot in 

eeuwigheid. 4 Ter oorzake dat zij ulieden op den weg niet tegengekomen zijn met brood en 

met water, als gij uit Egypte uittoogt; en omdat hij tegen u gehuurd heeft Bileam, den zoon 

van Beor, va n Pethor uit Mesopotamië, om u te vloeken.5 Doch JHWH, uw God, heeft naar 

Bileam niet willen horen; maar JHWH, uw God, heeft u den vloek in een zegen veranderd, 

omdat JHWH, uw God, u liefhad. 6 Gij zult hun vrede en hun best niet zoeken, al uw dagen in 

eeuwigheid. 7 Den Edomiet zult gij voor geen gruwel houden, want hij is uw broeder; den 

Egyptenaar zult gij voor geen gruwel houden want gij zijt een vreemdeling geweest in zijn 

land. 8 Aangaande de kinderen, die hun zullen geboren worden in het derde geslacht, elk van 

die zal in de vergadering JHWH komen. 

JHWH maakt een duidelijk onderscheid. Ook in het volgende vers: 19 Gij zult aan uw broeder 

niet woekeren, met woeker van geld, met woeker van spijze, met woeker van enig ding, 

waarmede men woekert. 20 Aan den vreemde zult gij woekeren; maar aan uw broeder zult 

gij niet woekeren; opdat u JHWH, uw God, zegene, in alles, waaraan gij uw hand slaat, in het 

land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven. 
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In Johannes 8:43 zegt Jezus tegen de Farizeeërs: “Omdat jullie naar Mijn woord niet kunnen 

luisteren”.  

Daar is wel degelijk een bewijs tegen Paulus verkondiging dat iedereen gered kan worden. 

Deze tekst laat ook duidelijk zien dat er een uitverkiezing is voor het volk Israël. 42 Jezus dan 

zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God 

uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij heeft Mij 

gezonden. 43 Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt 

horen. 44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een 

mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen 

waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een 

leugenaar, en de vader derzelve leugen. 45 Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij 

niet. 46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij 

Mij niet? 47 Die uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit 

God niet zijt. 

In Romeinen 9:4 geeft Paulus opeens wel te kennen: “de Israëlieten, aan hunner is de 

aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de eredienst en de beloften”.  

Het nieuwe verbond is het herstelde verbond van die eeuw {aioon}, waar God Israël niet 

meer zal verlaten en zij niet meer KUNNEN afwijken. Zo vaak als er staat: “zij zullen Mij tot 

een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn“, staat dit in verband met het ‘nieuwe’ verbond. 

Dán zijn zij eikenbomen van de gerechtigheid, een koninklijk priesterdom, een priesterlijk 

Koninkrijk, want van Sion zal de Wet uitgaan en Gods woord uit Jeruzalem. Psalm 147:19 Hij 

maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn inzettingen en Zijn rechten. 20 Alzo heeft Hij 

geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah! 

Amos 2:1 Hoort dit woord, dat JHWH tegen ulieden spreekt, gij kinderen van Israël! namelijk 

tegen het ganse geslacht, dat Ik uit Egypteland heb opgevoerd, zeggende: 2 Uit alle 

geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen gekend; daarom zal Ik al uw 

ongerechtigheden over ulieden bezoeken. 

Er is echter nog een onderscheid dat uzelf mag invullen. In het achterhoofd nemen we de 

stellingen van Paulus die voor veel onduidelijkheden hebben gezorgd. 

21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, 

maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage 

tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam 

duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk 

aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! 24 

Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een 

voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;25 En er is slagregen 

nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn 

tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots 

gegrond. 26 En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een 

dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; 27 En de slagregen 

is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn 

tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. 
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Barnett stelt dat net als bij Paulus in Corinthiërs de verwijzingen onsystematisch zijn, zonder 

logische volgorde en selectief gekozen uit verschillende ontberingen van Jezus, om de 

boodschap van de schrijver kracht bij te zetten. De toespelingen op de historische Jezus 

benadrukken zijn menselijkheid en zijn volharding in het lijden, omdat de lezers in hun tijd 

ook moesten volharden in zware moeilijkheden. Het feit dat de schrijver de zaken niet 

gedetailleerd uitwerkt, geeft aan dat hij en de lezers de omstandigheden van Jezus lijden 

kenden. Kortom, dit opvallende geschrift laat zowel het feit van de verkondiging van het 

evangelie aan de lezers zien als een veronderstelde kennis van de historische Jezus. De 

schrijver wist dat Jezus uit de stam Juda kwam en daarom niet bij de priesterlijke klasse 

hoorde. Er liggen duidelijke verbindingen met Jezus onderwijs en met zijn dood en 

opstanding. Dit woord van de verkondiging ligt verankerd in een werkelijk historisch persoon. 

Ze zijn geschreven door iemand die bijna vanaf het begin deel heeft uitgemaakt van de 

christelijke geschiedenis, eerst als vervolger, daarna als apostel. Einde citaat Barnett. Is dit 

correct? 

Welke nieuwe aspecten kunnen we nog meer ‘leren’ van oer-apostel Paulus?  

Ik noem er een aantal die ik graag wil analyseren: 

Romeinen 10:4 Paulus schaft de wet af. 

Romeinen 3:20 Paulus benadrukt dat de werken van de wet niet rechtvaardigen, tegenvraag 

is hoe Paulus onderstaande tekst zou verklaren: “Door het geloof is Rachab, de hoer, niet 

omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verspieders met vrede had ontvangen” 

(Hebreeën 11:31). U ziet dan nu, dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet 

alleen uit geloof. En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, 

toen zij de boodschappers heeft ontvangen, en hen langs een andere weg heeft laten 

weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de 

werken dood” (Jakobus 2:24-26). 

Romeinen 3:21 Paulus geeft aan dat we zonder wet leven 

Romeinen 7:6 Paulus ontslaat ons van de wet 

Romeinen 4:15 dat de wet toorn zou opwekken 

Romeinen 6:14-15 Paulus benadrukt wederom dat wij niet onder de wet vallen 

Romeinen 8:2 wij zijn vrij van de wet 

Romeinen 13:8-10 predikt Paulus dat horizontale liefde de wet vervult 

Romeinen 14:5 en 6 Paulus maakt alle dagen gelijk  

Romeinen 14:6,14-15 Paulus verklaart alle spijzen rein 

Hieruit kunnen we zien dat er veel verzen zijn in Romeinen waarin Paulus de wet van God 

verwerpt. In Johannes 12:50 zegt Jezus: “En Ik weet dat Zijn geboden het eeuwige leven is”.  

Ommekeer- wetten die door Paulus zijn ingesteld 

Romeinen 7:6 Wet van vrij zijn 

Romeinen 3 Wet van het geloof 
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Romeinen 8:2 Wet van de Geest 

Romeinen 14:5 en 6 Wet van geen rustdag 

Romeinen 14: 6,14,15 Wet van alles eten 

Romeinen 10: 9-13 Wet van belijden met mond, voor iedereen 

Romeinen 3:28, 4:3-13, 5:1, 10:10 Wet die geloof rechtvaardigt 

Romeinen 14:23 Wet van zelfbeslissing 

Romeinen 13:8-10 Wet van horizontale liefde vervulling van wet 

Romeinen 10:4 Jezus is einde van de wet 

Romeinen 3:22 10:12 Wet van geen onderscheid 

Toch stelt hij als slot in Romeinen 3:31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij 

verre; maar wij bevestigen de wet. 

R. Roukema in zijn boek over Jezus en gnosis: ”In zijn brief aan de Galaten trekt Paulus 

bijzonder fel van leer tegen de opvatting dat ook christenen uit de andere volken zich 

verregaand aan de wet van Mozes moesten houden. Paulus is verontwaardigt dat de Galaten 

zich door die na hem gekomen predikers hebben laten betoveren. Hoe negatief Paulus ook 

over deze concurrerende apostelen was, toch blijkt uit zijn woorden onmiskenbaar dat ook 

zij Jezus predikten. Nu heeft de vorm van christendom die Paulus voorstond in de loop van 

de tijd de overhand gekregen. Geloof in Christus is voldoende om gedoopt te worden. “ 

In Romeinen 3:20-27 heeft Paulus het tegen de wet. Dit is een typisch cryptisch 

bijbelzinnetje. Hij zegt dat rechtvaardigheid niet komt door het doen van de wet maar door 

de ‘wet van het geloof’. In vers 23 zegt hij: ‘want allen hebben gezondigd en dit ontbreekt 

hen aan de heerlijkheid van God’. Je vraagt je als lezer af hoe een mens kan bepalen dat allen 

gezondigd hebben als er geen wet als criterium dient? Toen Mozes de heerlijkheid van God 

wilde zien, is hem dat eerst niet toegestaan. Hoe kunnen wij op aarde dan over Zijn 

heerlijkheid beschikken? Redding komt door Gods liefde, maar rechtvaardigheid komt door 

het doen van de wet van God. Rachab is een toonbeeld van Gods genadeliefde. Het goede 

wat zij deed had eeuwigheidswaarde, en daarvan was zij een voorbeeld voor ons. Het toont 

aan dat zoiets goeds altijd door Gods liefde wordt gewerkt. Wanneer wij zwak zijn, maar 

gelovig, dan is God sterk door ons. Daarom zei Jakobus dat echt goede werken altijd gepaard 

gaan met reddend geloof. Wie heeft die ‘wet van het geloof?’ ingesteld?  

1 Johannes 3:10 oordeelt Paulus: “Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de 

duivel geopenbaard: elkeen wat de gerechtigheid niet doet, is niet uit God”.  

En verder in vers 12: “Niet zoals Kaïn die uit de boze was en zijn broer doodgeslagen heeft. En 

waarom heeft hij hem doodgeslagen? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broer 

rechtvaardig”. Paulus zegt niet dat Kaïns geloof niet boos was… 

Romeinen 4:13 “Want de belofte dat hij erfgenaam zou zijn van de wereld heeft Abraham en 

zijn nageslacht niet door de wet verkregen, maar door de gerechtigheid van het geloof”.  
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Dat Abraham geloofd heeft, heeft er voor gezorgd dat hij gedaan heeft wat aan hem was 

opgedragen. Vers 13 stel ik vraagtekens bij want Abraham heeft niet door ‘geloof’ of door de 

‘wet’ de beloftes ontvangen maar door het oude verbond, zie Genesis 17.  

Weer terug naar onze Paulus. Daarnaast verklaart deze apostel, verwijzend naar de letterlijke 

voorschriften van de Mozaïsche Wet, dat God „het met de hand geschreven document, dat 

tegen ons was, wat uit verordeningen bestond en ons tegenstond, [heeft] uitgewist, en Hij 

heeft het uit de weg geruimd door het aan de martelpaal [van Jezus] te nagelen”.  

Dan zegt hij vervolgens tot de christenen: „Laat niemand u daarom oordelen . . . met 

betrekking tot een feestdag of een viering van de nieuwe maan of van een sabbath, want die 

dingen zijn een schaduw van de toekomende dingen, maar de werkelijkheid behoort de Jezus 

toe.” Colossenzen 2:13-17 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid 

uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; 14 Uitgewist 

hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, 

enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het 

kruis genageld hebbende; 15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij 

die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd. 16 Dat u 

dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of 

der sabbathten; 17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van 

Christus. 

Paulus heeft zich met bovengenoemde tegengesproken als we kijken naar een uitspraak die 

hij eerder deed in Romeinen 2:13 “omdat niet die hoorders van de wet bij God rechtvaardig 

zijn, maar de degene die de wet doet zal gerechtvaardigd worden”. Eigenlijk is Paulus 

boodschap aan mij het volgende: Als ik er dus op sta vast te houden aan de inachtneming 

van de letterlijke sabbath, aanvaard ik niet het door Jezus aan de martelpaal gebrachte 

slachtoffer en verwerp ik aldus de vergeving van zonden die daardoor mogelijk wordt 

gemaakt. In Mattheüs 7:21 zegt Jezus god-zij-dank: “Niet iedereen wat voor Mij zegt (belijdt): 

Jezus! Zal ingaan in die koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van Mijn vader die in 

de hemel is”.  

In Markus 1:24 is zelfs een boze geest aan het woord die God belijdt: “Ik ken U, wie U bent: 

die Heilige God”. Zo ook Markus 5:7 En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik 

met U te doen, Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet 

pijnigt! 8 (Want Hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van den mens!) 9 En Hij vraagde 

hem: Welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende: Mijn naam is Legio; want wij zijn 

velen. 10 En hij bad Hem zeer, dat Hij hen buiten het land niet wegzond. 11 En aldaar aan de 

bergen was een grote kudde zwijnen, weidende. 12 En al de duivelen baden Hem, zeggende: 

Zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelve mogen varen.  

Volgens de theorie van Paulus gaan deze boze geesten naar de hemel toe, zij belijden 

immers Jezus. Jakobus 2:19 zegt dat de duivel ook in God geloofd Gij gelooft, dat God een 

enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.  

Ook komt Paulus als eerste aandragen met het feit dat Jezus dood een offerdood zou zijn (als 

hij auteur is van deze Hebreeën-brief). "Het volmaakte offer", o.a. Hebreeën 10:10 In welken 

wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus, eenmaal geschied. 17 En hun 

zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. 18 Waar nu vergeving 

derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. 
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God leert ons dat Hij geen mensenoffers wil zoals eerder uitgediept. Paulus leert ons dat als 

wij christen worden, de mens sterft als het gaat om zijn eerste toestand. En daardoor is zijn 

verplichting om de wet te houden voor altijd vervallen (Romeinen 7:1-4 1 Weet gij niet, 

broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens, 

zo langen tijd als hij leeft? 2 Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden 

man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de 

wet des mans. 3 Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal 

zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de 

wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt. 4 Zo dan, mijn 

broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden 

eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten 

dragen zouden.).  

De gelovige is nu één met Jezus. En zijn enige levensregel is dat hij God moet navolgen 

(hoe?). Paulus zegt dat deze regel zich niet in allerlei precies vastgestelde voorschriften uit, 

maar door beginselen die we in de praktijk mogen brengen: wandelen door de liefde, leven 

in het licht, leiding door de Heilige Geest. Dat is zeker zo. Maar dan alles bij elkaar, een 

moreel hoogstaande levenswandel juist door naleving van de wet. Anders bouwen we 

kastelen van zand. Paulus geeft in Romeinen 13:8 en 10 aan dat als je de ander liefhebt, je de 

wet vervuld hebt 8 Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den 

ander liefheeft, die heeft de wet vervuld. 9 Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet 

doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er 

enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult 

uw naaste liefhebben gelijk uzelven. 10 De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de 

liefde de vervulling der wet.  

Wat zoveel wil zeggen als: voluit nageleefd. Zoals Jezus de wet vervulde. De gelovige bezit 

een natuur (een nieuw Goddelijk leven) en een energie die veel hoger zou zijn dan wat de 

wet eiste. In mijn ogen zal deze gelovige ‘spontaan’ de sabbath aannemen en onderhouden. 

Verbazingwekkend is het relaas van Paulus in 4:9-11 (als hij de auteur zou zijn): tot de 

Israëlieten zegt Paulus namelijk „Er blijft dus een sabbathsrust over voor het volk van God. 

Want wie Gods rust is ingegaan, heeft ook zelf gerust van zijn eigen werken, zoals God van de 

zijne. Laten wij daarom ons uiterste best doen die rust in te gaan, opdat niemand in hetzelfde 

model van ongehoorzaamheid vervalle.” Hebreeën 3:19; 4:9-11.  

“Degenen die inzien dat zij zondaars zijn en van de verdienste van Jezus’ offer afhankelijk zijn 

ten einde vrede en een ‘goede reputatie’ bij God te krijgen, kunnen al nu rusten of afzien van 

hun eigen zelfzuchtige werken die erop gericht zijn zichzelf te rechtvaardigen. Iedereen die nu 

Gods zevenduizend jaar lange sabbath eerbiedigt en die dit blijft doen, zal het voorrecht 

krijgen de zegeningen te genieten van de duizendjarige Sabbath van Messias’ regering over 

de hele aarde.”  

Ik denk niet dat de kinderen het nog begrijpen. De beroemde Dr. John Owen schreef eeuwen 

geleden in zijn boek over de rechtvaardigmaking ondermeer, het volgende:  “En deze twee 

dingen, het tijdgeloof, en de wettische overtuiging, zijn de grondbeginselen van alle werken 

en godsdienstplichten, die aan de rechtvaardigmaking vooraf gaan, en aan welke wij daarom 

alle oorzaak van onze rechtvaardigmaking ontzeggen moeten.” En wat hij met, die aan de 

rechtvaardigmaking voorafgaande werkzaamheden bedoelt?: “Mishagen aan zichzelf en 

smart over de zonden. Het is onmogelijk dat iemand waarlijk van zijn zonden overtuigd is 
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zonder dat een innige afkeer van de zonde en walging van zichzelf, gepaard met schaamte en 

smart, daarvan het gevolg zou zijn”. Dan gaat hij verder uitwerken: “Vrees voor de straf 

welke de zonde verdiend heeft (…)begeerte naar verlossing (…) onthouding van bekende 

zonden (…) de plichten van de openbare godsdienst (…) verbetering van hun gedrag en 

wandel enz.”  

Broodprofeet Paulus spreekt zichzelf tegen in het volgende vers (Romeinen 10:4 en 5 Want 

het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. 5 Want Mozes 

beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De mens, die deze dingen doet, zal 

door dezelve leven).  

Eerst zegt hij dat “Jezus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor elk die geloofd” en in 

vers 5 “Want Mozes beschrijft de gerechtigheid welke uit de wet is; de mens die die dingen 

doet zal daardoor leven”. Kortom, we kunnen met Paulus goed harrewarren. 

Gabor Locht: ”Tot slot zijn er ook geleerden die geloven dat Paulus een deel van de geboden 

overboord zette, de zogenaamde ceremoniële geboden, terwijl de ‘morele’ wet voor hem 

overeind zou blijven. Ceremoniële geboden zouden dan typisch Israëlitische, cultuur 

gebonden geboden zijn. Gericht op de tempel. De morele wetten echter zouden voor alle 

mensen gelden. De Mozaïsche wet stelt een norm die niet haalbaar is zegt Paulus. 

Onhaalbaar voor de mens. Zoals Jezus in de Bergrede leert, is het volgens Paulus onmogelijk 

volledig naar Gods wil te leven. De geboden zouden een te hoog ideaal voorspiegelen. God 

zou volmaaktheid vragen en daartoe is de mens na de zondeval niet meer in staat.` Hierdoor 

is het voor Paulus duidelijk dat een leven zonder zonde niet door menselijke activiteit bereikt 

kan worden. De mens kan zichzelf nooit acceptabel maken voor God. Elke vorm van 

zelfverlossing keurt Paulus dan ook af. In deze context noemt hij de wet zelfs ‘een bediening 

des doods’. Het soort ascetisme dat niet goed is, wordt beschreven in Colossenzen 2. Indien 

gij met Jezus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld 

leefde, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan. Wat wordt hier gezegd? Hij 

praat hier over regels die door mensen zijn gemaakt.” 

Een test-case in de natuur: De kastanje boom, net zoals veel andere bomen, laten hun 

bladeren vallen, alleen om met nieuw jong groen bekleed te worden. In elke openbaring van 

de scheppende macht ligt de verzekering opgesloten, dat wij opnieuw geschapen kunnen 

worden, in rechtvaardigheid en heiligheid. Bomen zijn boodschappers van hoop. Van alles 

wat op de aarde bestaat, van de hoogste boom in het bos tot het mos wat de grond bedekt, 

van de oceaan tot het kleinste schelpje op het strand, kunnen wij het beeld en opschrift van 

God herkennen en erkennen. Zover als het kwaad zich uitstrekt, hoor je de stem van onze 

God die Zijn kinderen uitnodigt het goede te ontvangen. En waarschuwt Hij het kwade te 

verzaken. Hij geeft ons de sleutel van de kennis. Wij mogen kiezen onze kinderen vanaf hun 

prille begin, in een omgeving te laten zijn waar dit wonderbaarlijke leerboek van God, voor 

hen openligt. Als je samenwerkt met het doel van God om je kinderen kennis van God bij te 

brengen en het karakter te vormen in overeenstemming met het Zijne, doe je een verheven 

en edel werk. Dan zegt God niet: “de wet is niet haalbaar voor jou, mijn lieve kind”. Nee, Hij 

geeft je de keuze en zal het goede zegenen! Een belofte. Groot is dan ook de 

verantwoordelijkheid van hen die het op zich nemen een menselijke ziel te leiden, een kind 

op te voeden. Een toevertrouwd pand. De ´bediening des doods´ is dan ook een uitspraak die 

denigrerend is en geen respect uitstraalt. Het ontneemt mensen moed, wat we ook 

terugzien in de menselijke inzetting van de uitverkiezing. 
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De vijandige machten hebben in hun natuur een neiging naar het kwade. Daar zal tegen 

gestreden moeten worden. We mogen weten, en dus vertrouwen en geloven, dat Hij 

overwint! Wij hoeven – alleen maar – voor het goede te kiezen. ’t Goed dat nimmermeer 

vergaat! En voor u en mij: “Wie heeft lust Hem te vrezen?” Dat had Paulus ook kunnen doen, 

toch? 

RESUME: 

In Romeinen 7:4-10 valt Paulus heftig aan op de wet: “zondige hartstochten wat door de wet 

komt,… “. Is het werkelijk de schuld van de wet dat de mens zondige hartstochten heeft? 

Vers 6:  “Maar nou zijn wij ontslagen van die wet waardoor wij gebonden waren”. 

Vers 8:  “want zonder de wet is de zonde dood”. (terechte opmerking; dus alle zonden zijn 

geoorloofd zegt deze regel) 

Vers 10: “En het gebod wat het leven moest zijn, die is voor mij de dood gebleken te zijn”. 

Hoe zal onze Schepper deze opmerkingen vinden als maker van de wet? In Leviticus 26 en 

Deuteronomium 28 heeft Hij ons juist de wet gegeven tot Leven! Naleving van de wet brengt 

eeuwig leven! Paulus heeft wellicht bedoeld dat hij voelt hoe hij de wet overtreedt, steeds 

weer. Het is soms enorm moeilijk om de geboden te onderhouden omdat je steeds het 

goede van het slechte moet zien te onderscheiden. Paulus opmerkingen zijn wonderbaarlijk 

als je bedenkt dat hij de wet afschaft en dan toch zegt dat de wet zijn dood blijkt te zijn. De 

zonde vindt alle kracht in de mens wanneer er een wettelijk gebod is dat hij kan overtreden. 

Mensen die appelleren op de goodwill van gelovigen en de ander voorhouden dat men geen 

aanstoot mag geven, zorgen ervoor dat hun zin wordt doorgedreven. Zo maken zij gebruik 

van het ‘vetorecht’ en torpederen elk nieuw initiatief. Beter oorlog dan gewapende vrede. 

Paulus getuigde ook niet meer nadrukkelijk van een lichamelijke, maar evenmin nog van een 

geestelijke verschijning. De concrete Jezus was tegen die tijd niet meer onontbeerlijk. Zijn 

abstractie volstond. 

Wat opvalt: Paulus spreekt over zichzelf in 2 Corinthiërs 11:23-33 Zijn zij dienaars van 

Christus? ik ben boven hen; in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen 

overvloediger, in doods gevaar menigmaal. 24 Van de Joden heb ik veertig slagen min een, 

vijfmaal ontvangen. 25 Driemaal ben ik met roeden gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, 

driemaal heb ik schipbreuk geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte 

doorgebracht. 26 In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van 

moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de 

stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders; 27 

In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude 

en naaktheid. 28 Zonder de dingen, die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al 

de Gemeenten. 29 Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd, dat ik niet 

brande? 30 Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. 31 De God 

en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die geprezen is in der eeuwigheid, weet, dat ik niet 

lieg. 32 De stadhouder van den koning Aretas in Damaskus, bezette de stad der Damaskenen, 

willende mij vangen; 33 En ik werd door een venster in een mand over den muur 

nedergelaten, en ontvlood zijn handen. 
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Het gaat hier over iemand die niet ontevreden was met zichzelf. De brieven van Paulus zelf 

lijden enigszins onder zijn grenzeloze geloofsijver, en zijn beperkte zelfkritiek. Hij lijkt soms 

wel meer een volgeling van de ‘havik’ Kajafas. Paulus heeft niet de tact en het geduld van 

Jezus overgenomen. In Damascus raakt hij ervan overtuigd dat hij regelrecht en haast op 

persoonlijke titel door God uitgeroepen is om de boodschap van Jezus leven en opstanding 

te verkondigen. Die uitverkorenheid markeerde in zijn beleving het onderscheid tussen hem 

en de twaalf eerdere apostelen. De NewYorkse theoloog B. Chilton: “Paulus is de hele 

westerse geschiedenis door beschimpt en aanbeden. Hij is een van de frustrerende en 

uitdagendste figuren in onze intellectuele traditie, omdat hij elke gemeenschap waarbij hij 

zich aansloot en elk idee dat hij omhelsde, naar zijn hand probeerde te zetten.”   

Mozes zegt in Leviticus 18:5 “Houd dan Mijn inzettingen en Mijn verordeningen zodat de 

mens daardoor kan leven, Ik ben JHWH”.  

Spreuken 7 zegt:  “1 Mijn zoon, bewaar mijn redenen, en leg mijn geboden bij u weg.2 

Bewaar mijn geboden, en leef, en mijn wet als den appel uwer ogen.3 Bind ze aan uw 

vingeren, schrijf ze op de tafels uws harten. 

Als we een vriend hebben die zichzelf steeds weerspreekt, welke betekenis geven we dan 

aan onze vriendschap, welke consequenties heeft zijn gedrag voor ons geloof in oprechtheid 

en heiligheid? Genoeg over Rabbi Paul. 

 

Vraag aan PP:  

Vertrouw je jezelf? En je 

vader en moeder? 

 

“Ja. Nou, dat weet ik 

gewoon. Al vanaf mijn 

geboorte. Ik vind het logisch. 

Ook als we allemaal boos 

zijn op elkaar, dan weet ik 

toch hoe jullie gaan doen”. 
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Hoofdstuk 31 Boom der kennis van goed en kwaad 

De mens die goed heeft begrepen dat alles volgt uit de noodzakelijkheid van de goddelijke natuur en gebeurt 

overeenkomstig de eeuwige wetten en regels van de natuur, zal in de waarheid niets ontdekken wat haat hoon of 

verachting verdient, noch zal hij met iemand medelijden hebben, maar, voor zover de menselijke deugd daartoe in 

staat is, zal hij trachten naar vermogen goed te doen en verheugd te zijn. Spinoza 

 

n dit hoofdstuk wil ik iets van de innerlijke loutering laten zien die Jezus, en ook  u en ik, 

mogen meemaken. Bijbelonderzoeker en auteur van religieuze boeken P.F. van der Meer 

aan het woord: “Wanneer een vogel eigenwijs is en niet de vleugels uitslaat waarmee hij 

kan vliegen, zal hij naar beneden vallen. De wet van de zwaartekracht blijft immers 

werken en is niet op te heffen. Wanneer de vogel tegen de wind in gaat vliegen, zal hem dat 

grote energie kosten. Is de vogel slim en weet hij de natuurwetten recht en goed te 

gebruiken, dan laat hij zich drijven op de winden. Dan zal hij moeiteloos einden en hoogten 

kunnen vliegen. Wanneer wij mensen de Goddelijke wetten tot ons voordeel weten aan te 

wenden, zullen wij de positieve uitwerking ervan ervaren. Juist door onze onwetendheid, 

zonde en blindheid, weten of wensen wij de wetten niet goed te gebruiken en struikelen wij 

dagelijks in veel dingen.” Kennis is nodig. Gnoti se auton. Ken u zelve. Dat staat boven de 

ingang van de tempel van het orakel van Delphi. Kennis is echter niet het hoofddoel, want 

dan zouden immers de Farizeeërs en Schriftgeleerden, de morele waakhonden, het wellicht 

van ons winnen. Kennis moet leiden tot de liefde, tot het in praktijk brengen van wat wij aan 

de weet zijn gekomen. Een soort van grandioos identificeringsritueel. Historie is niet te 

bewijzen. Het is zoveel meer grandiozer en gelegitimeerd, dat de op haar gerichte energie 

door alle tijden heen, bij jezelf mag werken. Het is niet vast te leggen. Wij leren pas de 

volmaaktheid en schoonheid van de wetten zien en voelen nadat wij onderwezen zijn in de 

wetten. Dan is psalm 119 immers een grote lofzang op de Wet en het onderwijs in de Wet. 

Wanneer wij zien dat de Wet een erfenis is, onze geboorteakte, of het garantiebewijs van 

ons slagen, krijgen wij liefde tot deze Wet! Wanneer de belofte van het vernieuwde verbond, 

naar Jeremia 31:33 luidt, dat God Zijn wetten in de harten zal schrijven, dan blijkt daaruit dat 

Zijn wetten niet afgeschaft werden. Pak die boodschap als je wilt. Het doel van de Wet is een 

rein geweten te krijgen, 1 Timotheüs 1 (o.a. vers 5 Maar het einde des gebods is liefde uit een 

rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof.) en om HEEL het volk op te 

leiden tot een koninklijk priesterdom! Een fabrikant levert bij een nieuw product altijd een 

instructieboek met garantiebewijs. Zou de Schepper ons op aarde hebben geplaatst, en bij 

Zichzelf hebben gedacht dat wij het dan verder maar zelf moesten uitzoeken? Onwetendheid 

is de moeder van (al) het kwaad. Het is sterk omdat we het niet hebben herkend. En zolang 

het er is, is het kwaad werkzaam. Gnosis (kennis) daarentegen staat op één lijn met de 

waarheid, vrijheid en vervulling. Wie het kwade in zichzelf herkent, is ertoe in staat het met 

wortel en al uit te rukken en een vrij mens te worden. Dit getuigd van een scherp 

psychologisch inzicht. Machten die het lijden veroorzaken zijn o.a. duisternis, begeerte, 

woede en onwetendheid. Maak geen twee harten houdt de bijbel ons voor. Bijvoorbeeld een 

sterk hart vol reinheid en een hart met twijfel, angst en bedroefd zijn.  

Dr. A. Jonker in zijn boek Voor donkere dagen: “Het is niet zozeer de vraag wat wij lijden (of 

ons verheugd), als wel hoe wij lijden (of blij zijn). Ontbreekt de geestelijke veerkracht dan is 

een weinig tegenspoed (of vreugde) al voldoende om ons in zak en as te doen neerzitten 

(dartel te maken), terwijl wij – indien ons binnenwerk in orde is – in staat gesteld worden om 

een zwaar kruis (of weelde) moedig en getroost te dragen. Alles hangt hier af van het geloof. 

I 
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Staan wij met ons leed (of blijheid) buiten de zalige genadecirkel van het kinderlijk 

vertrouwen op de Levende God, dan is het onder de moeite en teleurstellingen (of 

weldaden) van het leven tenslotte toch niet uit te houden. Wij weten niet van waar het lijden 

komt (en van waar de vreugde komt). Wij weten niet wat het betekent. Wij weten niet waar 

we er mee heen moeten. Wij weten niet hoe we het mogen aanleggen om er niet onder te 

bezwijken (of bedolven te worden). Het is een tasten in het donker. Een gefolterd worden 

door angstige onzekerheid, waartegen kunstmatige afleidingen en oppervlakkige 

troostgronden maar weinig vermogen. En nu beweer ik niet, dat het lijden ophoudt een 

mysterie te zijn zodra wij ons leven beschouwen in het licht van de liefde Gods. Maar dit, dat 

het ons dan een heilig mysterie wordt. In het geloof voelen wij ons niet langer de prooi van 

een donker noodlot, dat een onbarmhartig spel met ons drijft, maar het eigendom van een 

trouwe Vader bij wie de haren van ons hoofd zijn geteld. Het lijden mag ons soms 

verbijsteren en benauwen maar zal de eigenlijke heerlijke kern van ons bestaan niet kunnen 

vernietigen. Geen vloek, die we vruchteloos van ons proberen af te houden, maar een zegen, 

die we in blind vertrouwen aannemen! Geen beulenzwaard dat ons ieder ogenblik dreigend 

tegenflikkert, maar de tuchtroede in de handen van een Vader die zijn kinderen uit liefde 

kastijdt! Geen straf waaronder het schuldig hart in duizend angsten wegkrimpt maar een 

beproeving, ons toegezonden door Hem, die gelukkig beter weet wat wij nodig hebben dan 

wij zelf. En zo beginnen wij te verstaan dat de bedoeling van al het leed dat ons overkomt 

geen andere is, dan ons op te kweken voor het Koninkrijk en ons innerlijk te reinigen van 

alles waarvan wij nog gereinigd mogen worden. Hij loutert ons, gelijk men het zilver loutert. 

En deze beeldspraak herinnert ons al dat het lijden, waarmee God tot ons komt, niet van 

dien aard is, dat het slechts de buitenkant van ons wezen raakt. Aan een enkele zachte tik 

met de tuchtroede hebben wij niet genoeg om echte gehoorzaamheid te leren. Schrik niet 

wanneer gij in ’t vuur moet. Schrik niet, wanneer God zelf, uw God, u in ’t vuur werpt. Schrik 

niet wanneer Hij ’t vuur der beproeving zo fel opstookt dat gij ’t gevoel hebt van te zullen 

bezwijken. Niet aan uw wezen kleeft de zonde. In uw wezen, diep in uw wezen schuilt de 

ongerechtigheid. Ze moet er uitgesmolten worden door de gloeihitte van de beproeving. En 

onder de invloed van die gloeihitte moet uw wezen zo worden verzacht en vertederd dat gij 

het onreine loslaat. Gesmolten, en niet verteerd! De bewerking – net zoals metaal – moet 

steeds en steeds weer worden herhaald. Onder de drukkende last van onze zonden, bij het 

gewaarworden van Gods majesteit en heiligheid, komt het moment van zelfovergave. Dan 

kunnen wij Hem rechtvaardigen in Zijn ‘straffen’. Zijn straffen in het juiste perspectief zien, 

van reiniging en dus grote liefde. In dat vlakke veld voltrekt zich het bovennatuurlijke 

wonder, waar God tot ons van vrede spreekt en ons de hand reikt. Hij verlicht ons verstand 

door Zijn kracht, richt ons op uit de geestelijke doodsslaap en schrijft als met Zijn vinger Zijn 

wet op de tafels van ons hart. Alles is van nu af aan nieuw. En soms koesteren wij nog wel de 

dwaze wens om nu ook eens een tijdlang zonder kruis onze weg te mogen reizen, niet 

begrijpende dat daarin het verlangen ligt opgesloten gedurende dien tijd van Gods 

barmhartigheid verstoken te blijven. Loutering, dat is het wat God bedoelt met elke smart 

die Hij zijn kinderen aandoet. Het lijden verlost ons van die armzalige oppervlakkigheid 

waardoor wij ons zoo gemakkelijk laten gevangen nemen. Onder het kruis leren wij dieper 

bidden, dieper nadenken, dieper gevoelen, dieper geloven dan gewoonlijk. Het lijden maakt 

ons klein. Het lijden doodt de zelfzucht, immers de gevaarlijkste vijandin van de liefde en dus 

van het geloof. De grofste en fijnste egoïsten hebben wij te zoeken onder de mensen wie het 

bijzonder goed in de wereld gaat. Hoe menigeen die in het dagelijks leven heel wat noten op 

zijn zang heeft en eerst tot zachte bescheidenheid wordt gestemd wanneer hij op het 
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ziekbed geworpen of door een ander leed pijnlijk getroffen wordt. Niemand is dankbaarder 

dan de martelaar. Niemand is meer tot helpen geneigd dan wie de nood van de 

hulpeloosheid bij ervaring kent; niemand beter in staat om met teder medelijden te troosten 

dan wie zelf veel gehuild heeft en veel getroost is.” 

Blijf Hem aanroepen alstublieft! Uiteraard kunnen we naasten raadplegen maar misschien is 

alleen liefde van onze naaste genoeg. Het ‘advies’ bij God vandaan halen. Laat God er niet 

buiten. Sta je ergens voor? Doe het samen met Hem en je komt goed uit (ook als je het niet 

zo voelt). Denk aan het teken en zegel op je voorhoofd als je met Hem een verbond gesloten 

hebt. Wat een mens kon Abraham zijn als hij in het geloof stond. Maar wanneer hij het 

geloof niet kon oefenen, zei hij dat Sara zijn zuster was. Wantrouw rustig jezelf. Hij zal 

onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Het is een eenvoudig zinnetje: 

“Wie U aanroept in de nood, vindt Uw gunst oneindig groot!” psalm 86. We worden tot de 

keuze gesteld met betrekking tot onze diepste onrust, of we de behoefte dan hebben God 

aan te nemen. Zijn wij zelf sterk? Mijn sterkte is in U. Zo’n mens is een mens die het leven 

met al zijn moeilijkheden in staat is te aanvaarden. Degene die God liefhebben, zullen alle 

dingen medewerken ten goede. Dat is soms onbegrijpelijk. Als wij sterk zijn, daarvan heeft 

Hij alleen de eer.  

“Een mens die wijs is, kan het bidden niet nalaten zomin als de mens kan nalaten adem te 

halen”, aldus ds J.P. Paauwe. “Hij bidt, hij doet het onder zijn werk en heeft zijn vaste tijden. 

Het is bij zulke mensen niet altijd hetzelfde. Ze zijn er nu eens onder en dan weer erboven. 

Daarom, wanhoop aan alles maar wanhoop niet aan God want Hij is machtig te doen boven 

bidden en boven denken. Een mens die door het geloof JHWH aanhangt heeft hoop. Hoop 

bestaat in verwachting. Geen hoop in jezelf, wel hoop op de ten onder brenging van het 

kwade in zichzelf. In de grond van zijn hart ligt iets, werkt iets. Hij wanhoopt aan zichzelf. Hij 

merkt Gods belofte aan en als hij dat niet kon dan zou hij in wanhoop sterven.” Psalm 65:4 

Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; maar onze overtredingen, die verzoent 

Gij. 

Niet op iedereen oefent het lijden een louterende kracht. Omdat vaak ook alle fysieke 

krachten afnemen. Het kan de ziel verbitteren. In opstand brengen tot God. ’t Is wel te 

begrijpen dat bij de psalmist, als angst op hem afkomt, het verlangen ontwaakt om vleugels 

te hebben als een duif en naar een veilige plek heen te vliegen en daar in rust te zijn. Maar ’t 

zou toch eervoller voor hem geweest zijn wanneer hij, in plaats van om die vleugels tot 

wegvluchten, God om kracht gevraagd had om de beproeving te dragen. Wij hebben een 

wijngaardenier, die komt met het snoeimes in de hand om het woord te vervullen: elke rank 

die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. Zalig wij, wanneer God het 

waagt ons in de smeltkroes van beproevingen aan schijnbaar veterende gloeihitte bloot te 

stellen, een teken dat Hij in ons, toch een enkele sprankel van echt zilver ziet flonkeren en 

niet rusten zal voordat Hij dat metaal van alle onreinheid heeft gezuiverd. We voelen de 

vuurgloed, maar in de vuurgloed voelen we toch ook het gloeien van Gods liefde. God komt 

het verslagen hart van die wonderschone geheimen influisteren die het nooit zou hebben 

kunnen verstaan als het niet door de storm van de beproeving was geschokt en geteisterd. 

Hij breekt ons om ons te ‘behouden’! Zij nodigt ons om met al de radeloosheid, die onze 

geest overstelpt, ons te laten neerzinken aan het Vaderhart van Hem, die dan 't meest Zijn 

trouw laat zien. Zo maakt de duisternis het licht openbaar. Zijn liefde kan het onmogelijke 

mogelijk maken. Die liefde is Almacht. Juist wanneer wij bereid zijn het lijden uit Gods hand 
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onbegrepen aan te nemen, zal God ons de betekenis daarvan ’t eerst openbaren. De 

helderheid komt niet vóór, maar na en door de onderwerping van het geloof. Als gij zegt: ik 

wil mijn kruis eerst begrijpen en daarna opnemen, dan komt gij altijd verkeerd uit. Als gij het 

in blind vertrouwen aanvaardt, zult gij in de regel niet zo heel lang hoeven te wachten op de 

ontsluiering van het kostelijk geheim van Gods liefde, daarin voor u bereid. Er zijn mineralen 

die er dof en glansloos uitzien, maar helder doorschijnend worden als gij ze een tijdlang in 

het water legt. Zo mogen wij steeds weer in de golven van smart worden gedompeld opdat 

ons innerlijk leven gelouterd wordt. Juist als wij het zo bijzonder moeilijk hebben, geeft Hij 

ons dan een bijzonder overvloedig deel van zijn vrede. En zijn liefelijkste vertroostingen 

bewaart Hij voor de bangste uren.” 

Net zoals een moeder haar kind nooit tederder en vaster aan haar borst drukt dan wanneer 

het bijna van pijn of benauwdheid bezwijkt. Hoe vaak wordt in ons leven een grote 

teleurstelling door een grote verrassing op de voet gevolgd! Ziek zijn is een arbeid. Het rukt 

ons niet uit onze gewone bezigheden zonder de weg tot het verrichten van andere 

bezigheden te wijzen. Het roept ons tot een zeer bepaalde taak. Het eist een nieuwe, een 

hogere activiteit. Het roept krachten aan ’t werk die in de gewone gang van het leven allicht 

veronachtzaamd werden. God neemt de zieke de ene taak uit handen om hem een andere 

taak op de handen te leggen, hoger dan de eerste, edeler en van groter 

verantwoordelijkheid. Is niet in de diepste grond die mens de werkeloze, die van alles doet, 

maar niets doet aan zichzelf, aan zijn innerlijk leven? En opent niet juist het ziekbed een 

bijzondere gelegenheid om tot zichzelf te komen en te ontdekken dat zonder het enige 

nodige al het andere uitloopt op niets? Het ziekbed leert de belangen waarvoor de anderen 

zich afsloven, in een ander licht te beschouwen. Is het geen taak de wereld in haar waarde 

en onwaarde te leren kennen. Het ziekbed dringt er toe onszelf rekenschap te geven van wat 

wij wezenlijk zijn. Gods weg is altijd de beste.  

“Wie nooit zijn brood met tranen at en nooit in kommervolle nachten op zijn sponde zat te 

wenen, hij kent ze niet, de hemelsche machten”. Zo heeft Goethe gezongen.  

Het rechte medelijden is een arbeid, die men niet anders kan leren verrichten dan door zelf 

lijden te leren. Men voelt, o zoveel dieper dan tevoren, wat er nodig is om zichzelf te 

verloochenen en het kruis op te nemen en het Hem na te dragen. Niet in wat wij naar 

gewone opvatting doen, ook niet in wat wij naar gewone opvatting doen voor God ligt de 

betekenis van ons leven. Te zijn wat Hij wil, dat we zijn zullen. Te worden wat Hij wil, dat we 

worden zullen. Daarin schuilt het geheim. Een passiviteit die de hoogste activiteit blijkt te 

zijn, die door lijden handelt, door lijden overwint. Dit proces doorliep Jezus en alle 

voorvaderen en moederen ook. 

Jonker: “Net zoals Noach. Hij hoort een vrolijk geklepper door de lucht. Daar komt een 

blanke duif aangevlogen met een olijftakje in de bek, teken dat de aarde weer droog raakt. 

Zo’n klapwiekende duif, een kleinigheid! Zo’n groen blaadje, nog kleiner kleinigheid! Zeker! 

Maar voor Noach onder deze omstandigheden een kostelijk symbool van de trouw van God, 

een krachtig middel tot versterking van zijn zinkend geloof. God heeft een doel met ons 

leven. Met ieders leven wat geboren wordt. Het is alleen aan u om dat doel te bereiken en 

erachter te komen welk doel het is (of je bereid bent het samen met God aan te gaan). 

Wanneer we onze eigen doelen hebben, dan maken we ook steeds onze eigen plannen. Gaat 

iets goed, dan zijn we blij. Gaat iets niet goed, wat dan? God gaat nooit weg, bij niemand, Hij 
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is er! Als je niet in Zijn wegen wilt leven dan kan God weinig met je, want je vraagt niets aan 

Hem, betrekt Hem niet in je leven. Hij kan dan ook Zijn doel met ons niet ten uitvoer brengen 

want daar zijn twee partijen voor nodig.            

Dit lijkt hard, maar als je beseft dat Hij de hele wereld heeft gemaakt, van het vormen van 

jouw lichaam, jouw hersens, en dat Hij daar misschien nooit een ‘dank je wel’ voor gekregen 

heeft? God is de Schepper van hemel en aarde. Dat betekent dat Hij alles van de natuur 

heeft bedacht en gemaakt. Om erachter te komen wat Gods doel met ons leven is, mogen 

we God vragen wat Zijn doel met ons leven is. “Jahweh,  W A T W I L T  U  D A T  I K  D O E N  Z A L” .  

Dan maakt Hij ons echt wel duidelijk wat Zijn bedoeling is met ons leven. Wie zal ze tellen de 

olijfblaadjes, die Hij zijn kinderen laat brengen als de boodschap van Zijn trouwe liefde? De 

arme Ruth loopt daar eenzaam en verlaten door de harde stoppels aren te lezen, en een paar 

handen vol graan dat de maaiers laten vallen. Daar wordt haar de profetie van een nieuwe 

toekomst, helder lachend als het morgenrood, kenbaar gemaakt. Luther wandelt in zijn tuin 

verdrietig, boos; boos op de wereld, boos op zichzelf, boos haast ook op zijn God – en de 

vogeltjes die daar zitten te tsjilpen en te kwinkeleren in de takken van de bomen, zingen het 

oude godsvertrouwen weer wakker in het oude heldenhart. Is ook ons leven niet van 

dergelijke ervaringen vol? Herinneren we die avond toen we daar aan het raam van ons 

slaapvertrek zo moedeloos naar boven stonden te turen, en er ineens een helder 

flonkerende ster te voorschijn kwam en ons iets in de ziel wierp, dat wel leek op een 

zonnestraal… een olijvenblad! Verplaatsen we ons nog eens weer in het uur toen we heel 

onverwachts een brief op onze tafel vonden, die een o zo gelukkige wending in onze 

levensloop kwam aankondigen. Denk aan de handdruk van een vriend die aan de deur klopt, 

juist toen we zo verlangde naar deelneming en raad…. Een olijvenblad! Juist op tijd, ja altijd 

op tijd. Wij lezen, dat de duif tot Noach kwam tegen den avond. En nu weten wij dat ‘s 

avonds als het gewoel rondom ons verminderd, als de spanning van ons werk ophoudt, als 

de afleiding van de omgang met anderen niet meer aanwezig is, dat het dan soms zo somber 

in ons binnenste kan zijn. Wij voelen fijner en dieper dan in de drukte van het leven overdag. 

We hebben meer behoefte maar ook meer vatbaarheid om getroost te worden. 

Gelooft u dat Noach zo veel van zijn olijfblad zou genoten hebben, wanneer de duif was 

komen aanvliegen op de helderen middag, toen hij nog niet zo lang op haar terugkeer had 

gewacht, en misschien hoofd en hart vol had van allerlei belangen van gewone aard? Ik 

geloof het niet, zegt dr. A.Th.Jonker. En ik denk dat God het met opzet zo geregeld heeft dat 

de bode zijner vriendelijkheid kwam toegevlogen precies op dat ogenblik, toen de prediker 

der gerechtigheid stond te leunen aan het venster van zijn ark, en iets vochtigs voelde 

opkomen in de ogen en de sombere schaduwen van kleingeloof en moedeloosheid zich over 

zijn innerlijk leven uitspreidden. Wacht maar! Wacht maar tot de avond. Als de nood op ’t 

hoogst is, blijkt de hulp nabij. En geloof het vrij, als gij ’t hoofd laat zinken en gij op ’t punt zijt 

van uit te barsten in de klacht: “neen, zo gaat het toch niet langer, onmogelijk!” dan zijn de 

duiven al op weg om u de verkwikking van Gods vaderliefde te brengen. Als u morgen een 

zware slag treffen zal, waarop gij u nu nog in ’t heel niet kunt voorbereiden, dan heeft God 

zijn engelen vandaag al het recept gegeven waarnaar zij de balsem voor uw wonden moeten 

bereiden. Hij geeft uw vrienden de pen in de hand om u ter rechter tijd een troostwoord te 

schrijven. Hij bepaalt de schreden van de brievenbestellers op straat dat ze geen ogenblik te 

vroeg en geen ogenblik te laat bij u aan de bel trekken om u de bemoedigende tijding over te 

brengen. En Zijn hand maakte ze in orde, de verborgen telegraaflijntjes tussen uw hart en het 

hart van uw broeders en zusters, waaraan zij merken wanneer het tijd is om u met de 
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tekenen van JHWH’s trouw te komen verrassen en zegenen. Kan niet een kleine 

teleurstelling heel uw innerlijk leven voor wie weet hoe lang in de war brengen? En zou dan 

ook niet een kleine vertroosting voor uw gemoedstoestand een diep ingrijpende en krachtig 

doorwerkende betekenis kunnen krijgen? God regeert de wereld. God regeert uw leven. 

Maar Hij regeert door ‘kleinigheden’. Ook de argeloze duiven hebben een taak te vervullen in 

de wereldgeschiedenis en in de geschiedenis van het Koninkrijk Gods. Ook de olijfblaadjes 

zijn bestemd om medewerkers te zijn aan onze zaligheid. Wij mogen wel zeer, zeer 

zorgvuldig toezien dat ze onze aandacht niet ontgaan, die schijnbaar onbeduidende 

verrassingen waarmee God ons zo vaak bemoedigt en verkwikt. Verbeeld u, dat Noach op die 

avond in een hoekje van zijn donkere woning met de hand onder ’t hoofd was gaan zitten 

pruilen; of dat hij in plaats van uit te zien, of er ook een boodschap zijns Gods in aantocht 

was, zich aan ijdel gesnap in zijn familiekring had overgegeven; of dat hij het venster van zijn 

ark had dicht gesmakt met de boosaardige verzuchting: “die vervelende duif komt nu toch 

niet meer terug, ’t is een ellendige historie!”. Wat dan? Ja, dan was de duif wel komen 

aanvliegen met het groene takje in de bek maar in plaats van door Noach met stille 

dankbaarheid te worden opgenomen, had ze zich hier of daar op een plank laten 

nederzetten, en als dan het olijfblaadje in ‘t water was gevallen, dan was daarmee heel die 

schone boodschap van Gods trouwe liefde in het water gevallen ook. Let dan wel op het 

gevaar van te verwaarlozen en te verliezen wat God u bereidt! Houd de oren goed open om 

te luisteren naar het wiekgeklap van de boden, die Hij uitzendt om uw neergebogen hart 

weer op te heffen tot liefde en lof! Houd de ogen goed open om te ontdekken of daarginds 

in de verte niet al iets begint te flikkeren van de zilverwitte glans die de komst van de duiven 

aankondigt. Wie weet hoe vaak die klapwiekende boodschappers rondom onze ark fladderen 

terwijl onze oren te zeer vervuld zijn van allerlei onheilig gedruisch, om dat zachte 

veelbelovende suizen hunner vleugelen te kunnen vernemen? Wij willen ons wel laten 

verkwikken door een wonder, niet door een zonnestraal, die toch evengoed van God komt, 

als het wonderlijkste wonder dat er kan plaats grijpen en die op zijn beurt zelf een wonder is. 

Wij vergeten dat Gods heerlijkheid tot ons komt ook in de glimlach van een kind, ook in het 

suizen van de wind en ook in de vriendelijkheid van huisgenoten en ook in de stilte van de 

nacht. Wij mogen doen zoals Paulus deed die niet zegt: Titus heeft mij verkwikt door mij een 

bezoek te brengen maar: God heeft mij verkwikt door de komst van Titus. Dat stemt 

dankbaar! Voor Noach is immers die groene tak de profetie van een aanstaande verlossing, 

de profetie van een nieuwe wereld, die bezig is op het graf ener oude wereld te ontluiken. 

Houd er u van verzekerd dat gij te doen hebt met een God die uw tranen telt, en uw zuchten 

op zijn Vaderhand weegt!” 

Jonker gaat verder: “De echtheid, de kracht, de onvergelijkelijke waarde van ons geloof komt 

juist door de beproeving, zo heerlijk aan het licht. En meer nog. Gelijk wij ons onwillekeurig 

aan iets vaster hechten dan gewoonlijk, zodra men ons er van tracht te beroven, zo klemmen 

wij ons in de ure des gevaars met verdubbelde kracht aan ’t geloof vast en ’t wordt ons, meer 

dan anders het geval zou geweest zijn, dierbaar als onze eigenlijke schat, als de schat onzer 

ziel, dien we ten elke aanrander verlangen te verdedigen en die bewaard moet worden, wat 

het ook koste. Evenals de boom met zijn wortelen te steviger en te dieper in de aarde dringt 

als de stormvlagen hem komen teisteren, zo wordt de kracht des geloofs gestaald tot 

lijdzaamheid, d.w.z. tot volharding wanneer het aan beproeving is blootgesteld. Niet zoals 

ginds in de fabriek de raderen van de machine wentelen en snorren, zonder zelf iets te 

willen, een werktuiglijkheid. Er komt strijd bij te pas zeg ik u. En wilskracht. En veerkracht. En 
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spanning. En inspanning. Men zegt dat de jonge nachtegalen, wier stem nog niet is gevormd, 

zich ongelukkig voelen als men ze brengt in de nabijheid van de geoefende zangers, die in de 

zomernacht hun wonderschone melodieën orgelen. Dan zwijgen ze. Wat ze horen, 

verbijstert hen. Maar ’t werkt ook in hun binnenste. En ze eindigen met zelf den zang der 

verrukking mede aan te heffen. Laat onze ziel naar Hem, de volmaakte, luisteren en zwijgen, 

ootmoedig, weemoedig maar niet zonder hoop!”  

Ook David laat zien dat je in zekere omstandigheden soms erg bang kunt zijn. Hij heeft zich 

met kloek geloof de borst tegen alle agitatie gepantserd. En hij loopt door de benden heen 

als over ’t vlakke veld. En hij springt over onbeklimbare muren als was het een spel. En de 

bedreiging maakt in hem moed wakker. Zoals de leeuw pas leeuw wordt wanneer de terging 

komt. En nu… de held is gebroken. God is in hem gebroken, naar het schijnt. De tegenheden 

zijn hem te machtig geworden. Slag op slag, ramp op ramp. Zo is het niet langer uit te 

houden. Hij vlucht weg als een aangeschoten hert. Hij verbergt zich in zijn tent, werpt zich op 

zijn veldbed, met de handen voor de ogen, moedeloos, hopeloos en troosteloos. Een en al 

verslapping. Een verlegen kind. Een verbijsterd kind. Een schreiend kind. Waarom rinkelt 

David niet eens een paar keer met zijn zwaard en laat hij zich niet door de herinnering aan de 

schitterende wapenfeiten, die hij er mee verrichte, tot nieuw heldhaftigheid aanzetten? Het 

is immers zo heel iets anders om voor zwakheid uit te komen dan de zwakheid te kunnen 

overwinnen. De mens, die de ware kracht kent en bij ervaring weet hoe heerlijk het is sterk 

te zijn, vreest misschien niets meer dan het gevaar van zich krachtig te voelen zonder 

wezenlijk kracht te bezitten. Waarom geeft David zichzelf geen forse ruk om zijn ziel uit de 

stroming van moedeloosheid en vrees uit te krijgen en ze te brengen in de oude koers van 

kloek en vrolijk vertrouwen? Om te kunnen springen moet men een bodem onder de voeten 

hebben. En, dat is het juist, hij voelt geen bodem. Toch is er een bodem, een onwrikbare, een 

eeuwige. En het komt er op aan die bodem onder de voeten te krijgen. En om die bodem 

onder de voeten te krijgen is het enige: zich laten zinken. Anders hangt de redding uit de 

diepte hiervan af, dat men uit de diepte naar boven komt. Voor een mensenhart hangt de 

redding uit de diepte hiervan af dat men in de diepte komt; in de diepte, die dieper is dan 

alle diepten. De diepte van Gods liefdevolle armen. Men zegt dat de nautilus, een soort 

schaaldier, als hij in nood komt, de vleugels samenvouwt en zich dan laat wegzinken tot op 

de bodem van de zee. Zo is het ook met de ziel van de gelovige in ogenblikken van angst en 

verbijstering. Niet langer zich groot willen houden. Nee, het bezwijken aanvaarden. Niet 

langer het zelf willen doen. Laat God het alleen doen. Volledige overgave, daarin ligt het 

geheim van volkomen zegenen. In de diepte is men eigenlijk in de hoogte, vol van het 

overwinningsgevoel, dat niet moe wordt te jubelen: ”Ik vermag alle dingen, door Hem, die 

zijn kracht in mijn zwakheid volbrengt”. Er is niet alleen volkomen uitkomst in het sterven, 

maar ook volkomen uitkomst in het leven. “t Is Israëls God die krachten geeft; van wien het 

volk zijn sterkte heeft”.  

En daar hebt ge dus naast u, zoals Jonker schrijft, vlak naast u, een bron van echte blijdschap, 

onuitputtelijk rijk. Gij hebt er maar uit te scheppen om altijd door een leven van 

zonnestralen te leven. Elke dag een genadedag. En genade is blijdschap. Menigvuldig zijn de 

uitreddingen en genade betuigingen Gods over ons, als de starren aan het firmament, als de 

zandkorrels aan het strand. Hij helpt ons, als we in de benauwdheid en als we niet in de 

benauwdheid zijn. Hij helpt ons vaderlijk, koninklijk, oneindig ver boven bidden en denken. 

Hij helpt ons van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Hij helpt ons ieder 
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persoonlijk, zo trouw en zo teer, alsof Hij op de gansche aarde maar één kind te helpen had 

en alsof dat ene kind Hem nooit enig verdriet had aangedaan door zijn ongehoorzaamheid. 

Als we ons verleden goed aanzien, dan zien we overal Gods hulp. Als we ons heden goed 

aanzien, dan zien we overal Gods hulp. Als we onze toekomst goed aanzien, dan zien we 

overal Gods hulp! Weet ge nog wel bij die gelegenheid, toen de uitredding zo bijzonder 

verrassend was, en toen wij er toch wezenlijk zo bijzonder diep door getroffen werden; 

weet ge nog wel, hoe ons toen een paar grote tranen van dank uit de ogen sprongen, en 

we in onze binnenkamer gingen en God baden, dat we nu toch nooit, nooit meer 

ondankbaar mochten zijn, en Hem beloofden, dat wij Hem nooit, nooit meer zouden 

wantrouwen? Zo mogen we ook doen met onze herinneringen. Niet ze als een handvol 

gedroogde bloemen hier of daar in een hoekje leggen waar ze snel onder het stof raken. Ze 

brengen in de warme atmosfeer van een stil, dankbaar hart. Ze besproeien met de tranen 

van ootmoedigen dank. En dan fleuren ze weer op. En dan getuigen ze opnieuw van de grote 

liefde Gods. Zijn sabbath, Zijn vreugdevolle geheiligde dag. En dan vertellen ze ons weer 

duidelijk hoe God ons toen en toen geholpen heeft. Als je zes weken lang op een ziekbed 

gelegen hebt, en aan de rand van het graf geweest zijt, en ge moogt dan, heel hersteld, voor 

’t eerst weer een heerlijke wandeling maken, nietwaar, dan barst uw ziel los in roem over 

zoveel ontferming. Maar als gij zes weken lang flink gezond geweest zijt, en zonder 

belemmering uw werk hebt mogen verrichten, en gij maakt dan dezelfde wandeling, wat 

doet ge dan? Gij moest in dit geval tweemaal zo hoog springen. En, ge springt waarschijnlijk 

in ’t heel niet. ’t Is best mogelijk zelfs, dat gij daarheen slentert, half brommig of helemaal 

brommig over ik weet niet wat voor kleinigheid, die u in de weg zit. Dat is eenzijdig. Dat is 

kortzichtig. Dat is ook ondankbaar. Een groot wijsgeer heeft uitgeroepen: “neem één 

strohalm en zie de stroomhalm, maar bezie hem, zoals gij hem bezien moet, en die ene 

strohalm bewijst het bestaan van God”.  

C.S. Lewis verwoord het als volgt in zijn boek Onversneden Christendom: ‘Goed, het 

atheïsme is dus te simpel. En ik zal u nog een andere visie noemen die eveneens te simpel is. 

Het is de visie die ik ‘verdund christendom’ noem: de opvatting dat er een goede God in de 

hemel is en dat alles in orde is - met weglating van alle moeilijke leerstukken over zonde en 

hel en duivel, en van de verlossing. Beide gedachtegangen zijn kinderlijk.’ Lewis’ positie zou 

je als reactionair kunnen aanduiden, maar dat zou een te snel oordeel zijn. Lewis 

vertegenwoordigt op vrijwel alle hoofdpunten het orthodoxe christendom, maar de manier 

waarop hij zaken als zonde, duivel, het bestaan van de hel en dergelijke ter sprake brengt, 

zijn heel uitdagend. Zij die dit alles allang uit hun christelijke geloofsbeleving verwijderd 

hadden, worden door Lewis stevig bevraagd. Dat geldt zeker als we het hebben over het 

genoemde probleem van het lijden. Wanneer zulke diepe vraagstukken op tafel liggen, helpt 

een simpel geloof in een vriendelijk hemelse Vader niet zo veel. Zo’n vriendelijke Vader 

wordt al snel een machteloze toeschouwer wanneer je Hem met alle geweld níet betrokken 

wilt laten zijn in het lijden van de mensheid. Omgekeerd kan deze goedbedoelende God in 

onze ervaring gemakkelijk veranderen in een tiran, wanneer Hij zoveel lijden toelaat. De 

hervormde theoloog A.A. van Ruler schreef ergens: ‘God gaat ruig met ons om’. Dat besefte 

ook Lewis. Het lijden is op zichzelf niet goed en we zijn er allerminst toe geroepen het zelf op 

te zoeken. Maar tegelijk is het lijden iets waar God alles mee te maken heeft. In zijn boek 

noemt Lewis het lijden ‘Gods megafoon’. Daarmee bedoelt hij dat God mensen wakker wil 

schudden, ze op de gedachte wil brengen dat een zelfgenoegzaam leven niet de echte 

levensvervulling is. Mensen, zo constateert Lewis, zijn vol van zichzelf en hun eigen 
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bezigheden en houden de gedachte aan een God met wie ze iets ‘moeten’ het liefst ver van 

zich af. Het lijden is volgens Lewis een middel waarmee God mensen af wil brengen van het 

idee dat het leven los van God gelukzalig is en de diepste zin van het menselijk bestaan is. 

Lewis: ‘God fluistert tot ons in onze genietingen, Hij spreekt tot ons geweten, maar Hij roept 

ons in ons lijden. Het is zijn megafoon om een dove wereld wakker te schudden. Een slecht 

mens die zich gelukkig voelt, heeft geen idee dat zijn handelen niet ‘klopt’, dat hij niet in 

harmonie is met de wetten van het heelal.’ Lewis’ constatering is duidelijk: ‘De eerste en 

eenvoudigste functie van het lijden is dus dat het een eind maakt aan de illusie dat alles in 

orde is. De tweede functie is dat het de illusie vernietigt dat wat wij bezitten, of het op zich 

nu goed of slecht is, van ons is en dat we daar altijd voldoende aan zullen hebben.’ Zo ziet 

Lewis God aan het werk met mensen. Belangrijke gedachten die samenhangen met deze 

optiek is de ernst van de zonde, de zondeval, hemel en hel. Lewis behandelt stuk voor stuk 

deze kwesties, die voor veel kerkgangers niet (meer) zonder meer vanzelfsprekend zijn. Het 

verwijt richting Lewis zou kunnen luiden: met deze zienswijze maak je lijden tot iets dat 

zinvol is, terwijl het, zeker in zijn gruwelijkste vormen, altijd afschuwwekkend zal zijn voor 

mensen. Die afgrond, het duizelingwekkende van het lijden van een wereld die ‘bloedt uit 

duizend wonden’, is voor Lewis niet onbekend en zijn geschrift Het probleem van het lijden, 

wil hieraan recht doen. Het leidt er bij hem echter niet toe dat we vervolgens niets meer 

durven zeggen over het lijden, omdat onze woorden nu eenmaal tekort schieten. De 

apologeet Lewis zoekt naar verheldering en oriënteert zich aan de eeuwenoude, orthodoxe 

christelijke traditie, die nooit modieus is en een eigensoortige evidentie biedt.  

Mozes, de voormalige Egyptische hoveling is herder geworden. De omgekeerde carrière als 

van Jozef vier eeuwen eerder. Hij mag veel jaren in de woestijn vertoeven. Te midden van 

deze plechte majesteit van de eenzaamheid van de bergen, was Mozes alleen met God. 

Overal stond de Naam van de Schepper geschreven. Mozes scheen in Zijn tegenwoordigheid 

te staan en overschaduwd te worden door Zijn macht. Hier verdween zijn 

zelfgenoegzaamheid. In de aanwezigheid van de Oneindige werd hij zich bewust hoe zwak, 

hoe onbekwaam, hoe kortzichtig de mens is. Hier kreeg Mozes dat wat hem bijbleef in al de 

jaren van zijn leven van zwoegen en zorgen. Een gevoel van de persoonlijke aanwezigheid 

van de Goddelijke. Hij wist dat God het leger van Israël zou vergezellen op al zijn tochten. 

Wanneer hij verkeerd begrepen en verkeerd voorgesteld werd, wanneer hij geroepen werd 

om met verwijten en beledigingen overladen te worden, om gevaar en dood onder het oog 

te zien, kon hij dat alles verdragen ‘als ziende de Onzienlijke’. Aanhoudend had hij God voor 

ogen. Nooit wendde hij zijn blik af van Zijn aangezicht. Het grote werk dat hem opgedragen 

was wilde hij zo goed mogelijk tot een succesvol einde brengen en daarom verliet hij zich 

geheel op de goddelijke kracht. Hij voelde hoe hij hulp nodig had, hij vroeg daarom, greep 

dat aan in het geloof en ging voorwaarts in de zekerheid van die ondersteunende kracht. 

Voor ons hangt de echtheid van alle blijdschap juist hiervan af, of God er bij is. Met de zegen 

halen we God naar ons toe. Met onze dank voor die zegen halen we God naar ons toe. Daar 

is de veiligheid en het lied van blijdschap. Wat een heiligende kracht ligt er in die blijdschap. 

We doen ons werk opeens beter en het liefhebben en het vergeven gaan eenvoudiger.  

“Maar”, zeggen we al snel, ‘maar….’’ Kom, houd maar op met dat ‘gemaar’. Werp al onze 

zorg op Hem. Geef onszelf eenvoudig en oprecht aan Hem over. Kijk eens naar dat kleine 

vogeltje. Het strijkt neer op de boomtak. Het takje buigt. Het takje is zo dun. Het takje zal 

misschien breken. En als het beestje daar heen en weer zwiept in de lucht, steunende op zo 
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goed als niets, wat dan? Zal het dan zwijgen in plaats van gezellig tjilpen? ’t Zingt echt 

gewoon door, ‘want’ zou Beets zeggen, ’t heeft immers vleugelen’. En wij, als de grond ons 

eens onder de voeten ontzonk, nu, we hebben immers ook vleugels, de vleugels van het 

geloof waarmee we naar God kunnen toevliegen. Zijn liefde is trouw, altijd trouw. Met 

innerlijke ontferming over Zijn wellicht bange kinderen bewogen, doet God een 

wonderzachte en daarom zo wondersterke poging om hen zelf de dwaasheid van hun 

ongeloof te laten inzien. En als we ook alles tegen ons kregen, indien God vóór ons is, dan 

hebben we in werkelijkheid niets tegen ons! Wij waarderen dankbaar het heden, waaraan 

zoveel rijke zegeningen verbonden zijn, elk ogenblik opnieuw.  

RESUME:  

Wat er ook met ons gebeurt, God zorgt ervoor dat alles meewerkt ten goede! Dat 

vertrouwen moeten we dan wel willen uitstralen. Zodat de krachten in ons lichaam 

overeenkomstig kunnen handelen. Wat voor soort ervaring zouden we momenteel van God 

willen hebben? Dat Hij laat zien wat Zijn plan met ons leven is? Volgens mij is het een vraag 

waar we allemaal wel mee rondlopen. Hij heeft ons een vrije keus gegeven. Er zijn situaties 

waar God heel erg duidelijk maakt welke kant Hij graag ziet dat wij opgaan, maar waar aan 

ons de keuzevrijheid blijft. Hoezeer je ook op zoek bent naar uitleg, het begint allemaal 

vanuit de motivatie om God lief te hebben, dat is belangrijk. Vanuit die liefde wil je niet 

anders dan leven zoals Hij het graag wil, net zoals je liefde geeft in relaties. Als je je zonden 

belijdt, erken je dat je dingen hebt gedaan die voor jezelf, voor anderen en voor God niet 

prettig waren. Meestal eigenbelang, zoals iedereen, en geef je toe dat het je spijt. Dan erken 

je en accepteer je dat Hij onze schepper en eigenaar is. 

Vraag aan PP:  

Als mama geen studie 

psychologie zou volgen maar 

theologie, dan zou mama 

ook op de kansel kunnen 

spreken over God. Hoe zou 

je dat vinden? 

Dat zou ik te druk vinden 

voor jou, want dan moet je 

soms 3x op een dag weg en 

ook voorbereiden. Ik zou 

dan heel veel verschillende 

mensen willen zodat niet 

één iemand het te druk 

heeft. Maar jij kan dat wel 

mam, dingen vertellen.” 
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Hoofdstuk 32 Vrouwelijk schoon 

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan. 

 

ene, mene, tekel ufarsin. Gewogen en te licht bevonden. 

Ten aanzien van Jezus’ opvattingen over de vrouw en het vrouwelijke zijn er 

tekstgetuigen genoeg. En geen daarvan laat ook maar de minste minachting zien 

voor de vrouw. Vandaar dat we graag een heel hoofdstuk wijden aan het vrouwelijk schoon. 

Als in uw omgeving man & vrouw gelijkwaardig worden behandeld kunt u gerust dit 

hoofdstuk overslaan. Persoonlijk ambieer ik geen ‘vooraanstaande’ positie, maar als een 

vrouw zich geroepen voelt vanuit haar hart, haar relatie met God, dan hoop ik dat haar 

voldoende kracht wordt gegeven om van haar talenten gebruik te maken.  Oppervlakkige 

lezing zou de indruk kunnen wekken dat men Maria beschouwde als een soort doorgeefluik 

tussen Jezus en zijn mannelijke discipelen. Ze was toevallig op het juiste moment aanwezig 

bij het graf. Nogal raadselachtig is dat we de moeder van Jezus na de ‘herrijzing’ niet meer 

terugzien in de bijbel. Dat geldt ook voor Maria Magdalena, door de eerste christelijke 

auteurs wel ‘een apostel voor de apostelen’ genoemd, die nogal plotseling verdwijnt in de 

vergetelheid van haar dorpje in Galilea. De abrupte verdwijning van de beide Maria’s heeft 

de eeuwen door tot allerlei gissingen geleid. 

Het Evangelie naar Maria daarentegen laat heel duidelijk zien dat zij beschouwd werd als één 

van de discipelen. De apocriefe geschriften laten we verder even buiten beschouwing. In het 

Nieuwe Testament beschermt Jezus vrouwen tegen de volledige willekeur waaraan ze in die 

dagen was blootgesteld. Jezus zag de vrouw als volkomen gelijkwaardig aan de man. Keer op 

keer benadrukte hij dat het mannelijke en het vrouwelijke in volslagen gelijkwaardigheid 

samen moesten gaan, met elkaar mochten versmelten, om tot werkelijke eenwording te 

kunnen komen. Jezus sprak ook met vrouwen in het openbaar. In de vroegste 

gemeenschappen verrichten vrouwen dezelfde diensten als mannen. Ze gingen voor, 

celebreerden, waren apostelen, leraren en profetessen. Neem Debora, Mirjam, Jael, Hulda, 

Junia. Dat is een historische werkelijkheid. Over Junia is nog iets ‘grappigs’ te vertellen: we 

vinden haar naam in Romeinen 16:7. Junia was een gewone Latijnse vrouwelijke naam; ze 

was een christelijke vrouw die in Rome woonde. Andronikus en Junia worden samen vermeld 

in de lijst van apostelen. Misschien waren ze man en vrouw of broer en zus. In vroege 

geschriften staat er dat Junia een vrouwelijke apostel was. Leiders zoals Origenes en Jerome 

schrijven over Junia als vrouw, waardig om apostel genoemd te worden. De Rooms 

Katholieke Kerk, die de traditie van mensen nogal eens boven de Schrift plaatste, besloot in 

verschillende concilies dat enkel mannen priesters konden worden waardoor middeleeuwse 

schrijvers de naam Junia veranderden in Junias, de toevoeging van de ’s’ was bedoeld om het 

geslacht van Junia te verbergen. 

Nu mag iedereen zelf bepalen in hoeverre men de grondlegger hierin wil volgen. Men mag 

vrouwen uitsluiten van het priesterschap of weren uit bestuursfuncties binnen de kerk. 

Alleen moet men zich dan niet beroepen op historische gronden. Hoe luidt de Bijbelse 

zinsnede ongeveer: Vrouwen moeten in alle rust luisteren naar het onderricht en hun plaats 

weten. Ik sta hun niet toe zelf onderricht te geven of mannen de les te lezen; zij moeten rustig 

luisteren. Lange tijd heeft men gedacht dat deze woorden van Paulus waren. Het blijkt echter 

een schoolvoorbeeld van valsheid in geschrifte te zijn. U kunt dit gedetailleerd lezen in het 

M 
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boek van Jacob Slavenburg, Opus Posthuum. De brief, Eerste Brief van Paulus aan Timotheüs, 

is waarschijnlijk door een schrijver uit de tweede eeuw, onder auteursnaam van Paulus, 

verschenen met het doel bepaalde regels binnen de gemeente door te drukken. Het is zeker 

een historisch document, maar niet van Paulus, en al helemaal niet van Jezus.  

Eerst zullen we positieve zaken melden. Jezus gaf aan vrouwen enkele bijzondere 

voorrechten, welke abnormaal voor die maatschappij waren. De schrift lijkt tot het uiterste 

te gaan om het belang van vrouwelijke invloed te erkennen en om de deugden van vrouwen 

te benadrukken en gek genoeg ook juist tegenovergesteld. Vanaf het eerste hoofdstuk van 

de Bijbel wordt ons geleerd dat vrouwen, net als mannen, het kenmerk van Gods eigen beeld 

dragen. Vrouwen spelen prominente rollen in veel belangrijke bijbelverslagen. Vrouwen 

worden beschouwd als aanbeden partners en gekoesterde metgezellen voor hun 

echtgenoten, zeker niet als slaven. Op de Sinai beval God kinderen om zowel de vader als 

moeder te eren. Natuurlijk erkent de Bijbel de door God ingestelde verschillen in de taken 

van mannen en vrouwen. Vrouwen hebben bijvoorbeeld een unieke en vitale rol in het baren 

en voeden van baby’s. Vrouwen hebben een bepaalde behoefte aan steun en bescherming 

omdat ze in lichamelijk opzicht ‘kwetsbaarder’ zijn. Mirjam, de zus van Mozes en Aaron, was 

zowel een profetes als liedschrijfster en in Micha 6:4 eert God haar, naast haar broers, als 

een van de leiders van het volk tijdens de uittocht 4 Immers heb Ik u uit Egypteland 

opgevoerd, en u uit het diensthuis verlost; en Ik heb voor uw aangezicht henen gezonden 

Mozes, Aäron en Mirjam.  

Debora, ook een profetes, was een richter in Israël voor de monarchie. Bijbelverslagen van 

het gezinsleven schetsen vrouwen vaak als wijze raadgevers voor hun mannen. Ze namen 

met mannen deel aan alle feesten en openbare aanbiddingen van Israël 

(Deuteronomium16:14 en Nehemia 8:2-3 14 En gij zult vrolijk zijn op uw feest, gij, en uw 

zoon, en uw dochter, en uw dienstknecht, en uw dienstmaagd, en de Leviet, en de 

vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die in uw poorten zijn. 2 Zo verzamelde zich al het 

volk als een enig man op de straat voor de Waterpoort; en zij zeiden tot Ezra, den 

schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen, die de HEERE Israël geboden 

had. 3 En Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, beiden mannen en vrouwen, en 

allen, die verstandig waren om te horen, op den eersten dag der zevende maand.).  

Vrouwen moesten niet gesluierd of stil zijn op het openbare plein. Vrouwen konden zelfs 

land bezitten in Israël (Numeri 27:8 en Spreuken 31:16 8 En tot de kinderen Israëls zult gij 

spreken, zeggende: Wanneer iemand sterft, en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn 

dochter doen komen. 16 Zain. Zij denkt om een akker, en krijgt hem; van de vrucht harer 

handen plant zij een wijngaard.). 

Van vrouwen werd zelfs verwacht dat ze veel van de zaken van hun eigen huishoudens 

regelden (Spreuken 14:1, 1Timotheus 5:9-10,14 1 Elke wijze vrouw bouwt haar huis; maar die 

zeer dwaas is, breekt het af met haar handen. 9 Dat een weduwe gekozen worde niet minder 

dan van zestig jaren, welke eens mans vrouw geweest zij; 10 Getuigenis hebbende van goede 

werken: zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij gaarne heeft geherbergd, zo zij der heiligen 

voeten heeft gewassen, zo zij den verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed 

werk nagetracht heeft. 11 Maar neem de jonge weduwen niet aan; want als zij weelderig 

geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwelijken; 12 Hebbende haar oordeel, omdat zij 

haar eerste geloof hebben te niet gedaan. 13 En meteen ook leren zij ledig omgaan bij de 

huizen; en zijn niet alleen ledig, maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende, 
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hetgeen niet betaamt. 14 Ik wil dan, dat de jonge weduwen huwelijken, kinderen telen, het 

huis regeren, geen oorzaak van lastering aan de wederpartij geven.).  

Zoals aan het begin van het boek weergegeven, wordt er – wellicht door de bijbelschrijvers 

en niet door God – een onderscheid gemaakt tussen man en vrouw uitmondend in de 

patriarchale sfeer. Dat is de negatieve zijde die uiteindelijk in de bijbel de overhand heeft 

gekregen. Mirjam bijvoorbeeld werd melaats terwijl haar broer Aaron net zoveel kritiek had 

op het gedrag van Mozes. Daarnaast heeft hij op een cruciaal moment het gouden kalf 

goedgekeurd. In beide gevallen ontspringt Aaron de dans. Hoe kan dit? Mirjam had ook 

rechtstreeks contact met God. Neem het verhaal van de overleden vader zonder zonen. Deze 

vijf zelfbewuste vrouwen (zussen) komen op voor vrouwelijke rechten, ze vragen aan Mozes 

om een stuk land aan hen toe te wijzen. De zaak wordt zelfs voorgelegd aan God. De 

bijbelschrijvers benadrukken dat de bijbel de grondlegger is van het idee dat alleen het 

mannelijke geslacht een goede erfopvolging kan bieden. Om de geslachtsnaam voort te 

zetten? Blijkbaar was die achternaam belangrijk. De bijbel start met het verhaal dat man en 

vrouw gelijk zijn. Vrouw en man, ze deelden dezelfde natuur. De vrouw was geen ander soort 

schepsel. Ze kwam pas op het toneel toen alles er al was, net zoals de man. Eén stap daarna. 

Maar.. Eva was van precies hetzelfde materiaal als Adam. Ze was absoluut geen inferieur 

wezen dat alleen maar was gemaakt om hem te dienen. Ze was zijn geestelijke tegenhanger 

(spiegelbeeld), zijn intellectuele gelijke en in elk opzicht zijn volmaakte kameraad en 

metgezel. “Ik geef hem een houvast tegenover hem”, vermeld het Verbondsboek door M.J. 

Wetberg. Matthew Henry, een Engels commentator op de Bijbel en presbyteriaanse 

dominee, schreef deze bekende woorden: “De vrouw was gemaakt uit een rib uit de zij van 

Adam; niet gemaakt uit zijn hoofd om over hem te heersen, noch uit zijn voeten om door 

hem vertrapt te worden, maar uit zijn zij om zijn gelijke te zijn, onder zijn arm om beschermd 

te worden en vlak bij zijn hart om geliefd te zijn.”  

Een gelijk aan mij. Vrouwen zijn lichamelijk en hormonaal anders. Een berg empirisch en 

klinisch bewijs geeft duidelijk aan dat mannen en vrouwen ook in een aantal andere 

opzichten verschillend zijn, waaronder sociaal, emotioneel en psychisch. God heeft mannen 

en vrouwen verschillend gemaakt met een doel en Zijn plan voor hen weerspiegelt hun 

verschillen. Van verschillende auteurs lees ik dat zij vinden dat Adam zowel man als vrouw 

was. (Elk mens is mannelijk/vrouwelijk aangelegd. In de embryonale periode zien mannelijke 

en vrouwelijke embryo’s er hetzelfde uit. Zelfs de geslachtsdelen zijn hetzelfde.) Of zoals 

Jung het uitdrukt: “elke Adam draagt zijn Eva in zich en elke Eva haar Adam.” Boehme stelt: 

“Hij droeg beide tincturen van vuur en licht in zich. Twee vaste en duurzame wezens waren 

in Adam. Namelijk het geestelijke lichaam van de binnenste hemel, Gods tempel, en het 

uiterlijke lichaam, uit de leem van de aarde, dat omhulsel en woonhuis van het innerlijke 

geestelijke lichaam was. Ditzelfde tweeledige wezen, namelijk het innerlijke hemelse en het 

uiterlijke hemelse, waren in elkaar getrouwd en in één lichaam gevat en waren toch niet 

twee lichamen, maar slechts één met twee essenties. Eros en sekse zijn een uitdrukking van 

dit verlangen naar het eeuwige, naar vervulling en heelheid. Wij proberen het te bevredigen 

zonder een blijvende vervulling te kunnen geven. Zij blijven in het voorlopige, maar toch 

bieden hun taal en hun beelden een uitdrukkingsvorm voor het diepste religieuze 

mensheidsverlangen naar de vereniging van God en mens.” 

Boehme heeft in navolging van Plato, maar ook op grond van de grote mythische 

waarheidsbeelden die de Bijbel over het wezen van de mens onthult, het fundament van een 

http://en.wikipedia.org/wiki/England
http://en.wikipedia.org/wiki/Bible
http://en.wikipedia.org/wiki/Presbyterian
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erotische filosofie gelegd. Wat Boehme zegt, mag niet als een minachting van het 

lichamelijke, ook niet van de man-vrouw polariteit worden opgevat. Door haar Adams helper 

te noemen, benadrukt de Schrift de wederkerigheid en de aanvullende natuur van het 

partnerschap. Hanna is een prachtig verhaal over toewijding. Haar liefde voor Elkana en zijn 

liefde voor haar, vat samen zoals God het bedoeld heeft. Ze was als moeder toegewijd aan 

huis en kind. Ze had belangrijk werk te doen, Samuel voeden, voor hem zorgen en hem 

helpen om de meest basale waarheden van het leven en de wijsheid te leren. Ze leerde hem 

de beginselen van JHWH. Ze maakte van haar huis een omgeving waarin hij veilig kon leren 

en groeien. Ze begeleidde de loop van zijn onderwijs zorgvuldig en hielp hem zijn interesses 

te vormen. Hanna leek te begrijpen hoe vitaal die eerste jaren waren waarin 90% van de 

persoonlijkheid gevormd wordt. Ze bereidde Samuel in die vormende jaren voor op een 

leven van dienstbaarheid aan God, de hoge roeping waaraan ze hem zelfs al voor zijn 

geboorte had toegewijd. In de bijbel staat dat God Hanna zegende met nog vijf kinderen. 

Haar gezinsleven werd rijk en vol. Haar werd door de zegen van God toegestaan elke ambitie 

te bereiken die ze ooit had willen vervullen. Haar liefde voor de hemel, haar man en gezin 

zijn nog steeds de ware prioriteiten voor elke godvrezende vrouw en moeder. Haar 

buitengewone leven vormt een geweldig voorbeeld voor vrouwen van nu die willen dat hun 

huis een plaats is waar God wordt geëerd, te midden van een ‘duistere’ cultuur.  

In de moderne tijd vinden grondverschuivingen plaats. Een van de verschijnselen daarvan is 

het feit dat de specifiek mannelijke cultuur vervangen wordt door vormen die bepaald 

worden door een coöperatie van man en vrouw. Een steeds grotere mate van partnership 

van man en vrouw. De kerk heeft de vrijmaking van de slaven als Gods wil herkend, nu dan 

de vraag of deze verandering niet kan samenhangen met de diepste bedoeling van God met 

de mens, toen Hij deze schiep als man én vrouw. K.J. Hoeksema in zijn boek Sociologie voor 

de praktijk: “Tijdens de industriële revolutie zijn een groot aantal specialismen tot 

ontwikkeling gekomen. Doordat de meeste ambachten direct rondom de woonplek waren 

georganiseerd was er op het niveau van de huishouding al sprake van arbeidsdeling. Maar 

hierin zat nog geen systeem. Zo was de vrouw direct betrokken bij het werk van de man en 

omgekeerd en de kinderen namen deel aan het werk voor zover ze ertoe in staat waren. Na 

de industriële revolutie werd dat anders: naarmate het financieel meer mogelijk werd, 

bleven in Nederland de gehuwde vrouwen thuis en kregen de verantwoording over het 

huishouden. De man werkte in de fabriek en verdiende daarmee wat geld om van te leven. 

Op het microniveau van het gezin leidde dit ertoe dat de leefwereld van mannen en vrouwen 

sterk uiteen groeide. De vrouw kreeg de zorgfunctie voor het huishouden. Een ‘goede’ man 

verdiende genoeg om zijn vrouw het lot van buitenshuis werken te besparen. Mannen 

kregen een centrale plaats in de loonarbeid. In tegenstelling tot vrouwen, die een zorgfunctie 

kregen, namen mannen de productie voor de markt voor hun rekening. Een 

maatschappelijke tweedeling van de seksen kreeg hiermee vorm.”  

Als dit zo is, heeft dit ook ingrijpende consequenties voor de plaats die de vrouw in de kerk 

zou mogen vervullen. En hierbij staat me geen emancipatie-ideaal voor ogen. De vormgeving 

putten we uit onze eigen bron: de bijbel. Volgens Genesis 1:26 zijn man én vrouw door God 

geschapen ‘naar ons beeld, als onze gelijkenis’, terwijl vers 27 nog eens nader preciseert: 

‘naar Gods beeld schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’. Dit wordt met 

zoveel nadruk gezegd dat het beeld-Gods-zijn van de mens wel eens gezocht is in zijn man-

vrouw-zijn. Geen van beiden is in zichzelf compleet. De mannelijke mens is eenzaam en dat is 

niet goed. Het hulp-zijn van de vrouw mag niet zo worden opgevat dat zij dan maar een soort 
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tweede-rangs-figuur zou zijn. Dit wordt uitgesloten door het feit dat dit woord in het Oude 

Testament 21 maal voorkomt, waarvan het 16 maal een ‘meerdere’ aanduidt, die ons helpt, 

terwijl het in 5 gevallen geen hiërarchische betekenis heeft. Ook God wordt vaak Israëls 

‘hulp’ genoemd. Ook het feit dat de vrouw gebouwd wordt uit een rib, of misschien beter: 

een zijde van de man, wijst niet zozeer op een afhankelijkheid van hem, alswel op een 

organische verbondenheid van beiden. Wanneer men de lijn van de scheppingsgeschiedenis 

zou volgen, waarin eerst het lagere en dan steeds het hogere wordt geschapen, zou men 

zelfs moeten concluderen tot een superioriteit van de vrouw ten opzichte van de man. Maar 

we vergeten even deze laatste zin. De verschillen in ‘rang’ in de verhouding van sexen begint 

pas na de zondeval. Het is goed om hier aandacht aan te schenken omdat in de kerk over de 

man-vrouw verhouding vaak gesproken wordt alsof Genesis 3 het eerste is wat de bijbel 

hierover zegt. Weliswaar wordt hier de vrouw het eerst verleid, maar in tegenstelling tot de 

man, biedt zij weerstand. Door in gesprek te gaan met de ’slang’ en in eerste instantie op te 

komen voor God. De slang is in vroegere tijden een zeer krachtig symbool geweest. Het was 

het meest verspreide symbool voor de Godin Ka. De slang staat voor de regeneratie vanwege 

het feit dat zij haar huid steeds kan vernieuwen. De slang werd daardoor ook gezien als het 

aardse equivalent van de Maan. Beide kunnen hun huid of vorm vernieuwen. De spiraalvorm 

waarin ze zich oprolt komt ook veel voor in de natuur. Van ons DNA tot de spiraalnevels van 

het universum. Hierdoor wordt de slang ook in verband gebracht met de hoorns van een 

ram. De spiraal wordt soms met tegengestelde windingen weergegeven, het symbool van 

geboorte en wedergeboorte. Evenals het labyrint met zijn naar binnen en naar buiten 

gerichte windingen. Heel duidelijk is aan de symboliek te zien hoe het matriarchaat werd 

vervangen door het patriarchaat. Het beste voorbeeld is de rol die de slang of draak speelt 

en van een heilig symbool ten tijde van het matriarchaat wordt veranderd in symbool van de 

duivel, die te vuur en te zwaard moet worden bestreden. De verhalen van Adam en Eva in 

Genesis I en 2 staat in schril contrast met elkaar. In Genesis 1 is de volgorde van de 

schepping: water, land, vogels, dieren en tenslotte man en vrouw zonder nadere condities. In 

Genesis 2 is het heel anders, het land komt eerst, daarna het water (water staat symbool 

voor de vrouw en de vloeistof in de baarmoeder). Eva wordt niet tegelijkertijd met de man 

geschapen maar zij wordt gemaakt uit een rib van de man. (Sumerische godinnen maakten 

kinderen van de botten van de moeders ribben). Bij de poging om de schuld van zich af te 

werpen wijst Adam op de vrouw als op de naast hem, niet onder hem geplaatste. “Is de 

vrouw de paradijselijke appel van de begeerte?” We mogen voorzichtig zijn bij het onderzoek 

naar de vraag of het juist is dat de kerk tot voor kort haar ambten alleen door mannen liet 

vervullen. Een eenmaal bestaande traditie krijgt – zeker in de kerk – al snel het aureool om 

zich heen van het door-God-gewilde. Eenzelfde situatie deed zich voor bij de strijd tegen de 

heksenprocessen, bij sociale hervormingen, bij politieke veranderingen ed. Ook daar heeft de 

kerk met een beroep op een paar teksten uit de bijbel de boodschap toch soms gemist. 

In de belofte van vers 15 wordt zij en niet de man als vertegenwoordigster van het menselijk 

geslacht aangesproken. De vloek, die zij te horen krijgt: dat zij met pijn kinderen baren zal, 

dat haar begeerte naar haar man zal uitgaan en dat hij over haar heersen zal, is geen 

’scheppingsordinantie’, zoals maar al te vaak beweerd is, als argument om de vrouw van 

Godswege in een ondergeschikte positie te houden. Maar is het lot dat haar treffen zal. Haar 

man wordt niet bevolen haar te onderdrukken en haar wordt niet bevolen zich daar willoos 

in te schikken. Hier wordt alleen gezegd dat de man zijn fysiek grotere kracht zal gaan 

misbruiken door haar in een minderwaardige en afhankelijke positie te dwingen. Vroeger 
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kon de vrouw zich ongehinderd in het openbaar bewegen. Het Oude Testament kent geen 

bepalingen voor deelname van de vrouw aan het economische leven, maar wel heeft zij 

soms eigen bezit en slaven. De dochters van Zelafead (Numeri 27) kunnen zelfs gezien 

worden als de vroegste – en succesvolle!- strijdsters voor de rechten van de vrouw. Dit alles 

neemt niet weg dat man en vrouw in het huwelijk zeker niet als gelijkgerechtigden golden. Al 

stelt de profetische prediking principieel het monogame huwelijk als ideaal, mede door het 

te gebruiken als beeld van de band tussen JHWH en Zijn volk (Ezechiël 16; Hosea 1-3), toch 

blijven polygamie en monogamie steeds naast elkaar bestaan. Hoewel het eerste vrijwel 

uitsluitend het ‘voorrecht’ van koningen is. De gewone man kon zich de luxe van meerdere 

vrouwen waarschijnlijk niet veroorloven. Soms leven vrouwen in een gelijkwaardige positie 

naast elkaar (Rachel en Lea), soms wordt naast de eigenlijke vrouw een concubine, vaak een 

slavin, genomen. Weliswaar worden alleen de jongens besneden en kent het Oude 

Testament geen priesteressen, maar dit sluit de deelname van de vrouw aan de cultus, 

althans voor de ballingschap, niet uit. De vrouw is in het verbond van God opgenomen en 

evenals de man gebonden aan de wet. Zij verzorgt de godsdienstige opvoeding van haar 

kinderen, neemt aan de offermaaltijden deel, terwijl zij ook in het heiligdom kan gaan bidden 

en zelfstandig JHWH een gelofte kan doen. Het nazireeër schap stond voor de vrouwen open 

en in de eredienst verleende zij vocale en instrumentale medewerking, terwijl zij misschien 

ook in het heiligdom bepaalde functies verrichte, Exodus 38:8 Hij maakte ook het koperen 

wasvat, met zijn koperen voet, van de spiegels der te hoop komende vrouwen, die te hoop 

kwamen voor de deur van de tent der samenkomst. De mannen waren verplicht om driemaal 

per jaar voor JHWH te verschijnen. De vrouwen vieren de feesten mee. In de tempel hebben 

de vrouwen een aparte voorhof, hoewel zij overigens niet eens verplicht zijn om hier op de 

grote feesten te verschijnen, wat misschien samenhangt met de periodieke cultische 

onreinheid en de moederplichten van de vrouw. Kraamvrouwen moesten voor haar reiniging 

bepaalde offers brengen. Verboden is het haar dus in elk geval niet. Er zijn veel vrouwen die 

grote invloed op het volk hebben gehad: Mirjam, Debora, Hulda (2 Koningen 22:14 Toen ging 

de priester Hilkia, en Ahikam, en Achbor, en Safan, en Asaja henen tot de profetes Hulda, de 

huisvrouw van Sallum, den zoon van Tikva, den zoon van Harhas, den klederbewaarder (zij nu 

woonde te Jeruzalem, in het tweede deel), en zij spraken tot haar.) die de hoogste autoriteit 

blijkt te zijn voor de erkenning van het gevonden wetboek. In Nehemia 6:14 is sprake van de 

profetes Noadja 14 Gedenk, mijn God, aan Tobia en aan Sanballat, naar deze zijn werken; en 

ook aan de profetes Noadja, en aan de andere profeten, die mij gezocht hebben vreesachtig 

te maken., terwijl Ezechiël foetert tegen profeterende vrouwen, niet omdat zij dit als 

vrouwen doen, maar omdat de inhoud van haar profetie vals is. Volgens Joel zal het zelfs een 

kenmerk van de eindtijd zijn dat alle vrouwen profeteren?  

Echtgenoot, concubines, hetaere: zeg het maar. 

De literatuur vertoont in het algemeen weinig eerbied voor de vrouw, de liefde en het 

huwelijk. Vooral in Syrië hadden voorstanders van strenge ascese een belangrijke invloed op 

het christendom. Waarvan de Griekse schrijver Tatianus het huwelijk ronduit ‘hoererij’ 

noemde. Hij is bekend geworden als grote propagandist van rigoureuze ascese. Hij was de 

ontwerper van het Diatessaron ('Uit vier samengesteld'; geschreven tussen 170 en 180), een 

harmonie van de vier evangeliën. In dit gebied kon in de tweede helft van de tweede eeuw 

het soort stichtelijke literatuur zoals Paulus voorhield, gemakkelijk opbloeien en populair 

worden. Dat daarbij de naam van een apostel ‘geleend’ werd was niet echt iets bijzonders. 

De auteur van de Handelingen van Paulus werd weliswaar uit zijn ambt ontheven. Dat was 
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echter niet voor deze valsheid in geschrifte maar omdat hij in zijn tekst een vrouw opvoerde 

die mannen onderwees. Plato’s revolutionaire programma tot volledige gelijkstelling van 

man en vrouw wordt uitsluitend door het staatsbelang ingegeven en heeft niets te maken 

met een erkenning van de vrouw als volwaardige persoonlijkheid. Vroeger had je de publieke 

vrouw, de hetaere. Die zich als de gelijke van de man gedroeg. Omdat zij vaak onderwijs 

ontvangen had kon zij deelnemen aan politieke en filosofische gesprekken. Men sprak als 

volgt: ‘de heateren hebben wij voor ons genoegen, de concubines voor de dagelijkse 

lichamelijke verzorging en de echtgenoten om wettige kinderen te krijgen en een trouwe 

wachteres te hebben over het huis”. Op veel plaatsen komen de hetaeren voor, in Corinthiër 

en Egypte. Daar worden zij erkend omdat van haar een bijzondere belasting geheven wordt. 

Het optreden van deze buitenechtelijke escapades is van groot belang voor het begrijpen van 

sommige uitspraken van Paulus over het gedrag van vrouwen in de christelijke gemeente. 

Vaak blijft de vrouw van vele religieuze en cultische handelingen uitgesloten, hoofdzakelijk 

door de opvatting dat de vrouw intenser door het seksuele wordt verontreinigd dan de man. 

Bleh, we blaten nog even door. De hellenistische wereld is in het algemeen veel meer in de 

vrouw geïnteresseerd als object van begeerte dan als zelfstandig menselijke persoonlijkheid. 

Overheerst in het Oude Testament de seksualiteit in al haar aspecten, in het Nieuwe 

Testament valt de nadruk op kuisheid en onthouding. Mogen we ongenuanceerd stellen dat 

Paulus allergisch lijkt voor vrouwen? Wonderlijk als je beseft dat God alles als zeer goed 

heeft bestempeld! Ook werd er ‘bijzonder’ gedacht over scheiden. Flavius aanvaardt 

praktisch elk motief als excuus voor scheiding, waarvan hij in zijn eigen leven de nodige 

illustraties heeft gegeven. Zoals bijvoorbeeld het te luid spreken in huis, verborgen gebreken 

zoals te sterke transpiratie of wanneer hij een mooiere vrouw dan de zijne zag. De rabbijnen 

bijvoorbeeld spraken niet met een vrouw en Flavius verklaarde de vrouw in ieder opzicht 

minderwaardig aan de man. De inferioriteit van de vrouw kwam vooral op religieus gebied 

tot uitdrukking. Alleen al het gemis aan kennis van de Thora (wet) was voor de rabbijnen 

reden tot grondige verachting van de vrouw. Daarom staat in de Talmud de voor de Jood 

dagelijks verplichte, ook al in het heidendom bekende, lofprijzing die nog heden het 

gebedenboek van de Joden ‘siert’: Geprezen zijt Gij, o God, dat Gij mij niet als heiden, als 

onwetende, of als vrouw geschapen hebt’. Het is dan ook nauwelijks te sterk uitgedrukt om 

het Jodendom van Jezus’ dagen een mannengodsdienst te noemen. En of vrouwen het nou 

leuk vonden of niet, mannen speelden maar al te vaak de eerste viool. En als dat nou nog 

zuiver was… 

Ook de bescheiden vrouwendiensten uit het Oude Testament zijn verdwenen en zelfs de 

handoplegging bij het reinigingsoffer mag zij niet meer verrichten. Als oorzaken van deze 

onderwaardering, waardoor zij voor joods besef op één lijn staat met slaven en kinderen, zijn 

te noemen: de groeiende betekenis die na de ballingschap aan de besnijdenis en de Thora 

studie wordt toegekend, de speculaties van de rabbijnen over de zondeval waarvan de 

schuld uitsluitend aan de vrouw wordt toegeschreven en een onder hellenistische invloed 

toenemende ascetische stroming in het Jodendom. Concluderend kunnen we dus vaststellen 

dat de vrouw in Jezus’ dagen, vergeleken met de plaats die zij in het Oude Testament 

inneemt, in vrijwel alle opzichten een achteruitgang heeft moeten boeken en misschien wel 

een dieptepunt in haar existentie als vrouw heeft bereikt. Jezus echter laat belangstelling 

zien voor vrouwen. Het lijkt dat hij gekenmerkt wil hebben de aanwezigheid van profetisch 

begaafde vrouwen, zoals dit ook in het Oude Testament het geval was. Jezus prediking is 

universeel en richt zich in het bijzonder tot de verdrukten, de vermoeiden en belasten, in 



~ 390 ~ 

 

welke categorieën met name veel vrouwen te vinden zijn. Hiertegenover stelt Jezus, in lijn 

met alle voorgaande ‘vaderen’ zoals Mozes, Daniel, David, Jozef en anderen, geen 

intellectuele eisen voor het ingaan in het Rijk, waardoor de vrouw bij voorbaat al vrijwel 

uitgesloten zou zijn – omdat het mannelijke geslacht hen het opdoen van kennis verbiedt. 

Maar hij legt een religieus-ethische maatstaf aan die voor alle mensen hetzelfde is. Hij 

verlost haar volledig uit de utiliteitsvisie die de staat, het volk en haar man op haar hebben 

en erkent haar als volwaardig mens. Hiermee is principieel de joodse en de in Palestina 

binnengedrongen Grieks-romeinse minachting voor de vrouw doorbroken, met als gevolg 

voortdurende conflictpositie tussen Jezus en de rabbijnen. Aan de Jacobsbron spreekt hij 

met een vrouw uit Samaria, wat de rabbijnen nooit zouden doen en waar de discipelen zich 

dan ook over verwonderen. Hij geeft  haar zelfs onderwijs. Hij ziet en verhelpt de noden van 

vrouwen. Dat Jezus, ondanks dit alles, onder de twaalf discipelen geen vrouwen heeft 

opgenomen, heeft wel eens verwondering gewekt. Ten onrechte. Maria Magdalena was de 

geliefde discipel die op veel kunstwerken afgebeeld wordt, zittende naast Jezus. Nu hebben 

schilderijen geen bewijskracht. In het Evangelie van Thomas, het Evangelie naar Filippus, het 

Evangelie van Maria Magdalena, en het Gesprek met de Verlosser, komt de gestalte van 

Maria Magdalena naar voren als een persoon met een bijzondere toegang tot de openbaring. 

Waardoor haar een belangrijkere plaats werd toegekend dan aan de twaalf apostelen. In de 

eerste plaats zien we dat Jezus niet de revolutionair is die onmiddellijk alle bestaande 

vormen omver werpt. Dit geldt ook de status van de vrouw. Voor de Joden was het absoluut 

noodzakelijk dat de discipelen mannen moesten zijn, omdat voor hun besef vrouwen 

eenvoudig niets representeren konden. Zij zouden er geen enkel geloof aan gehecht hebben. 

Naar mijn mening is dit de belangrijkste reden geweest dat een rabbi en zijn leerlingen een 

totale levens- en werkgemeenschap vormden die voortdurend bij elkaar waren. Dat is voor 

een vrouw bijna onmogelijk. De aanwezigheid van vrouwen in de discipelenkring zou ‘de zaak 

van Jezus’ alleen maar kwaad gedaan hebben. (Graag wil ik opmerken dat het zeer de vraag 

is of er een rechtstreekse lijn getrokken mag worden van de discipelen naar de latere 

‘ambtsdragers’ van de kerk.) Jezus ziet de vrouw als ‘dochter van Abraham’, Lucas 13:16 En 

deze, die een dochter Abrahams is, welke de satan, ziet, nu achttien jaren gebonden had, 

moest die niet losgemaakt worden van dezen band, op den dag des sabbaths? en staat zij 

voor God in precies dezelfde positie als de man. Gelijkwaardigheid is echter ook voor Jezus 

niet identiek met gelijkheid. Hij nivelleert de verschillen niet, maar juist de verscheidenheid is 

een door God gegeven mogelijkheid van wederzijdse uitwisseling, aanvulling en correctie, 

waarvan de jonge gemeente dankbaar gebruik zou kunnen maken. Men stelt wel eens dat er 

geen vrouwen bij de hemelvaart betrokken waren Handelingen 1:10 En alzo zij hun ogen 

naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte 

kleding; 11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? 

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar 

den hemel hebt zien heenvaren. Direct na Jezus hemelvaart zijn de vrouwen met de 

discipelen in gebed verenigd en geven mede haar sanctie aan de verkiezing van Matthias tot 

apostel. Petrus ziet de uitstorting van de Heilige Geest als de vervulling van de Joel-profetie 

waar mannen en vrouwen in gelijke mate bij betrokken zijn en waarvan beiden zullen 

getuigen (Handelingen 1:4 en 8 en 14). Handelingen 2: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, 

(zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen 

profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. 18 

En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest 

uitstorten, en zij zullen profeteren.  



~ 391 ~ 

 

Voortaan zal er geen enkele door een vrouw vervulde diakonia (dienst) meer zijn, die door 

dit feit niet wordt gelegitimeerd. Als we het boek Handelingen overzien, blijkt dat hier nog 

een volledig, nog een systematisch beeld van de positie en het werk van de vrouw in de 

gemeente getekend wordt. Wij zien slechts enkele flitsen uit het bloeiende, rijk-

geschakeerde leven van de jonge kerk. Maar deze momentopnamen geven ons de zekerheid 

dat de haar door Jezus hergeven positie als de gelijkwaardige van de man, volledig wordt 

erkend en dankbaar wordt aanvaard. De gemeentevergadering in 1 Corinthiërs 14 draagt een 

zeer levendig karakter omdat ieder daar iets aan bijdraagt: een psalm, een lering, een 

openbaring, een Geestetaal of uitlegging daarvan. Van een uitsluiting van vrouwen is geen 

sprake. Uitdrukkelijk wordt dit nog eens bevestigd “iedere vrouw, die … bidt of profeteert…”. 

Vrijwel de enige interesse waarmee tot voor kort dit vers gelezen werd, gold de vraag naar 

Paulus bedoeling met de hoofdtooi van de vrouw en naar de actualiteit daarvan voor onze 

tijd. Maar bij deze discussie werd helemaal over het hoofd gezien dat hier sprake is van in de 

gemeentesamenkomsten biddende en ‘prekende’ vrouwen. Sommigen die alle teksten welke 

over het optreden van de vrouw gaan, willen uitleggen vanuit het ‘zwijggebod’ voor de 

vrouw in 1 Corinthiërs 14:34, zijn van oordeel dat we hier aan een bidden en profeteren 

buiten de gemeentevergadering mogen denken. Dan zijn we wel gedwongen om hiervoor 

wonderlijke exegetische noodsprongen te maken, toch?  

Zo wil men hier bijvoorbeeld denken aan het aanhoren van gebeden of van de uitlegging van 

profetische geschriften, aan huiselijke godsdienstoefeningen, aan huisgemeenten, aan 

familiebijeenkomsten met het gezin als kern, aan een publiek optreden van de vrouw. Het 

hele hoofdstuk 1 Corinthiërs 11 handelt echter over de gewone gemeentesamenkomsten en 

het is dan ook geforceerd en volkomen ongemotiveerd om een scheiding te maken tussen de 

verzen 2-16 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen 

behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb. 3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is 

eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. 4 Een 

iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd; 5 

Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen 

hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware. 6 Want indien een 

vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw 

geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke. 7 Want de man moet 

het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de 

heerlijkheid des mans. 8 Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man. 9 

Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man. 10 Daarom 

moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil. 11 Nochtans is noch de 

man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder den man, in den Heere. 12 Want gelijkerwijs de 

vrouw uit den man is, alzo is ook de man door de vrouw; doch alle dingen zijn uit God. 13 

Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk, dat de vrouw ongedekt God bidde? 14 Of leert u 

ook de natuur zelve niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? 15 Maar zo 

een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar voor een deksel 

haar is gegeven? 16 Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke 

gewoonten niet, noch de Gemeenten Gods.  

En de verzen 17-34  

Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger 

samenkomt. 18 Want eerstelijk, als gij samenkomt in de Gemeente, zo hoor ik, dat er 
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scheuringen zijn onder u; en  ik geloof het ten dele; 19 Want er moeten ook ketterijen onder u 

zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. 20 Als gij dan bijeen 

samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. 21 Want in het eten neemt een iegelijk 

te voren zijn eigen avondmaal; en deze is hongerig, en de andere is dronken. 22 Hebt gij dan 

geen huizen, om er te eten en te drinken? Of veracht gij de Gemeente Gods, en beschaamt gij 

degenen, die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In dezen prijs ik u niet. 23 

Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus 

in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam; 24 En als Hij gedankt had, brak Hij 

het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn 

gedachtenis. 25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: 

Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult 

drinken, tot Mijn gedachtenis. 26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen 

drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt. 27 Zo dan, wie 

onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het 

lichaam en bloed des Heeren. 28 Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het 

brood, en drinke van den drinkbeker. 29 Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en 

drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren. 30 Daarom zijn 

onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen. 31 Want indien wij onszelven oordeelden, 

zo zouden wij niet geoordeeld worden. 32 Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij 

van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. 33 Zo 

dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. 34 Doch zo iemand 

hongert, dat hij te huis ete, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu 

zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn. 

De in vers 2 genoemde ‘overleveringen’ kunnen zeer moeilijk ergens anders betrekking op 

hebben dan op voorschriften voor het gemeenteleven terwijl ook niet is in te zien waarom 

Paulus zo uitvoering bij het toilet van de dames stil zou staan als dit slechts voor thuis gold. 

Heel doorslaggevend is hier echter het publiek karakter van de profetie, die zich tot de totale 

gemeente richt, wat vrijwel algemeen erkend wordt. Het staat dus vast dat we in Corinthiërs 

11:5 met een openbaar optreden van de vrouw in samenkomsten van de gemeente te 

maken hebben, waarbij zij profeteert. Dat wil zeggen, door Gods Geest gedreven het Woord 

Gods verkondigt en bid. Dit is in overeenstemming met het hele Nieuwe Testament waar 

nergens de vrouw van enige gave van de Heilige Geest wordt uitgesloten. Ook de 

allerbelangrijkste functies in de gemeente worden dus door vrouwen vervuld. Het is juist de 

profetie die de gemeente opbouwt, vermaant, troost, onderricht (14: 3 Maar die profeteert, 

spreekt den mensen stichting, en vermaning en vertroosting. 4 Die een vreemde taal spreekt, 

die sticht zichzelven; maar die profeteert die sticht de Gemeente. 5 En ik wil wel, dat gij allen 

in vreemde talen spreekt, maar meer, dat gij profeteert; want die profeteert, is meerder dan 

die vreemde talen spreekt, tenzij dan, dat hij het uitlegge, opdat de Gemeente stichting moge 

ontvangen. 6 En nu, broeders, indien ik tot u kwam, en sprak vreemde talen, wat nuttigheid 

zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie of in lering? 7 

Zelfs ook de levenloze dingen, die geluid geven, hetzij fluit, hetzij citer, zo zij geen onderscheid 

met hun klank geven, hoe zal bekend worden, hetgeen op de fluit of op de citer gespeeld 

wordt? 8 Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot den krijg 

bereiden? 9 Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke rede geeft, hoe zal 

verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als die in de lucht spreekt. 10 Er 

zijn, naar het voorvalt, zo vele soorten van stemmen in de wereld, en geen derzelve is zonder 
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stem. 11 Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zo zal ik hem, die spreekt, barbaars zijn; 

en hij, die spreekt, zal bij mij barbaars zijn. 12 Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar 

geestelijke gaven, zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der Gemeente. 13 

Daarom, die in een vreemde taal spreekt, die bidde, dat hij het moge uitleggen. 14 Want 

indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. 15 

Wat is het dan? Ik zal wel met den geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden; ik 

zal wel met den geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen. 16 Anderszins, indien 

gij dankzegt met den geest, hoe zal degene, die de plaats eens ongeleerden vervult, amen 

zeggen op uw dankzegging, dewijl hij niet weet, wat gij zegt? 17 Want gij dankzegt wel 

behoorlijk, maar de ander wordt niet gesticht. 18 Ik dank mijn God, dat ik meer vreemde 

talen spreek, dan gij allen; 19 Maar ik wil liever in de Gemeente vijf woorden spreken met 

mijn verstand, opdat ik ook anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een 

vreemde taal. 20 Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de 

boosheid, en wordt in het verstand volwassen. 21 In de wet is geschreven: Ik zal door lieden 

van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet 

horen, zegt de Heere. 22 Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet dengenen, die 

geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar dengenen, die 

geloven. 23 Indien dan de hele Gemeente bijeenvergaderd ware, en zij allen in vreemde talen 

spraken, en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen, dat gij 

uitzinnig waart? 24 Maar indien zij allen profeteerden, en een ongelovige of ongeleerde 

inkwame, die wordt van allen overtuigd, en hij wordt van allen geoordeeld. 25 En alzo 

worden de verborgene dingen zijns harten openbaar; en alzo, vallende op zijn aangezicht, zal 

hij God aanbidden, en verkondigen, dat God waarlijk on der u is. 26 Wat is het dan, broeders? 

Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij 

een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen 

geschieden tot stichting; 27 En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten 

meeste drie geschiede, en bij beurte; en dat een het uitlegge. 28 Maar indien er geen 

uitlegger is, dat hij zwijge in de Gemeente; doch dat hij tot zichzelven spreke, en tot God. 29 

En dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen oordelen. 30 Doch indien een ander, 

die er zit, iets geopenbaard is, dat de eerste zwijge.31 Want gij kunt allen, de een na den 

ander profeteren, opdat zij allen leren, en allen getroost worden.).  

En de ongelovige overtuigt en tot geloof brengt (14:24). Voortdurend blijken de profeten tot 

de meest elementaire charismatici van de kerk te horen. Dat een dergelijke vooraanstaande 

positie van de vrouw niet incidenteel is, bijvoorbeeld door gebrek aan ‘man-kracht’, maar 

principieel gefundeerd, wordt wel bijzonder duidelijk uit een tekst als Galaten 3:28 Daarin is 

noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; 

want gij allen zijt een in Christus Jezus. Het probleem van de plaats van de vrouw zou 

aanzienlijk minder gecompliceerd zijn, wanneer naast vele teksten in de brieven van Paulus, 

geen andere stonden die de duidelijkheid hiervan schijnbaar weer tot een probleem, althans 

relatief maken. Velen menen dan ook in Paulus gedachtegang twee lijnen te kunnen 

aanwijzen die steeds met elkaar in botsing komen. Principieel erkent hij de vrouw als 

volwaardige persoonlijkheid, gelijkgerechtigd met de man, maar in de praktijk sluit hij zich 

steeds bij de visie op de vrouw aan zodat hij voortdurend bezig zou zijn met zijn eigen 

principes te schipperen. De teksten van Paulus willen zeggen dat hij er bang voor is dat de 

vrijheid van de vrouw ontaart in ‘absolute individuele vrijheid’. Paulus wijst de vrouw in de 

huwelijksverhouding een plaats tegenover haar echtgenoot aan. “Vrouwen weest aan uw 
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man onderdanig, als aan JHWH’, welke woorden al tot heel veel misverstand aanleiding 

hebben gegeven. De hier van de vrouw tegenover haar man gevraagde onderschikking komt 

in het Nieuwe Testament in sterk uiteenlopende nuanceringen voor, variërend van slaafse 

onderworpenheid, waarbij de eigen persoonlijkheid sterk in het gedrang komt (Titus 2:9 

Vermaan den dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles 

welbehagelijk zijn, niet tegensprekende, 1 Petrus 2:18 Gij huisknechten, zijt met alle vreze 

onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden. ) tot 

vrijwillige dienstbaarheid tegenover de naaste (1 Petrus 5:5 Desgelijks gij jongen, zijt den 

ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; 

want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.).  

Het is opvallend dat pas in het Nieuwe Testament opeens sprake is van een duidelijk verschil 

in autoriteit (Efeze 5:22, Colossenzen 3:18 en 1 Petrus 3:1-6). Wij, vrouwen, zijn nog net geen 

lellebellen. Tussen deze beide schakeringen in komt nog een heel scala van nuances voor: 

onderschikking van Christus en van alle dingen aan God, van de engelenmachten en van de 

kerk aan Christus, van de onderdanen aan de overheid, van kinderen aan ouders etc. Paulus 

heeft hier de betekenis van de vrouw als volgt gemotiveerd: haar man op de hem gegeven 

plaats erkennen, respecteren: het is het antwoord van de liefde op zijn liefde. Door 

verscheidene dingen wordt dit duidelijk gemaakt: allereerst door de constructie van de zin in 

het Grieks. Het voorschrift aan de vrouwen in vers 22 is slechts een ver-bijzondering van het 

in vers 21 gegeven gebod dat voor iedereen geldt: ‘onderschikt u aan elkaar’ Elkander 

onderdanig zijnde in de vreze Gods. 22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, 

gelijk aan den Heere. In de tweede plaats mag het ons niet ontgaan dat met de 

onderschikking van de zijde van de vrouw aan de zijde van de man, correspondeert het 

gebod om zijn vrouw lief te hebben ‘evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad’. Deze 

liefde wordt van hem dus in z’n totaliteit geëist dat hij die nooit ten volle kan realiseren (vers 

25-27 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad 

heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar 

gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord.). Dit sluit een wederkerigheid in 

die aan de onderdanigheid elk slaafs karakter ontneemt en de vrouw van een bezit tot een 

eigen persoonlijkheid maakt, waardoor alle machtsmisbruik van de zijde van de man wordt 

uitgesloten. Het is vrij eenvoudig: als we ‘leuke en/of diepgaande’ gesprekken willen met 

elkaar als man en vrouw, is het toch ook prettig als je als vrouw iets te vertellen hebt? Iets 

wat je meegemaakt hebt of wellicht een ‘eigen’ wijsheid kunt spuien? Het lijkt mij voor een 

man zeer onaantrekkelijk als een vrouw zich ‘onderdanig’ gedraagt. Hieruit wordt ook Gods 

liefde kenbaar. Hij wil dat beiden elkaar stimuleren.  

Het is ook veelzeggend dat Paulus in dit verband Christus ‘hoofd’ noemt en niet bijvoorbeeld 

‘heer’. De volle nadruk ligt hier op het organisch bijeenbehoren van man en vrouw, zoals 

hoofd en lichaam bijeen horen. Het is daarom uitgesloten om de betekenis van het hoofd-

zijn van de man zo op te vatten dat hij ‘de baas’ zou zijn in de zin waarin wij spreken van een 

‘hoofd van de staat’. Door de liefde zijn man en vrouw ‘tot één vlees geworden’ (vers 31), in 

welke verhouding het niet meer mogelijk is om die beiden in een prestigestrijd tegen elkaar 

uit te spelen. Is ook niet nodig. De vrouw is niet meer aan de man prijsgegeven maar aan 

hem toevertrouwd. Hij heeft niet meer de heerschappij over haar maar de 

verantwoordelijkheid voor haar. Als de vrouw op één lijn gesteld wordt met slaven en vee, is 

dat uw eigen verantwoordelijkheid! Ditzelfde geldt voor een ander woord, dat in deze verzen 

een enkele keer voorkomt: vrezen. Angst en schrik enerzijds en respect en eerbied 
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anderzijds. Paulus wijst op een functie-verdeling in de twee-eenheid van man en vrouw. Dit 

heft de betekenis van Galaten 3:28 niet op en komt er ook niet mee in conflict 28 Daarin is 

noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; 

want gij allen zijt een in Christus Jezus.  

Paulus ziet dit al in de schepping gegrond. Niet in de zin van ‘de baas zijn’ als rol voor de man 

maar in organische zin van degene die leiding geeft. Dit eerste houdt slechts rekening met 

eigen wensen en verlangens terwijl het laatste uitgaat van een rekening houden met de 

persoonlijkheid van de ander. Deze functie moet er in iedere vorm van menselijk samenleven 

zijn, maar mag zeker het meest in de huwelijksverhouding op liefde gebaseerd te zijn. De 

vrouw moet deze functie respecteren en haar man op de hem door God gegeven plaats 

erkennen. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat Paulus reden had om juist op dit punt sterke 

nadruk te leggen. Op verscheidene plaatsen begon zich namelijk een emancipatiezucht te 

openbaren waarin sommige vrouwen haar pas verworven vrijheid gingen misbruiken door 

alle onderscheid met haar man te willen nivelleren. In 1 Corinthiërs 11:2-16 komt de 

onderschikking van de vrouw aan haar man aan de orde. 2 En ik prijs u, broeders, dat gij in 

alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb. 3 Doch 

ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der 

vrouw, en God het Hoofd van Christus. 4 Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende 

iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd; 5 Maar een iegelijke vrouw, die bidt of 

profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, 

alsof haar het haar afgesneden ware. 6 Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook 

geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar 

afgesneden te hebben, dat zij zich dekke. 7 Want de man moet het hoofd niet dekken, 

overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. 8 

Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man. 9 Want ook is de man niet 

geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man. 10 Daarom moet de vrouw een macht 

op het hoofd hebben, om der engelen wil. 11 Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch 

de vrouw zonder den man, in den Heere. 12 Want gelijkerwijs de vrouw uit den man is, alzo is 

ook de man door de vrouw; doch alle dingen zijn uit God. 13 Oordeelt gij onder uzelven: is het 

betamelijk, dat de vrouw ongedekt God bidde? 14 Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zo 

een man lang haar draagt, het hem een oneer is? 15 Maar zo een vrouw lang haar draagt, 

dat het haar een eer is; omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven? 16 Doch 

indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de 

Gemeenten Gods. 

Naast de lof die Paulus aan de gemeente toezwaait heeft hij ook kritiek op de houding die de 

vrouw daar in de gemeentesamenkomsten aanneemt. Uit zijn betoog wordt duidelijk dat de 

christenvrouwen van Corinthe zijn gaan menen, dat de christelijke vrijheid haar het recht 

geeft om alle grenzen, ook de scheppingsdifferentiatie, uit te wissen. Deze foutieve 

emancipatiezucht wordt terecht door Paulus radicaal afgewezen. Er zijn verschillende 

onduidelijke opmerkingen van Paulus. Is het afgeschoren of kortgeknipte haar het kenteken 

van de publieke vrouw (hetaere) of van de homoseksuele vrouw? Is het misschien de straf 

voor een echtbreekster of doet Paulus hier slechts een appèl op het algemeen ‘voelen’ dat in 

afgeknipt haar een ontering van de vrouw zit? In ieder geval staat vast dat Paulus wil dat zij 

zich van haar verhouding tot haar man bewust moet zijn. Vers 11 meldt: ‘in Christus behoren 

man en vrouw bijeen, staan zij volkomen gelijk en geeft het als eerste geschapen zijn aan de 

man geen enkel voordeel’. Dat dit ook insluit dat man en vrouw gelijkwaardig hun gaven (in 
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de gemeentesamenkomsten) dienstbaar kunnen maken hebben we gezien. Dan nog 1 

Corinthiërs 14:34 en 35 waarin Paulus met zijn ‘zwijggebod’ aan de vrouw nog een andere 

consequentie laat zien. Deze verzen vormen, samen met 1 Timotheüs 2:11 het zware geschut 

aan de zijde van hen die aan de vrouw ieder recht van spreken in de gemeente willen 

ontzeggen. 34 Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te 

spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. 35 En zo zij iets willen 

leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat 

zij in de Gemeente spreken. 11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. 

Inderdaad schijnt deze tekst in tegenspraak, althans in sterke spanning te staan met het 

besprokene over de werkzaamheden van de vrouw in de gemeente, met name met 1 

Corinthiërs 11:5 waar de vrouw het gebed blijkt uit te spreken en profeteert. 5 Maar een 

iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; 

want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware. We begrijpen dat het de 

uitleggers van het Nieuwe Testament dan ook al heel wat hoofdbrekens heeft gekost om dit 

‘bidden en profeteren’ van de vrouw enerzijds en het ‘zwijgen’ anderzijds met elkaar in 

overeenstemming te brengen. Verreweg de gemakkelijkste oplossing is om deze verzen als 

een invoeging te zien uit een latere vrouwvijandige tijd. In sommige handschriften komen 

vers 34 en 35 pas voor ná vers 40. 34 Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is 

haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. 35 

En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk 

voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken. 36 Is het Woord Gods van u uitgegaan? Of 

is het tot u alleen gekomen? 37 Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die 

erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn. 38 Maar zo iemand onwetend is, 

die zij onwetend. 39 Zo dan, broeders, ijvert om te profeteren, en verhindert niet in vreemde 

talen te spreken. 40 Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.  

Dit geeft inderdaad een beter tekstverband want in de Statenvertaling en ook in de Nieuwe 

Vertaling loopt de zin niet lekker. In hoofdstuk 11:5 zou sprake zijn van huiselijke 

godsdienstoefeningen waarin de vrouw wel bidden en profeteren mag en in hoofdstuk 14:34 

en 35 van de samenkomsten van de gemeente waarin het spreken haar verboden is. We 

zagen echter al dat in de tekst van Corinthe 11 alles erop wijst dat het ook hier om de 

gewone (huis) samenkomsten van de gemeente gaat en deze onderscheiding onjuist is. Een 

variant van de zojuist genoemde poging om 1 Corinthiërs 11 en 14 toch met elkaar te laten 

rijmen, wil de algemene regel zien: de vrouw mag in de gemeente niet het woord voeren 

met uitzondering van die gevallen (en daar slaat hoofdstuk 11:5 dan op) waarin de vrouw 

duidelijk door de Heilige Geest tot spreken wordt gedwongen. Nu lijkt het alleen al omwille 

van de volgorde niet logisch om hoofdstuk 11 te verklaren aan de hand van hoofdstuk 14. 

Constateert Paulus gewoon het feit dat vrouwen bidden en profeteren? 

Deze mogelijkheid wordt o.a. in de kanttekeningen van de Statenvertaling opengelaten. Van 

Calvijn tot vandaag toe heeft men ook nog op een andere wijze geprobeerd om een synthese 

tussen beide hoofdstukken tot stand te brengen. In Hoofdstuk 11 zou Paulus slecht terloops 

spreken over het optreden van de vrouw in de samenkomsten en eist dan dat dit in 

overeenstemming met de goede (vrouwelijke?) zede zal zijn, terwijl in hoofdstuk 14 zijn 

eigenlijke mening over de positie van de vrouw in de gemeente pas aan de dag zou komen: 

zij moet gewoon zwijgen. Sommige denken dat het te maken heeft met bepaalde categorie 

vrouwen die zich door een gelofte tot een aparte stand verplicht hebben, of dat het niet over 
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gewoon spreken gaat maar over het spreken in tongen. Niet echt bevredigend. We kunnen 

slechts letten op de concrete situatie waarmee Paulus zich in dit hoofdstuk bezig houdt. Hij 

ordent hier de godsdienstoefeningen in Corinthe die een steeds meer chaotisch verloop 

dreigen te nemen. Er is geen vaste leiding en geen liturgie in deze samenkomsten. Ieder 

heeft de mogelijkheid om te spreken wanneer hij of zij dat wil. Paulus ziet zich genoodzaakt 

om vanuit de verte ordenend in te grijpen en hij geeft voorschriften aan de verschillende 

categorieën gemeenteleden die aan deze chaos schuldig zijn. Het spreken in tongen draagt 

een zeer bewogen karakter en wordt beperkt en afhankelijk gemaakt van een vertaler. 

Wanneer niemand hun klanken in verstaanbare taal kan overzetten moeten de 

tongenredenaars zwijgen, want er moet orde in de gemeente zijn. Ook de profetie, die 

waarschijnlijk al tot chaos geleid heeft, moet in meer geregelde banen komen en daarom 

mag maar één profeet tegelijk aan het woord zijn terwijl de anderen moeten zwijgen. Krijgt 

een van de toehoorders ondertussen zelf een openbaring, dan moet degene die aan het 

woord is op zijn beurt ook weer zwijgen. Aan verreweg de meeste gemeenteleden wordt het 

zwijgen opgelegd zodat de chaos vermeden wordt. Daarnaast is er echter nog een misstand 

die ook door een gebod tot zwijgen uit de weg kan worden geruimd: het spreken van de 

vrouwen. Daarom wordt ook haar bevolen te zwijgen vanwege de orde. Waarop heeft dit 

gebod nu betrekking? Toch zeker niet op het uitspreken van het gebed, het deelnemen aan 

de profetie, want dit zou in flagrante strijd zijn met 11:5 Maar een iegelijke vrouw, die bidt of 

profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, 

alsof haar het haar afgesneden ware. Dus moet dit iets zijn dat de rust in de 

gemeentesamenkomsten verstoort en wat dit is wordt uit vers 35 duidelijk: als ze iets te 

weten willen komen dan mogen zij dat thuis aan haar eigen man vragen En zo zij iets willen 

leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat 

zij in de Gemeente spreken. Dit vers insinueert dat vrouwen dingen minder snel zouden 

begrijpen. Graag controleren we even aan de hand van verhalen in de bijbel of deze 

denigrerende opmerking terecht is. Een voorbeeld van iets dat een vrouw wel begrepen had 

en de mannelijke discipelen kennelijk niet, blijkt als Maria de voeten van Jezus zalft. De 

discipelen zijn verontwaardigd en begrijpen er niets van, maar Jezus zegt dat Maria iets heeft 

begrepen wat bij hen niet opgekomen was, en Hij waardeert dit bijzonder. In de hele wereld 

zal van wat zij heeft gedaan gesproken worden. Een mooier standbeeld had hij niet voor haar 

kunnen oprichten! Ook heb ik al aangetoond dat er vrouwen waren die hun man te hulp 

schoten. Het zou ook een al te grote zegen zijn als het mannelijke geslacht alles zou 

begrijpen. 

De gemeentesamenkomsten waren heel levendig omdat iedereen actieve deelname had. 

Iedereen, dus ook de vrouw, draagt iets aan die samenkomst bij. Ook de profetie wordt 

kritisch besproken (vers 29 En dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen 

oordelen.) terwijl een binnenkomende ongelovige door allen wordt overtuigd en beoordeeld 

(vers 24 Maar indien zij allen profeteerden, en een ongelovige of ongeleerde inkwame, die 

wordt van allen overtuigd, en hij wordt van allen geoordeeld.). En juist op deze laatste 

punten maken de meer gepassioneerde en spontaner reagerende vrouwen zich erg druk, 

waardoor ze de rust verstoren. Als hij haar dus hier het spreken verbiedt, dan heeft dat 

betrekking op het beoordelen van de profetie, het deelnemen aan de discussie, het 

verlangen van opheldering, het uiten van kritiek en het stellen van vragen. In tegenstelling 

tot het gebruikelijke werkwoord voor spreken (legein) houdt het hier gebruikte (lalein) een 

element in zich van het niet-doordachte, oppervlakkige, soms ook onverantwoordelijke. Het 
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betekent oorspronkelijk: het neuriën van de baker, het in slaap zingen van een baby, het 

uiten van onsamenhangende klanken en vandaar ook, babbelen en kletsen. Het deelnemen 

aan vrijwel alle onderdelen van de samenkomsten wordt haar onbelemmerd toegestaan 

maar bij de discussie maken zij zich blijkbaar zo druk dat zij de rust verstoren. Dit betekent 

hopelijk dan ook niet dat Paulus de vrouwen maar dom wil houden. Er is namelijk 

verondersteld dat de door de vrouwen gestelde vragen en besproken problemen ten dele 

betrekking gehad hebben op ethische beslissingen voor haarzelf of voor haar gezin, die zij 

slechts samen met haar man, zonder inmenging van derden, mag nemen. Juist in Corinthe, 

dat op het gebied van publieke vrouwen een vrij slechte naam had (alleen hetaeren 

mengden zich in discussie), moest men op dit punt voorzichtig zijn. De nieuwe plaats die het 

evangelie aan de vrouw geeft, blijkt dus ook hier weer iets totaal anders te zijn dan een 

revolutionair emancipatie-ideaal. Hiermee heeft de keurige apostel ordenend in het leven 

van de gemeente ingegrepen. Bijzonder overigens dat we van Mozes nergens lezen dat hij 

met deze ‘moeilijkheden’ te maken had. De passage van 1 Timotheüs 2:8-15 levert de 

meeste problemen op. Hoofdzakelijk gaat het om vers 11 en 12: 10 Maar (hetwelk de 

vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken. 11 Een vrouw late 

zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. 12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, 

noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij. 13 Want Adam is eerst gemaakt, 

daarna Eva. 14 En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in 

overtreding geweest. 15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het 

geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid. 

Deze teksten doen me denken aan de natuur die tal van wonderlijke, uiterst ingenieuze 

technieken heeft ontwikkeld: het mannetje van de Javaanse spoorkoekoek houdt het wijfje 

tijdens de copulatie een insect voor, dat hij haar pas na de paring toereikt. Daar zal Paulus 

zich wel in hebben kunnen vinden denk ik. Maar wist u dat de meeste mannetjes van de 

bidsprinkhaan tijdens de paring ten prooi vallen aan het kannibalisme van het wijfje? Au 

serieux: de verzen handelen over het openbaar gebed in de samenkomsten, dat door 

mannen en vrouwen blijkt te geschieden. Doordat dit hele hoofdstuk meestal tegen het 

spreken van de vrouw wordt aangevoerd is aan dit feit heel weinig aandacht besteed. Toch 

wordt dit hier als vanzelfsprekend erkend en worden mannen en vrouwen gewaarschuwd 

tegen de voor hun sexe specifieke gevaren: de mannen tegen onheilige twist die hun gebed 

krachteloos kunnen maken en vrouwen tegen mondaine koketterie waardoor ze anderen 

verhinderen mee te bidden. Haar optreden moet daarbij in overeenstemming zijn met de 

goede gedachten, en haar versiering moet niet in uiterlijk raffinement maar in goede werken 

bestaan. Wordt het voorgaan van de vrouw in het gebed dus als een vanzelfsprekendheid 

erkend, evenals in 1 Corinthiërs 11:5 Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met 

ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het 

haar afgesneden ware., bij een ander onderdeel van de samenkomst wordt haar weer een 

beperking opgelegd, eveneens om de onderschikking. Iets anders wordt haar ontzegd: het 

onderricht geven. Paulus durft. Gemakshalve heeft men dit vaak maar zo breed mogelijk 

opgevat, alsof hiermee ‘het woord voeren’ in iedere vorm zou zijn bedoeld: in de prediking, 

onderricht, gebed, profetie etc. Nog afgezien van het opvallende feit dat in Titus 2:3 vrouwen 

toch weer wel tot het geven van onderricht geroepen worden, zou dit ook in flagrante 

tegenspraak zijn met de door Paulus gevolgde praktijk om vrouwen op allerlei wijze bij de 

verkondiging te betrekken. Titus 2:3 De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, 
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gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, 

maar leraressen zijn van het goede; 

Het verbod betreft dus slechts weer, precies zoals eerder, één bepaald onderdeel van de 

samenkomst omdat in 1 Corinthiërs 14:26 het hebben van een ‘lering’ slechts een van de 

vele bijdragen voor de godsdienstoefening is. 26 Wat is het dan, broeders? Wanneer gij 

samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde 

taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot 

stichting; 

Het ‘onderricht geven’ wordt hier de vrouw verboden omdat dit lijkt op ‘gezag over de man 

hebben’. Paulus houdt zich graag bezig met transactioneel leiderschap. Hoe dan ook, 

belangrijk is dat de nadere motivering die nu volgt geen betrekking heeft op de noodzaak dat 

de vrouw geen onderricht geeft, maar op de noodzaak om zich aan haar man te 

onderschikken. Daarvoor wordt gewezen op de schepping. Wanneer men echter het doel 

van de bewijsvoering in het oog houdt, om de vrouw aan de onderschikking tegenover haar 

man te herinneren, dan hoeft men hier geen speculaties over natuurlijke inferioriteit, de 

grotere zwakheid, de gemakkelijker verleidbaarheid, een minder intellect van de vrouw o.i.d. 

achter te zoeken. Dit is hier primair niet aan de orde. Hier wordt slechts het feit 

geconstateerd dat de vrouw eenmaal heeft willen heersen over haar man, Eva over Adam, 

wat op een fiasco is uitgelopen en als waarschuwend voorbeeld moet dienen. Opvallend is 

echter dat hier geen beroep wordt gedaan op de vloek, die de vrouw in Genesis 3:16 treft. 

Bovendien zou hier een zijdelings bewijs kunnen liggen voor de opvatting dat we in deze hele 

passage moeten denken aan de bestrijding van een beginnende ascetische stroming die het 

huwelijk, seksualiteit e.d. als zondig veroordeelde. Wat Paulus zegt is bedoeld om de man-

vrouw-relatie in het huwelijk intact te houden. Wanneer het onderricht geven niet meer als 

een beschadiging wordt ervaren, heeft het betreffende verbod zijn basis verloren. Paulus 

schrijft ook brieven aan Phébe, gemeente in Rome. Haar positie in de gemeente wordt 

aangeduid als ‘diakonos’. Wanneer ditzelfde woord – dat letterlijk dienaar betekent – op 

andere plaatsen in het Nieuwe Testament voor mannen gebruikt wordt, aarzelt noch de 

Statenvertaling noch de Nieuwe Vertaling om dit met ‘diaken’ weer te geven. Nu het hier een 

vrouw geldt, gaat men de vertaling plotseling verzwakken tot ‘dienares’, om te suggereren 

dat het hier geen ‘ambt’ geldt. We kunnen ook niet anders verwachten van de contra-

remonstrantse vertalers. Phébe heeft nog meer betekend: in vers 2 wordt zij namelijk 

aangeduid als prostatis, welk woord in vrijwel iedere vertaling anders wordt weergegeven. 

Het is afgeleid van hetzelfde Griekse werkwoord dat in Romeinen 12:8, 1 Thessalonisenzen 

5:12 en 1 Timotheüs 5:17 met ‘leidinggeven’ wordt vertaald. Nu het hier een vrouw geldt 

heeft men gemeend deze aanduiding weer te moeten verzwakken. Het meest voor de hand 

ligt echter dat Phébe leiding heeft gegeven aan een huisgemeente waarvan velen en ook 

Paulus zelf, de zegen hebben ondervonden. In 1 Timotheüs 3:11 is ook sprake van 

vrouwelijke diakenen, maar nu al als een meer omgrensde groep. 1 Dit is een getrouw 

woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. 2 Een 

opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne 

herbergende, bekwaam om te leren; 3 Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-

gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. 4 Die zijn eigen huis wel 

regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid; 5 (Want zo iemand 

zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?) 6 Geen 

nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle. 7 En hij moet 
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ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn, opdat hij niet valle in 

smaadheid, en in den strik des duivels. 8 De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet 

tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil-gewinzoekers; 9 Houdende de 

verborgenheid des geloofs in een rein geweten. 10 En dat deze ook eerst beproefd worden, en 

dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. 11 De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, 

geen lasteressen, wakker, getrouw in alles. 12 Dat de diakenen ener vrouwe mannen zijn, die 

hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. 13 Want die wel gediend hebben, verkrijgen 

zichzelven een goeden opgang, en vele vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus 

Jezus. 

In vers 2 worden eerst de vereisten voor de opziener genoemd, vervolgens die voor de 

diaken, welke laatste opsomming in vers 11 onderbroken wordt door: ‘vrouwen evenzo”. (De 

kerkvaders waren patriarchaal ingesteld, men heeft hierbij aan de vrouwen van de diakenen 

gedacht en dan ook vertaald: “Hun vrouwen evenzo’. Behalve dat dit taalkundig niet kan, 

blijft het vreemd dat dan aan de vrouwen van de opzieners geen eisen gesteld worden. 

Daarom zijn anderen van mening dat hier van vrouwen van de opzieners en diaken en beide 

sprake is. Door de plaatsing van vers 11, midden tussen de voorschriften, is dit echter 

uitgesloten. Het hele verband wijst in een andere richting. Van het ‘moet zijn’ in vers 2 hangt 

af: de opziener (vers 2), diakenen evenzo (vers 8) en vrouwen evenzo (vers 11) zodat er dus 

drie groepen in de gemeente worden genoemd waarvan er één uit vrouwen bestaat. De 

nauwe verbinding van de groep vrouwen met de diakenen maakt het vrijwel zeker dat wij 

hier aan vrouwelijke diakenen moeten denken. Dat dit woord diaconissa hier nog niet 

gebruikt wordt, vloeit voort uit het feit dat deze vrouwelijke vorm pas in de 4e eeuw is 

ontstaan. Tot die tijd gebruikte men ook voor de vrouwen het mannelijk woord ‘diakonos’. 

Deze mening wordt nog versterkt door de analogie in de eisen, die aan diakenen en aan 

‘vrouwen’ gesteld worden zodat er een mannelijke en een vrouwelijke tak in het diaconaat 

bestaan: van beiden wordt ‘eerzaamheid’ gevraagd, met het ‘niet tweetongig (vers 8) 

correspondeert het ‘niet kwaadsprekend’ (vers 11), met het ‘niet aan de wijn verslaafd’ het 

‘nuchter’, terwijl tenslotte het ‘niet op ongeoorloofd winstbejag uit’ van de mannelijke 

diakenen als ‘in alles betrouwbaar’ bij de vrouwen terugkeert. Uit de aan haar gestelde eisen 

zou misschien af te leiden zijn dat zij veelvuldig met mensen omgaan en wellicht ook met 

geldzaken te maken hebben. Omdat vers 12 dan weer spreekt over de gezinnen van de 

mannelijke diakenen is het mogelijk dat de hier bedoelde vrouwen ongehuwd zijn. De 

Apologeten (een groep schrijvers die de christelijke leer verdedigen tegenover heidendom) 

spreken op zeer waarderende wijze over de kennis van de christelijke vrouw en hebben 

vrouwelijke leerlingen zoals later ook nog bij kerkvaders als Origenes en Hippolytus het geval 

is. Ook hier zien wij echter al snel hoe het opkomend exclusief mannelijk priesterschap de 

vrouw uit haar pas verworven positie wil dringen. Over veel concrete gegevens beschikken 

we hier helaas niet, wat ons niet al te zeer hoeft te verwonderen, wanneer we bedenken dat 

juist op het gebied van de sacramentsbediening zeer vroeg oudtestamentische en heidense 

invloeden naar boven kwamen drijven. Uiteraard werd de vrouw wegens haar periodieke 

cultische onreinheid hiervan het eerst uitgesloten. Tertullianus ageert al bijzonder scherp 

tegen de vrouw. Hij wil haar het liefst wegtoveren. Van alle vroeger genomen besluiten om 

actief aan de Evangelieverkondiging deel te nemen, wil hij niets weten. Hij noemt daarom 

bijvoorbeeld bij Paulus medewerkers opzettelijk geen vrouwen. Tertullianus neiging naar 

sabotage is blijkbaar overdraagbaar: 
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‘Het geeft een vrouw geen pas in de kerk te spreken, hoe bewonderenswaardig of heilig wat 

zij zegt ook mag zijn, want het komt uit vrouwelijke lippen.’ (Origenes).  

‘De vrouw is een toevallig en onafwezen, een soort mislukte man. Onveranderlijk staat vast 

dat de vrouw bestemd is onder de heerschappij van de man te leven en dat zijzelf geen 

enkele macht bezit’. (Thomas van Aquino)  

‘Mannen hebben brede schouders en smalle heupen. Daarom hebben ze ook meer verstand 

dan de vrouwen, die smalle schouders hebben en brede heupen en een breed achterwerk. 

Want zij horen thuis te blijven, in het huis te zitten, het huishouden te doen, kinderen te 

baren en groot te brengen.’ (Luther)  

‘De zon en de maan zijn beide scheppingswerken van God, maar de zon is fraaier en geeft de 

maan zijn licht.’ (Calvijn over het verschil tussen man en vrouw).  

‘God is zo mannelijk dat wij vergeleken met Hem allemaal vrouwelijk zijn.’ (C.S. Lewis) 

‘Het mannelijke denken is, afgezien van alles, compleet in zichzelf. Hij leidt, zij volgt. 

Hiertegen rebelleren is zonde.’ (Karl Barth).  

Ferme reformatorentaal. Zegt het al genoeg dat het mannelijke geslacht het blijkbaar nodig 

vond een mening te moeten/willen geven over een ander geslacht? Het is prettig te merken 

dat vrouwen niet met gelijke munt hebben willen terugbetalen, want we komen geen 

overzichten tegen waar ‘kerkmoeders’ een mening geven over de man. Toch stel ik me voor 

dat het prettiger en dus veel aangenamer kan zijn voor een man om een vrouw te ‘hebben’ 

die intellectueel hem terzijde kan staan, met andere woorden op hetzelfde niveau kan 

communiceren? Zodat er over veel onderwerpen een goed knokpartijtje te organiseren is, 

wat af en toe buitengewoon aantrekkelijk kan zijn. En ja, na afloop wordt graag de sensuele 

kant van de vrouw belicht! Dat is iets om weer erg dankbaar voor te zijn, toch? 

Als God het wenselijk had gevonden dat de man over de vrouw zou mogen oordelen, zou er 

een duidelijke instructie zijn gegeven. Wel getuigd het van lef om ‘op de stoel van God’ 

plaats te nemen en te denken dat je een ander negatief mag veroordelen, op basis van een 

verschillend geslacht. God zal niet op die stoel willen plaatsnemen. De vrouw moet, volgens 

Tertullianus, haar verderf brengend gezicht dat tot in de hemel toe ongelukken veroorzaakt 

heeft, met een sluier bedekken (ook al heeft God haar zo geschapen). “Omdat Eva door de 

slang verleid is, verkeert iedere vrouw voor altijd in een inferioriteitspositie: gij zijt de poort 

waardoor de duivel binnenkwam, waarbij hij zijn mannelijk superioriteitsgevoel niet kan 

onderdrukken: gij hebt hem (de man) verleid, dien de duivel niet kon aantasten(?). De vrouw 

is een mens van de tweede rang.” In deze trant gaat hij nog heel ver door. Door de geweldige 

invloed die Tertullianus bezat, moesten dergelijke opvattingen wel een noodlottige 

ontwikkeling in de hand werken. Slechts één uitzondering wordt in de vrouwelijke sexe 

gemaakt: Maria. Altijd maagd. Alles wat de vrouw wordt aangedaan en ontnomen, wordt 

aan haar weer goedgemaakt door haar als tegenspeelster van Eva te laten fungeren en aan 

de verlossing te laten meewerken. Clemens Alexandrinus staat ten aanzien van de vrouw nog 

zo dicht bij het Evangelie dat hij haar religieus gelijkwaardig en zelfstandig naast de man 

plaatst, al kan hij dit ook niet consequent volhouden. Origenes is echter alweer in de 

heidense visie teruggevallen door de opvatting dat menstruatie, geslachtsverkeer, geboorte, 

kortom het seksuele, het algemeen cultisch verontreinigt. Eén van de hoofdwortels van het 

priestercelibaat. Augustinus ziet in de vrouw, misschien wel mede door zijn persoonlijke 
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ervaringen en ondanks zijn eerbied voor Maria en zijn moeder, de vrouw als gevaarlijke 

verleidster, die in alles aan de man ondergeschikt moet zijn en haar aanblik moet hij 

vermijden. Rijp voor het vrijgezellenbestaan dus. Soms aarzelt hij bij de vraag of ook de 

vrouw wel naar Gods beeld is geschapen maar andere malen ontkent hij dit ten stelligste 

omdat zij onder de man staat en intellectueel aan hem minderwaardig is. Het Concilie van 

Orleans (533) baseert het verbod om de vrouw de diaconaatwijding te geven, op de 

‘zwakheid’ van haar sexe en het Concilie van Auxerre (578) verbiedt haar om het brood bij 

het Avondmaal met blote handen aan te pakken omdat het daardoor verontreinigd zou 

kunnen worden. De tweede Synode van Macon (585) is berucht door de daar gevoerde 

discussie over de mening van een bisschop ‘dat de vrouw geen mens genoemd kan worden’. 

De synode deelt tenslotte deze mening niet, maar het feit dat zoiets serieus ter sprake kan 

komen, is tekenend voor de situatie. Een synode vol mannelijk testosteron. Hoe kunnen we 

het onze kinderen weer uitleggen. Een staaltje in je macht staan, in plaats van in elkaars 

kracht staan. Hoe kunnen we God ook alweer dienen? Door ALLE talenten van iedereen in te 

zetten. Net zoals in de rechtspraak zijn er twee partijen. Je mag je verweren, altijd. Daar zal 

in deze synode geen sprake van zijn geweest. Dus elke uitspraak was direct gelegitimeerd. 

Misschien waren er wel vrouwen? Mochten zij binnenkomen en verweer inbrengen tegen de 

patriarchale denkende mannenmassa? Nogal eenvoudig om stellingen bekrachtigd te krijgen 

als de tegenpartij wellicht niet is uitgenodigd. Ongetwijfeld zullen er ‘goede’ mannen zijn 

geweest die het opnamen voor hun vrouwen, omdat zij vol liefde en respect hun vrouwen 

wilden bevestigden als medeschepselen en naasten. Ik stel me zo voor dat deze mannen de 

ketters waren. Nogmaals, ik vind dat vrouwen (met kinderen) altijd moeten kiezen voor het 

belang van hun gezin. Het liefst is er één ‘rustpilaar’ in het gezin. De moeder/kind band legt 

de toekomstige relatie van het Godsbeeld. Het is psychisch en sociaal/emotioneel 

vastgesteld dat scheiding tussen moeder en kind op jonge leeftijd (door werk bijvoorbeeld) 

schadelijk is. Vandaar dat Nederlands bekendste verloskundige Beatrijs Smulders, pleit voor 

een doorbetaalde sabbathical voor de moeder. Zodat de hechting in het eerste jaar goed kan 

verlopen. Mocht je toch werk willen verrichten, neem je kind dan gewoon mee in een 

handige draagdoek. Maar deze stelling staat los van het feit dat men vroeger – echt nog niet 

zo lang geleden – zich afvroeg of een vrouw überhaupt menswaardig was. 

Deze ontwikkeling in de opinie over de vrouw vindt min of meer haar afsluiting in de visie 

van Thomas van Aquino, die haar biogenetisch, kwalitatief en functioneel minderwaardig aan 

de man acht. Volgens hem is de man ‘principe en doel van de vrouw’ en zij is ‘iets toevalligs 

en gebrekkigs’ in de schepping. Ook intellectueel staat zij beneden de man, om welke reden 

hij haar de leermacht ontzegt. Neem als voorbeeld AnnaMaria van Schurman: in 1636 mocht 

zij als eerste vrouw aan de universiteit colleges volgen. Van groot belang voor Van 

Schurmans intellectuele en godsdienstige ontwikkeling was het contact met haar buurman 

Gisbertus Voetius. Deze hoogleraar theologie en Oosterse talen, en predikant van de 

Utrechtse gereformeerde gemeente, stond haar toe zijn colleges te volgen vanuit een soort 

afgeschermde loge, zodat zij onzichtbaar was voor haar mannelijke medestudenten. Op 

dezelfde manier volgde zij ook colleges in de letteren en de geneeskunde. Tussen 1626 en 

1636 verwierf zij zich een plaats in de literaire en geleerde kringen van de Republiek. Dat zal 

in belangrijke mate te danken zijn geweest aan haar contacten met Cats. In en buiten de 

Republiek van de Verenigde Nederlanden werd Van Schurmans eruditie in talloze gedichten 

en lofzangen geprezen. Haar internationale bekendheid zal de vraag naar herdrukken en 

vertalingen van haar werk gestimuleerd hebben. G.Schotel vestigde de aandacht op haar 
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veelzijdigheid als ‘beoefenares’ van de schone kunsten, de taalkunde, de dichtkunst en de 

wetenschappen. Bovenal prees hij haar om haar ‘levende vroomheid’. Pas in de eerste helft 

van de twintigste eeuw ontstond er voor het eerst weer belangstelling voor haar geleerdheid 

en haar pleidooi voor het recht van de vrouw op studie. In 1978 werd de herdenking van 

haar sterfdag aangegrepen om haar leven en werk onder de aandacht te brengen van een 

breder publiek. Dat leidde tot tentoonstellingen van haar kunstwerken, de uitgifte van een 

postzegel, de herdruk van Eucleria, de uitzending van een docudrama op televisie en de 

verschijning van een historische roman, Het grote geheim van Anna Maria van Schuurman.  

Vrouwen als Karen Armstrong pleiten ervoor om tot een geïntegreerde visie op seksualiteit 

en spiritualiteit te komen. Zij komen op voor een gelijkheid tussen de seksen, waarbij 

mannen en vrouwen elkaar niet overheersen en beiden elkaar helpen om tot een vrij mens 

zijn te komen. Mannen zijn niet meer dan vrouwen, vrouwen hoeven niet mannelijk te 

worden, sexualiteit is geen vloek. Erkenning van het lichamelijke en het seksuele kan juist het 

spirituele versterken. Maagdelijkheid en celibaat vormen zeker nog een levensoptie, maar 

kunnen in de huidige beleving niet opgedrongen worden. Zelfs in het celibataire leven wordt 

tegenwoordig het seksuele niet of niet altijd meer ontkend. Mensen zijn immers seksuele 

wezens, of seksualiteit nu gepraktiseerd wordt of niet. ‘Zonder Genesis geen lingerie’, vertelt 

lingerie-ontwerpster Marlies Dekkers, die creatief verbindingen legt tussen het Bijbelverhaal 

en de seksuele ontwikkeling bij mensen. Stel je neemt het boek Hooglied wat 

wereldliteratuur is. En je maakt er plaatjes bij, dan weet je dat er iets met deze prachtige 

liefde aan de hand is in dit Bijbelboek. Het is zo’n sensueel, erotisch en tegelijkertijd poëtisch 

beeldrijk boek, met verbazingwekkende scènes (in de nacht, thuis, op straat en in het veld), 

dat het een verrassende openbaring is. En juist dit ongeremde liefdeslied is tot zinnebeeld 

van de liefde tussen God en zijn volk geworden! Maar ook al zeggen we mooie dingen over 

seksualiteit en religie, het tegendeel kan ook waar zijn. Seksualiteit kan volstrekt ontaarden. 

Onderdrukking en verkrachting liggen op de loer. Ontkenning van de eigen seksualiteit kan 

diepe gevolgen hebben. Ook religie kan mensvijandig worden. Godsdienst kan bevrijdend 

werken, maar ook beklemmend. 

Dus intellectueel staat ze, de vrouw, onder de man, aldus Aquino. Omdat zij ‘in een staat van 

onderwerping en dienstbaarheid verkeerd’, is zij ook onbevoegd tot de regeermacht. Zo 

wordt zij op deze gronden van het ambt in de Rooms Katholiek kerk uitgesloten, wat tot 

uitdrukking wordt gebracht in een artikel van het kerkelijk wetboek: “alleen een gedoopte 

man kan geldig geordineerd worden’. Wat zegt wikipedia ons over ordineren: Ordinatie is het 

langs gradiënten rangschikken, positioneren of het 'ordenen' van objecten (of: entiteiten) op 

grond van gemeten waarden (responsies) van de attributen (of: eigenschappen, kwaliteiten, 

kenmerken, variabelen, afhankelijke variabelen, responsvariabelen). 

Calvijn is geneigd om alle teksten in het Nieuwe Testament, die handelen over het optreden 

van de vrouw in de gemeente, te exegetiseren vanuit 1 Corinthe 14:34 en 1 Timotheüs 2:11 

Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar 

bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. 11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in 

alle onderdanigheid. Hij komt dan ook niet boven de traditionele visie van zijn tijd op de 

vrouw uit. Hup, net als in de Rooms Katholieke kerk krijgt ze  officieel de non-activiteit status. 

Slechts op één punt doorbreekt hij deze traditie. Hij verbiedt haar het dopen, spreken en 

onderwijzen in de kerk en hij wil haar geen enkel ‘openbaar ambt’ laten waarnemen, met 

één uitzondering: dat van diaken. Deze opvatting brengt hij tot uitdrukking in zijn 
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commentaar op de brief aan de Romeinen bij de exegese van hoofdstuk 12 vers 8: Hetzij die 

vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in 

naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.“ Onder degene die mededelen 

verstaat Paulus diakenen die de leiding hebben bij het uitdelen van de openbare 

geldmiddelen van de kerk. Onder degenen die barmhartigheid bewijzen aan weduwen en 

andere dienende functies, die volgens het gebruik van de Oude Kerk aangesteld zijn om de 

zieken te verzorgen. Dit zijn namelijk twee verschillende functies.” In 1898 pleitte Dr. A. 

Kuyper al voor de invoering van het actieve vrouwenkiesrecht, maar later toonde hij zich 

hiervoor minder enthousiast. Bavinck maakte juist een tegenovergestelde ontwikkeling door. 

Die maakte zich als een van de weinige antirevolutionairen sterk voor het vrouwenkiesrecht. 

In 1915 behoorde Bavinck tot de auteurs van de spraakmakende brochure ‘Leider en leiding 

in de Antirevolutionaire Partij’ waarin stelling werd genomen tegen de starre en 

heerszuchtige Kuyper. In “Antirevolutionair ook in uw Huisgezin”,  roept Kuyper de 

"Christengezinnen" op tot bezinning te komen: "Huisgezinnen, ….waarin de vrouw numero 

één geworden is en manlief de ondergeschikte speelt, zijn zondig saamgestelde gezinnen". 

Uitzonderingen maakt Kuyper in die gevallen waarin de natuur zelf haar grenzen "onzuiver" 

laat worden door "het vermannen van het wijf en het verwijven van de man". Maar de 

algemene regel is dat de man (zwak of sterk) volgens Kuyper "Koning in zijn huis" is en dat 

"Een man die zijn vrouw in huis "de baas laat spelen" laf en onmannelijk is.  

Voor Kuyper is het voorgoed en op de meest stellige wijze uitgemaakt dat voor de vrouw 

geldt: "Uw Wille zal den man onderworpen zijn" en dat hem (de man) "de huiselijke 

heerschappij toekomt". De slotsom van Kuyper is dan ook: "ook al is de vrouw zo gelukkig 

een man te bezitten, die in elk opzicht haar meerdere en lief jegens haar bovendien is, dan 

heeft ze zich toch aan den wil en het gezag ook van zulk een man te onderwerpen". In 

tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten kende Kuyper de vrouw in kerkelijke zaken 

stemrecht toe, terwijl hij meende dat weduwen en ongehuwde vrouwen dat ook voor de 

politiek behoorden te krijgen. Zijn drie dochters bleven overigens ongehuwd. Hij stelde: “In 

een compleet huisgezin dat normaal ontwikkeld is, zouden altijd en overal vijf verhoudingen 

voorkomen: die tussen ouders en kinderen; tussen man en vrouw; tussen broeders en 

zusters; tussen die gediend worden en die dienen en tussen eigen en vreemd. Er zouden 

voortkomen, uit de omgang met vader: eerbied voor het gezag en zin voor gerechtigheid; uit 

de omgang met moeder: zin voor een tederder leven; uit de echtelijke band tussen man en 

vrouw: onderling vertrouwen, wederzijdse inschikkelijkheid en eerbesef; uit de omgang 

tussen broeders en zusters: vrijheid, gelijkheid en broederschap; uit de omgang tussen hen 

die gediend worden en hen die dienen: dienstbaarheid.” Kuyper was oprichter van de eerste 

politieke partij in Nederland, de ARP. Hij stichtte de Vrije Universiteit en droeg bij aan de 

vorming van de Gereformeerde Kerken in Nederland en was van 1901 tot 1905 minister-

president. Kuyper werd voorman en woordvoerder van de orthodoxe vleugel van het 

Nederlands protestantisme (hoewel niet alle orthodoxen zich achter hem schaarden: niet de 

zogenaamde 'ethischen', en ook de bevindelijk-gereformeerden niet). Onder zijn leiding 

werden de gereformeerden zeer invloedrijk, zowel in de Hervormde Kerk (na 1892 in hun 

eigen Gereformeerde Kerk), als in de politiek, die beide op dat moment werden 

gedomineerd door de liberalen. Voor zijn achterban, een volksdeel dat wel wordt aangeduid 

als de "kleine luyden" (eenvoudige mensen), was hij de gevierde leider. Zijn tegenstanders 

waren op kerkelijk gebied vooral de modern-protestanten, terwijl hij in de politiek vooral 

streed tegen de liberalen en later ook de socialisten. Hij vond zijn politieke bondgenoten bij 
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andere christelijke partijen, waaronder hij ook de rooms-katholieken rekende. Voor de 

politieke tegenstelling tussen christenen en niet-christenen ontwikkelde Kuyper het begrip 

antithese. 

Is het toevallig dat Jezus een twaalftal van apostelen heeft samengesteld? Allemaal van het 

mannelijke geslacht? We zien hier een aansluiting aan het feit dat in Numeri 4 Mozes een 

twaalftal mannen ter assistentie wordt toegewezen, terwijl ook Israël als geheel uit 12 

stammen was opgebouwd. (Even een zijstap: 12 vlakken in de platonische lichamen is de 

hoogste graad van perfectie; 12 vlakken van vijfhoeken, de dodecaëder. De bijbel spreekt 

over de Heilige stad met 12 poorten, 12 engelen, 12 fundamenten. De 12 cijfers van de 

wijzerplaat kwamen wat later in opmars.)  

Mozes heeft het niet gelaten bij de aanstelling van 12 stamhoofden, want toen het volk 

klaagde over voedselgebrek, stelde hij op Gods bevel 70 mannen aan. Deze 70 mannen 

kregen een deel van de geest die op Mozes was. De ‘Heilige Geest’ is er dus in het Oude 

Testament ook al. In deze visie speelt het feit dat deze mannen alleen al uit praktische 

overwegingen niet anders mogelijk was. De 12 apostelen waren mannen door Jezus als zijn 

apostelen aangewezen, welnu dan moeten ook hun opvolgers mannen zijn. Bij het 

bespreken van de oorzaken van de verdwijning van de vrouw uit de diensten van de kerk 

hebben wij gezien dat verscheidene Synoden met zoveel woorden de periodieke cultische 

onreinheid van de vrouw als motief hanteerden om haar voor het priesterschap ongeschikt 

te verklaren. En tot op de huidige dag is dit argument helaas geldend gebleven in veel 

kerken. In de eerste uitgave van Calvijns Institutie (1536) spreekt hij nog slechts over twee 

ambten maar in de volgende edities zijn het er vier geworden. Zoals bijna alles in zijn 

kerkorde wil Calvijn deze uit de Schrift aflezen. Oudsten en diakenen komen op verscheiden 

plaatsen voor maar de laatste twee, de ‘pastor’ (herder) en de ‘doctor' (leraar) vindt hij in 

Epheze 4:11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, 

en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Dit kan hij echter alleen 

maar doen door een aantal andere functionarissen in de gemeente, die hier ook genoemd 

worden, te elimineren. Bovendien zit er een grote mate van willekeur in om de lijst uit 

Epheze 4 als uitgangspunt te nemen. Ook bijvoorbeeld in Romeinen 12:6-8  Hebbende nu 

verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is, 7 Zo laat ons die gaven besteden, 

hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in 

het leren; 8 Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een 

voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid. En in 1 

Corinthiërs 12:4-11 worden allerlei diensten in de gemeente opgesomd die daar een plaats 

hebben en waarvan niet valt in te zien waarom de kerk van nu deze zou kunnen missen (even 

los van het feit of er al een kerk geboden zou moeten zijn). 4 En er is verscheidenheid der 

gaven, doch het is dezelfde Geest; 5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is 

dezelfde Heere; 6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles 

in allen werkt. 7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen 

oorbaar is. 8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een 

ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; 9 En een ander het geloof, door 

denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest. 10 En 

een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen 

der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. 11 Doch deze 

dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs 

Hij wil.  
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Het is zonneklaar dat Calvijn in zijn situatie in Geneve behoefte had aan een drietal 

(respectievelijk viertal) ambten. Hij wilde deze uit de Heilige Schrift funderen. Dit lukte hem 

vrij gemakkelijk, al kost het wel enige moeite om de Geneefse predikant in het Nieuwe 

Testament terug te vinden. Er moest natuurlijk gezorgd worden voor armen, zieken, 

vluchtelingen enz., als daad van christelijke barmhartigheid, terwijl tenslotte ook de 

opleiding van predikanten een urgente zaak was. Voor al deze functies waren in Straatsburg 

al mensen werkzaam en omdat de latere situatie in Geneve hiervan niet wezenlijk verschilde, 

heeft Calvijn juist deze overgenomen – zij het met enkele ondergeschikte wijzingen – en er 

een Bijbelse fundering aan gegeven. In de eerste plaats vormen de ‘ambtsdragers’ geen 

aparte van het volk onderscheiden klasse (clerus) meer, maar worden – en dit geldt met 

name de ouderlingen en diakenen – uit het midden van de gemeente gekozen. Vervolgens 

heeft het ‘ambt’ ook dat van de woordverkondiging en sacramentsbediening, zijn priesterlijk 

karakter verloren omdat het avondmaal zijn offerkarakter is kwijtgeraakt en daarom totaal 

anders gewaardeerd wordt dan de mis. In de derde plaats kreeg het priesterschap van alle 

gelovigen een zwaarder accent, omdat de gemeente – in theorie althans – mondig werd 

verklaard en mee mocht spreken bij de verkiezing van de ambtsdragers. Je zou zeggen: 

belangrijke winstpunten die ook aan de vrouw een grotere kans schijnen te geven om haar 

verantwoordelijkheid in de gemeente mee te dragen. Maar het blijkt in de praktijk dat 

ambten teveel van de gemeente geïsoleerd worden en te zelfstandig gemaakt zijn. In de 

eerste druk van zijn Institutie (1536) ziet hij de gemeente nog sterk als een organische 

gemeenschap, lichaam van Christus, maar in de latere uitgave gaan de ambtsdragers toch 

min of meer een aparte klasse vormen. Op een gegeven ogenblik spreekt hij zelfs weer van 

‘clerus’ en ‘volk’. Door de beperking van de ambten tot een drietal (respectievelijk viertal) die 

samen de regering van de kerk vormen, wordt de deur geopend voor een visie op het ‘ambt’ 

waarin wereldse elementen van ‘hoogheid’, ‘macht’, ‘heersen’ konden binnendringen.  

U begrijpt al dat in de zestiende eeuw dat niet bevorderlijk was voor de gedachte om hieraan 

ook vrouwen te laten deelnemen. Aan dit gevaar is Calvijn niet ontkomen, maar hij besluit 

om de kerkregering op te bouwen naar analogie van de politieke stadsregering van Geneve. 

Tegenover de eenhoofdige leiding in de rooms-katholieke parochie is een meerheid van 

personen die deze leiding hebben, ongetwijfeld een winstpunt, maar om de Geneefse 

kerkenraad zo maar in het Nieuwe Testament terug te willen vinden, gaat veel te ver. Ook in 

de terminologie die Calvijn voor de ‘ambtdragers’ gebruikt, komt de verwantschap met de 

werkelijke overheid duidelijk tot uitdrukking. Hij gebruikt voor hun functie woorden die 

associaties wekken aan hoogheid en eer, spreekt over de ‘waardigheid’ van het ambt en 

noemt hen ‘meesters’, ‘engelen’, ‘plaatsvervangers’ en ‘vertegenwoordigers’ Gods. Gaat 

men de ambtdragers eenmaal een persoonlijke kwaliteit toekennen, die principieel van die 

van de gemeenteleden verschilt, dan staat de deur wijd open om ook weer onder de 

ambtsdragers onderling een hiërarchie op te bouwen. Calvijn loopt deze deur dan ook 

prompt door en verklaart, dat de apostelen in rang en waardigheid boven alle anderen 

stonden. Daardoor kelderden bijvoorbeeld de evangelisten in rang. De oudsten zijn ‘in eer 

waardiger’ dan de weduwen, terwijl de diakenen weer onder de oudsten staan. Hiermee is 

een hele scala van waardigheden opgesteld, die – minder sterk dan in de rooms-katholieke 

hiërarchie – het priesterschap van alle gelovigen zal gaan beschadigen. Dit losmaken van de 

ambten uit het geheel van de gemeente wordt ook nog bevorderd door het feit dat deze 

laatste bij de verkiezing van de predikanten slechts zijdelings en bij die van de oudsten en 

diakenen in het geheel niet betrokken werd. Ook al heeft hij zijn ideeën niet vrij kunnen 
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ontwikkelen, omdat de stedelijke overheid een flinke stem in het kapittel had, toch neemt hij 

genoegen met een wijze van verkiezing die hij in de laatste editie van de Institutie (1559) en 

in de kerkorde van 1561 uiteenzet. Een predikant wordt verkozen door de andere 

predikanten en de keuze moet door het volk goedgekeurd worden. De oudsten en diakenen 

echter worden door de magistraat, op voorstel van de predikanten, gekozen en wel uit de 

burgerlijke overheidsinstanties. De oorspronkelijke erkenning van het priesterschap van alle 

gelovigen en de nauwe relatie hiervan met het ‘ambt’, openende perspectieven voor een 

volledige erkenning van de vrouw in het meedragen van de verantwoordelijkheid. De later 

gelegde accenten, waardoor het ambt meer in de sfeer van de ‘regering’, in plaats van die 

van de dienst werd gebracht, verkleinden deze perspectieven aanzienlijk. De toenmalige 

positie van de vrouw in de samenleving liet het nauwelijks of in het geheel niet toe, dat zij 

hieraan deelnam. Dus werd de plaats die zij in de kerkorde van Calvijn kreeg, of beter gezegd 

niet kreeg, meer bepaald door de cultuursituatie van die tijd dan door wat de Schrift over 

haar aandeel in het gemeenteleven zegt. Terwijl enerzijds sterke nadruk wordt gelegd op de 

eenheid en gelijkwaardigheid van de ambten en er in verschillende formuleringen tegen 

hiërarchie gewaarschuwd wordt, zodat ‘niet het ene ambt over het andere, noch de ene 

ambtsdrager over de andere heerschappij voere’, waarom wordt dan de predikant voor 

onbeperkte tijd en de ouderling en diaken slechts voor een korte termijn gekozen? Waarom 

moet principieel dan een predikant voorzitter van de kerkenraad zijn? Waarom wordt alleen 

een predikant met handoplegging in zijn ambt bevestigd? Waarom houdt een predikant na 

zijn emiraat nog een aantal rechten terwijl dit bij ouderlingen en diakenen na hun aftreden 

niet het geval is? Waarom is er juist een drietal ambten? Waarom is de uitoefening van het 

ambt van predikant alleen mogelijk als ‘fulltime’ werk en dat van ouderling en diaken – 

financieel gezien – alleen als vrijetijdsbesteding?  

Deze vragen kunnen met tientallen andere vermeerderd worden. Wat is het Bijbelse 

onderscheid tussen ambten en bedieningen? Wat is het principieel verschil tussen de 

‘prediking van het Evangelie”, waartoe bijvoorbeeld bepaalde evangelisten en catecheten 

bevoegd zijn en de ‘verkondiging des Woords’ waartoe alleen predikanten de bevoegdheid 

hebben? Hoe is het duidelijk te maken dat aan het recht om het evangelie te verkondigen 

niet tegelijkertijd het recht verbonden is om de sacramenten te bedienen? Hoe is het te 

verdedigen dat in een combinatie van gemeenten lidmaten van de kerk bevoegdheid kunnen 

krijgen voor de prediking van het evangelie voor een tijdvak van ten hoogste vijf jaar? 

Waarom kunnen zij, die in een bediening zijn gesteld, niet ook een ambt dragen? Het is weer 

tenenkrommend moeilijk aan mijn kinderen uit te leggen. Deze niet-consequente 

doorvoering van de herontdekkingen van de Reformatie heeft ongelukkige gevolgen gehad 

voor de ontplooiing van het gemeentelijk leven. Dit geldt met name de beperking van het 

aantal ambten tot een drietal waaraan men met een enorme krampachtigheid heeft 

vastgehouden. Dit drietal, dat in het Nieuwe Testament niet teruggevonden kan worden, was 

een momentopname in een ontwikkeling zoals die tussen de jaren 1536 en 1561 door Calvijn 

in zijn stadsstaatje Geneve als wenselijk en nodig werd ervaren. Men heeft de fatale fout 

gemaakt om deze momentopname uit de kerkgeschiedenis, normatief te maken voor alle 

tijden en plaatsen. De grenzen tussen geordende en niet-geordende diensten in het Nieuwe 

Testament blijven vloeiend, wat er op wijst dat er in de kerk nooit een star schema had 

mogen zijn waarin alles voor alle tijden op dezelfde wijze werd vastgelegd. Er zal een grote 

openheid moeten blijven voor allerlei veranderende situaties waarin de kerk van alle tijden 

zal mogen weten dat zij daarin ten aanzien van geen enkel charisma te kort komt (1 
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Corinthiërs 1:7 Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van 

onzen Heere Jezus Christus.). Er is blijkbaar een orde in de gemeente nodig, de continuïteit 

van alle diensten moet blijkbaar verzekerd worden, maar degene die tot de vervulling 

hiervan geroepen worden verschillen geestelijk kwalitatief in niets van de andere 

gemeenteleden. Waar geen apostel of ‘apostolisch man’ meer is, wordt de gemeente dan 

ook bij de verkiezing van de ‘ambts-dragers’ betrokken, niet om door een democratische 

meerderheid op grond van sympathieën of antipathieën tot een keus te komen, maar om in 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid iemand voor een dienst aan te wijzen, die 

daarvoor een charisma van de Geest blijkt te bezitten. In de kerken waar wij als gezin 

deelgenomen hebben, mochten de kerkleden opgeven wie ze geschikt achten voor het 

ouderling/diaken schap. Dit zorgde voor de nodige druk bij degene die men opgaf (onderling 

werd hierover gesproken). Deze -door de kerkleden aangedragen- mannen voelden dat een 

weigering niet op zijn plaats zou zijn. Sociale druk en het ‘door God zo bepaalde’ zorgde 

ervoor dat er soms niet al te enthousiaste en betrokken mannen op een plek terecht 

kwamen die ‘aanzien’ had. De echtgenoten lieten mij in vertrouwen weten dat het binnen 

het gezin vaak als zeer onprettig werd ervaren om er opeens een behoorlijke baan bij te 

krijgen. In de toch al vaak drukbezette gezinnen. Min of meer opgedrongen en vanuit 

‘goddelijke indoctrinatie’ gaat men dit vierjaar durende contract aan. 

Omdat in het hele Nieuwe Testament aan de vrouw geen enkel charisma wordt ontzegd, 

maar – integendeel – alle charismata zowel aan mannen als vrouwen worden geschonken, 

kan er vanuit dit aspect van het ‘ambtsbegrip’ geen enkel bezwaar worden ingebracht om de 

vrouw in welk ambt dan ook te kiezen wanneer zij hiervoor een charisma blijkt te hebben. 

Zodat de man na thuiskomst van zijn baan, wellicht tijd kan besteden aan zijn gezin. De 

vrouw kan overdag meestal haar gezin prima combineren met activiteiten binnen een ambt 

in de kerk.  

Steeds wordt de ‘regeermacht’ verbonden aan de ambten. Wie het charisma van de 

woordverkondiging, van het opzicht houden of van de barmhartigheid heeft, wordt 

automatisch gewaardeerd ook dat van het ‘leiding geven’ te bezitten. Dit laatste was dan het 

criterium voor het ‘ambt’ en voor het zitting krijgen in de kerkenraad en werd dan als 

argument gehanteerd om de vrouw buiten het ambt te houden omdat ‘heersen’ haar niet 

was toegestaan. Uit het Nieuwe Testament wordt echter duidelijk dat het ‘leiding geven’ een 

heel eigen charisma is, naast prediking, opzicht, diaconaat ed. Leiding geven, orde scheppen 

is er nooit voor zichzelf, maar om het hele lichaam als organisme te laten functioneren. 

Daarom garandeert het charisma van de woordverkondiging of dat van de barmhartigheid 

nog in geen enkel opzicht dat de dragers hiervan ook de beste ‘leidinggevenden’ zijn. 

Nieuwtestamentisch gezien is de binding van ‘ambt’ en ‘regeermacht’ dus in geen enkel 

opzicht te verdedigen en de daaraan ontleende argumentatie om de vrouw buiten het ambt 

te laten dus onhoudbaar. Bovendien is er geen enkel bijbels motief te vinden waardoor ook 

niet aan de vrouw het charisma van het ’leidinggeven’ geschonken zou kunnen zijn. Dan 

zouden we ons ook het allerfelst mogen verzetten tegen de regering van een koningin. Het 

nieuwtestamentisch woordgebruik voor dit charisma heeft echter nergens het karakter van 

‘regeren’ en ‘heersen’ maar steeds van ‘leiding geven’, ‘hoeden’ en ‘zorgen’. Misschien zal 

juist op dit punt de vrouw meer beschermd zijn dan de man om deze dienst op een niet-

autoritaire wijze uit te voeren.  
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Verwijtbaar vrouwenleed 

Neem het verhaal van Thamar. Haar man is overleden en het zwagerhuwelijk gaat van 

kracht. Maar dat weigert deze broer Onan. Hij laat zijn sperma op de grond lopen als hij bij 

de vrouw van zijn broer kwam om maar geen nakomelingschap aan zijn broer te hoeven 

geven. Dat kon Gods goedkeuring niet wegdragen. Dan hoop ik dat het bij ons niet zo 

overkomt dat zelfbevrediging niet zou mogen. Deze oplossing of verklaring rammelt. De 

augustiniaanse ijveraars die het verbieden proberen gewetensvolle mensen een 

schuldgevoel te geven. Het verbod op masturbatie is vooral gericht op het verspillen van 

zaad (potentie om leven te verwekken). Dit verbod richt zich op mannen, schrijft E. van der 

Linden in zijn boek De appel van Adam en Eva. “Vrouwen hebben dus meer seksuele 

mogelijkheden. Je mag immers seksueel genot beleven. Masturbatie bij vrouwen is dus 

toegestaan. Er wordt immers geen zaad verspild en seksueel plezier is niet verboden.” De 

overtreding die de man deed en waarom hij werd gedood, is dat hij weigert te voldoen aan 

de zwagerplicht die hij op zich had genomen door de vrouw te huwen. Er is niet een verbod 

op masturbatie. Soms lijken Bijbelse verhalen op gespannen voet te staan met de wetgeving 

elders in de Bijbelse boeken (neem gemengde huwelijken, prostitutie en seksuele 

kontakten). In dit verhaal besluit Thamar tot een drastisch staaltje van vrouwelijk kunnen. Ze 

ondergraaft de macht van de familiale orde, die haar heeft uitgerangeerd. Ze is weduwe 

zonder kind, wat zou u doen? Haar actie is duidelijk een reactie op iets. In plaats van het 

nakomen van een plicht en gedane belofte van Juda aan haar, krijgt ze zegelring, snoer en 

staf in handen. Opvallend is dat men haar dan ook niet veroordeeld in de bijbel. Flavius laat 

dit verhaal maar achterwege in zijn boek De oude geschiedenis van de joden. Blijkbaar vond 

hij het niet uit te leggen aan de Romeinen. Van Thamar horen we wel wat ze ervan vindt. Dat 

is bijzonder want de gevoelens van een vrouw worden niet al te vaak belicht in de bijbel. De 

bijbelschrijvers lijken zich zuchtend neer te leggen bij het hoeren-bezoek van mannen. 

Spreuken 6:26 Want door een vrouw, die een hoer is, komt men tot een stuk broods; en eens 

mans huisvrouw jaagt de kostelijke ziel. Zolang het maar geen tempelprostitutie is!  

De bijbelschrijver schrikt toch een beetje van zijn woorden en stelt daarna in Spreuken 23:27 

Want een hoer is een diepe gracht, en een vreemde vrouw is een enge put. In het Nieuwe 

Testament is Paulus er als kampioenvechter tegen alles wat naar hoererij riekt. Heeft Thamar 

voorvoeld dat ze de voormoeder van David is (en dus van de messias zoals men belijdt?). Hoe 

kan God dit ‘hoeren-bezoek’ goedkeuren? Of is het juist dat Hij laat zien zich te willen 

verbinden met het welzijn van vrouwen? De vrouw wordt vaak afgespiegeld als verleidelijk 

en zondig. Neem Potifars vrouw en Delila. De wulpse verleidsters halen alles uit de kast. 

Maar is dat ‘zondiger’ en ‘erger’ dan het liegen van Abraham en Izaäk door te zeggen dat hun 

vrouwen ‘hun zussen’ zijn? Waardoor zowel Sara als Rebecca slachtoffer worden van de 

mannelijke passie van de Egyptenaren, om zelf in leven te kunnen blijven? Hoe kan God zo 

handelen met het recht van de vrouwen, die gelijk gesteld is aan de man? Of is dit een 

voorbeeld vol patriarchale ideologie die door de bijbel heen trekt? Want doet bijvoorbeeld 

Dina er uiteindelijk toe? Waarom mag zij geen stamleider zijn? In de bijbel moet je echt 

speuren naar ‘goede’ vrouwen. Wanneer we een verhaal lezen mogen we onszelf drie vragen 

stellen, aldus het boek “God in de beleving van vrouwen” van A. Imbens-Fransen. “Wie 

spreekt, wie kijkt, wie handelt”. Dit is een effectief hulpmiddel bij begeleiding van vrouwen 

om inzicht in vrouwelijke problemen en haar situatie te verhelderen. Wanneer handelt een 

vrouw vanuit haar eigen visie. En wanneer handelt ze vanuit de ideeën die zij hebben over de 

verwachtingen van haar huisgenoten ten opzichte van zichzelf. Het patriarchale zit in alle 
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facetten van ons leven nog stevig verankerd. Ook en misschien juist door Bijbelteksten. Het is 

dus bij Bijbelteksten niet alleen belangrijk om te weten vanuit welke visie de tekst is 

geschreven maar ook vanuit welke visie mensen zo’n tekst lezen en interpreteren en vroeger 

hebben leren lezen en interpreteren. Vrouwen en mannen kennen daardoor vooral verhalen 

over vrouwen, verteld vanuit het perspectief van dominante mannen over vrouwen. 

Sommige mannen presenteren hun patriarchale maatschappijvisie als Goddelijke 

Scheppingsordening. Daarmee geven zij de schijn van Goddelijke legitimatie aan de door hen 

voorgestane patriarchale rolverdeling tussen mannen en vrouwen en presenteren zij de 

eigen visie als door God gewild en bepaald. In deze visie is verzet van vrouwen tegen 

mannelijke overheersing en tegen aan haar opgelegde rolpatronen, taken, eigenschappen en 

deugden niet alleen verzet tegen mannen maar ook verzet tegen God. Vooral citaten uit 

Genesis en uit de brieven van Paulus worden veelvuldig geciteerd om patriarchale 

opvattingen te staven. Deze verhalen vervremen vrouwen en mannen van de werkelijkheid. 

Daarin komen geen verhalen voor over de gevolgen van psychisch, lichamelijk en/of seksueel 

geweld tegen vrouwen en kinderen binnen en buiten het gezin. In verhalen van dominante 

mannen komen zelden wijze, intellectuele, creatieve, sterke, strijdbare, ondernemende, 

reislustige, volhardende en levenslustige vrouwen voor. Die vrouwen zijn in verhalen van 

dominante mannen vreemd, ongekend en ongehoord. Houden van God, die de macht van 

mannen over vrouwen en kinderen versterkt en vooral de belangen van mannen dient, is 

destructief voor vrouwen en meisjes. Bijvoorbeeld Exodus 20:17 beschrijft het gebod 

nummer 10 als volgt: 17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws 

naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, 

noch iets, dat uws naasten is. 

Hoe kan het dat God in dit gebod niet stelt dat een vrouw niet een andervrouws man mag 

begeren? Dat de vrouw zelf ook in staat zou zijn om iets te begeren komt bij deze Wetgever 

niet op? Geldt dit gebod niet voor vrouwen maar de andere negen wel? Of is het zo dat deze 

tekst patriarchaal laat zien dat ook vrouwen behoren tot het bezit van de man? Bildad (Job) 

meldt bijvoorbeeld tussen neus en lippen: ”Hoe kan een man rein zijn terwijl hij uit een 

vrouw geboren is”. Zou God een vrouw onrein laten zijn terwijl Hij haar zo’n groot geschenk 

geeft, namelijk het kunnen voortbrengen van geslachten? Hebben we in kerkelijke of 

maatschappelijke kring wel eens iemand horen spreken over voormoeders of kerkmoeders? 

Als vanzelfsprekend gaat het vaak over al onze goede voorvaderen. Men spreekt graag over 

de God van onze vaderen, de God van Abraham, Izak en Jakob. Gelukkig mogen we ook 

spreken van de zeven aartsmoeders: Hagar, Sara, Rebekka, Lea, Zilpa, Bilha en Rachel. Zij 

brachten immers de dochters en de zonen ter wereld die door deze aartsvaders en hun 

latere zonen als hun bezit werd geclaimd.  

Het is verbazingwekkend hoe de bijbel bijvoorbeeld onvruchtbaarheid verklaard. Dit is altijd 

te wijten aan de vrouw. Mannen zijn altijd potent en vruchtbaar lijkt de bijbelschrijver 

ongenuanceerd te vertellen. Zegt Gods woord dat je zonder kinderen als vrouw geen status 

lijkt te hebben? Gelukkig is de man. Zij kunnen gewoon een vrouw erbij nemen, toch? Was 

het maar zo eenvoudig. Je ziet dat vrouwen, neem Hanna, – net zoals mannen – weten te 

pleiten, te smeken en te onderhandelen met God die de moederschoot opent of sluit. Elkana 

probeert zich overigens wel in te leven in de situatie van zijn vrouw. Dat is redelijk uniek en 

worden we warm van.  
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H. Schungel-Straumann in Die frau am anfang: “Wanneer een vrouw probeert te verleiden 

dan krijgt ze een slechte naam, maar wanneer Bijbelse helden erop los leven, komt dat 

uiteindelijk niet in mindering op hun heldenstatus”. Het is opmerkelijk dat de bijbelschrijver 

geen veroordeling schrijft bij het bizarre verhaal van Lot, toch? Hij biedt zijn dochters aan, na 

enige tijd draaien de rollen zich om en bieden de sensuele dames zichzelf aan, aan hun 

vader. Gelukkig is hij dronken gevoerd en gaat hij vrij uit? Bijna waren we in nog een 

zondvloed-verhaal beland. Zij maakten zich immers zorgen over de voortplanting van de 

mensheid. Waarom Lot zich daar geen zorgen over maakte, en zijn dochters wel, blijft een 

raadsel. Hij had zijn dochters moeten leren om te vertrouwen. Neem Lea. Zij was ‘gratis’. 

Wat zijn haar gevoelens geweest? Afgewezen en aanvankelijk afgedankte vrouw. Gelukkig is 

God wederom vol erbarmen. Alleen Michal mag in de bijbel vertellen dat ze tot over haar 

oren verliefd is op David; of dat wederzijds was laat men in het midden. Maar deze liefde 

brak haar op. Zij was een speelbal in de handen van machtiger mannen en hun 

machtspolitiek. Zij speelde daarin haar eigen spel en koos voor David en dus tegen haar 

vader. Toch bleef ze zijn dochter, tot in het paleis toe. Ze werd nooit echt eigen aan David en 

zijn vele andere vrouwen. Debora mocht rechter zijn. Ze leerde de mensen dat Gods 

aanwezigheid het beste wapen tegen iedere vijand is. “En doe met dat wapen wat God van je 

verlangt”. De mensen waren bang, ze waren ver van God verwijderd. Debora bracht de 

mensen weer terug naar de schriften, om hoop te krijgen. Debora geloofde in de toekomst. 

Ze spoorde aan tot een beter leven. Ze waarschuwde de mensen dat ze spijt moesten 

hebben en dat ze moesten ophouden met het afgoden-feest. Ook Abigail haalt alles uit de 

kast om David te overtuigen dat haar man onbenullig is geweest en ‘redt’ daarmee haar man 

en voorkomt een oorlog. 

Er is nauwelijks een verhaal te vinden in de bijbel waar de rechten van de vrouwen zo met 

voeten getreden wordt als het verhaal van Rechters 19 waarin een vrouw zo vaak wordt 

verkracht dat ze eraan overlijdt. ’n Horror scene in de bijbel. Het blijkt een gastrecht te zijn 

dat alleen voor mannen zou gelden. Want anders had de vrouw ook het gastrecht en dus 

bescherming genoten. Dan was ze niet naar buiten gebracht voor deze onmenselijke daad. 

Maar daarvoor was er al een onmenselijke daad verricht: de mannen beoordeelden haar niet 

als mens door haar niet te beschermen maar juist zichzelf te beschermen door haar naar 

buiten te sturen en in handen te geven van de joelende mannenmenigte. Dieper kan Israël 

niet zinken. Een laffe vader verkwanselt zijn eigen kind, een bange man zijn vrouw. De 

wraakactie van heel Israël leidt tot nog meer ellende, bovendien komt de leviet en de 

gastheer er fraai vanaf, toch? Hij wordt bijna de held van het verhaal. Als klap op de vuurpijl 

is er dan de maagdenroof, nota bene op een feest ter ere van de God van Israël. Is dat de 

bedoeling van de bijbelschrijver: om te laten zien hoe erg het gesteld is met een volk dat niet 

leeft naar de geboden van God? Het is bijzonder pijnlijk te constateren dat vrouwenrechten 

daarbij het meest werden geschonden. 

Bij Tamar en Amnon lezen we wel hoe zij zich voelt bij zijn openlijke dwang tot seks. Het lijkt 

op het verhaal van Jozef waarin Potifars vrouw eist: “Kom bij me liggen”. Alleen zijn de rollen 

omgedraaid. Bij Jozef mislukt de aanranding, Tamar is wel een slachtoffer. Tamar stelt een 

stortvloed aan woorden, het enige wat in haar macht ligt. Het onderstreept nog eens het 

verschil in fysieke kwetsbaarheid tussen mannen en vrouwen. Maar het is niet genoeg, 

Tamar heeft geen enkele kans. Het is de diepste vernedering, eerst haar gebruiken en dan 

haar als vuil weggooien. Ze wordt keer op keer slachtoffer in dit verhaal. Drie mannen 

bezegelen haar lot. Ze moet van haar vader David naar Amnon gaan, daar wordt ze verkracht 
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en Absalom legt haar het zwijgen op. Ze wordt uit het verhaal weggepoetst, ze blijft voortaan 

bij haar broer Absalom wonen, als een eenzame, van het leven afgesneden. Wat is er van 

haar geworden? Enig idee hoe haar Godsbeeld zal zijn geweest? Onze ogen worden 

gescherpt: waarom wordt het zo verteld als het verteld wordt? En Bathseba, ze wordt 

letterlijk ‘geplukt’ uit haar privé-situatie. Alsof je een mooie bloem plukt die je graag binnen 

in een vaas in je eigen huis wilt neerzetten om van te genieten. Zou ze iets tegen de machtige 

koning in hebben kunnen brengen? Als haar man gesneuveld is krijgen we vrijwel niets te 

weten over haar emoties. Zoals meestal in Bijbelse verhalen weten we veel meer wat 

mannen denken en voelen dan wat vrouwen ervaren. Als ze zwanger is laat zij David weten 

iets te bedenken om ‘haar misstap’ te bedoezelen. Was het haar misstap? E. v.d. Linden stelt 

in zijn boek De appel van Adam en Eva: “Typisch mannelijk om de eigen misstap te verhalen 

op het gedrag van de vrouw. Moest ze maar niet naakt in de open lucht baden.” Evengoed 

erkent David zijn schuld, het enige positieve aan dit verhaal. Inkeer en berouw, twee 

machtige instrumenten die ieder van ons in zich heeft!  

Als laatste in deze rij wil ik Dina belichten. Zij krijgt van meet af een ander lot toebedeeld. 

Opvallend is dat er bij de zonen steeds staat dat Lea zwanger werd en baarde, tot zes keer. 

Van Dina wordt verteld dat Lea haar baarde, niet dat zij zwanger van haar was. Raar 

onderscheid. Jakob onderstreept dit door voor al zijn zonen een karakter-toekomst-schets 

mee te geven, behalve voor Dina. Zij krijgt geen zegenspreuk. Als zij er al iets aan had kunnen 

doen (verkrachting), dan waren de zonen ook niet bepaald lieverdjes. De één slaapt met de 

bijvrouw van zijn vader, de ander moord en plundert. Maar ze worden wel stamleider! 

Terwijl de naam Dina “recht” betekent. Is het zo dat ze er niet op uit had mogen gaan? Je 

weet dat er gedonder van kan komen als een meisje op de flirt-tour gaat. Ten behoeve van 

zelfverheerlijking wel te verstaan. Eerlijk is eerlijk, vrouwen houden ervan zich te laten zien in 

de straten. Blaming the victim. Dina wordt gezien… en genomen. Er wordt geen woord van 

Dina zelf verteld. Hoe voelde zij zich onder de onderhandelingen? Ze valt nauwelijks op 

tussen de grote buit. Om haar is het toch begonnen, deze eerwraak? Hoe kan God op deze 

wijze ‘vertellen”? Hij geeft immers het voortbestaan van zijn volk en ras, aan de vrouw?   

De focus is vooral gericht op mannen. Dat een man (of vrouw!) ook zou kunnen liggen met 

een jongen bijvoorbeeld, wordt niet genoemd bij de wetten over seksueel verkeer. Wellicht 

zijn deze wetten ter bescherming voor de vrouw opgesteld. Evengoed is het teleurstellend 

dat het nodig zou zijn. Als de man en de vrouw elkaar als gelijke zouden behandelen, zou 

veel leed zijn bespaard in het verleden en in de huidige tijd. Vergeet niet dat God ook tot 

vrouwen spreekt! Rechtstreeks tot Sara en Rebecca. Evengoed vertelt de bijbelschrijver niets 

over Rebecca’s gevoelens ten opzichte van Izaäk. Izaäk gaat van haar houden, meldt de 

bijbel. Hij vindt troost na de dood van zijn moeder. Is de liefde wederzijds? Zijn dit tekenen 

van de bijbelschrijver om alleen het mannelijke te belichten? God spreekt indirect door alle 

vrouwen die Hem dienden zoals Hanna, Deborah. Net zo belangrijk als door mannelijke 

‘profeten’. De blikrichting is meer dan eens mannelijk, patriarchaal. Wonderlijk dat de 

huidige generatie vrouwen wel kunnen rekenen op steun, begrip, liefde en bemoediging van 

hun echtgenoten, bij het proces van verandering in haar beleving van God. De meeste 

vrouwen ervaren dat zij gevoelens en inzichten kunnen uitwisselen met haar man. Maar dat 

geldt helaas niet voor bepaalde kerkrichtingen waarin het patriarchale welig tiert. Imbens-

Fransen: “Aangezien de Bijbel een belangrijke bron is van de nog heersende patriarchale 

normen en waarden in onze maatschappij, wordt het daardoor ook gemakkelijker om ook in 

de huidige leefsituatie van vrouwen de onderdrukkingsmechanismen van de patriarchale 
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moraal te herkennen en te benoemen, en strategieën te bedenken voor verandering in die 

situatie.” Zij draagt het voorbeeld aan van de wet op de jaloersheid. Mannen mogen hun 

vrouw naar de priester brengen wanneer “de geest der jaloersheid’ over een man komt, 

omdat hij zijn vrouw verdenkt van overspel. De priester stelt haar onder een eed van 

vervloeking. Zij moet dan het bittere kruid drinken wat haar heup zal doen invallen en haar 

buik zal doen opzwellen als zij schuldig zou zijn aan overspel. De vrouw moet daarop “amen, 

amen” zeggen. De vrouw zal ongestraft blijven en zwanger kunnen worden als zij zich niet 

verontreinigd heeft door omgang met een andere man dan haar eigen man. Zou God dit zo 

willen? Waarom is er ook geen optie andersom, dat een vrouw een man kan “testen” op 

overspel? De verteller beweert in deze tekst dat God aan Mozes opdracht gaf om tegen 

mannen te zeggen dat mannen het recht hebben om vrouwen vernederende en 

levensbedreigende behandelingen te laten ondergaan, wanneer mannen gevoelens van 

jaloersheid ervaren en hun vrouw verdenken van overspel. De gevoelens van de vrouw 

blijven – zoals vaak – ongenoemd. De eventuele kinderen komen in deze tekst niet aan het 

woord. De sprekers in deze tekst hebben ook geen aandacht voor de gevoelens van de 

eventuele kinderen en voor de gevolgen die deze behandeling van hun moeder en ook voor 

hen inhoudt. In deze en in vele andere wetten en voorschriften, zoals die over verkrachting, 

die eenzijdig door mannen zijn geformuleerd, komt tot uitdrukking dat het riskant is voor 

vrouwen en kinderen als mannen uitsluitend aan zichzelf de macht toekennen om wetten en 

voorschriften uit te vaardigen. Zij gaan vanzelfsprekend voorbij aan de gevoelens, belangen 

en inzichten van vrouwen en kinderen. Als laatste voorbeeld van de zovelen neem ik 

Deuteronomium 21 waaruit blijkt dat de man geen kwaad kan doen: 

8 Indien zij kwalijk bevalt in de ogen haars heren, dat hij haar niet ondertrouwd heeft, zo zal 

hij haar doen lossen; aan een vreemd volk haar te verkopen zal hij niet vermogen, dewijl hij 

trouweloos met haar gehandeld heeft. 9 Maar indien hij haar aan zijn zoon ondertrouwt, zo 

zal hij met haar doen naar het recht der dochteren. 10 Indien hij voor zich een andere neemt, 

zo zal hij aan deze haar spijs, haar deksel, en haar huwelijksplicht niet onttrekken. 11 En 

indien hij haar deze drie dingen niet doet, zo zal zij om niet uitgaan, zonder geld. 

Cultuurverschillen of niet, het is belangrijk om te realiseren dat niet alleen in de 

Bijbelverhalen voornamelijk de visie van mannen weergegeven wordt. Deze wijze van 

interpreteren en doorgeven van verhalen vindt nog steeds plaats. Hoe komt het toch dat een 

man als Petrus niet vastgepind wordt op zijn tekortkomingen terwijl aan Maria voortdurend 

de zonden worden toegerekend? Je komt haar steeds tegen als zondares of boetvaardige. In 

Mattheus 13:31 zegt Jezus tegen Petrus dat hij kleingelovig is. Toch wordt Petrus nergens 

“Petrus de kleingelovige” of “Petrus het liegbeest” genoemd terwijl hij Jezus driemaal heeft 

verloochend. Wat doen we met verhalen die niet door vrouwen zelf verteld zijn, maar door 

mannen vanuit een patriarchale visie over vrouwen, God en de werkelijkheid verteld 

worden? Wat schrijft Nietzsche over de vrouw? Waarom klopt dat niet met mijn ervaringen 

als vrouw? Kan het zijn dat deze mannen weinig van vrouwen weten? Wat doen we met 

verhalen uit de bijbel, die volgens mannenverhalen Gods woord bevatten en zijn 

opgeschreven, geselecteerd, vertaald doorgegeven en uitgelegd door mannen? Zijn dit 

politieke teksten vanwege de manier waarop ze gebruikt worden? Wapens voor het hier en 

nu, en wel op terreinen van onder andere de godsdienst? Want de bijbel neemt een 

belangrijke plaats in in onze cultuur. Het is het meest verspreide en meest geciteerde boek, 

hoewel de Ikea-gids in opmars is. We zitten boordevol opvattingen die gebaseerd zijn op de 

bijbel en de uitleg die daar eeuwenlang door mannen aan is gegeven. Tertullianus, kerkvader 
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(zucht maar even, weer een man?) speelde een belangrijke rol bij de canonvorming van het 

Nieuwe Testament zoals eerder gemeld. Dit werd vastgesteld in een tijd dat er een strijd 

gaande was over de vraag of vrouwen leidende functies in de kerk konden uitoefenen. 

Tertullianus was daar een groot tegenstander van. In de teksten, die apocrief werden 

verklaard, kwam tot uitdrukking dat vrouwen optraden als profetes en het evangelie 

verkondigden. Graag willen we toe naar een samenleving en beleving van de werkelijkheid 

waarin recht gedaan wordt aan mannen en vrouwen, aan kinderen en aan …God! Vrouwen 

met een positief en creatief Godsbeeld ervaren verbondenheid met God als een 

verbondenheid met het diepste in zichzelf en een verbondenheid met de scheppende kracht 

van God in zichzelf. God is het verstand dat je kunt gebruiken. Ontwikkelingen en 

veranderingen in het zelfbeeld zijn van invloed op het Godsbeeld en de wijze waarop 

anderen worden beleefd. 

SAMENVATTEND: 

Ook nu nog wordt het de vrouwen niet eenvoudig gemaakt in de samenleving, aldus dhr. S. 

Stoop, nummer vier op de landelijke SGP lijst en in het dagelijkse leven burgemeester van de 

gemeente Dirksland. Hij verteld in Terdege van oktober 2010 het volgende: “Vrouwen die 

ervoor kiezen in verband met het opvoeden van kinderen niet te gaan werken, krijgen nu 

maandelijks geld terug van de belastingdienst. Besloten vorige kabinetten al om deze 

heffing- door veel partijen smalend de aanrechtsubsidie genoemd – in een periode van 15 

jaar af te gaan bouwen, dit kabinet heeft de uitzonderingsgevallen geschrapt. CDA, VVD en 

PVV houden geen rekening met de niet-werkende moeders van kleine kinderen en hebben 

daarnaast voor de afbouw het geboortejaar van 1972 teruggeschroefd tot 1963. Dat moet na 

2015 zo’n 400 miljoen extra opleveren. Het past in de trend van een verdergaande 

individualisering, aldus Stoop. Nergens zijn in de kabinetsvoornemens van 2010 fiscale 

maatregelen terug te vinden die de financiële pijn voor kostwinners verzachten. Hij denkt 

niet dat de SGP, ondanks de verwachte spilfunctie, het tij kan keren. “Overigens zie je ook in 

de achterban van de SGP bij de jongere generatie andere opvattingen over de verdeling van 

de taken in het gezin. Zij gaan daar flexibeler mee om. Of dat het gevolg is van de wens om 

bepaalde talenten meer te gebruiken of een financiële noodzaak, is niet altijd duidelijk”.  

Manon Tromp, schrijfster van het boek De Magie van Avalon: “Je hoort wel eens vaker: het 

vrouwelijke of vrouwelijke kracht of vrouwelijke spiritualiteit, maar wat wordt daar eigenlijk 

mee bedoeld? Gaat het over iets wat alleen vrouwen hebben, of hebben mannen het ook? 

Volgens verschillende filosofieën hebben we allemaal vrouwelijk en mannelijke 

eigenschappen en energie. Eerst de Keltische natuurtradities, die vooraf gingen aan het 

Christendom en die zich voornamelijk bezig hielden met het eren van Moeder Aarde. De 

Kelten zagen de aarde als vrouwelijk omdat de vrouwen leven kunnen scheppen, net als de 

aarde dat doet. De Kelten zagen het mannelijke naast het vrouwelijke staan en geloofden in 

zowel goden als godinnen. De godin staat symbool voor het vrouwelijke stuk in ons dat staat 

voor creatie, schoonheid en respect voor het leven dat de moeder aarde ons geeft. 

Vrouwelijke spiritualiteit is een erkenning van de godin als planeet, als de aarde en van de 

vrouw zelf. In het kort gezegd is dit het vrouwelijke principe van creatie die uniek is aan 

vrouwen. Zij kunnen leven scheppen, zij vieren het leven en houden haar in ere door hun 

deelname aan de cycli van de aarde en het universum. Zij zijn de scheppende kracht bij het 

maken van artistieke activiteiten. Zij zijn de voedvrouwen die een kind helpt geboren te 
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worden. De godin is alles wat creatief is, alles wat in de natuur leeft en alles wat werkelijk 

vrouw zijn betekent: haar kracht en haar groei. De godin is te zien in de cirkel van geboorte, 

volwassen worden, sterven en herboren worden. Ze is te zien in de verandering van de 

seizoenen, de wassende, volle en afnemende maan, in eb en vloed, in de opgaande en 

neergaande zon. Zij is te zien in de vreugde van spelende kinderen, de eerste menstruatie, 

verliefd worden, bevallen, moeder zijn en de menopauze. De godin geeft alles en neemt 

alles, ze is de verbinding met het leven, de aarde en de kosmische krachten. Alles dat de 

aarde beïnvloedt, beïnvloedt de godin en alles en iedereen op aarde. Een schoon milieu is 

goed voor ons, net als harmonie tussen de mensen onderling zonder wedijver, conflicten en 

afscheiding. De godin is in ons allemaal. Zij is de kracht van de vrouwen en ook mannen om 

hun eigen leven te bepalen, de vrije keuze en de verantwoordelijkheid die je neemt voor je 

acties. De filosofie van de godin is dat er voldoende is voor iedereen.” De tijd is gekomen om 

de kracht van het vrouwelijke weer terug te brengen in de wereld. De chaos die heerst kan 

alleen opgelost worden met de zachte onvoorwaardelijke liefde van het vrouwelijke. Van 

nature hebben we die kracht allemaal in ons en kan het op elk moment toegepast worden.  

Jezus waarschuwde er al tegen om regels en wetten vast te stellen anders dan die zijn Vader 

gegeven heeft. Petrus doet het toch. Naar zijn mening is alleen zijn kennis bepalend in de 

evangelieverkondiging. Zo zou er naar wat vrouwen nog over hun contact met Jezus te 

vertellen hadden, niet geluisterd hoeven te worden. We kunnen leren van het verleden en 

stoten ons niet graag  tweemaal aan dezelfde steen. 

 

Vraag aan PP:  

Denk je dat er een satan 

bestaat? 

 

“Ja, sommigen doen echt 

gek en ik denk dat die voor 

de satan gekozen hebben. 

God heeft die mensen wel 

gemaakt die slecht doen, 

maar anders wist God wel 

dat die mensen wel voor de 

satan zouden kiezen en zou 

God die mensen niet 

gemaakt hebben. Je mag dus 

kiezen wat je wil. God of 

satan. Daarom denk ik dat 

hij bestaat.” 
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Hoofdstuk 33 De natuur van de natuur 

Begin met het nodige. Doe daarna het mogelijke. En dan ineens doe je zomaar het onmogelijke...  

aat het feest zijn in de huizen! Zoals ik al naar voren bracht, heeft God bij monde van 

zijn profeten, van vroeger al aangegeven dat de festivals van JHWH terug zullen keren 

na de komst van de Messias. De komende Messias. De meeste bijbels vertalen het 

woord festivals met feesten. “Daarna sprak JHWH tot Mozes, zeggende: 2 Spreek tot de 

kinderen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden JHWH, welke gijlieden uitroepen zult, 

zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden. 4 Deze zijn de gezette 

hoogtijden JHWH, de heilige samenroepingen, welke gij uitroepen zult op hun gezetten tijd. 

(Leviticus 23:1-2, 4)  

Waar we vooral op mogen letten is het feit dat deze feesten geen joodse feestdagen worden 

genoemd. God noemt ze ‘Mijn feesten’. Ook hier is de Hebreeuwse betekenis van het woord 

‘de daarvoor bepaalde tijd’ weer ‘moadim of festivals’. Deze vastgestelde tijden, moadim, 

zijn er voor alle volgelingen van de God van Abraham, Izak en Jakob, zowel voor de 

natuurlijke takken als voor de geënte (Romeinen 11).  

Deze vastgestelde tijden en feesten werden aan Israël gegeven met de opdracht om ze voor 

altijd in alle geslachten te vieren. (Exodus 12:14-17 Want Ik zal in dezen nacht door 

Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de 

beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE! 13 

En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed 

zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer 

Ik Egypteland slaan zal. 14 En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den 

HEERE tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige 

inzetting. 15 Zeven dagen zult gijlieden ongezuurde broden eten; maar aan den eersten dag 

zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen; want wie het gedesemde eet, van den eersten 

dag af tot op den zevenden dag, diezelve ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. 16 En op den 

eersten dag zal er een heilige verzameling zijn; ook zult gij een heilige verzameling hebben op 

den zevenden dag; er zal geen werk op denzelven gedaan worden; maar wat van iedere ziel 

gegeten zal worden, datzelve alleen mag van ulieden toegemaakt worden. 17 Zo onderhoudt 

dan de ongezuurde broden, dewijl Ik even aan denzelfden dag ulieder heiren uit Egypteland 

geleid zal hebben; daarom zult gij dezen dag houden, onder uw geslachten, tot een eeuwige 

inzetting. en Leviticus 23). Toen de kinderen van Israël uit Egypte trokken waren er veel 

heidenen die met hun meetrokken. Zij werden vreemdelingen of bijwoners genoemd en ook 

zij vierden de feesten en hielden zich aan de vastgestelde tijden. Als een gelovige uit de 

volken deze feesten onderhoudt, dan gehoorzaamt hij niet alleen Gods geboden, maar 

oefent ook zijn recht op burgerschap uit (Efeze 2:19). Als we meer leren over deze feesten 

zullen we Gods wegen en Zijn verbond beter leren kennen. Vergeet niet dat een verbond een 

overeenkomst is tussen twee entiteiten; daarom ligt er in elk feest een belofte van God 

waarmee Hij Zijn verbond met ons bevestigd. Als wij niet op de hoogte zijn van de feesten of 

ze niet begrijpen, hebben we ook geen idee van de belofte die God ons heeft gegeven. De 

meeste van ons hebben een druk leven en we dragen agenda’s bij ons, zodat we onze 

gemaakte afspraken niet vergeten. In zekere zin heeft God ook een agenda in de hemel, 

waarin Hij speciale tijden heeft vastgesteld van heilige samenkomsten met ons in lofprijs, 

L 
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aanbidding en ontmoeting met Hem. Op die speciale vastgestelde tijden zal Hij Zich ook in 

het bijzonder aan ons openbaren. Natuurlijk wil God ons elke dag ontmoeten en als wij tijd 

nemen voor Hem is Hij er ook altijd. Maar er wacht een bijzondere zegen voor Zijn kinderen 

wanneer ze Hem op die tijden en vieringen ontmoeten, die Hij voor altijd heeft vastgelegd in 

Zijn Woord.  

In Leviticus 23 noemt God de vastgestelde tijd van de wekelijkse sabbath, evenals de zeven 

feesten van JHWH die men in een jaar moest vieren. Elk feest verwijst naar de Messias, het 

verleden, heden en de toekomst. Het is een beeld van het verlossende werk in ons leven. De 

zeven feesten worden in twee verschillende seizoenen gevierd. Deze seizoenen komen 

overeen met de seizoenen in de landbouw. In Israël heeft men een regentijd in de lente 

(vroege regen) en een in de herfst (late regen).  

De vier lentefeesten zijn: het Paasfeest (Pesach), het Feest der ongezuurde broden, het feest 

der Eerstelingen en het Wekenfeest, ook Pinksterfeest genoemd. De drie herfstfeesten zijn: 

de dag van het Bazuingeschal, wat bekend staat als Nieuwjaarsdag, de dag der Verzoening en 

het Loofhuttenfeest. Deze herfstfeesten vallen in de zevende maand, waarin ook de late 

regen valt. Volgens de Talmoed waren er twee opvattingen gangbaar onder de rabbijnen 

over de komst van de Messias. De ene opvatting was dat Israël verlost zou worden in deze 

zevende maand; de andere was dat ze in de maand Niesan uit Egypte werden bevrijd en dus 

ook in deze maand verlost zouden worden. (Niesan is de eerste maand waarin het lentefeest 

van Pesach wordt gevierd). God gaf deze vastgestelde tijden en feesten aan de kinderen van 

Israël om hen voor te bereiden, zodat ze de Messias bij Zijn komst zouden herkennen. We 

weten allemaal dat het overgrote deel van het Israëlitische volk Hem nog niet herkend heeft, 

zoals eerder beschreven. De gelovigen uit de volken van de eerste eeuw onderhielden de 

sabbath, de feesten en bezochten synagogen. Daarom wisten ze wat de profetische 

betekenis was. En nu? Weten we nog wel wat God heeft ingesteld? In de brieven aan de 

Galaten en de Colossenzen wordt het vaak zo geïnterpreteerd dat de apostel Paulus de 

gelovigen die de feesten hielden, veroordeelde. Dat is echter niet zo; wat hij in feite zei was 

dat de feesten tot de Messias leidden. Ik zeg niet dat het houden van de vastgestelde tijden 

en feesten een voorwaarde is voor de ‘behoudenis’; maar gelovigen denken (door wat de – 

uiteindelijk Rooms Katholieke - kerk hun heeft geleerd) dat zij de vastgestelde tijden en 

feesten niet meer hoeven te houden. Die beoordeling wil ik mijn kinderen niet graag leren. 

De natuur van de mens is toch: ‘als het niet moet, doe ik het niet’. De vastgestelde tijden en 

de feesten van JHWH hebben alle gelovigen die Hem tot de God van hun leven hebben 

gemaakt, heel wat te leren. Ze brengen een nieuwe diepte en volheid in de relatie met Hem. 

In elk feest en op elke vastgestelde tijd in Gods kalender vinden we Jezus die al Gods 

vastgestelde tijden en feesten onderhield. Zouden ook wij er dan niet naar mogen verlangen 

die feesten te vieren? 

Er zijn ook nog andere ‘feesten’ die vaak nog niet ontdekt zijn door bijvoorbeeld kinderen. 

Dit heeft te maken met het leven zoals wij het nu leven: wel met kerkgang maar zonder veel 

tijd door te brengen met andere zaken die met God te maken hebben. Het verminderde 

godsbesef is ontstaan doordat we vaak ver bij de natuur vandaan leven. Er zijn kinderen die 

geen idee hebben hoe aardappels groeien en waar pinda’s vandaan komen en geld haal je uit 

de muur. Ook ouderen weten vaak alles van hun computer en tweede en derde auto, terwijl 

ze soms geen boon in de grond kunnen poten. Nietzsche stelt dat al die kleine en volgens de 
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traditionele waardering onbelangrijke dingen, zoals voeding, milieu, klimaat en ontspanning, 

onmetelijk veel belangrijker zijn dan alles wat men tot nu toe voor belangrijk heeft 

gehouden. Dit is gespierde taal die niet misverstaan wil worden. De westerse wereld staat 

verder van de natuur af dan ooit, en de vraag is hoeveel overlevingskans men heeft als er 

eventueel een oorlog uitbreekt en men is aangewezen op een moestuintje. Gelukkig bloeit 

duurzaamheid in bepaalde groeperingen juist weer volop, denk aan de wereldwijde 

transitiontowns. Transition Towns zijn lokale gemeenschappen in grote en kleine steden, 

dorpen, wijken of eilanden, die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en 

leven minder olie-afhankelijk en meer duurzaam te maken. Transition Towns werken aan 

praktische oplossingen en laten zien hoe iedereen die zelf kan uitvoeren. Zij laten het niet 

afhangen van overheid of bedrijfsleven. Zij doen een beroep op de gezamenlijk ervaring, 

creativiteit, wijsheid en kracht van de mensen. Om in eigen huis, buurt en bedrijf te beginnen 

met de omschakeling naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leven met minder 

energie. Zij vertrouwen op de kracht van de lokale gemeenschap.  

Met het verder van de natuur af staan, ziet men ook veel minder van het wonder. En als je 

een wonder ziet of ervaart, geeft dat een feestelijk gevoel. Een gevoel van ‘in het zonnetje 

gezet te worden” door God. Het is juist zo’n bijzondere ervaring om bonen te poten en 

weken later een hele nieuwe plant te ontdekken om vervolgens daar meerdere boontjes van 

te kunnen plukken. Helaas hebben we heel wat dingen ontgoddelijkt. Daarom is het goed 

kinderen met bepaalde ogen naar de natuur te leren kijken. Niet om de natuur te 

vergoddelijken, maar om naar God te verwijzen. Het tekenen van de levensbloem is heel erg 

mooi om te doen, als je een kinderfeestje hebt bijvoorbeeld. Kinderen mogen met een 

passer eindeloos rondjes tekenen en zo tot de ontdekking komen dat er een prachtige bloem 

ontstaat die je kunt inkleuren. De levensbloem omvat alles. Hij omvat elke wiskundige 

formule, elke natuurkundige wet, elke muzikale harmonie, elke biologische levensvorm, tot 

het lichaam aan toe. De afbeelding van de levensbloem vindt je overal ter wereld. Het wordt 

een bloem genoemd, niet alleen omdat het eruit ziet als een bloem, maar omdat het de 

cyclus van een fruitboom symboliseert. De fruitboom produceert een klein bloemetje, dat 

een metamorfose ondergaat en in een vrucht verandert, - een kers of appel bijvoorbeeld. De 

vrucht bevat in zich het zaad dat op de grond valt en dan uitgroeit tot een andere boom. 

Vandaar dat deze plant rein is. Het bevat een eigen wortel, een eigen voortplantingsorgaan. 

Genesis 1:12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en 

vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed 

was. 29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse 

aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! 30 

Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het 

kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot 

spijze gegeven. En het was alzo.  

Er is dus een cyclus van boom naar bloem naar vrucht naar zaad en weer terug naar boom, in 

vijf stappen. Een wonder om te beseffen dat dit patroon nauw verbonden is met de natuur. 

In de heilige geometrie kom je dit patroon veelvuldig tegen.  

Nog een ‘feest’ om te ontdekken: twee cirkels met dezelfde straal leg je naast elkaar. Een 

stukje over elkaar heen; het gebied waar de twee cirkels elkaar snijden, wordt de vesica 

piscis genoemd. In het begin schiep de universele geest van God vanuit het niets: een enkele 
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centrale bol. God was geheel en al omgeven door deze eerste bol op de eerste dag van de 

schepping. De volgende dag schiep God nog een bol, waarbij het centrum van deze tweede 

bol gelegen was ergens op het oppervlak van de eerste bol. Probeer het maar. Op deze 

manier zijn we ontstaan. Volgens de Bijbelse interpretatie (waarvan Da Vinci van op de 

hoogte was) zijn dat de getallen waar de goddelijke schepping op voortborduurt, het 

bronpatroon als het ware. Daarom spreekt men ook van heilige of sacrale geometrie en 

daarom is de vesica piscis het symbool van goddelijke geboorte én samensmelting. 

Eeuwenlang is ze angstvallig bewaard gebleven. Het is min of meer een kunstvorm en wordt 

de ‘Heilige Geometrie’ genoemd. Waarom heilig, wat is er zo heilig aan geometrie? In 

spirituele mysteriescholen uit het verleden werd onderwezen dat de Heilige Geometrie door 

God gebruikt werd om het universum te creëren. We weten inmiddels dat de Heilige 

Geometrie vele mysterieuze elementen bevat die op elegante wijze veel fenomenen 

beschrijft, zoals de groei van planten, de proporties van het menselijke lichaam, de 

omlooptijden van de planeten, licht, de structuur van kristallen, muziek, etc. De lijst gaat 

maar door. In de oude leerscholen van de Heilige Geometrie meende men dat de heiligheid 

van het universum beschreven kon worden in termen van geometrische patronen van de 

hand van God. Hoe ongelooflijk dit ook mag lijken, middels veel voorbeelden is aantoonbaar 

dat veel onverwachte zaken een verborgen geometrie bevatten die op het eerste gezicht niet 

voor de hand ligt. Men neemt nu aan dat de Egyptenaren de Heilige Geometrie toegepast 

hebben in de constructie van de Grote Piramide en veel andere monumenten. De 

Egyptenaren kenden twee mysteriescholen waarvan er een het Linkeroog van Horus 

genoemd werd. Deze school onderwees de vrouwelijk principes van de schepping, liefde en 

compassie. De andere school werd het rechteroog van Horus genoemd en hier onderwees 

men de intelligente mannelijk principes van de schepping; Heilige Geometrie was hier een 

hoofdvak. De Heilige Geometrie heeft ook zijn sporen nagelaten in andere culturen zoals in 

de Gotische architectuur van Europese kerken en kathedralen (Chartres), het Parthenon in 

Athene, schilderijen van Leonardo Da Vinci en de hindoeïstische  klassieke dans. In de 

renaissance streefden mensen ernaar om veelzijdigheid te ontwikkelen. Men sprak van de 

'homo universalis'. Leonardo da Vinci was hiervan een voorbeeld: hij was onder andere 

kunstenaar, architect, astronoom, ingenieur en wetenschapper. Daarom is Da Vinci een mooi 

voorbeeld voor de onbeperkte mogelijkheden die de menselijke geest heeft. In uiterste 

geheimhouding is de Heilige Geometrie ook gekoesterd door de vrijmetselaars. Dankzij 

mensen zoals Drunvalo Melchizedek wordt de kunst van de Heilige Geometrie in ere hersteld 

en dankzij het enorme succes van het boek de ‘Da Vinci Code’ van Dan Brown dat populair 

werd in het jaar 2004, is het bewustzijn bij het grote publiek dat er kennelijk door de 

geschiedenis heen belangrijke informatie in het geheim bewaard is gebleven, toegenomen. 

(Even los van het feit of we nou wel of niet onze goedkeuring kunnen geven aan dit boek). 

Allemaal feestelijke gebeurtenissen! 

Onvermijdelijk dringt zich de vraag aan ons op: waarom houden de christenen zich niet exact 

aan het vierde gebod? Gelukkig durven velen niet meer argeloos te zeggen, dat de zondag in 

de plaats van de sabbath gekomen is. Toch mag je vaak niet aan de zondag komen, want dan 

zou je tekort doen aan het heilswerk van Jezus die op de eerste dag van de week uit de 

doden zou zijn opgestaan. Wat is het bewijs dat Jezus opgestaan is? Barnett: “Aan de ene 

kant is er bewijs vanuit de omstandigheden, gebaseerd op waarschijnlijkheid, en aan de 

andere kant ontbreekt een overtuigend alternatief. Immers uit de brieven kan aangetoond 

worden dat er onmiddellijk na Jezus leven op aarde gemeenten van joden in Judea waren, 



~ 420 ~ 

 

die hem in het Aramees aanbaden als Mara, Heer. Jezus opstanding blijft de meest plausibele 

verklaring voor het onmiskenbare bestaan van deze joodse gemeenten en voor het openbare 

getuigenis van hun leiders omtrent die opstanding onmiddellijk na Jezus dood. Volgens hun 

tegenstanders vulden zij de stad met die leer. De vroegste brieven van Paulus, in het begin 

van de jaren vijftig geschreven, nemen zonder discussie aan dat zowel de schrijver als de 

lezers geloofden dat Jezus was opgewekt uit de dood. Ja, Paulus appelleert eenvoudigweg 

aan hun zekerheid over Jezus historische opstanding als iets om zijn argument over hun 

toekomstige opstanding, die door sommigen betwijfeld werd, aan op te hangen. Omdat 

christus was opgewekt, zouden zij ook zeker opgewekt worden. Hier doet Paulus een beroep 

op de voorgevormde overlevering die het instrument bij de vorming van de gemeente was, 

een overlevering die hijzelf had ontvangen van getuigen van de opstanding”.  

Wie studie maakt van de kerkgeschiedenis, moet tot de slotsom komen dat dit argument er 

later bijgesleept is. Aanvankelijk hebben de Israëlieten die beleden dat Jezus de Messias is, 

gewoon de sabbath gevierd. Na afloop werd dankbaar in gedachtenis gehouden dat hun heer 

uit de doden werd opgewekt. Vaak kwamen de gelovigen in de vroege morgen van de 

volgende dag bijeen om dit heilsfeit te vieren. Maar verder werd er op de zondag gewoon 

gewerkt. Zoals we zagen kwam de grote verandering ten gevolge van de beslissing van keizer 

Constantijn om de zondag als rustdag te proclameren. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, 

dat hier een anti-Israëlitische bedoeling achter stak!  

Terug naar de praktijk: FamilyBuilders (pastorale counseling) heeft mij geïnspireerd bij het 

maken van sabbaths-opdrachten, om met het gezin aan te gaan. Binnenkort verschijnt deze 

werkmap. Elke sabbath doen wij dus een creatieve opdracht met de kinderen met als doel 

onze kinderen te leren zelf uitdrukking te geven aan het eigen geloof. Zodat het een vrij 

gebed kan uitspreken, zowel in het bijzijn van het gezin maar ook alleen als het bang of 

verdrietig is of juist blij. Het zijn manieren om kinderen in woord en daad te laten beleven 

dat geloof onderdeel van het dagelijkse leven is. Tijden van nood of problemen in het leven 

van de ouders of de kinderen kunnen genaderijke momenten zijn wanneer de ouders deze 

aangrijpen om met hun kinderen te bidden en Gods hulp ‘af’ te smeken. “Ik heb echt 

gemerkt dat God helpt, toen ik…..etc” is zomaar zo’n kleine getuigenis. Tot slot is het in de 

karaktervorming van het kind van belang te werken aan de belangen van sterkte en 

voorzichtigheid, om zo een gezond onderscheidingsvermogen en moed te stimuleren om 

eigen keuzes te maken. Een vader of moeder die bidt voor zijn kinderen, is een van de 

krachtigste instrumenten voor de geloofsvorming. De uitspraak ‘Je moet werken alsof alles 

van jou afhangt en je moet bidden alsof alles van God afhangt’ is ook van toepassing op de 

geloofsopvoeding. Uit godsdienst pedagogische onderzoeken blijkt dat de relatie tussen 

ouders en kinderen de belangrijkste brug is waarover het geloof aan de volgende generatie 

wordt doorgegeven. Voor de geloofsopvoeding zou het niet het belangrijkste zijn dat ouders 

godsdienstig zijn (Van der Slik, 1992). Het gaat om de mate waarin en de wijze waarop 

ouders door middel van de religieuze opvoeding en de gesprekken met hun kinderen, 

inzichtelijk maken waarom en hoe godsdienst van betekenis is in hun eigen leven. 

Geloofsopvoeding gaat dus niet vanzelfsprekend, maar vraagt om een weloverwogen inzet 

van de ouders.  

Family Builders onderscheidt vier domeinen die belangrijk zijn bij geloofsopvoeding. De 

eerste is de gezinsgeur. Jim Weidmann: „Ieder gezin draagt een bepaalde geur, of sfeer uit. 
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Als je in huis een zogenaamde rustplaats voor de ziel kunt creëren, kun je waarden aan je 

kinderen laten zien. Bied hun in deze roerige tijd een plaats van rust en veiligheid, waar ze 

bemoedigd en bevestigd worden in wie ze zijn. We noemen het ook wel de AROMA van een 

gezin: Affectie (genegenheid), Respect, Orde, Meeleven en Aanmoediging.“  

Het tweede domein is dat van de familietradities. „Tradities zijn dingen die van generatie op 

generatie doorgegeven worden. Ze bepalen eigenlijk de identiteit van het gezin. Je moet 

zoeken naar mogelijkheden om geestelijke tradities in te stellen die het geloof op de 

volgende generatie over kunnen brengen.“  

Het derde domein is het familiekompas: het meegeven van een moreel houvast. „Veel 

mensen weten niet wat ze geloven en waarom,“ stelt Weidmann. „Mensen weten niet 

waarom ze leven en waarom ze sterven. Family Builders moedigt ouders aan hun kinderen 

een moreel houvast mee te geven, iets waaraan ze zich kunnen spiegelen om normaal en 

gezond te leven in houding, handel en geloof. Je kunt van je kind niet verwachten dat het de 

juiste keuzes maakt, als je het nooit geleerd hebt wat goed en kwaad is.“  

Het laatste domein is dat van de familiemomenten. „Creëer momenten waarop je je kind 

aandacht kunt geven en het geloof over kunt dragen. Wat je op formele momenten mee 

kunt geven, daar kun je in het dagelijks leven op teruggrijpen.“ Gezinsavonden waarop je 

samen met je kind stille tijd beleeft, maar dan op een voor kinderen aantrekkelijke manier. 

Niet zomaar een stuk uit de Bijbel lezen, maar voorbeelden erbij halen, kinderen zelf dingen 

laten beleven die in de Bijbel staan, samen bidden. Denk aan het knutselen met dozen, om 

bijvoorbeeld de uittocht na te bootsen. Of via youtube een psalm of lied kiezen. Of de natuur 

in en onderzoeken hoe het nou zit met zaden en bloesems. Zomaar midden op de hei een 

kring vormen en bidden. Het ontdekken van symbolen vinden kinderen ook erg leuk. Samen 

een stad bezoeken, gewoon op zoek naar het verschil tussen goed en kwaad. Weet dat we 

veilig zijn – nadat we om oprechte bescherming hebben gevraagd en het een gegeven is dat 

we het kwaad onderzoeken om er vervolgens voor altijd vanaf te willen blijven- omdat ons 

uitgangspunt moet zijn: het voorbereiden op de toekomst als Gods knecht binnen het 

huidige systeem. Jezus was er in ieder geval niet bang voor om op ‘onchristelijke’ plekken te 

komen. Er zijn veel manieren om kinderen een bijbels principe te leren. En je hoeft echt niet 

altijd zulke dingen te ondernemen. Meestal gaat het vanzelf. Maak maar eens leuke, 

eenvoudige en snelle lessen waarbij je er zeker van bent dat ze iets van Gods Woord 

meekrijgen en je hun een kompas meegeeft. 

RESUME: 

Hoe gaat het er dan aan toe, in de praktijk als je wekelijks feest viert? Er wordt gegeten, 

gedronken, gepraat, er worden verhalen verteld. Kortom: er wordt feest gevierd op de 

sabbath. Er is tijd voor elkaar, het leven wordt als iets goeds aanvaard. Het is zelfs jammer 

om op sabbath verdrietig te zijn (bepaalde omstandigheden vormen uiteraard een 

uitzondering). Wie sabbath viert, droomt de droom van de verlossing van angst, van de rust 

van alle dreiging en vijandschap. De verlossing is dan ook een belangrijk aspect van de 

sabbath. Er is alle tijd om voor te lezen, om interactief samen te werken aan kinderprojecten 

(bouw- en knutselpakketten). Het dialogische karakter (over en weer vragen stellen, 
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interesse in de ander) is het allerbelangrijkste van deze dag. Tijd om te gaan picknicken in 

Gods natuur. Om met elkaar in bed te knuffelen. Om te genieten van producten (God genoot 

immers van alles wat Hij gemaakt had). Kinderen mogen al op jonge leeftijd een instrument 

leren bespelen zodat het een eigen inbreng kan geven. Alle tijd voor spelletjes uit 

grootmoederstijd. Bewust laten wij de ‘economie’ op deze dag aan ons voorbij gaan: geen 

computer, geen telefoon, geen televisie, geen boodschappen. Hoewel er enige tegenstand te 

merken is nu we de puberleeftijd bereiken (computergebruik). Gegarandeerd zijn wij 

opgeladen voor de week die komen gaat! Hierna kan de wasmachine weer aan, de tuin 

geschoffeld worden of ga je uit.  

Vraag aan PP:  

Houden jullie van de natuur? 

“Ja, ja, zeker wel. Het ruikt 

lekker (schors) en van mijn 

appelboom krijg ik zulke 

lekkere appels om te eten. 

En het is mooi om te zien en 

de dieren kunnen we aaien. 

Dus alle zintuigen hè, mam. 

Horen nog, ja het klapperen 

van een specht en het 

burrelen van een hert.” 
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Hoofdstuk 34 Waar dè wil is, is een weg 

at zijn, samengevat, de belangrijkste redenen om de sabbath te onderhouden? 

 

• omdat God je uitnodigt. De sabbath is Zijn inzetting en Hij wil graag dat je die dag 

voor Hem apart zet, het is een door Hem geheiligde dag. Een moment dat je eraan herinnert 

dat niet jouw agenda het ritme bepaalt, maar dat de natuur dat al eeuwenlang doet. Een 

geruststelling dat er voor ons wordt gezorgd. 

• Omdat God je met name dit moment heeft gegeven om bij de schoonheid van Zijn 

schepping stil te staan. 

• Een door Hem geheiligde dag, die daarom ook zal bruisen door de overvloed van 

aandacht voor elkaar en positieve daden voor de wereld.  

• De overvloed van het leven en de natuur wordt gevierd. De eeuwenoude wet dat de 

natuur een perfect holistisch systeem is waarbij er genoeg is voor iedereen, als wij maar 

bereid zijn om te delen. 

• Zes dagen lang laten we ons leiden door ambitie, doorzettingsvermogen en passie. 

Maar op sabbath maken we plaats voor die andere eigenschappen waar de wereld zo'n 

behoefte aan heeft: liefde, mededogen, troost, warmte, geduld en zorgzaamheid. Een dag 

voor geliefden om weer eens echt stil te staan bij elkaar. De dag laat je stil staan bij liefde, 

vergeving, overvloed, warmte, gezelligheid en de mooiste eigenschappen van jezelf en de 

ander.  

• Tijdens de sabbath doe je inspiratie op voor een week, gezegende inspiratie omdat 

het een door Hem gezegende rust-dag is. 

• Een sabbathical voor één dag per week. Met momenten die je een leven lang met je 

mee zult dragen. Je legt immers verbinding met anderen waarop een zegen rust zoals de 

bijbel aangeeft. 

• Omdat het een heilige tijd is waarin God ons zoekt. Hij geeft ons op de sabbath rust 

omdat Hij graag wil dat we Hem dan ontmoeten. Om te voorkomen dat we maar door blijven 

gaan.  

* Het is een dag gefundeerd op verlossing. Omdat Zijn verlossing bij elke sabbath, elke 

keer weer, door Zijn Verbond met ons wordt bevestigd. Je mag stilstaan bij deze genadegift. 

• Omdat het niet waar is dat alle dagen in dit opzicht gelijk zijn. Alle dagen zijn gelijk 

waar het gaat om menselijke inzettingen: je kunt door menselijke regels de ene dag niet 

heiliger maken dan de andere (Romeinen 14, Colossenzen 2:16,22). God heeft echter in een 

goddelijke inzetting te kennen gegeven dat Hij je aanwezigheid op één dag bij uitstek op prijs 

stelt: de 7e dag, de sabbathdag. Alleen deze dag is van een rust-zegen voorzien. 

W 
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*  Omdat de sabbath uitdrukt dat God een verbond heeft gesloten met ons, 

een verbond dat nog steeds van kracht is. Veel christenen geloven dat God een plan heeft 

met Israël en vinden zichzelf heidenen. Ik hoop dat ik voor hen een tipje van de sluier heb 

kunnen oplichten waar de tien stammen van het volk Israël zich bevinden, ook in Nederland, 

in ons.  

Jozua 8: 30 Toen bouwde Jozua een altaar den HEERE, den God van Israël, op den 

berg Ebal;31 Gelijk als Mozes, de knecht JHWH, den kinderen Israëls geboden had, 

achtereenvolgens hetgeen geschreven is in het wetboek van Mozes: een altaar van 

hele stenen, over dewelke men geen ijzer bewogen had; en daarop offerden zij den 

HEERE brandofferen; ook offerden zij dankofferen.32 Aldaar schreef hij ook op stenen 

een dubbel van de wet van Mozes, hetwelk hij geschreven heeft voor het aangezicht 

der kinderen Israëls.33 En gans Israël met zijn oudsten, en ambtlieden, en zijn 

rechters, stonden aan deze en aan gene zijde der ark, voor de Levietische priesteren, 

die de ark des verbonds JHWH droegen, zo vreemdelingen als inboorlingen, een helft 

daarvan tegenover den berg Gerizim, en een helft daarvan tegenover den berg Ebal, 

gelijk als Mozes, de knecht JHWH, bevolen had; om het volk van Israël in het eerst te 

zegenen.34 En daarna las hij overluid al de woorden der wet, de zegening en den 

vloek, naar alles, wat in het wetboek geschreven staat.35 Daar was niet een woord 

van al hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet overluid las voor de hele 

gemeente van Israël, en de vrouwen, en de kleine kinderen, en de vreemdelingen, die 

in het midden van hen wandelden. 

• Sommigen vinden het moeilijk om in de praktijk handen en voeten te geven aan het 

verbond, dan is de sabbathviering een gelegenheid om dat te doen! JHWH zegt: “Zie ik ben 

JHWH, uw God, de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?´ God opent een 

weg waar geen weg schijnt te zijn. De sabbath kan namelijk gezien worden als de trouwring 

die God aan Israël heeft gegeven. Hij wordt ‘het teken van het verbond’ genoemd. In dit 

verbond mogen de niet-Israëlieten (als u denkt een ‘heiden’ te zijn) meedelen. Wil je 

zichtbaar naar de buitenwereld aangeven dat je gelooft dat de beloften die God aan Israël 

heeft gegeven, nog steeds in de eerste plaats voor Israël gelden en niet zijn overgegaan op 

de kerk, dan kun je dit doen door het vieren van de sabbath. Het sabbathsgebod geldt voor 

iedereen die oprecht in Hem geloofd. 

• Het afschaffen van de sabbathviering vanaf de tweede eeuw heeft duidelijk wortels 

in de historie, onze voorouders. Wij kunnen daar plaatsvervangende schuld voor belijden, 

zoals Daniël en Nehemia schuld beleden voor de zonden van hun volk. Wanneer de omslag 

van sabbath naar zondag een fout is geweest waardoor de kerk schuld op zich heeft geladen, 

kun je het moeilijk laten bij het vragen van vergeving wanneer je blijft berusten in die fout. 

Woorden en daden moeten daarin gelijk opgaan. 

• Omdat alternatieven voor het vieren van de sabbath problematisch zijn. Je kunt voor 

het vieren van de sabbath twee alternatieven hebben: het gelijkstellen van alle dagen of het 

vieren van de zondag. Het gelijkstellen van alle dagen is gebaseerd op een onjuiste uitleg van 

Romeinen 14: het gaat in dit hoofdstuk niet over goddelijke instellingen zoals de sabbath, 

maar om menselijke regels. Het vieren van de zondag is problematisch omdat de 

zondagsviering gebaseerd is op de heidense zonnecultus. Ik geloof dat God er een 
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welgevallen aan heeft wanneer je radicaal breekt met alles wat met afgodendienst te maken 

heeft. Je krijgt in de bijbel de opdracht afgoderij te ontvluchten, niet het te kerstenen (1 

Corinthiërs 10:14 Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst en bijvoorbeeld 2 

Corinthiërs 6:11-, 7:1 en in vele Oudtestamentische Bijbelboeken). Het werd de 

oudtestamentische koningen zwaar aangerekend wanneer zij JHWH volgden maar de resten 

van afgodendiensten niet opruimden (1 Koningen 22:44, 2 Koningen 12:3, 14:4, 15:35, 2 

Kronieken 20:33 etc.) 

Omdat in de praktijk de zondag in de plaats van de sabbath is gekomen en de zondag vanuit 

de sabbath wordt ingevuld, cirkelen de discussies m.b.t. de zondag vaak alleen nog om wat 

toegestane arbeid is en wat niet; wat nog wel mag en wat niet meer. Nogmaals: het is zeer 

de vraag of die invoeging van de sabbath in de zondag wel juist is. De Sabbathstichting heeft 

jaren geleden een prijsvraag uitgeschreven die mensen uitdaagde om een sluitend bewijs te 

leveren dat de zondag de rustdag is die in de bijbel wordt bedoeld. Natuurlijk is dit 

provocatie. Maar blijkbaar nodig om ons te prikkelen tot onderzoek. Men moest 

wetenschappelijk aantonen dat de zondag op Bijbelse gronden de rustdag is. 

Bovengenoemde uitdaging geeft wel aan dat de zondag als rustdag niet zo vanzelf spreekt. 

Ook de maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat de zondag als rustdag niet zo 

vanzelfsprekend is. Het is inmiddels - althans in de grote steden - al lang gebruikelijk dat in 

een zekere regelmaat winkels en warenhuizen open zijn op zondag. En de drukte op straat is 

navenant. Van een rustdag is weinig te merken. Al ten tijde van Jezus ontstond er regelmatig 

een conflict over de activiteiten die op de sabbath geoorloofd zijn. De geestelijken in die 

dagen hadden bij de geboden veel eigen interpretaties gevoegd, die door Jezus gekenmerkt 

wordt alszijnde ‘mensengeboden’, zie Marcus 7:7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende 

leringen, die geboden zijn der mensen. Geboden die niet van nut zijn. Althans, niet voor God 

een extra toegevoegde waarde hebben zoals Paulus aangeeft met ‘extra juk’. Op de sabbath 

zouden de joden zeker geen vuur aansteken, maar lieten dat anderen voor zich doen. 

Momenteel zou men liever in de kou gaan zitten, dan de kachel, wanneer die uitgedoofd is, 

weer aansteken. Voor hen bestond de sabbath blijkbaar in een totaal nietsdoen. Daartegen 

ageerde Jezus door te zeggen dat zijn Vader werkte en hij eveneens. Rusten betekent niet 

zoveel als ‘leeg-gaan’, of een totaal niets doen. Het is een niet-doen. Het is geoorloofd op de 

sabbath goed te doen, Mattheüs 12:12 Hoe veel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo 

is het dan op de sabbathdagen geoorloofd wel te doen. Op de sabbath gaan al Zijn werken 

normaal voort, zoals zon, maan en sterren. Die houden ook geen stilstand erop na. 

Sabbathteren betekent rusten als een ophouden van materiële dingen te scheppen en deze 

te ordenen. Om los te raken van het geïnspireerde streven naar steeds meer (machten van 

het kwade). Het onderhouden en vieren van de sabbath bestaat in het onderhouden en 

vieren van Gods rust! Deze rust is een gave van God. U mag recreëren in plaats van creëren. 

C.B. Posthumus Meyjes noemt in zijn gelijknamige boekje ‘De sabbath’ dan ook ‘een dag van 

staken’. En zij wordt door het individu slechts ontvangen, onderhouden en genoten als 

resultaat van een vrije, persoonlijke keuze, gedaan op grond van een eigen, persoonlijk 

geloof. Leest u graag Romeinen 14:5 De een acht wel den enen dag boven den anderen dag; 

maar de ander acht al de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle 

verzekerd. Ook in Jesaja 58 kunt u lezen dat de sabbath geen zinloze dag is om totaal niets te 

doen en te vasten. Het is een dag van actieve naastenliefde. En door de onvermijdelijke 

consequenties en de zekere beloning van dit persoonlijke geloof en die waarachtige 
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aanbidding, is die dag nooit ofte nimmer een dag van ledigheid, maar onveranderlijk een dag 

van zegen en blijheid.  

Gabor Locht: “Als er een gebod is dat met ‘wettisch’ en oudtestamentisch’ betiteld wordt, 

dan is het de sabbath wel. Wanneer je denkt aan sabbathviering, denk je al snel aan allerlei 

regeltjes van wat mag en niet mag, aan een dag van beperkingen, aan een dag waarop je 

geen lichtknopje mag bedienen. “Hadden joodse mensen niet 613 geboden van alles wat wel 

en niet mocht?” 

Sabbathviering is beladen met allerlei vooroordelen en dat is jammer. Laten we één glas 

drinken, op dat wat zal komen en dat wat was, lezersvriend! De sabbath is door God namelijk 

nooit bedoeld als een dag van beperkingen, maar als een dag van ontplooiing. Een dag 

waarop de mens tot God en daarom juist tot zijn doel komt. Een dag van ongekende vrijheid 

en een dag van rust. De sabbath houdt een bijzondere zegen in, een wekelijkse dag voor God 

apart kunnen zetten. Niet alle dagen zijn voor God gelijk. De reformatorische georiënteerde 

lezer zal veel van de genoemde punten herkennen, maar hij heeft ze gehoord in verband met 

de zondagsviering. Zijn we overtuigd van het feit dat het vieren van de zondag God vreugde 

geeft? We hebben kunnen zien dat het een menselijke instelling betreft. Een kind zal ons een 

eerlijk antwoord geven. Ik geloof dat iedereen datgene mag doen waarvan hij overtuigd is 

dat God dat van hem vraagt. Het vieren van de sabbath mag dan ook alleen gebeuren vanuit 

de overtuiging dat God dat eist en niet vanuit een houding van twijfel. Vanaf het allereerste 

begin heeft God voor ogen gehad dat Zijn sabbath een dag van grote vreugde zou zijn, een 

speciale dag van vrede en geluk!  

Veel mensen vragen zich af wat Exodus 35:3 betekent. Hoort men op de sabbath een vuur te 

ontsteken? Zo niet, hoe kan men dan een eenvoudig maal klaarmaken? Hoe moet dat dan 

met mensen in een buitengewoon koud klimaat? Kunnen zij geen vuur aanleggen om warm 

te blijven? Laten we Exodus 35:3 en de samenhang eens bezien. Er staat: „Gij zult geen vuur 

aansteken in enige van uw woningen op de sabbathdag". Het oorspronkelijke Hebreeuwse 

woord voor „aansteken" betekent „een verterende vlam maken", d.w.z. een vuur! De vraag 

is: waarom wordt er zo'n vuur genoemd in verband met de sabbath? Lees het verband van 

hoofdstuk 35 en we zullen het zien. De Israëlieten waren de tabernakel aan het bouwen en 

hadden een vuur nodig dat groot genoeg was om metaal te bewerken. De Israëlieten 

blaakten zó van ijver de tabernakel te bouwen, dat Mozes hun moest vertellen ermee te 

stoppen overbodige materialen aan te voeren voor de bouw ervan. En God wist dat als Hij 

hun geen halt toeriep, de Israëlieten de hele sabbath aan de tabernakel zouden doorwerken. 

Dit was geen kookvuur of een vuur om je bij te warmen. Dit had niets te maken met het 

aandoen van het fornuis of het aansteken van de kachel. Het was een smidsvuur. Aan de 

andere kant moesten op Gods gebod bepaalde vuren juist wél aangehouden worden. Zie 

Leviticus 6:13: „Het vuur zal gedurig op het altaar brandende gehouden worden; het zal niet 

uitgeblust worden". Hier bleef een offervuur (waar de priesters hun maaltijd op kookten) op 

de sabbath branden. In Exodus 35:3 doelde God niet op een kook-, offer- of 

verwarmingsvuur, maar eerder op een vuur dat gebruikt wordt voor werk dat alleen de 

overige zes dagen gedaan hoorde te worden. Het is beslist toegestaan een vuur aan te 

steken als het guur weer is of om voedsel op te warmen.” 
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Hoe staat het met reizen op de sabbath? Sommige mensen worden in de war gebracht door 

„een sabbathsreize" in Handelingen 1:12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den 

berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een 

sabbathsreize. Dat was echter een gewoonte en traditie van de joden. Het is geen bijbels 

gebod. De rabbijnen probeerden precieze wetten te maken hoe ver iemand wettelijk op de 

sabbath kon gaan. De afstand waar zij op uitkwamen was 2000 el (ongeveer 1200 meter). 

Iedereen die meer dan deze afstand aflegde, werd in hun ogen schuldig bevonden aan het 

overtreden van de sabbath. Heeft God op dit punt voorschriften ingesteld? Er staat nergens 

in de Bijbel een speciaal gebod dat het reizen op de sabbath afbakent. Het is logisch op de 

sabbath niet zover te lopen of te rijden dat we onnodig vermoeid raken of dat daardoor 

iemands contact met God belemmerd wordt. Wat God aangaat, steekt er geen kwaad in een 

verkwikkende wandeling. Naar een nabijgelegen bos of park rijden om van een picknick met 

ons gezin te genieten is uitstekend. De vragen die we onszelf mogen stellen zijn deze: 

„Waarom wil ik op de sabbath reizen? Is het nodig dat ik op de sabbath reis? Doe ik het om 

God te vereren en te verheerlijken? Zal dit reizen mij helpen Gods sabbath te heiligen of is 

het alleen ten behoeve van de jacht naar vermaak die mij zal beletten God op de juiste wijze 

te eren en te dienen?" Dit zou een heerlijke ontspanning kunnen vormen. Onze gedachten 

mogen op deze dag geconcentreerd zijn op Gods wegen, doel en schepping. Indien we 

werkelijk op dit principe doorborduren, zal het niet lang duren voordat onze kinderen de 

sabbath in verband brengen met de saamhorigheid van het gezin. Maar mag je nou in de tuin 

werken en klusjes doen? En mogen de kinderen naar een partijtje? Iedereen zal daar zijn 

eigen keuzes in mogen maken. Dingen ontwikkelen ook. We leven in Nederland in een 

christelijke cultuur waarin de zondag de rustdag is. Dat maakt het soms moeilijk keuzes te 

maken.  

Boodschappen doen, de was doen, de administratie bijwerken: dat kan allemaal eenvoudig 

door de weeks. Maar als de kinderen naar het zwembad willen, op scouting willen of op 

voetballen? Alternatieven zijn er genoeg. We mogen ons overigens gerust afvragen of het 

huidige potje voetbal nog datzelfde ontspannende partijtje bal is als vroeger. Dus of het past 

binnen ons leven en opvoeden van onze kinderen tot knechten van God. Als vanzelf vallen 

veel zaken af die onoverkomelijk leken. We jagen immers allemaal op iets, of worden 

opgejaagd. En hoe zit het als je tijdens een fietstochtje zin in een ijsje hebt of moet tanken 

onderweg naar je familie? 10 Maar de zevende dag is de sabbath des HEEREN uws Gods; dan 

zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw 

dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Mijns inziens is dit 

gebod duidelijk; er is geen betalingsverkeer gewenst. Is in de tuin werken nou inspannend of 

ontspannend? En het eten: moet dat allemaal vóór de sabbath al worden klaargezet? Nog 

even los van het feit hoe we ethische zaken zouden mogen invullen. Bedenk steeds dat de 

sabbath niet een juk is wat is opgelegd, maar bedoeld is als een rustdag om te genieten. En 

stel uzelf de vraag: hoe kan ik laten zien dat deze dag voor mij ook speciaal is. Dus welke 

werkzaamheden doe ik zes dagen en welke werkzaamheden wil ik dus pertinent niet op de 

rustdag doen? Met andere woorden: welke werkzaamheden kan ik uitstellen zodat ik extra 

kan genieten van mijn cadeau ‘de rustdag’? Werk ik al drie dagen van de week in de tuin? 

Heb ik al zes dagen in de week lichamelijke arbeid? Ben ik deze week al vier keer in het 

zwembad geweest? Wat kan ik er tegenover stellen als de kinderen wel zo graag naar het 

zwembad willen? We krijgen van JHWH de mogelijkheid om hierover te spreken met onze 

kinderen en hun bewust te laten worden dat de sabbath een speciale heilige feestelijke dag 
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is. Anders dan alle andere dagen. We zorgen dat het een blijde dag is vol aandacht voor 

elkaar! 

Onlangs had onze oudste een logeerfeestje bij haar beste vriendin, van vrijdag op zaterdag. 

De vrijdagavond werd besteed aan gezellig samen winkelen. Het was in december dus de 

winkelstraten waren prachtig verlicht. Voor het eerst samen in het donker winkelen. Ze 

hadden van alles en nog wat gekocht en samen ook nog ’n frietje gegeten in een leuk 

restaurant. Waar ze in eerste instantie voor gingen winkelen was een T-shirt die ze beiden 

zouden kopen als bekroning op de vriendschap. Dit T-shirt hadden ze niet kunnen vinden. ’s 

Avonds in het grote bed werden de geheimen uitgewisseld. De volgende ochtend was het 

‘onze’ sabbath. De moeder van het vriendinnetje kwam op het idee om bij een winkel in een 

groter dorp op zoek te gaan naar een leuk T-shirt. Ze belde mij er even over op. Dan voelt het 

als een domper om te zeggen dat ik liever wil dat onze oudste niet winkelt op onze rustdag. 

Zodat we niet onze gedachten op onszelf focussen maar op God. Dat begrepen ze. Ook onze 

dochter. We hebben immers zes dagen de tijd gekregen om langs alle winkels te draven. Zes 

dagen om te werken, te kleden en te creëren. Als moeder bid ik om bescherming en mag ik 

daarop vertrouwen. Zoals het de avond daarvoor goed mocht gaan omdat ik wist dat daar 

een zegen op rustte. In vertrouwen kon ik mijn dochter loslaten. Mijn gebed om bescherming 

zou echter nutteloos zijn als ik haar op de sabbath met geld zou laten omgaan, voor eigen 

genot. Ze was eigenlijk zo voldaan van de avond daarvoor, dat ze het ook heerlijk vond om in 

huis te blijven keutelen. Rust is zo belangrijk. Ook om jezelf ertoe te dwingen. Ik vond het 

een fijne les voor haar om te laten inzien dat we keuzes hebben. En dat we van God heel veel 

mogelijkheden krijgen om voor eigen gerief bezig te zijn maar dat er een grens is. Voor ons 

eigen bestwil, want we zouden maar door en doorgaan. We kunnen om en voor alles bidden 

als we ons leven in overeenstemming brengen met Zijn wil. Dat begreep ze goed. Ik vroeg 

haar of ze het een vervelend gebod vond. Nee, ze was eigenlijk blij want anders had ze weer 

in die drukke winkels moeten lopen en ze wilde eigenlijk gewoon een beetje knutselen en 

niets. Haar lijf liet dat als vanzelf al weten. Ze ervaarde juist dat andere kinderen zoveel 

‘moeten’. ’s Avonds werd ze ziek. We waren allemaal zo opgelucht dat we Gods rustgebod 

gevolgd hadden en nu in alle rust het ziekzijn konden aanvaarden in de wetenschap dat we 

voor het goede gekozen hadden. Stel je voor hoe we ons gevoeld hadden als we het gebod 

overtreden hadden en evengoed ook ziek waren geworden. Dan had dat ziek-zijn loodzwaar 

gevoeld. Nu mocht het een ‘ontspannen’ moment zijn van herstel van het lichaam. In de 

Bijbelse wijsheidsliteratuur komt – zoals we nu wel een keer weten – naar voren dat wie zich 

aan Gods regels houdt, Zijn steun kan ontvangen. Wie dat niet doet, kan rekenen op andere 

maatregelen. Het verbond is dus een overeenkomst waarbij sprake is van geven en nemen. 

Wie goed doet, goed ontmoet. Wat ik nog wel graag een keer wil herhalen is: Wanneer je op 

deze manier in het leven staat, is het letterlijk van levensbelang om te weten hoe je je moet 

gedragen. Wat moet je doen en wat moet je laten! Voordat er geloof bestond in een leven 

na de dood (!), ging de oppassende mens ervan uit dat beloning of straf zou plaatsvinden 

tijdens het leven. Want wie zich goed gedroeg, zou goed ontmoeten. Deze prachtige tekst 

zou je inpakken en als een cadeau aan jezelf geven. In mooi cadeaupapier met een gouden 

lint. Deuteronomium 10:12 Nu dan, Israël! wat eist de HEERE, uw God van u dan den HEERE, 

uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te wandelen, en Hem lief te hebben, en den HEERE, uw 

God, te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel; 13 Om te houden de geboden des 

HEEREN, en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede, u ten goede. 
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Jochebed was een vrouw en een slavin. Haar plaats in het leven was nederig, haar last zwaar. 

Ze wist dat haar kind snel haar zorg zou moeten missen om toevertrouwd te worden aan hen 

die God niet kenden. Vlak daarvoor had ze al een enorme daad laten zien: vertrouwen. Ze 

had vertrouwen gesteld in God, dat Mozes in het biezen mandje zou overleven! Reken maar 

dat zij haar best heeft gedaan om Mozes ziel met de hemel te verbinden in de jaren dat 

Mozes nog bij haar mocht zijn. Zij streefde ernaar in zijn hart liefde en trouw tegenover God 

in te prenten. En vol geloof werd dat werk gedaan. Dankzij deze waarheidsbeginselen die de 

kern uitmaakten van het onderwijs van zijn moeder en haar levensles, kon geen latere 

invloed Mozes tot afvalligheid bewegen. Gezien de rijkdom aan het Egyptische hof, zal het 

leven al met al niet onverdeeld ellendig zijn geweest voor Mozes. Deze gedachte is wellicht 

kostbaar voor moederharten. Je kind ‘mist’ niets als je het opvoed naar Gods beginselen! 

Hij leidt in alle waarheid, Hij troost en sterkt het hart. De sabbath is niet belangrijk omdat 

mensen die dag belangrijk vinden, maar omdat God zich aan die dag verbonden heeft. 

Misschien zou je best de sabbath willen vieren, maar ben je bang dat er (te) veel praktische 

nadelen aan kleven. Moet je alles dan maar de rug toekeren en jezelf isoleren? Is dat wat 

God van je vraagt? Een christen die zich isoleert is minder effectief dan de leden gezamenlijk, 

want alle gaven van de geest zijn niet in één persoon verenigd. Nee, zeker niet het getto van 

isolement. In ieder geval zal God ervoor zorgen dat je niet in een isolement terecht zult 

komen. Onze voorvaderen en moederen hadden immers ook geen samenkomsten. God 

nodigt je uit op Zijn sabbath, Zijn feest en daar moet je misschien een paar dingen voor 

opgeven, maar als het goed is heb je dat graag voor Hem over. Verder lijkt het apart zetten 

van de zaterdag lastiger dan het in werkelijkheid is. Als je kinderen nog klein zijn, wennen ze 

snel aan het sabbath vieren en genieten ze van de rust binnen het gezin. De praktijk leerde 

het ons zelfs zo dat we de kinderen vrijlieten om de keuze te maken een verjaardagsfeestje 

te bezoeken. Met als resultaat: ze bleven liever binnen het gezin activiteiten doen en 

uitrusten dan een druk feestje. Vooral omdat ze thuis een en ander misten aan activiteiten 

die ze erg prettig vinden. Nu weet ik wel dat mijn persoonlijke omstandigheden goed zijn 

door in het buitengebied te wonen inclusief een dierenbende en achter ons huis hei en bos. 

Maar reken er maar op dat God ons zegent als ons geweten spreekt en we dit omzetten in 

daden. Wij woonden voorheen ook middenin een woonwijk waar de zaterdag als drukste dag 

gold voor onze omgeving. Als we de sabbath feestelijk inkleden, zoals JHWH graag wil 

(lofzang), zullen we merken dat de kinderen het de fijnste dag van de week vinden. De 

feestsabbathten vallen regelmatig door de week, maar vrij vragen van school of werk hoeft 

geen probleem te zijn. De school of de werkgever is verplicht om een vrije dag te geven. 

Volwassen kinderen zijn misschien niet (meteen) bereid om ook mee te doen met het 

sabbath vieren, maar je kunt het geleidelijk introduceren.  

Misschien kun je als ouders in ieder geval zelf Bijbelstudie doen op zaterdag, wat feestelijker 

koken en besluiten om op zaterdag geen boodschappen meer te doen. Laat merken dat het 

sabbath vieren mooi is om te doen, dat je speciaal op die dag bij God mag zijn, op Zijn feest. 

Bid veel voor kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat God gehoorzaamheid zegent. De bijbel 

staat er immers vol van. Hij zegent je gezin als je gehoor geeft aan Gods opdracht en het 

geloof doorgeeft aan je kinderen. En dat kost veel tijd. Maar er is een regel die zegt: ‘Als het 

belangrijk voor je is, investeer je er ook in’. Want je mag (moet) zelf onderzoeken in de bijbel 

op welke manier God het meest blij is om je kinderen in te zien opgroeien, zonder de hulp 

van een kerkenraad of andere georganiseerde hulp. En dat samen zoeken als ouders is heel 
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intensief maar je kunt wel met volle tevredenheid en benutting van je talenten terugkijken 

op elke sabbath. Je bent dankbaar voor je actieve houding in het gezin. Als thuislezend heb je 

alle energie om zelf aan de slag te gaan binnen (of buiten) het gezin. Een veelgehoorde 

opmerking is dat men vindt dat thuislezers of andersdenkenden die niet een kerk bezoeken, 

een geïsoleerde positie hebben. Dat dit een teruggetrokken geloofswijze zou zijn en hoe dat 

vol te houden is. Wat mij echter opviel is dat een kerk, ook al biedt men gezellige activiteiten, 

niet garandeert dat je je op je gemak voelt of geaccepteerd of dat eenzaamheid voorkomt. 

Zoals overal ter wereld geldt: hoe meer mensen, hoe meer facades. De groep is veelal te 

groot, je kunt onmogelijk iedereen aardig vinden. Waardoor je eigenlijk niemand echt kent. 

Dus hoe kun je daadwerkelijk tot hand en voet zijn? Op welke wijze geven we onbaatzuchtige 

invulling aan het naastenliefde-gebod? En op welke gronden maken we een selectie met wie 

we wel spreken en wie we alleen gedag zeggen in het voorbijgaan? ’n Bepaald categorie 

mensen? Gaan we wel eens de discussie aan of is ‘snel groeten’ een geruststellender gevoel? 

Wellicht dat die laatste persoon al onze aandacht nodig zou hebben als je in het hart zou 

kunnen kijken. Hoe kan God bewerkstelligen dat je in zo’n grote kudde de behoeftigen 

ontdekt, als je al zoveel bezigheden zelf te verwerken hebt? Een grote verantwoordelijkheid 

binnen de kerk. Nu in mijn leven als thuis praktiserende, merk ik dat God als vanzelf mensen 

op je pad stuurt die je mag begeleiden en vice versa. We komen en we gaan. In alle rust en 

met de aandacht die het vraagt.  

Of misschien verwacht u ontevredenheid als u de kerk verlaat. Het wegvallen van voor velen 

waardevolle rituelen, zoals doop en avondmaal, zou onoverkomelijk zijn. Het ontbreken van 

bijvoorbeeld de ‘kerkelijke’ huwelijksbevestiging ervaren we wellicht als jammer. Toch is het 

allerbelangrijkste dat we een ‘goddelijke’ zegening op ons huwelijk krijgen, en dat kan zelfs 

gegeven worden in onze slaapkamer. Een daad van twee mensen. Avondmaal is een 

discutabele kwestie. Misschien de kinderdoop ook. De Israëlieten waren gewend om de 

sabbath thuis door te brengen. Zij waren thuis onder de sterren. Er waren geen kerken, geen 

samenkomsten op de sabbath. Wat konden zij met elkaar maken? Een betere leefomgeving. 

Een liefdevolle houding en respect voor Gods Erf. Dan mag je leven in een rijk Koninkrijk. 

Deze wereld (en ook toen) heeft immers ook zoveel goede dingen te bieden. Zo zullen ze 

vroeger ook veel gezongen hebben, en gedanst en van Gods producten hebben genoten.  

Slechts 3x per jaar bezocht men de hoogtijden van JHWH te Jeruzalem waar de Tempel 

stond. (Hieruit kun je concluderen dat het wel een traumatische ervaring moet zijn geweest 

dat de tempel werd vernietigd.) Ook op Grote Verzoendag was er geen samenkomst. 

Thuislezers die je spreekt wijzen op het ongebruikelijke karakter van hun positie. Thuiszijn is 

een buitengewone omstandigheid, kerkgang is normaal. Is het zo dat er onder thuislezers 

een krachtige aversie is tegen elke vorm van kerkelijke en daarmee ook – in formele zin –

sociale organisaties? Ik ben er van overtuigd dat deze mensen een moeilijkere weg 

bewandelen dan u (wellicht) als kerkganger. En waarom ze dat doen? Niet omdat ze tegen 

een kerk zijn of tegen de mensheid of tegen organisaties. Nee, ze kunnen niet anders dan die 

weg volgen die voor hem ten leven leidt. Ze hebben de waarheid onderzocht. Ze willen hun 

‘eigen’ weg die gebaseerd is op Zijn instructies, volgen. Dan is het wel heel erg makkelijk – en 

snel – om te zeggen dat ze elke vorm van organisatie onacceptabel vinden. Juist voor deze 

mensen, die geïsoleerder leven dan u wellicht, is het van belang om er op te letten dat u hen 

juist beoordeeld en uw gebod tot naastenliefde activeert. We weten dat deze mensen heel 

overwogen de keuze hebben gemaakt om uit de traditie te stappen. Om Gods Woord te 

volgen geïnterpreteerd uit de bijbel zoals hen in het hart geopenbaard is. Zij zijn niet beter of 
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slechter. We weten ook dat op verschillende plekken in de bijbel mensen veroordeeld 

worden, overlijden zelfs, die spotten met mensen die een oprecht geloof hadden in JHWH. 

Het woord ‘ketters’ of iets wat daar van weg heeft, is een grote verantwoordelijkheid om in 

onze monden te nemen. Het is niet zo dat we met thuislezenden of sabbathvierders 

‘medelijden’ hoeven te hebben, integendeel, als het moet kunnen zij volledig zelfstandig 

functioneren omdat God hun Helper is en zij zichzelf kunnen overgeven. Daarnaast is er geen 

sprake van geïsoleerd leven in de zin van relatiebanden met familie, buren, vrienden, 

scholen/verenigingsleven, kampeerweekenden. Juist thuislezenden hebben veel tijd (en 

energie) om in relaties te steken.  

Het Licht dat is opgegaan en door de duisternis niet is gegrepen, is een paasmotief. De rust 

van de sabbath is een scheppingsmotief. Beide elementen kunnen wel gevierd worden door 

christenen. Maar om de sabbath dan maar te vervangen door de zondag is toch eigenlijk wel 

wat arrogant. Stel u vindt dat u een heiden bent. Maar wel gelovig. U kunt dan lezen dat u 

geënt bent/wordt en dus als een ´vreemdeling´ wordt aangenomen binnen het uitverkoren 

volk. Als vanzelf gaan de regels en de daaruit voortvloeiende zegeningen ook voor u gelden 

(de beloften blijven echter alleen voor ethisch Israël gelden). Net zoals u lid wordt van een 

sportvereniging. U verbindt zich met een sport inclusief regels en zegeningen. U wordt 

onderdeel van de leden die al jaren lid zijn en wedstrijden gespeeld hebben. Bij uitstekende 

talenten wordt u na overleg misschien zelfs coach. Deze gang van zaken vinden we 

waarschijnlijk normaal en logisch. Nu terug naar het Verbond. Mensen mogen toetreden op 

basis van willen, de eigen keuze. Net als bij de sportvereniging. Zij verbinden zich aan Gods 

volk. Als vanzelf volgen de regels en zegeningen die voor alle leden die er al zijn, nog steeds 

gelden. Is het dan logisch dat dit opeens niet meer zou gelden als u –als heiden zoals u denkt 

te zijn – toetreed? Dit houdt in dat bijvoorbeeld de sportvereniging een niet harmonieus 

karakter kan krijgen door de regels op te splitsen voor leden van het eerste uur en leden die 

later toetreden om welke reden dan ook. In religieus kader stelt men dat dit is omdat Jezus is 

gekomen. Ik heb dit altijd een vreemd argument gevonden. Dus als er binnen de 

sportvereniging een ‘held’ komt die alles perfect heeft voorgeleefd zou u wel gek zijn om het 

‘juk’ van de regels en zegeningen weer op te nemen? Het meest voor de hand liggende is 

God te volgen in hetgeen Hij verkondigt. Dat er geen concrete melding van wijziging van de 

geheiligde rustdag is, zou eigenlijk al voldoende mogen zijn om een boek mee te beginnen en 

het boek direct weer te eindigen. Ook aan kinderen kunnen we het sportvereniging-verhaal 

prima voorleven. Het idee dat er geen regels (en alleen dus … zegeningen) zouden zijn, levert 

binnen grote menigten al snel chaos op, wat weer angst kan creëren. Weet u nog: de wetten 

zijn gemaakt voor ons welzijn! Jezus sprak niet over een juk. Ook de voorvaderen en 

moederen niet. Alleen onze ‘held’ Paulus. Geef uw mening maar aan God hierover. 

Ook in de bijbel lezen we veelvuldig dat Gods volk een intieme vriendschapsrelatie 

opgebouwd had met de wereld en haar waarden en normen (of juist het gebrek daaraan!) 

had omarmd. Om de metafoor van Jakobus te gebruiken: Gods volk had geestelijk overspel 

bedreven. Ze ‘sliepen’ met andere goden. Ze hadden Gods gaven genomen en die gebruikt 

om wereldse prostituees mee te betalen (geestelijk). In vers 5 verwijst Jakobus naar de 

Schrift om zijn beschuldiging van wereldgelijkvormigheid te ondersteunen, in de hoop hen 

terug te roepen en te richten op een weloverwogen trouw aan JHWH. Het vuur van 

goddelijke jaloersheid laat van alles waarvoor we hebben gewerkt, of waar we ons hart aan 

hebben gegeven of waarop we hebben vertrouwd -en wat enigszins afdoet aan de glorie van 
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Zijn Naam of wat op enigerlei wijze de reinheid van zijn relatie met Zijn bruid bedreigt- niets 

anders over dan een zielig hoopje as. Dat is de reden waarom God alles schudt wat er te 

schudden valt (Hebreeën 12:26-29). Dit is waarom Hij zo gepassioneerd hunkert naar onze 

heiligheid en gehoorzaamheid. Hij is een na-ijverige God, in de zin dat Hij overgevoelig is, 

precisie van ons verwacht in het navolgen. We kunnen weer willen onderduiken in de ‘wolk 

van niet-weten’, zoals Drewermann zegt in zijn boek Dieptepsychologie. “Maar de 

eeuwigheidssfeer van het goddelijke omhult, en de wil om de dorst naar geestelijke kennis, 

de nieuwsgierigheid van het hart, het inzicht willen krijgen in alle geestelijke verbanden, is 

sterker.” Er zijn veel teksten in de bijbel waar God zegt niets of niemand anders te 

aanbidden, omdat Gods naam de Na-ijverige is! In de oude wereld was iemands naam niet 

zomaar een etiketje, maar een verwijzing naar iemands karakter. Er brandt dus in de diepten 

van Gods goddelijke karakter een vuur van jaloezie. Goddelijke jaloezie is dus een geestdrift 

die een liefdesrelatie wil beschermen, of wreken wanneer die is kapotgemaakt. Gods jaloezie 

drijft Hem ertoe actie te ondernemen tegen wie of wat er dan ook komt in te staan tussen 

Hem en dat wat Hij liefheeft. Hebreeën 12:26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu 

heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook 

den hemel. 27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, 

als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn. 28 

Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, 

door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. 29 

Want onze God is een verterend vuur. 

De Bijbel is over geloofsopvoeding vrij duidelijk. Het begrip komt er als zodanig natuurlijk 

niet in voor, maar er wordt genoeg gezegd over ouders en kinderen. Een prachtig voorbeeld 

is Psalm 78. De eerste vier verzen luiden: 1 Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk! neem 

mijn leer ter oren; neigt ulieder oor tot de redenen mijns monds.2 Ik zal mijn mond opendoen 

met spreuken; ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten, van ouds her;3 Die wij 

gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben.4 Wij zullen het niet 

verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden 

JHWH, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.5 Want Hij heeft een 

getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israël; die Hij onzen vaderen geboden 

heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekend maken;6 Opdat het navolgende geslacht die 

weten zou, de kinderen, die geboren zouden worden; en zouden opstaan, en vertellen ze hun 

kinderen;7 En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn 

geboden bewaren; 

Opvallend is de vrolijke toon. Doorvertellen aan de generaties na ons dat God zelf het Leven 

is. Woorden vinden voor het leven als een geschenk van God, is niet problematisch of 

moeilijk. Het is een vreugde. Je kunt er niet over zwijgen. In Jesaja 58 zegt God tegen Israël 

(dezelfde Jesaja die heel veel informatie vermeld wat toekomstmuziek is, waaruit blijkt dat 

de sabbath toen, nu en in de toekomst grote waarde heeft): “13 Indien gij uw voet van den 

sabbath afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbath noemt 

een verlustiging, opdat JHWH geheiligd worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij 

uw wegen niet doet, en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan spreekt;14 Dan zult 

gij u verlustigen in den HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u 

spijzigen met de erve van uw vader Jakob; want de mond JHWH heeft het gesproken. 
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Als je in deze woorden ziet hoezeer God aan de sabbath hecht, zou Hij dan ook niet voorzien 

als je zijn wens wilt volgen? Hij spreekt hier in de toekomst. Ik geloof dat God mogelijkheden 

geeft aan mensen die de stap zetten om de sabbath voor God te reserveren. Echt genot, het 

enige dat de menselijke ziel bevredigt en tegelijkertijd verandert in een fatsoenlijk mens, is 

het pure genot van het leven ter ere van God. Dat is waarvoor wij gemaakt zijn. Zoals de 

arend genot vindt in het zweven op grote hoogte, vindt een mens genot in het kennen van 

God en het doen van Zijn wil. “Men hoeft geen keuze te maken tussen het najagen van echt 

genot en de gehoorzaamheid aan een heilige God. Beide keuzes lopen langs hetzelfde pad. In 

de mens maakt de ziel het mogelijk dat we kunnen denken en voelen, dat we kunnen vrijen, 

slapen en dromen en ook dat we met de Geest in contact kunnen komen. De ziel staat aan 

de ene kant uit naar het lichaam en aan de andere kant naar de Geest, zij heeft iets van 

beide. Deze geest maakt dat planten, dieren, mensen, zon en maan, ten diepste verwant zijn 

aan elkaar want in hen allen werkt dezelfde Geest. Dat geldt voor het kleine ‘vergeet-mij-

nietje’ maar ook voor de Melkweg. Elk ‘iets’ bestaat slechts op voorwaarde dat het met het 

‘Grote’ verbonden is”. (Tjeu van den Berg, Het mysterie van de Hersenstam). 

De grootste zonde is ongeloof. Ongeloof dat het grootste genot niet bij God te vinden zou 

zijn. In onze postmoderne wereld worstelen we met zondige passies. Maar de strijd om ons 

te verzetten tegen genot en daarvoor in de plaats te doen wat juist is, is niet de essentiële 

strijd die ons kenmerkt. De kern is dat we moeten geloven dat de eeuwige gemeenschap met 

God een feest is waar we naar mogen verlangen en waarin we onze diepste passies kunnen 

ontdekken en uitleven. Misschien denkt u dat ik de eerbiedige vrees voor God wil vervangen 

door een oppervlakkige frivoliteit. Velen hebben geleefd en God aanbeden alsof blijdschap 

en vrees twee totaal los van elkaar staande dingen waren. Misschien wel het beste en 

tegelijkertijd meest tragische voorbeeld van wat er gebeurt wanneer vertrouwdheid 

oneerbiedigheid oplevert, is het incident waar de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, bij 

betrokken waren. Nadab en Abihu waren de twee oudste van Aarons’ vier zonen. Zij hadden 

Mozes en Aaron vergezeld bij hun klimtocht de berg Sinai op en waren samen met hun twee 

jongere broers, Eleazar en Itamar, tot priester gewijd. Aaron zal best trots zijn geweest toen 

hij zag dat zijn zonen hem in zijn bediening volgden. Vlak daarna liet God vuur neerdalen uit 

de hemel om het offer te ontsteken en daarmee Zijn liefde te tonen, maar het vuur was nog 

niet uitgedoofd of het verscheen weer, maar nu om wraak te nemen en degenen te verteren 

die het offer hadden gebracht. Er staat geschreven in Leviticus 10 dat Nadab en Abihu een 

‘vreemd’ vuur ontstaken. Wat maakt dat vuur vreemd? Ze namen hun vuurpan, legden daar 

vuur (gloeiende kooltjes) in en legden daar een reukwerk op. Die kooltjes moesten van het 

altaar worden gehaald. Hadden Nadab en Abihu ze misschien ergens anders vandaan 

gehaald? Misschien. Het enige wat gezegd wordt, en dat is ook het enige wat er toe doet, is 

dat ze vreemd vuur wilden offeren, ‘hetgeen Hij hun niet geboden had’. Op een arrogante 

manier vertrouwden ze op hun relatie met God en hun functie als priesters, met de gedachte 

dat dat hun de vrijheid gaf om God te naderen op hun voorwaarden, in plaats van op die van 

Hem. God nodigt ons uit om dichterbij te komen, maar wel op Zijn voorwaarden, volgens de 

manier die in de Heilige Schrift beschreven staat. Het is gevaarlijk en misschien zelfs dodelijk 

te denken dat alles maar kan als het op het naderen van God aankomt. Laten we met deze 

belangrijke waarschuwing in ons achterhoofd eens kijken naar die psalm waarin David zegt 

dat we ons moeten verlustigen in JHWH (Psalm 37:4). Dat is geen optie, maar een opdracht. 

Er wordt ons niet verteld dat we ons zonder meer mogen verlustigen, omdat dat seculier 

hedonisme zou zijn. Er wordt ons daar verteld dat we ons moeten verlustigen in JHWH! 
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Misschien is het probleem op onze planeet niet dat de mensen vreugde najagen, maar dat ze 

op een opstandige en dwaze manier weigeren het te zoeken op die ene plek waar het in 

zuivere en eeuwige vorm te vinden is, Psalm 16:11 Gij zult mij het pad des levens bekend 

maken; verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, 

eeuwiglijk. Hoort u JHWH spreken in dit vers, waarin Hij ons een ongelofelijke uitnodiging 

doet? De psalmist vertelt ons dat de vreugde in God het ultieme genot is waarvoor we zijn 

geschapen. We zijn gemaakt om te genieten van Hem. Waarvan de sabbath de kroon is. Onze 

gedachten zijn gevormd om over God na te denken, over Zijn majesteit en schoonheid, en 

om de intellectuele opwinding te ervaren van een theologische ontdekkingstocht. Onze 

emoties zijn gemaakt om Zijn macht, Zijn liefde, en Zijn verlangen naar ons te voelen. Onze 

wil is gemaakt om te kiezen voor wat Hij wil; onze geest is gemaakt om de passie te ervaren 

van de gemeenschap met Hem; onze lichamen zijn gemaakt om een tempel te zijn waar Hij in 

wil wonen. Van grondleggend belang is dat die relatie tussen ons en God woordeloos start: in 

ons gezin. Gods bedoeling van een gezin is een relatie gevuld met een gevoel van vertrouwen 

en onvoorwaardelijke liefde. Wij zijn Zijn kinderen. Als u kinderen heeft mogen krijgen, zult u 

beamen dat uw kind ervaart wordt als een geschenk van God. En dat met dit geschenk dus 

met vreugde, dankbaarheid en zorgvuldigheid mag worden omgegaan. We krijgen er zelfs 

een hele vrije dag voor van God, om extra te kunnen vertellen over Hem. Het vertrouwen dat 

de ouders wekken bij hun kinderen en de onvoorwaardelijke liefde voor wie het kind is (en 

dus niet voor wat het kind doet en kan), mag een afspiegeling zijn van de wijze waarop God 

zelf alle mensen tegemoet treedt. Het is van belang dat zeer jonge tot jonge kinderen dit 

daadwerkelijk ervaren. Zij zijn erg gevoelig voor sfeer en stemming. Zachte woordjes over de 

rand van de wieg, knuffelen, verhaaltjes vertellen op schoot – het kan niet vaak genoeg 

gebeuren. Dit is de wijze waarop (zeer) jonge kinderen een relatie leggen met zichzelf en met 

wat er om hen heen gebeurt. Ook op wat latere leeftijd blijft deze basis het uitgangspunt 

voor kinderen om om te gaan met wat er zich verder in hun jonge leven voordoet. Daarom 

mag elke generatie elke traditie door de bril van God bekijken.  

Trine in zijn boek In harmonie met het oneindige: “Niets kan zo het drijfwiel in onze ziel 

bewegen als de adem van God. De hele mens krijgt er nieuw leven door, zijn zintuigen 

worden nieuwe zintuigen, zijn emoties worden nieuwe emoties, zijn verstand, zijn liefde, zijn 

verbeelding worden alle nieuwgeboren. De verandering is groter dan hijzelf wel weet. Hij 

verbaast zich over de kracht die hij in zichzelf ontdekt en door Gods adem alleen ontstaan 

zijn en tevoorschijn geroepen.”  

God zal onderwijzen. Ons in staat stellen te doen wat Hij wil. Hij maakt onze paden recht 

(geeft advies). Wacht en zie uit! Geloof en voer uit! Omgordt u met kracht om te doen wat 

Hij ons heeft bekend gemaakt. Door dit geloof wordt de ziel werkzaam om uit te gaan uit 

zichzelf. Dat is dè rust. U hoeft niet te redeneren, misschien wilt u het op u in laten werken. 

Soms doet dat pijn. Je leven vol van alles en nog wat, trekt als een film voorbij. Schep ons 

een rein hart, barmhartige God! U bent ons Genot! 

We horen vaak: “Oh, gelovig? Wat mag je dan nog wel?” En dat is erg sneu. Een vraag waar 

we allemaal mee aan de slag moeten. Deze generaliserende opmerking is niet zomaar tot 

stand gekomen. Het is de houding die wij blijkbaar als christenen uitstralen. Het merendeel 

van onze vriendenkring is ongelovig. Een veel gehoorde opmerking onder hen is: “Door de 

weeks zijn christenen in onze beleving andere mensen dan als ze zondagochtend braaf op de 
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voorste rij in de kerkbanken plaatsnemen. Woorden en daden zijn vaak verschillend. Onze 

ervaring met christenen, ook op zakelijk gebied, is niet altijd positief te noemen. Althans 

barmhartigheid, geduld en oprechte interesse in de naasten (ongelovigen), zouden we graag  

verdubbeld zien in hun houding naar de maatschappij. Kennelijk geven ze die in grote mate 

in hun eigen kerkelijke omgeving.” Persoonlijk kan ik zeggen dat deze ongelovigen niet in een 

God geloven maar in hun eigen kracht. Ze zijn oprecht en willen op een zuivere manier leven. 

Hun warme belangstelling is voor mij persoonlijk een zegen, een rechtstreekse zegen van 

God. Reken maar dat God rekening houdt met hoe wij hebben liefgehad. Omdat wij Hem 

mogen uitstralen.  

RESUME:  

Wees trouw. Wanneer wij ons beroepen op de Allerhoogste en ons leven door onze 

grondbeginselen wordt geregeerd, zullen wij nooit beheerst worden door angst. Heel erg 

moeilijk. Vrees voor publieke opinie, angst voor verlies van de goedkeuring van anderen. We 

mogen er zeker van zijn dat de Allerhoogste ons zal steunen. Van het ogenblik af dat wij 

beginnen te vrezen, openen we de deur voor de intrede en uitwerking van die angst. Denk je: 

“dit ga ik proberen omdat ik me gedragen voel” of denk je: “dit kan ik echt niet, ik wil niet, ik 

durf niet”. Dat gaat erin als koek bij de vijandige machten in de wereld en binnen ons eigen 

hart. God maakt je sterk. Stamp eens wat anders. God houdt zijn beide armen om je heen. 

God is gezond en reken maar dat Hij het liefste heeft dat wij ook gezond zijn, vanuit elk 

oogpunt bekeken. God voorziet je van steun zodat je wilt proberen. Gedachten van kracht, 

bouwen kracht uit ons binnenste op en trekken ze van buiten af aan. Moed brengt kracht en 

zorgt voor een frisse blik! Angst brengt zwakheid voort. We geven niet graag onze 

individualiteit prijs voor de gewoonten en conventies die hun bestaan danken aan de grote 

massa van degene, die door mensen gemaakte wetten regeren, die wellicht niet op Gods 

beginselen zijn gegrond. Het kan een hutspot zijn van slappe inschikkelijkheid. Leggen we 

opgelucht de boekrol weg omdat we denken dat Zijn plan klaar is? Als je dat denkt en in 

‘vrede’ verder leeft, zal het vervolg je verbijsteren. In beide gevallen mag je zelf kiezen welke 

gedachten en denkbeelden je toelaat in je koninkrijk. Loop liever niet naar de duivel langs 

Gods wegen. De leiding van ons leven is een zaak die geheel tussen God en ons ligt. Zodra we 

het koninkrijk in ons zelf vinden en centrum nemen in het oneindige, schrijft ons eigen 

diepste zelf ons als vanzelf de levende wetten voor.  

Vraag aan PP: Kun jij aan je 

jongste zusje uitleggen 

waarom de zondag nu de 

rustdag is voor de 

maatschappij? 

“Noortje weet nog nergens 

vanaf want ze is nog maar 1 

jaar. Als ik het haar moet 

vertellen dan zou ik het zo 

doen. Want ik hoorde van 

juf dat Jezus op zondag is 

opgestaan en dat is toch 

raar om dan te zeggen dat 

daarom de sabbath die van 

God is, dan maar een 

normale dag moet worden. 

Eigenlijk de drukste dag van 

de week wordt met alle 

sporten en boodschappen 

enzo. Ik ga met Noortje 

gewoon de bijbel lezen en 
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daar staat niet in dat er een 

zondag-gebod is.” 

Hoofdstuk 35 Boehme  

Twijfel is het voorportaal waar alle mensen doorheen moeten voor ze de tempel van wijsheid kunnen betreden. 

oehme en zijn werk zijn onder andere bijzonder vanwege zijn persoon en karakter, 

zijn verwerking van oudere bronnen (onder meer Bijbelboeken, gnostiek, 

middeleeuwse mystiek, alchemie en tijdgenoten als Weigel), zijn creatieve en zeer 

oorspronkelijke taalbegaafdheid, zijn spirituele en filosofische inzichten, en het open - en 

daarom meervoudig interpreteerbaar - karakter van zijn 'systeem'. Dat zelf weer een open en 

vrije interpretatie van de christelijke bijbeluitleg en theologie is. Dit blijkt uit de diversiteit 

van de respons op zijn werk en de invloeden die het heeft uitgeoefend en nog uitoefent. Zijn 

hart verlangde te helen en te leiden, en toch wist hij dat de meeste oren doof en de meeste 

ogen blind waren… Hij spreekt met een waarheid van grote kracht, een inzicht zo eigen en 

helder, dat ik een aantal citaten van hem apart wil benoemen in dit boek. Deze man straalt in 

zijn boek een zuivere en eerbiedige bewogenheid uit. Geschreven vanuit een waarlijk verlicht 

inzicht. 

“De mens moest eens uit zijn paradijselijke wereld vallen, opdat hij de wereld zou leren 

kennen, want de pijn van het scheppen en de kommer van deze aarde brengen wijsheid 

voort die ook van God is. Boehme zei bijvoorbeeld over de schoonheid van de natuur bij het 

zien van bloeiende narcissen: “Wie kan bij zoveel schoons bedroefd blijven? Bloeit 

schoonheid, wanneer wij haar zien, uit ons niet even rijkelijk op als uit de aarde. Wie kan zich 

van de grote trilling van de schepping afzonderen, zonder God te lasteren? God is in de 

natuur en in ons, maar in ons kent Hij zichzelf.” Wat zou het voor God zijn, wiens lichaam, 

wezen en kracht uit vuur, lucht, water en aarde bestonden? Zijn Schepper en schepping dan 

niet één en hetzelfde? Boehme antwoord dat wanneer een kunstenaar zijn werk maakt, dan 

getuigt het van hem, en het heeft leven van hem, en het krijgt zijn lot uit hem. Maar is het 

daarom de kunstenaar zelf? Deze blijft een in zichzelf besloten heel, ook als hij zich 

uitspreekt. In hem ligt het begin van al zijn scheppingen besloten, maar hij is niet zijn 

schepping zelf. Zoals het woord ‘licht’ in zuivere vorm uit de mond te voorschijn komt, zo 

kwam met het scheppingswoord het licht zelf uit Gods mond voort en verlichtte het leven. 

De geest geeft elk ding zijn naam, zoals het bij zijn ontstaan in zichzelf is, en zoals het zich 

aanvankelijk in de schepping heeft gevormd. Als de mens uit Gods wezen in de zelfheid viel, 

kon hij van alle dingen het hart doorgronden, en hij droeg het magisch centrum in de mond. 

Hij had de macht met het woord uit zichzelf de vorm te verwekken. Want zoals God uit de 

onderscheidenheid met zulke beeldende woorden in wijsheid regeert, zo regeerde ook de 

mens in de mensenwereld. Nu is het spreken van de mens niets anders dan zoeken naar de 

macht van het magische woord. En hoe dieper de mens in de goddelijke wijsheid rust, des te 
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geweldiger wordt zijn woord. Maar de wereld zal niet eerder verlost worden dan wanneer de 

mens de macht van het woord terugvindt, waarin God zich in hem openbaart, aldus Boehme. 

God is een Wordende en een Zijnde. Hij wil zich in de mens kennen en vormen. Daarom is de 

mens een wordende en een zijnde. Omwille van de kennis gaf God de mens het bindende en 

verlossende woord, daarom gaf hij hem de natuur, en daarom gaf hij hem de vrijheid tussen 

dwaling en waarheid te kiezen. Wij mogen nergens heenlopen om God te zoeken. Wanneer 

wij slechts onszelf zoeken en beminnen (auteur PM: in de juiste zin, dus tegenovergesteld 

aan ego dus eer), dan beminnen wij God. Het is alleen van belang dat u in volle waarheid 

voor uzelf staat. Al heeft het wezen ook duizenden vormen, zo is er toch maar één de uwe. 

Die moet u vervullen, en geen andere.” 

“Het teken van de wedergeboorte is, dat een mens zichzelf wordt. Want eerst daardoor krijgt 

hij de goddelijke kracht terug die hij in het idee Gods eenmaal heeft bezeten. De kerk leerde 

toendertijd dat de mens niets was, en Boehme verhief een mens zo hoog dat hij tot God kon 

komen. Hoe kon dat? Een heilige heeft zijn kerk in zichzelf, waarin hij luistert en onderricht, 

merkt Boehme op. Wij zijn vreemdelingen hier, op een pelgrimstocht. Wij mogen door grote 

en wilde woestenijen zwerven en wij zijn door onze driften en onze zwakheden als door 

wilde dieren omgeven, waartegen wij ons weren en vechten moeten. Wie zichzelf wil vinden 

moet de weg niet mijden; en als hij moedig voorgaat en zich niet laat verontrusten, zal hij 

aan het einddoel zijn eigen eeuwig beeld ontvangen, dat een gestalte Gods is.” 

“Het leven, dacht Boehme bewogen, het leven is eeuwig, want het is het wezen Gods. Als 

allen die hier ademen werkelijk levend waren, dan zou het rijk een eeuwigheid dichter bij zijn 

voleinding zijn. Levend zijn, wil zeggen: zich van uit zijn eigen midden aan de mensen geven, 

want God spreekt: ik heb een wet in mijn liefde gelegd en verlang niet alleen u, maar ook uw 

broeders en zusters in de wereld. Uw mond zal niet gesloten zijn. Ge zult opstaan en u in 

waarheid schenken. Bij een ieder wonen hemelrijk en hel in het hart. Waarheen hij zich 

wendt, dat zal hij winnen. Wie de hemel of de hel buiten zichzelf zoekt, is een dwaas. De 

mens heeft een vrije wil. Het is aan hem te grijpen wat hij wil. Er was een vrouw in zijn 

gezelschap die aangaf dat haar hart noch in de hemel noch in de hel was, maar alleen in de 

hevigste benauwenis van de strijd tussen die beide. Zij gaf hiermee aan te willen strijden. En 

alleen in strijd wordt de grote beslissing en wordt de vrede geboren. Boehme antwoordde 

haar met nadruk: “Een ziel die in de waarheid is, moet een volhardend ridder zijn. Het leven 

is strijd en moet door tot de eeuwige vreugde van de overwinning. In deze strijd kan slechts 

eigen kracht u helpen. Uit uw kracht tot het goede stijgt God in u op en krijgt Hij macht om 

het kwade te beteugelen. Het is niet gemakkelijk van zichzelf los te komen. Dat vergt veel 

werk met veel moeite en pijn. De ziel wordt door schuld op de proef gesteld en wanneer zij 

de beproeving doorstaat, wordt zij schoner en helderder.” Hij besefte dat ook schuld in een 

mens als trede op de ladder moet dienen die hem dichter bij zijn eigen wezensgrond en 

daardoor dichter tot God brengt. Boeddha wil zich door de vlucht van het lijden verlossen. 

Maar als de wereld voor de ziel niet nodig zou zijn, dan was zij niet voor haar geschapen. En 

de liefde is sterker dan al het leed van de wereld. Het leven is als een bron die uit het hart 

Gods vloeit en het brengt zichzelf voort door het geweld van de tegenstrijdigheid in zichzelf, 

want het goede moet zich tegen het kwade keren, om zichtbaar te worden en het licht moet 

in het donker dringen, om zijn glans te geven. Want wie zichzelf vindt, die kan niets dulden 

wat het eigen beeld bevlekt.” Alle zonde is slechts dwaling zei Boehme, maar de mens wordt 

door de beproeving van de zonde ziende en krijgt een rijker beeld van zichzelf. Als u door de 



 

 

duisternis moet gaan, weet dan dat u begenadigd bent. De eigen wil weet alleen dan wat 

goed is, wanneer hij het kwade heeft onderscheiden. Want hoe zou er vreugde kunnen zijn, 

wanneer er geen weten was van pijn en droefheid? Het wordende moet door beproeving en 

schuld gaan, opdat het tot zichzelf kan komen.” Hij prees het kwade niet, maar hij prees het 

leven. En het leven is goed en kwaad. De mens staat daarin als het evenbeeld Gods.” 

 

Een gesprek uit de tijd van Boehme: 

“Wie is de mensenzoon dan?’ vroeg een vrouw schuchter, “is dat niet ieder van ons?” 

Toen schoot een mager en verkommerd vrouwmens uit: “Hoe zou die stinkende madenzak 

van ons lichaam de mensenzoon moeten herbergen?” riep ze opgewonden. “Onze ellende en 

onze zonden spotten met de God in ons. De mensenzoon moet werkelijk van de hemel zijn 

gekomen, van de Vader zelf, anders kunnen wij het niet geloven”. 

Allen droegen zij het teken van de nood en van de vaak vergeefs gestreden strijd tegen 

kleinmoedigheid, bitterheid, hartstocht en verwarring. Zij waren niet rein, maar in hun allen 

leefde het verlangen naar zuivering, naar een leven in liefde en rechtschapenheid.  

Welk een boodschap! Zij moesten God in zichzelf dragen, zij de gekwelden, de door het leven 

geplaagden, de zondaars!  

“Wij zijn maar zwak”, liet de stem van een man zich horen. “Wij kunnen niets”. 

Bijna angstig wachten zij op wat Boehme zou zeggen. In zijn ogen straalde een 

onbelemmerde wil en een grote liefde. Zij voelden dat er iemand tot hen was gekomen die 

hen kon helpen en de vurige drang in zijn wezen droeg van zichzelf uit te gaan en zich in 

liefde weg te schenken. 

“De mens is machtig en onmachtig tegelijk”, begon hij zacht te spreken. “Op de aarde ligt 

een vloek en rust een zegen. Maar nu God ons de macht heeft gegeven zijn kinderen te 

worden en over de wereld te heersen, waarom niet tevens over de vloek van de aarde? 

Niemand moet dit voor onmogelijk houden. Er is slechts goddelijk verstand en inzicht voor 

nodig.” 

Hij sprak verder: “Ge hebt gevraagd: wie is de mensenzoon? En ge zijt ervoor 

teruggeschrokken toen ge hoorde dat een ieder tot een mensenzoon moet worden, wanneer 

hij wil deelhebben aan het rijk Gods en aan zijn eeuwigheid. Vreest daarvoor echter niet, 

want ieder mens is zijn eigen ‘god’ en ook zijn eigen duivel. Waartoe hij zijn neiging uit doet 

gaan, dat drijft hem en leidt hem, diens knecht wordt hij. De mens is het grootste geheim dat 

God heeft teweeggebracht. Hij is als een gelijkenis Gods en als een spiegel van de eeuwige 

wijsheid, waarin alle dingen van eeuwigheid zijn gezien, wat worden kon en moest”.  

Een man reageerde: “Wie altijd alleen maar de vloek van de wereld ziet – met hem staat het 

er slecht voor”. 

De vloek niet vergeten, maar de zegen in de wereld in gedachten houden – dat is een weg 

die tot het leven leidt”, antwoord Boehme.  



 

 

“Maar vloek is sterker dan zegen!” riep de magere vrouw hardnekkig. 

Boehme zweeg. In de noodkreet van die vrouw school de nood van zijn eigen twijfel en angst 

die hij had overwonnen. Hij begreep haar woorden maar al te goed. Er was werkelijk meer 

vloek dan zegen in de wereld – maar in harde strijd had hij geleerd dat de vloek in deze 

wereld onder het geweld van de liefde zijn macht verloor. Het kwaad was als de donkere 

substantie waaruit de vlam des geestes haar lichtkracht zoog.  

“Het kwaad moet het goede tot leven dienen, want het goede moet door het kwaad 

zichtbaar worden en zeker van zichzelf. Wanneer ge dat begrijpt, zult ge niet meer zeggen 

dat er meer vloek is dan zegen, want alles in deze wereld geschiedt slechts voor de zegen, 

niet ter wille van de vloek. Ziekte hoort meer tot de vloek van de wereld. Wij moeten er 

doorheen naar de dood of naar het leven”. Boehme gaat verder: “Des mensen beeld staat 

onsterfelijk in de eeuwigheid. In de wereld voelen wij de kracht des hemels in alle dingen. 

Wij voelen ook de kracht van de hel in alle dingen. Beide zijn ons even nabij, want zij zijn in 

elkaar, en het een wordt zichtbaar door het ander”.  

Boehme had regelmatig onenigheid met zijn vrouw die hem niet begreep en kon volgen in 

zijn geestelijke strijd. Hij voelde steeds dat hem opnieuw de taak werd opgelegd zijn werk 

tegen de mensen te verdedigen, zijn werk, dat hij niet voor zichzelf op zich had genomen, 

maar omwille van de toekomst van de mens, die in zichzelf vrij moest worden. Weten zonder 

doen is als een vuur dat smeult en van vocht niet branden kan…. 

Zich vormen, dat was Gods enige gebod, het enige en het eerste. Maar niet zich vormen uit 

de hoogmoed van het eigen zelf-zijn, maar in dienst van de zin van de wereld. Een 

waarachtig mens moet in gestadige oefening zichzelf vorm scheppen, niet alleen met 

woorden voor het oor, maar in de kracht van zijn handelen, als een zichtbare voldragen 

vorm. Niet meningen en mooie woorden uit zijn eigen zelf-zijn geven en in zijn zelf-zijn 

blijven, maar een zingende snaar in Gods snarenspel zijn. “Of nu het verstand slechts 

schreeuwt: hier met schrift en letters! Toch is de uiterlijke letter alleen niet voldoende voor 

het verkrijgen van inzicht, hoewel hij de aanzet tot de basis is. Ook de levende letter, die 

Gods zelfstandig uitgesproken Woord en Wezen is, moet door de leiding van het 

uitgesproken woord in de mens zelf geopend en gelezen worden, waarbij de Heilige Geest 

zelf de lezer en openbaarder is”. Hier hebben we te maken met een belangrijk element van 

Boehmes uitleg, met de leer die een brug tussen letter en geest, tussen het geschrevene en 

de realiteit moet slaan. Zoals we zien is ‘lezen’ voor de niet onbelezen schoenmaker niet 

louter een literaire aangelegenheid. Al het spreken-van-God heeft in de schepping duidelijk 

leesbare sporen nagelaten. Het zijn de signaturen, de merktekenen, waardoor het 

geschapene zich op grond van de woordstructuur kenbaar maakt. Lezen is dientengevolge 

een ‘omhoog-kennen’. Kent men de signaturen en let men op hen, dan blijft de kosmos niet 

langer sprakeloos. Henschel: “Is het klimaat niet afhankelijk van de zonnestraling, het 

optreden van de zonnevlekken, van de maan, van de gang van de planeten om de zon? En is 

niet de mens voor zijn bestaan en zijn ondergang afhankelijk van het klimaat? Want het 

klimaat bepaalt zijn cultuur en levensgang; het bepaalt ziekte, geboorte, dood, psyche, 

geestkracht en werkkracht van de mens. Vanwaar komen die kosmische energieën en op 

welke afstand kunnen zij nog invloed uitoefenen op aarde en mens? Zij komen van zon, 

maan en planeten en zij overbruggen Melkweg-afstanden en lichtjaarafstanden. Zij kennen 

geen grenzen van tijd en ruimte. Daarom is het Al één en de natuur een onverstoorbare, 

heilige eenheid; daarom zijn aarde en mens en elk wezen en elk wereldlichaam evengoed als 



 

 

elk stofdeeltje en ieder atoom en molecuul met het Al samengeweven. De kracht van deze 

golven en stralen is geweldig en de verborgen kosmische band is nooit weg te praten; de 

kosmische voogdij, het kosmisch dictaat nooit en nooit af te schudden. Geen wezen bestaat 

of heeft bestaan, aan wie de mogelijkheid werd gegeven, zich aan dit door de natuur 

bepaalde proces te onttrekken.”  

Boehme leidde een teruggetrokken en werkzaam leven. ’s Morgens vroeg zag men hem vaak 

door de velden langs de Neisse wandelen, het hoofd een weinig opgeheven, de handen op 

de rug gevouwen. In schijnbare lediggang. Maar dat waren de uren van de rijkste gedachten, 

bij het vertoeven van in de natuur werden hem dingen geopenbaard die hij nog niet eerder 

had ontdekt. Als een bij die na haar vlucht door de bloemenvelden naar de bijenkorf 

terugkeert, zo voelde hij zich beladen met rijke ervaringen. 

Boehme had ook uitspraken over de dood. Het is het verlangen naar inzicht van de mens dat 

leert lezen. Hij bezit als het ware de aanleg om de taal van de signaturen te ontsleutelen. 

“Want de natuur heeft ieder ding zijn spraak naar zijn essentie en gestalte gegeven. Want uit 

de essentie ontstond de spraak of de klank. Ieder ding heeft zijn mond tot openbaring. Dat is 

de natuurtaal, dat ieder ding vanuit zijn eigenheid spreekt en steeds zichzelf openbaart.” 

“Men moet door de dood heengaan als door een slaap”, zei hij. “De dood is slechts een 

terugtrekken van het leven… zoals het inademen van God, die daardoor zijn schepsel 

terugneemt in zichzelf”. Een wedervraag aan hem was: “Waar dient dit lichaam voor als het 

toch moet vergaan?” Deze vraag was het uitgangspunt van alle weten en ontwikkeling. Wie 

niet vroeg, groeide niet naar een antwoord. Zijn antwoord was: “De dood is een donker iets 

dat wij met onze aardse ogen niet kunnen vatten… Kijk met je eeuwige ogen en je zult de 

waarheid zien. Het vlees is niet het leven, maar het is een dood en dom wezen. Maar 

wanneer het door de geest wordt gegrepen, dan bloeit het op als zijn kelk, waarin hij zich 

zichtbaar maakt. Heeft de geest echter wel genoeg aan dit ene aardse zichtbare? Hij wil 

veranderen, en zo werpt hij het omhulsel af dat hem gevangen houdt”.  

In de bijbel belooft God ons niet een eeuwig leven als ‘geesten zonder lichaam’, maar als 

persoonlijkheden met een nieuw en onvergankelijk lichaam. Boehme had al lang 

ondervonden dat dood en leven zijn als dag en nacht. “Het leven is heilig en onsterfelijk, 

want het is God zelf”. In dit streven, dit zoeken naar eeuwig geluk en macht over de dood, 

worden miljarden geïnvesteerd. Duizenden wetenschappers werken eraan, gigantische 

afluistersystemen worden gebouwd in de hoop contact te krijgen en buitenaardse 

boodschappen op te vangen. Maar het heelal zwijgt.  

Wij maken ons zorgen om de dood. Terwijl je in Zijn hand niets anders bent dan in de hand 

van het leven, daarom…. Leef! 

Meerdere malen moest Boehme zijn werk voor de raad verdedigen. “Enzo hebben wij u, 

Jacob Boehme, voor de Raad ontboden, om te getuigen waar ge met uw geschriften heen 

wilt, die zoveel openbare ergernis hebben gewekt”. Elke keer klopte het hart in zijn keel als 

hij het stadshuis binnentrad. Het zijn niet de twijfelaars en lafaards die de wereld vormen, 

dacht hij, maar de gelovigen en de moedigen. In al zijn eenvoud had hij al lang begrepen dat 

de waarheidzoeker weerbaar moest zijn als een drakendoder. De gepredikte 

zachtmoedigheid mocht hem het zwaard niet doen vergeten. Hij gaf niet graag de judaskus. 



 

 

“Er is veel onheil in de wereld gekomen”, begon hij vastbesloten met zijn betoog, “doordat 

de mens van zijn eigen zoeken naar zijn oorsprong afstand heeft gedaan. Daarmee heeft hij 

ook van zijn oorsprong zelf afstand gedaan, die van God is. Want ons is hier opgedragen 

bewust tot het evenbeeld Gods op te groeien, dat wij eens zijn geweest”. Iemand in de zaal 

riep dat daar de geestelijken voor zijn, die ons het woord Gods uitleggen. Boehme’s 

antwoord: “Het woord Gods openbaart zich altijd opnieuw voor hem die zich ervoor 

openstelt”, zei hij stil. “U loochent dus dat Gods woord alleen in de bijbel is opgetekend?” 

was een wedervraag. Boehme antwoordde eenvoudig: “Hoe zou ik loochenen wat de 

oorsprong van mijn openbaring is geweest?” 

Een geestelijke van de Raad riep als verweer: “Ziet ge nu de hoogmoedigheid van deze 

schoenlapper? De bijbel was goed genoeg voor hem om als openbaring te dienen! Wat 

hebben we nog andere getuigen nodig om hem als een gevaarlijk ketter de stad uit te 

wijzen?” Boehme had alle schroom opzij gezet. Hij stelde aanklacht tegenover aanklacht en 

een ieder kende de onrechtvaardigheid van de geestelijken die in de Raad vertegenwoordigd 

waren. Want iedereen kon wel zien dat de geestelijke zijn woede en beledigingen tot een 

man richtte wiens wandel smetteloos was. “Ik ben slechts het morgenrood van een nieuwe 

lente der mensheid,” sprak Boehme. “De tijd zal aanbreken dat de mens in zichzelf zijn God 

zal zien. Dan zullen deze geestelijken overbodig zijn”. 

Tovenarij was er veel in deze tijd. Hierover zei hij: “Tovenarij ontstaat uit hovaardij, omdat de 

mens zich aanmatigt uit eigen vernuft te werken en niet uit het goddelijke verstand. Er is 

geen waarheid, en er is geen werk dat levend is behalve uit het centrum Gods. Ook de natuur 

leeft uit het centrum Gods, en waar de mens de wetten van de natuur verkracht en buigt 

naar zijn ongoddelijke wil, daar schept hij dode kracht, een grimmige kracht, die zichzelf 

opvreet, zoals de boze machten van de chaos en de wanorde zichzelf opvreten. Elke 

goddelijke kracht heeft ook haar tegendeel en haar misvorming. Zo veranderen de wezenlijke 

krachten van de mens in hovaardige zielen tot tovenarij en zwarte kunst”. 

Eens had Boehme een gesprek met de burgemeester. 

“Gij zei dat ge hebt moeten schrijven omdat anders de goddelijke kracht van u was 

weggegaan, zijn er dan daden en werken nodig? Zijn gezindheid en weten dan niet 

voldoende?” 

Boehme: “Geen mens kan kracht hebben, wanneer hij die niet uitoefent. Zij die zich slechts 

in het beschouwende leven oefenen en niet tegelijk in uiterlijk werken, zijn allemaal 

bedrogen. Want wij zijn in het werkende leven ingeboren om ermee te werken. Het 

werkende leven moet een steun voor het beschouwende leven zijn.” 

De burgemeester antwoordde met: “Dan zouden de werklustigen dus gelijk hebben?” 

“Een werk op zichzelf is goed noch heilig, maar de geest waaruit het werk wordt verricht, 

vormt met het werk het eeuwig beeld van de mens, begrijp je dat burgemeester? Een man 

als u moet een beroep in deze wereld hebben, waarin hij bezig is en werkt. Hij moet er ook al 

zijn kracht aan geven, want wat hij oprecht doet, is alles tot Gods wonder. Maar hij mag er 

geen genoegen mee nemen dat zijn geest slechts van zijn aardse beroep is vervuld en 

daarvan een fetisj maakt en zich erin vasthecht als in een donkerte. Wanneer de mensen 

wisten dat een eeuwig beeld van henzelf in hen woont waaraan zij het wezen kunnen geven, 

dan zouden zij niet tegen zichzelf te keer gaan en het beeld in zichzelf verwoesten, want het 



 

 

is teer als een geest, veel kwetsbaarder en lufter dan de ziel zelf. In dit beeld draagt de mens 

zijn wonderen, als hij trouw is. De mens is het grootste geheim dat God gemaakt heeft. Als 

ge meent uw naaste te kennen, zo zal op een goede dag blijken dat ge hem slechts in zoverre 

kent als hij zich aan u kon openbaren. Want een mens kan zich slechts zoveel in de ander 

uitstorten, als deze plaats heeft om hem op te nemen.” 

De burgemeester vroeg verder: “Dus ge gelooft dat een mens zijn eeuwigheid verwoesten en 

verliezen kan?” 

“Waar geen wezen is – wat moet er blijven, wanneer het lichaam vergaat?” was de 

wedervraag van Boehme. De burgemeester antwoordde als volgt: ”De kerk leert de 

eeuwigheid van ieder mens”. Boehme zweeg. 

Het wetmatige in ons en het meest vrije in ons, het onmogelijke waarnaar wij verlangen, en 

de ware liefde in ons, dat is God! 

Iemand kan zich God voorstellen als man of als vrouw, maar dan deelt hij het eeuwige wezen 

en maakt het tweevoudig gelijk de aardse mens. God echter is de eenheid en de eeuwige 

grond en maakt daaruit het grote leven.  

“Waarom schept God een leven vol pijn en leed”? was een veelgestelde vraag die men stelde 

aan Boehme.  

“Geen ding wordt zichzelf openbaar zonder tegenwaarde. Daarom heeft God zijn evenbeeld-

mens in man en vrouw gedeeld, opdat beiden het gescheiden beeld in zichzelf met verlangen 

zoeken. Een enkel ding weet niets meer dan dat ene, en hoewel het in zichzelf goed is, kent 

het toch goed noch kwaad. Het kwaad veroorzaakt het goede en bouwt in alle eeuwigheid 

aan het kenbeeld van het leven,“ was zijn antwoord. 

Waar God is, dat wisten wij door het verstand en de wetenschap niet, dat konden wij ook 

niet uit de boeken leren. Wij moeten uit ons zelfgenoegzame verstand uittreden en het 

gedoe in de wereld vanuit ons hogere verstand bezien. Dat is het enige licht dat in de 

duisternis schijnt. Wij weten echter dat de duisternis slechts geschapen is om het licht 

helderder te doen schijnen, en wij weten dat alle dingen uit ja en nee bestaat. Omdat Gods 

wil verlangend was geworden naar de eeuwige openbaringswonderen van zichzelf, schiep hij 

de natuur en de mens, zodat daar waar niets was, iets zij. Er moet een aantrekking en 

insluiting zijn, waaruit de gestalte te voorschijn kan komen. Ook moet er een tegenwil zijn, 

want een lichte en stille wil is als een niets en brengt niets voort…. Noch duisternis, noch 

licht, noch leven, noch dood. 

Waarom schiep God de mens? Zodat God een evenbeeld uit zichzelf naar buiten wilde 

brengen en in dit evenbeeld zichzelf bewust worden zou. Is het woord van het evenbeeld 

dan slechts een grap? Nee, het is de heilige waarheid. En deze waarheid moet de mens 

indachtig zijn, wanneer hij door het doodsnoodlot van deze aarde zijn onsterfelijkheid leert 

kennen, want het rijk van de natuur is hem onderworpen, opdat hij de natuur een eeuwige 

zin in zijn taal geve. Ieder schepsel verlangt van hem zijn onsterfelijkheid. Daarom moet in de 

mens de tegenstelling zijn, totdat hij in de tijdelijke dag de eeuwige dag en in zijn tijdelijke 

beeltenis zijn eeuwig beeld heeft gevonden.”  



 

 

Nogmaals moest hij voor de Raad verschijnen. De vraag van de superintendent klonk scherp: 

“Ge hebt geschreven: een iedere geest zonder lichaam kent zichzelf niet… dus ge gelooft dat 

ook Christus zichzelf niet heeft gekend, voordat hij het menselijk lichaam aannam?” 

Overal in theologische kringen gold het scherpste verwijt Boehme’s opvatting van Christus 

gestalte. Nu moest Boehme zich verantwoorden. “Christus kon niet werkzaam worden dan 

alleen door zijn vleeswording”, begon hij langzaam. God zoekt in de mens naar zijn 

geopenbaarde gestalte, en in Christus heeft God zich volmaakt gevonden. In ieder mens kan 

God zich volmaakt openbaren”.  

De superintendent viel snel in: ”Met deze leer maakt u God tot een onvolmaakte Schepper”. 

Boehme: ‘God en Godheid onderscheiden zich als werken en niet-werken. Wij zoeken hier 

geen theologische punten maar wij zoeken de waarheid. God is mens geworden, opdat de 

mens God zou worden, want de ziel moet terug naar haar oergrond, van waaruit zij is 

uitgegaan. Het ware geloof is een macht Gods, één geest met God. Het werkt in God en met 

God. Het is vrij en aan geen artikel gebonden, dan aan de ware liefde. Daaruit put het kracht 

en levenssterkte, en aan menselijk wanen is niets gelegen”.  

Giftig viel de superintendent uit: “Wie is Christus dan voor u?” 

Boehme antwoord: “Als u wilt begrijpen dan zoudt u weten dat de waarheid altijd openbaar 

is. Maar gij bidt alle dode woorden van de hele wereld na, doch het levende woord in uzelf 

hoort ge niet meer. Ge schildert God af ver weg in een hemel boven de sterren. Ge zoekt 

hem met het verstand van deze wereld en ge vindt niets dan wereld, veinzerij en hovaardij. 

Hemel en aarde en sterren en elementen, alles is in de mens, en ook de Godheid, en men 

kan niets noemen dat niet in de mens zou zijn. Wat zoeken wij dan zo lang? Wij moeten 

nergens heen lopen om God te zoeken. Wanneer wij onszelf slechts zoeken en vinden, dan 

vinden wij God in ons. Wij zijn in hem allen één lichaam met vele ledematen. Lang voor de 

tijden van de wereld werden wij in Zijn wijsheid gekend, en Hij schiep ons tot aanzijn. Zo is de 

mens de zoon des vaders. En zo is ook Christus de zoon des vaders. De zoon echter is overal 

in de vader. Alle drie rijken, dat van de geest, dat van de ziel en dat van de aarde, zijn in de 

mens tot beeld geworden. Het beeld moet uit de kracht des levens zijn wezen ontvangen, en 

daaruit komt het licht van het leven te voorschijn – de geest”.  

“Is er een andere weg tot zaligheid dan door Christus?” 

Zachtjes, maar zeker zei Boehme: “Wanneer wij door de dood in het nieuwe leven zinken, 

hebben wij geen mooie woorden nodig. Wij hebben nodig te weten dat God in ons levend 

geworden is. Wij moeten de menswording Christus, van de zoon Gods, goed begrijpen. Hij is 

niet alleen in de maagd Maria mens geworden, alsof zijn goddelijk wezen daarin gevangen 

zat, nee. Zomin als God alleen op één plaats woont, maar de volheid van alle dingen is, zomin 

heeft God zich alleen in deze éne mensenzoon geopenbaard, want God is niet gedeeld maar 

overal heel. Citaat van P.F. van der Meer jr., Bijbelonderzoeker en auteur van Hoe verkrijg je 

een gelukkig huwelijk: “Wij zijn uit JHWH voortgekomen, Hij heeft ons geschapen. Wij zullen 

nooit als JHWH zelf worden maar kunnen wel een onderdeel van Hem worden. Het is net als 

de appel aan de boom. Deze is niet de boom zelf maar ze groeit uit kracht van de boom. Hij is 

in ons en wij in Hem. De mens kan niet zeggen: “Ik ben God, wel God is in mij, ik ben in God”. 

Het is met God en de mensen zoals vuur ijzer ‘doorgloeit’. Het vuur kan het ijzer doorgloeien 

maar het ijzer wordt nooit vuur. Zo kan JHWH ons doorgloeien maar wij worden nooit als 



 

 

JHWH. Wij worden niet God, maar kunnen wel in Gods licht blijven met onze wil, dan wordt 

onze wil met God bekleed en is er harmonie. Dan zijn we tevreden met ons leven, met de 

dingen die we hebben of niet hebben.” 

Boehme: “Over de liefde: de man is de vuurwereld, en de vrouw is de liefdewereld. Het vuur 

brengt het licht voort, en het licht het schijnsel. Het vuur moet dit schijnsel weer tot zich 

intrekken wil het kunnen leven en branden. Anders verstikt het. Veel liefde verstikt, doordat 

de vrouw zichzelf zoekt en het vuur van de man niet aanvaarden wil. Waar de liefde in 

zachtmoedigheid openbloeit, daar gaat Gods hart open. De paradijselijke mens was noch 

man, noch vrouw, maar beiden inéén. De mens was zo heerlijk dat hij Gods evenbeeld 

heette. Toen liet de mens zich door de begeerte vangen om uit eigen schoot te telen en 

Gode gelijk te zijn. Oftewel het keuze-element werd verkeerd gekozen. Zo staat of valt het 

met iedere oproep tot gehoorzaamheid. Het viel uit de eenheid in de veelheid. De eenheid 

van het beeld scheurde en splitste zich in mannelijk en vrouwelijk. En met de mens scheidde 

zich de ganse natuur in mannelijk en vrouwelijk. Maar daarin ontwaakte het begeren van 

elkaar als een vuur. De hevige begeerte tussen man en vrouw is de begeerte naar het leven, 

want afzonderlijk hebben zij het ware leven niet in zich, maar alleen de begeerte ernaar. 

“Ware liefde is daar waar de man het alleen-man-zijn in zich breekt en de vrouw het alleen-

vrouw-zijn in zich breekt, zodat zij beiden tot elkaar kunnen ingaan. Uit zulk een vereniging 

groeit kracht. Want in zulk een vereniging smelten niet alleen de lichamen samen, maar ook 

ziel en geest. Zij brengen het wezen voort dat de wereld verlicht. Het huwelijk zal er zijn, ook 

wanner de mensen het als wet ontkennen. De liefde kan niet bij haar eerste schreden al 

volmaakt zijn, en de eerste stap is de heftige liefde van het bloed. Die ontvlamt door het 

welbehagen. Maar die ontvlambaarheid is niet duurzaam, wanneer zij niet tevens ziel en 

geest doet ontbranden. Niet alleen de lichamen moeten huwen, maar de hele mens. Tot de 

eerste stap, tot de vereniging van de lichamen, is er slechts lust nodig; tot de volgende stap, 

tot de vereniging van mensen, is het sterke hart nodig. En het hart wordt sterk door de 

liefde. De man stelt zijn liefde in de vrouw, en de vrouw haar liefde in de man. Wanneer 

echter beide liefdes in één liefde veranderen, dan is er geen begeerte meer naar vereniging 

in het ene beeld, maar bemint het beeld zichzelf.”  

Aan het einde van het boek staat: “Er gaat een roep over Jacob Boehme rond dat hij een 

vreemde ketter en vijand van alle kerken is. Maar zijn ketterij is niets anders dan echte, diepe 

vroomheid, en zijn vijandigheid jegens de geestelijkheid niets anders dan de angst van zijn 

waakzame ziel dat de geest wordt vervalst en dat de mensen stenen in plaats van het brood 

des levens worden gegeven”. Deze vrijheid was hem met eenzaamheid gekocht. 

U denkt wellicht: dit sluit aan bij de New-Age leer. Maar de explosieve internationale 

stroming van New Age wil een Global Spirituality, één wereldorde. Hun kreten klinken 

vertrouwenwekkend: vrede, eenheid, geloof, Messias en God. Maar hun God is niet de God 

uit de bijbel van Abraham, Izaäk en Jacob. De God van Rachel, Rebekka en Ruth. New Age 

heeft de Babylonische, Egyptische en Griekse oerwijsheden als waarheden in hun basis staan, 

niet de bijbel. Ook heerst er geen zonde en kwaad in hun systeem. New Age presenteert 

zichzelf via verschijningen, diverse spirituele uitingen en in allerlei religieuze concepten. In 

occulte bijeenkomsten, verwant aan hindoeïsme en boeddhisme wordt door meditatie en 

zelfhypnose een relatie gezocht met de Macht. Astrologie, en satanische symbolen zoals 

omgekeerde kruizen, het nummer 666, de eenhoorn, de mythologische driehoek van de 

Egyptische goden, drugs en hardmetaalmuziek, nemen een centrale plaats in. Vooral het 



 

 

Alziend oog, waarmee de ‘universele krachtvelden’ de mens energie en inzicht kunnen 

geven, is een element van New-Age. Het vertegenwoordigt uiteindelijk karma, reïncarnatie 

en kosmische wedergeboorte. Vaak gepaard gaande met “mind, body en spiritfestivals”. 

Yoga, dat een mystieke innerlijke vrede moet produceren door zelf hypnotiserende 

ademhaling en lichaamsoefeningen, heeft de schijn van een helende werking voor de 

overstresste westerse mens. Terwijl dit een training is om de schepping, het denken en het 

leven uit te schakelen. Schrijfster Caryl Matrisciane, voormalig leidster van NewAge, 

waarschuwt in haar boek God of the New Age, voor oosterse mystiek in het christendom.  

Maar we weten dat kwaad en goed, licht en duister, in alles en iedereen te vinden is. Als we 

het goede willen vinden zullen we eerst het kwade als ‘kwaad’ moeten leren herkennen. Dat 

kan alleen met volledige bescherming in gebed van God.

 

Vraag aan PP:  

Houd je van kaarsen? 

“Jaaa, ik vind ze heel mooi 

branden door het licht wat 

ervan af straalt, zeker als het 

donker is in huis. Het lichtje 

wat er bovenop zit vind ik 

het leukst. Ook heel knap 

hoe het gemaakt is. Allemaal 

vormen. En we spelen  

 

 

stiekem met het kaarsvet. 

Het is dan altijd gezellig.” 

 

 

 



 

 

Hoofdstuk 36 Zin te leven  

Geen hart heeft ooit geleden door het volgen van een droom, want elke seconde van die zoektocht is een seconde 

in contact met God en de eeuwigheid. 

 

 en ik, wij mogen worden wie wij voor God zijn. Bedenk dat je elk uur voor Gods 

aangezicht staat. Dus je weet dat je ook mag zijn wie je bent! De sleutel van het 

geheim ligt daar: onderzoek, lees, bestudeer en bid, want wie gelooft heeft eeuwig 

leven. Als ik zelf één ding geleerd heb is het dat je je mening moet durven bijstellen. 

Het geloof is geen pakket eeuwige waarheden maar iets wat je in de praktijk ontwikkelt. 

Gedwongen worden om de leer steeds opnieuw tegen het licht te houden en standpunten bij 

te stellen. Geloven is het krijgen van iets nieuws wat men tevoren niet bezat. Een nieuw 

inzicht, een nieuw kennen, een omkering of bekering, zegt de bijbel. Het menselijk antwoord 

is geloof. Het is een gebeuren dat alle ideologieën, religies, en filosofieën ver te boven gaat. 

De hoogste graad in een relatie tussen twee personen is wederzijdse liefde. Liefde betekent 

toewijding aan de ander in vrijheid. Het betekent: niet gebonden zijn door formules, 

leerstellingen en dogma’s. God respecteert de volle vrijheid die Hij iedereen gegeven heeft. 

Immers, oprechte liefde bestaat alleen op basis van wederzijdse keuze, genomen in vrijheid. 

God dwingt niemand. Ons geloof zou van ongekende diepte zijn als we de betekenis zouden 

analyseren en doorzien van woorden als van JHWH: Verlosser, Redder, Heiland, Alpha & 

Omega, Middelaar en eeuwige Vredevorst. Psychologen mogen dit ‘projectie’ (van menselijk 

verlangen) noemen. Freud zou met het oedipuscomplex komen aandraven. De darwinisten 

zullen zeker drammen over het feit dat mijn overgrootvader een orang-oetang was. 

Sommige wetenschappers zullen lacherig de schouders ophalen en verklaren dat zo’n geloof 

niet getoetst kan worden aan de realiteit. Maar voor velen is dit het levende brood, de enige 

hoop in leven en sterven. Het plan van God voor de mens berust op de wet van de 

onvoorwaardelijke liefde van de Schepper voor de mens. Zoals immers de hele kosmos 

gefundeerd is op Zijn wetten, zo is ook Zijn plan verankerd in de mens. Ieder mens heeft de 

keuze tussen twee werelden. Licht of duister, eeuwig leven of eeuwige dood. Die keuze is 

nooit collectief, of wordt gehonoreerd via een lidmaatschap van een kerk, door afkomst, 

geboorte, opvoeding of ‘zo goed mogelijk leven’. Geloof is een persoonlijke daad, het is een 

jawoord op Gods offerte. Dat is het eeuwige nieuwe verbond. Een fascinerende diepte.  

Op 55 plaatsen in het Oude Testament en meer dan 20 plaatsen in het Nieuwe Testament 

waar het begrip ‘verwerpen’ voorkomt, leren we dat God verwerpt wie Hem en Zijn aanbod 

verwerpen. Het is een eigen keuze, het is het gebruik maken van een eigen vrije wil. Niet een 

genadeloos gericht, maar barmhartigheid en liefde zullen het laatste woord hebben. 

In zekere zin ben ik graag in dit boek een confrontatie aangegaan. In eerste instantie met 

mezelf. Daarna samen met mijn gezin en vervolgens met u als lezer. Niet zozeer om u te 

overtuigen. Immers, wie zijn eigen verantwoordelijkheid wil dragen, zal zich, terecht, niet 

door een ander laten opleggen. Hij zal op eigen kracht de bron willen onderzoeken van het 

feit waarmee hij wordt geconfronteerd. Hij zal voor zichzelf daarop een antwoord willen en 

kunnen geven. Maar toch, we bezitten al bijna ons hele leven lang onze vertrouwde  

gedachten. Sommigen van u zijn vanaf hun vroegste jeugd aan een intolerante ideologie 

aangepast. Ik wil u graag attent maken op andere ziens en beleveniswijzen en waar de 

bronnen voor de discussie te vinden zijn. Groot mag onze vreugde zijn dat Gods grenzeloze 
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waarheid open is voor allen. En dat zij zich een woning zoekt in ieder hart. Waarom zouden 

wij onze eigen ingeboren krachten niet gebruiken? Dus rechtstreeks naar de Bron. Als een 

mens wijsheid begeert, laat hij ze aan God vragen. We zullen goede studenten zijn. Als we 

ons onmiddellijk wenden tot God zijn we niet langer slaven van personen, instellingen of 

boeken. Wel mogen we onze ziel openen om de waarheid die zij ons kunnen leren, er in op 

te nemen. We moeten ze altijd alleen als hulpmiddel en nooit als onfeilbare bronnen 

beschouwen. Nooit erkennen als Meester, maar alleen als leraren.  

Daarom is het van essentieel belang zelf de bijbel te openen en te bestuderen in plaats van 

voort te dobberen in mogelijke onzekerheid en traditionele misvattingen. Het vieren van de 

sabbath is geen halsmisdaad. Maar het is ook geen geringe taak! De rijke bron van Gods 

majesteitelijke plan voor de mensheid, gelovigen, is een onuitputtelijke stroom van 

blijdschap, vrede, vriendelijkheid, goedheid, liefde, trouw, zekerheid, vergeving en een nieuw 

leven. Hoe belangrijk is het gebed in dit alles? Het gebed van de rechtvaardige vermag veel 

zegt de bijbel. Het boek Openbaring vertelt ons iets geweldigs over het gebed (Openbaringen 

5:8): En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen 

voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn 

de gebeden der heiligen. 

Nauwkeurige vergelijkingen van bijbelhandschriften melden volgens nieuw-testamentici en 

bijbelhistorici, dat al veel eerder aan het licht is gekomen dat het ‘Onze Vader’ nogal 

‘uitgebreid’ is door latere schrijvers en de weergave in de nieuwtestamentische evangeliën 

verre van origineel is. Men heeft er twijfels over of ‘Jezus zijn volgelingen een gebed zou 

hebben onderwezen om uit het hoofd te leren en mechanisch op te zeggen’. In Openbaring 

8:3-4 wordt gezegd dat de gebeden van alle heiligen voor Gods aangezicht getoond worden. 

3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; 

en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen 

op het gouden altaar, dat voor den troon is. 4 En de rook des reukwerks, met de gebeden der 

heiligen, ging op van de hand des engels voor God.  

Hier zien we dat gebeden, naar Gods wil, eeuwigheidswaarde hebben. Gebeden die we 

vandaag aan JHWH doen, voor onszelf, familie, vrienden, worden continue door God 

gehoord. Ook in het laatste oordeel worden onze verlangens onder Zijn aandacht gebracht. 

Bovenstaande teksten hebben een diepte waar verder geen woorden iets aan kunnen 

toevoegen. De oorzaak van angst en wanhoop is dat het doel van God niet wordt begrepen. 

De bijbel is – gezien alle voorbeeldverhalen – gebaseerd op gehoorzaamheid. Gehoorzamen 

uit liefde. Dus gebaseerd op een persoonlijke keuze.  

Ik hoop hier een klein steentje aan bijgedragen te hebben. Een precaire kwestie. Ik wil maar 

wat graag dat u ‘mijn’ fakkel overneemt. Het voelt als water naar de zee dragen. Maar ik 

verlies me graag in de zee. Alleen al voor mijn man en kinderen weet ik dat dit boek ‘levend 

water’ mag zijn. De bijbel is op veel plaatsen levendig, spannend of ontroerend. Geen boek 

roept zo onmiddellijk de wereld van het oude Israël op. Bruikbaar voor het nu. Je ruikt de 

geur van offers, we zien de drukte bij de tempels, we horen de vrouwen en kinderen zingen 

voor de tenten, we zien dieren ‘loslopen’ en het gezamenlijk broodbakken stemt ons 

allemaal dankbaar en blij. Het vermogen van de bijbel om tot de verbeelding van de gelovige 

te blijven spreken, is een geschenk. Natuurlijk gedaan om juist ruimte te laten voor 

individuele verbeelding. Het gaat niet om een laatste woord maar om de discussie in onszelf. 

Laat de wereld een prachtig leerboek zijn, de slagaderen van het geloof!  



 

 

 

Samengebed aan JHWH:  

“Wilt U mij beschermen tegen de gedachte dat we het al zouden weten. Leidt ons in onszelf, 

maar schenk ons dan ook U te kennen want alleen in dat licht wordt onze duisternis 

openbaar. Het zijn de machtelozen, de reddelozen, de verlegenen aan wie God Zich laat 

kennen. Leg in de opening van onze lippen Uw getuigenis. Wij willen graag op ‘gebaande’ 

wegen wandelen. Vaak moet er dan eerst veel veranderd, uit de weg gezet, opgeruimd 

worden. Maar willen wij? Een ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Wilt u ons met een 

heilige glans vernissen zodat wij U kunnen verhogen, In uw Naam.”  

Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud Zijn geboden, want dit geldt 

voor alle mensen, Prediker 12:13.  

Het staat geschreven, het is beslist. Want vandaag zal gisteren worden! 

 

 

J.Bunyan heeft 12 jaar gevangen gezeten. Hierdoor werd hij in de gelegenheid gesteld De 

Christenreis te schrijven: “Schuif de gordijnen weg en zie tot binnen het voorhangsel. Kijk niet 

teveel naar de manier waarop ik u in dit boek heel veel heb verteld. Maar houdt u alleen 

bezig met de juiste betekenis. Vindt u ergens van mij hout, hooi of stoppelen, gooi dit direct 

weg en bewaar alleen het goud. Is het goud met slijk omwonden, weet dan dat niemand een 

appel wegwerpt om de kern. Wanneer u alles als nutteloos zou verwerpen, dan kon het wel 

zo zijn dat u mij nog eens zult tegenkomen… (De Christenreis naar de Eeuwigheid). 

‘Gomer voor den sabbath’, van dr A. Kuijper: “En je beseft, dat je de Medicijn meester altijd 

hoog van node hebt. Als ze indenken hoe ze weggeworpen lagen op de vlakte des velds en 

hoe ze de verkwijning nabij waren, o dan, kunnen ze geen woorden genoeg vinden, om de lof 

te verkondigen van die enige Medicijn meester, die hen opzocht, en hun etterbuilen 

uitdrukte, en hun wonden zalfde, en hun zo kostelijk medicijn gaf, dat er ja waarlijk, bij 

vroeger gezien, een wonder aan hen is geschied. Dat is geen eigen roem, maar enkel 

grootmaking van de naam van die enige Arts der zielen; een prijs voor Zijn kostelijk medicijn 

van louter genade. De kinderen Gods zijn diep overtuigd van de gevaarlijke krankheid die ze 

met zich meeslepen, en al hun hoop stellen zij niet op hun sterk gestel maar op de kundige 

Medicijn meester, die er zo veel duizenden bij duizenden, die even dodelijk krank waren, 

voor altijd van de dood heeft gered. En bang is het hun dan alleen, als die Medicijn meester 

een dag overslaat en hen niet bezoekt. Dan is er geen rust in hun ziel en vragen ze: wat is 

hiervan de oorzaak, heb ik Hem beledigd en bedroefd? Tot ze hun fout dan weer inzien en 

komt de trouwe Medicijnman hen weer opzoeken en leven ze weer op. Zo gaat het van dag 

tot dag. En daarom komt God bij niemand zoveel als juist bij die innig godzaligen. Want innig 

godzalig zijn is juist dag aan dag bekennen, dat we zonder die Medicijn meester weg zijn.”  

 

Stel alleen uit tot morgen de dingen die je op je sterfbed onafgewerkt kunt 

veroorloven. 



 

 

 

Maar de Heer' zal uitkomst geven, 

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 

'k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied; 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

Zingen, daar ik Hem verwacht; 

En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

Tot den God mijns levens heffen. 

Psalm 42 
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